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يتي تربي ها سبكيريت خشم و حل مسئله بر سالمت روان و مدي آموزش اثربخش
 دبستاني يشپيان مرب

  3يمحمد شاه جهيخد و 2ي زردخانهاكبر ديسع، 1كتاي يشكوهمحسن 
 
 

  چكيده
يتي تربي ها سبكرل خشم و حل مسئله بر سالمت روان و ي آموزش كنتاثربخشي بررس حاضر قيتحقهدف 

 زن مراكز انيمرب نفر از 32 گروه نمونه شامل .بودي رتصادفيغ صورت بهي ريگنمونه. بوددبستاني  يشپيان مرب
ي گروه تك پس آزمون - آزمونشيپي با طرح شيآزماه حاضر از نوع شبي مطالعه. ي شهر تهران بودنددبستان شيپ

 كي و ستيب بار در كي يا هفته ،يآموزشي ها كارگاه در پژوهش، شركتي برا انيمربي آمادگاز اعالم پس . است
 تيريمدو آموزش  ي مورد استفاده شامل دو بخش آموزش حل مسئلهمداخالت ي بسته.  ساعته برگزار شددو ي جلسه

 اسيمق و  صفت- خشم حالتاههيس، 28 -يروان سالمت نامه پرسش :ي سنجش نيز عبارت بودند ازابزارها. خشم بود
.  كردندليتكمي مذكور را ها نامه پرسش انيمربي معلمان، قبل از شروع و بعد از اتمام دوره آموزش، تيتربي ها روش

 شيافزا، به ها كارگاه در انيمرب نشان داد كه شركت ها افتهي.  انجام گرفتspssافزار ها با استفاده از نرمتحليل داده
ي و ستيبهز نيانگيمهر دو ي، اضطراب و استرس آنان منجر شده است و افسردگي، پرخاشگر كاهش حل مسئله،
ي خلق و ها اسيمق خردهي ول تفاوت معنادار داشتند؛ پس آزمون و  آزمونشيپي در مرحله ختشنا رواني درماندگ

 آن است كه نيمب ها افتهي. ادند دو مرحله تفاوت معنادار نشان ندنيبي رونيبي و درون، كنترل خشم نانهيخشمگي خو
ي طوالني ها برنامه ازمندين داريپاي تيشخصي ها ويژگي رييتغ هرچند كه ، مداخالت نسبتاً ثمربخش بوده استنيا

  . استتر مداومي ها يريگيپمدت و 
  

  يتيتربي ها روشي، روانكنترل خشم، روش حل مسئله، سالمت : واژگان كليدي

                                                                                                                            
  )mmyyeekkttaa@@uutt..aacc..iirr(                                                 دانشگاه تهران شناسي،  رواندانشيار: ي رابطنويسنده. 1
   دانشگاه عالمه طباطبايي،دانشجوي دكتري سنجش و اندازه گيري. 2
     دانشگاه تهران ، سالمتسيشنا روان دانشجوي دكتري. 3

  15/8/91: تاريخ دريافت مقاله
  20/3/92 :هتاريخ پذيرش مقال
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     مقدمه
ها   است و آنينده آي زندگيان براآموز دانشكردن   آمادهبراي ي جامع،الش تيت و تربيمتعل

 طور به ي زندگيها  و چالشيمات شناخته و در برخورد با ناماليشتر خود را بسازد يقادر م را
يت، ساكا، لو(گيرد ي در مدرسه شكل مي اجتماعي زندگياد بنيب ترتينبه ا. ندكن عمل يمؤثر
ان و بروز آموز دانش به ي اساسيها ارزش كارآمد با انتقال انمعلم. )2007، 1گوودها ي ورومانل
 مهم يك يها ويژگياز . دن در رشد و تحول كودكان داريا  قابل مالحظهتأثير نمونه يرفتارها

 باال، يري و انعطاف پذي، سازگارينه شوق و رغبت به كار، داشتن آرامش و تمأن،معلم مؤثر
 در يزه انگيشآموزان و افزا  بهتر دانشيادگيري باعث ها ويژگي ينا.  استي و شوخ طبعيميتصم

   ).2010، 2ساهنك (آورد ي فراهم مي آموزشيط را در محي قبولقابل ي و شبكه ارتباطشود يآنان م
 تأكيدفضاي آموزشي  نمودن پربار در زندگي يها مهارت آموزش ي بر نقشمتعددمطالعات 

ي و بيمصا؛ درتاج، 1385ي، دينو؛ 1385؛ محمدي، 1383؛ رافضي، 2009، 3ونگ(اند  يدهورز
ي به معلمان زندگي ها مهارتآموزش ). 1993، 4يتري، آندروود و كو؛ و الكمن، 1388اسدزاده، 

يت، شخصيرمسقيم بر غيم و مستق صورت بهتواند  يميتي مثبت در آنها شخصي ها ويژگيي ارتقاو 
  . يل گرددتسهيت تربيم و تعليق طرين اذاشته و از ان اثر گآموز دانشيلي تحصيشرفت پخلق خو و 
 ارتباط يادي زان در آموزش شده است و مؤلفيجانات به نقش هي توجه خاصير اخيها در سال

؛ 2010، 5يلوانس يانگ و -يموردينوا(اند  كردهي بررسيجدطور به را يجان و هيزش انگينب
دهد  يم شواهد پژوهشي نشان .)2003، 7ينلاسكوي ير و م، تورنر، 2006 و 2004، 6يمبالسز
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 رابطه ،ستا  ي حاالت درونينكه ضمن ا و معلمان دارديبا زندگ 1ي ارتباط ناگسستنيجانه
 از ي گوناگونيجاناتمعلمان هر روزه با هينكه ابا توجه به . ددارآنان  ي اجتماعي با زندگينگتتنگا
نحوه آموزش، ارتباط با  بر يجاناتهين اند و   و اضطراب مواجهي خشم، سردرگميلقب

 از يجانات آنانهيم تنظگذارد، لذا مطالعه و  ي متأثير مدرسه ياسيآموزان و بافت س دانش
 – رابطه معلميفيت و كيجانات هيمتنظ  ).2004، يمبالسز(رود يم به شمار  امر آموزشياتضرور

 يشموجب افزا، زآمو دانش – معلمين رابطه مثبت بيجادا  ويشناخت يندهاي فرايلكودك با تسه
 يشواهد پژوهش ).2007 ،2ينزكالكيويس، كن و ريو، گرازن(شود ي ميلي تحصيشرفت و پيزهانگ
 خشم و اضطراب يختنگرانه دارند، موجب برانگ  رفتار كنترليماً كه مستقي است معلمانيحاك
 يريرگ ديف امر به نوبه خود باعث تضعينكه اكنند  ي ميجاد اانگيزگي يآموزان شده و ب دانش
   ).2005، 4يمون و روثما-، كاپالن، كاناتآسر(شود  يان مآموز دانش و افت عملكرد 3يعلم

 ير و نسبت به ساي قرار دارند استرس شغليمعلمان در معرض سطح بااليگر، امروزه داز سوي 
، آنان را نسبت به يژه ومدارس در يستدر. كنند يمرا تجربه  5ي روانيسطح باالتر خستگ، مشاغل

استرس در صورتي كه  يحت. سازد يمپذير  يب آس6يختشنا روان ي ناراحتيزن  ويختالالت اضطرابا
 آن صدمات ي اثرات منفين حالابا  نباشد، يشتر بيگرد  معلمان از مشاغلينادراك شده ب

 نشان يشواهد پژوهش. )1982، 7فورمن(گذارد  يمي ان برجاآموز دانش ي بر زندگيريناپذ جبران
، )2006يمبالس، ز(  كودك– معلمين با كاهش تفاهم ب، معلماني منفيعاطفكنش   كهدهد يم

 يگريخطر د. )1982 ،فورمن ( دارديم رابطه مستقيلي تحصيشرفتو كاهش پ آموز اضطراب دانش
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آموزان،  ، سالمت دانشين عاملا.  استي شغلي، فرسودگكند ي ميد را تهديكه جو آموزش
بر بافت آموزش و   تمركزي رويناز ا. دهد ي قرار متأثير آموزش را تحت يفيت و كانمعلم

 نوع ينا.  است آموزش و پرورشيستم سهاي يت معلمان از اولوي بر رويختشنا روانمداخالت 
 شود يم  منجري شغليت آموزش و رضاي اثربخشيشمداخالت به تجارب مثبت معلمان، افزا

  ).2008، 1سون و آلوارز يگر(
.  داردانآموز دانش  بر رفتاريادي زتأثيررفتار معلم دهد  يمنشان ي پژوهششواهد همچنين 

.  جبران كنديمن ناادلبسته را در كودكان ين با والديمن روابط نااتواند ي با معلمان ميمنروابط ا
 يف ضعيلي تحصعملكرد، گر تيحما عامل يك عنوان به تواند يكودك م -  معلمي  رابطهيحت

، با شوند ي ارجاع داده ميژه ويلي كه به مراكز تحصياكثر كودكان .دآموزان را بهبود بخش دانش
 از افت تواند ي معلمان مهاي ي، بهبود توانمندي رويناز ا.  دارنديزمعلمان خود روابط تعارض آم

   ).2000، 2كسنر( كنديشگيري  كودكان پيليتحص
 از  يكي.گذارد ي ميرتأث افراد ي زندگي بر سازگاريجدطور به ي اجتماعكفايتي يبين، همچن
 ينن بر اا از محققياريبس.  حل مسئله استيها مهارت در يي افراد ناسازگار، نارسايها ويژگي

 يش پي و حتي مهم زندگيها  حل مسئله از جنبهفردي ين بيها مهارتباورند كه شناخت و كاربرد 
، 2005( 4نيتراور، پارت و ف جاهودا،). 2004، 3ينهول (است ي رفتاري سالمت روان و سازگاريازن

 ناسازگارانه و پرخاشگر نيخشمگ افراد دهي پاسخ ي هويش كه اند داده نشان) 1385، يدينونقل از 
 طور به و ستندين برخوردار مسأله حل  سازگارانهيها مهارتاز  معموالً پرخاشگر افراد. است
  ). 1385، يدينو (كنند يعمل م يتكانش

 مهار ي براييها روش و داتي تمهافتني يب رفتار پرخاشگرانه، محققان در پبا توجه به اثرات نامطلو
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 آموختن تياهم بر يرفتار علوم متخصصان از ياريبس ،يرو نيا از .اند  و درمان آن بودهيپرخاشگر

خشم و  تيريمد آموزش  امروزه.)2007، 1يهاول(اند نموده تأكيد جاناتيه تيري مديها مهارت
هدف . روند يم شمار به يزندگ يها مهارت آموزش يها  برنامهياصل يها مؤلفه از مهارت حل مسئله

 افراد ي از خشم، آگاهي ناشيكيولوژيزي فيختگي و برانگيمنف جاناتي گونه مداخالت، كاهش هنيا
 طور به آموزش روش حل مسئله . مؤثر حل مسئله استي و راهبردهاها وهينسبت به خشم و آموزش ش

 ي اجتماعي نامناسب كودكان و بهبود رفتارهاي در كاهش رفتارها، و معلمانني والدقي از طراي ميمستق
  . )2004، 2فريجن و نسيداوكي، باردمن، كو؛ 2007ي، هاول(آنان مؤثر است 

 در يجاني حل مسئله و كنترل هيها مهارتو نقش  ان معلمي سالمت روانتيبا توجه به اهم 
 بر حل ي مبتنيتي آموزش روش تربي اثربخشيهدف بررسپژوهش حاضر با ، انآموز دانش تيترب

ي و ستيبهز مداخله، انيپا پس از رود يم انتظار .رديگ ين صورت ما كنترل خشم در معلم ومسئله
 هيفرض اساس نيابر . ان هموار گرددآموز دانشي تعال رشد و ريمس و ابد يشيافزا انيمربي توانمند

ي ها سبكو  خشم بر سالمت رواني تيريمد حل مسئله و آموزش: رديگ يم مورد بررسي قرار ريز
  . مثبت داردتأثير انيمربيتي ترب

 

  روش 
 شيپ با طرح 3يشيآزما شبه حاضر از نوع ي مطالعه: گيري نمونه، نمونه و روش جامعه

-دليل استفاده از طرح پژوهش حاضر، وجود امكان تصادفي. ي استگروه تك آزمون پس -آزمون

ي نيز ريگنمونه. هاي مداخالتي و نبود گروه كنترل بوده است نمونه در گروهسازي اعضاي گروه
 نيانگيم. ي شهر تهران بوددبستان شيپ زن انيمرب نفر از 32 و گروه نمونه شامل در دسترس صورت به
ي دبستان شيپ در مراكز ها آن سيتدر سابقه نيانگيم و 39/4 اريمع با انحراف 77/29 گروه نياي سن
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، 60/40، 5/12، 1/28 بيترت درصد مجرد؛ به 25 و متأهل درصد 75 بود؛ 26/3 اريمعا انحراف  ب68/5
 و دانشجو بودند؛ سانسيل، فوق سانسيل، پلميد، فوق پلميدي ليتحصي مدرك دارا درصد 5/12 و 3/6
  ومرتبطر يغ درصد 1/53ي و تيتربي و علوم سشنا رواني مرتبط با ليتحصي مدارك دارا درصد 9/43

 نيا درصد از 7/36. ي بودقرارداد 4/3 درصد آزاد و 9/6ي و شركت درصد 7/89ي استخدام تيوضع
در پژوهش حاضر از .  درصد با پسران مشغول به كار بودند3/63افراد در محل كار خود با دختران و 

  .ي آنها به شرح زير استها ويژگيسه ابزار استفاده شد كه 
 لهيبه وسي است كه اسيمق شده يبازنگر نسخه اسيمق نيا :ي معلمانتيتربي ها روش اسيمق
 و هيته) 2000شور،  (شمندياند كودك تيترب نيتمرو با توجه به كتاب ) 1386( و پرند كتاي يشكوه
 برخورد معلمان با ي ه نحوتيموقع است كه در هر تيموقع 12 شامل اسيمق.  شده استنيتدو

اكثر (ي ا نهيگز 4 كرتيل اسيمق براساس دهي پاسخ. شود يمي بررس كودكان زيبرانگ چالشي رفتارها
ي چهارگانه تعامل با كودك ها روشي از ك در واقع ينهيگزاست كه هر ) 1= وقت چيه و 4= اوقات

 مورد تيموقعرا در )  و روش حل مسئلهحيتوض همراه با شنهاديپ، حيتوض بدون هيتوص، خيتوب و هيتنب(
. ي مربوط به هر نحوه تعامل استها هيگو نمرات نيانگيم اسيمق دهخر هر ي هنمر. كند يمنظر مطرح 

روايي .  از آن روش در تعامل با كودك استشتريب باال در هر روش تعامل، نشانگر استفاده ي نمره
دبستاني، بررسي شد و پس از انجام  نيز طي جلسه مصاحبه گروهي، با جمعي از مربيان پيش1صوري

پژوهشگران از وجود اين نوع روايي هم در ابزار مذكور اطمينان حاصل اصالحاتي در اين خصوص، 
گيري مورد سي و سنجش و اندازهشنا روان چندين متخصص را اين ابزار 2روايي محتوايي. دندكر

-يكتا، اكبري زردخانه و قهوهي شكوهيها پژوهش آن در 3همچنين روايي تجربي. اند دادهتائيد قرار 

ضريب قابليت اين .  شده استتأييد) زيرچاپ(كتا، پرند و اكبري زردخانه يو شكوهي) 1390(چي 
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2 . content 
3 . empirical 
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  . گزارش شده است79/0فاي كرونباخ، مقياس با روش آل
 دو نيب زيتمابا در نظر گرفتن ) 1980 (1لبرگرياسپ: لبرگرياسپ صفت - خشم حالتاههيس

ي است و كاغذداد و  ابزار مك، ياههيس نيا. ي كردمعرف صفت خود را - حالتاههيسنوع خشم، 
 شده ميتنظ به سه بخش ها هيگوي كل طور به.  استاسيمق ريز و پنج اسيمق، شش هيگو 57ي دارا

 شدت احساس خود ها يآزمودن كه در آن پردازد يمي خشم حالت ريگ اندازهاست؛ بخش اول به 
احساس : اسيمق و شامل سه خرده دنريگ يم را در بر هيگو 15 بخش نيا. كنند يمي بندرا درجه 

بخش دوم، خشم صفت را . ي خشم استكيزيف به بروز ليتماي خشم و كالم به بروز ليتما، 2خشم
ي گير اندازه هيگو 10 با 4نانهيخشمگي خو و خلق و 3نانهيخشمگ واكنش اسيمق با دو خرده

شم  خانيبي ها اسيمق خرده رندهيگ كه در بر سنجد يمبخش سوم، بروز و كنترل خشم را . كند يم
 باال ي نمره. است 8يرونيب، كنترل خشم 7يدرون كنترل خشم اسيمق، 6يدرون خشم انيب و 5يرونيب

 در ها يآزمودن.  مشكالت در رابطه با خشم استشتربودنيب نشانگر ها اسيمق خرده از كدر هر ي
. دهند يم پاسخ اههيس نيابه ) نمره چهار(» شهيهم«تا ) كنمره ي(» هرگز«ي از ا درجه 4 اسيمق كي

، 87/0، خشم صفت 93/0ي خشم حالت برابر با آلفا بيضرانشان داد كه ) 1999 (لبرگرياسپ
، خلق و 88/0 ي خشمكيزيف به بروز ليتما، 87/0ي خشم كالم به بروز ليتما، 85/0احساس خشم 

ي درون خشم انيب، 67/0ي رونيب خشم انيب، 70/0 نانهيخشمگ، واكنش 83/0 نانهيخشمگي خو
ي كل باالي دروني همسان. است 83/0ي رونيبو كنترل خشم 91/0ي درونترل خشم ، كن80/0
ي از حاكي خشم و خصومت ها اسيمق ريساي خشم و ارتباط مثبت آن با ها اسيمق و خرده اسيمق

                                                                                                                            
1 . Spilberger 
2. feeling anger 
3. anger reaction 
4. anger temperament  
5. anger expression out 
6. anger expression in  
7. anger control in  
8. anger control out 
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، اقتيلي زردخانه و اكبري، لواساني فرد، اريخدا؛ 1999،لبرگرياسپ(يي مناسب آن است روا
ي فرد و اريخدا( بخش بوده است تيرضا در مطالعات مختلف اههيس نيا 2 و اعتبار1ييروا). 1386

ي و كنترل دروني و رونيب خشم انيبي خشم صفت، ها اسيمق حاضر ي در مطالعه). 1386همكاران، 
  .ي مورد استفاده قرار گرفتدروني و رونيبخشم 
 آن را ؛ 1983 (4ريو و تيو دارد كه تميآ 28، اههيس نيا: 283ي ـ روان سالمت اههيس
  :  استاسيمق خردهي دو دارا ابزار نيا. ه استكردي طراح) 1385ي بشارت، محمدعل ي ترجمه
 از كامالً كرتيل اسيمق در دهي پاسخ. 6يختشنا رواني درماندگ و 5يختشنا رواني ستيبهز) 1

ي ها هنمر از ك باال در هر يي نمره. رديگ يمصورت ) 1نمره (تا كامالً مخالفم ) 5نمره (موافقم 
ي ختشنا رواني و عدم وجود مشكالت ستيبهز مطلوب و باالبودن تيوضع نشانگر ها اسيمق خرده
ي ها اسيمق خرده در به هنجاري ها يآزمودني برايي بازآزما ابزار با روش نيا اعتبار بيضر. است
ي اه يآزمودني ابر و 87/0 و 89/0 بيترتي به ختشنا رواني درماندگي و ختشنا رواني ستيبهز
 در به هنجاري ها يآزمودن يبراي دروني همسان.  بوده است82/0 و 77/0ي اختالل دارا
ي برا، و 88/0 و 91/0 بيترتي به ختشنا رواني درماندگ ي وختشنا رواني ستيبهزي ها اسيمق پاره

 ابزار با نياي همبستگ.  گزارش شده است89/0 و 85/0 بيترتي اختالل به داراي ها يآزمودن
ي ختشنا رواني درماندگي و ختشنا رواني ستيبهزي ها اسيمق خرده در 7يعموم  سالمتي مهنا پرسش

  ).1385بشارت، ( ابزار است نيايي همزمان روا بوده كه نشان دهنده 86/0 و-85/0 بيترتبه 
 ي  جلسهكي، در يآموزش كارگاه در شركتي برا انيمربي آمادگپس از اعالم : روش اجرا

                                                                                                                            
1. validity  
2. reliability  
3 . Mental Health Inventory (MHI- 28) 
4 . Veit & Ware 
5 . psychological well being 
6 . psychological disaster 
7 . General Health Questionnaire (GHQ)  
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 نيعناوي از ا خالصهي و برگزار ي د؛ اهداف، نحوهكردن برگزار ها كارگاه مسئوالن كهي هيتوج
 ليتما ها كارگاه در شركتي برا كهي انيمربپس از آن از . ي شدمعرف افراد نياي برا ها كارگاه

ي طدر .  ساعته برگزار شد2 ي  جلسه21 بار در كي يا هفته ها كارگاه.داشتند، ثبت نام به عمل آمد
 شانياي احتمال و حل مشكالت انيمرب به آموزش دهيد آموزش مجرب و انيمجراه، هر جلسه كارگ

از اتمام هر كارگاه،  قبل از شروع و بعد. پرداختند يم در ارتباط با كودكان ها نيتمردر انجام 
 پژوهش نياي مورد استفاده در مداخالتبسته . اند كرده ليتكمي مربوطه را ابزارها انيمرب

 :و بخش بود دي رندهيدربرگ

ي ارتباط برا) 2000، 1شور (شمندياند كودك تيترب كارگاه :آموزش حل مسئله) الف
ي توانمند شيافزايي كارگاه نهاهدف . ي شده استطراح سال 7 تا 4 نيسن كودكان بزرگساالن با

 مسئله حلي ها مهارتي ريكارگ به قيطر در مواجهه با مسائل روزمره خانواده از كنندگان شركت
 جلسه دو ساعته در هفته برگزار ك يصورت به جلسه 9ها در  كارگاه.  فرزندان استتيتربدر 
ي كارآمد و ناكارآمد ها روش گام به گام با صورت به كنندگان شركتدر هر جلسه . شود يم

، شود يم داده ها آني كه به نيتمر با استفاده از كتاب نيوالد و شوند يمبرخورد با كودكان آشنا 
يي ها نيتمر كتاب نيادر . كنند يم نيتمري با كودك فرضي ها تيموقع را در مسأله حل يها روش
 ها فعاليتلذا . ي كودكان لذت بخش استبرا داشته و حيتفري و بازي شده است كه جنبه طراح

ي آشنا ها تيموقع با استفاده از فيتكال نيهمچن. شود يمي به كودك ارائه نقاش اي يباز صورت به
ي تماشاي، هنگام مهمانمثال در ( در تماس هستند ها آن با معموالًو بزرگساالن كه كودك 

  ). 2001، 2ونيمرويجدشور و  (اند شدهي طراحي مختلف ها مكانو در ) ونيزيتلو
 كودك كه در كارگاه به نام چهار پله رفتار تيترب ي وهيش با چهار كنندگان شركتدر شروع، 

 با نيوالد قرار دارد و خيتوب و هيتنبي توأم با رفتارها اول، ي در پله. شوند يم، آشنا است شده فيتعر

                                                                                                                            
1 . Shure 
2 . Digeronimo 
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ي كه به كودك گفته زماني مثال برا. ي را انجام دهدكار كه خواهند يمي از كودك دستورلحن 
 اول رفتار با كودك ي فرد در پله»  جمع كننجاياي، وسائلت را از هستي نامرتبتو پسر «: شود يم

ي معن نيا، در واقع به شود يمي داده حيتوض چيه بدون شنهاديپ ا دوم، دستور يي در پله. قرار دارد
ي خود شنهادهايپ سوم، بزرگساالن ي در پله. خواهم يمي را انجام بده چون من آن را از تو كاركه 

 توجه به احساس ا كار يامديپ ي  دربارهتواند يم حاتيتوض نيا. دنده يمي ارائه حاتيتوضرا همراه با 
 احساس تيها يهمكالسي جلوي در كالس و نده را انجام فتيتكالاگر «رد مقابل باشد، مثال ف

. »ي از تو ناراحت شودمربي ممكن است نده را انجام فتيتكالاگر  «اي» يكن يمي خواهخجالت 
 كردن، كودك را به تفكر وا سئوالي است كه با تيترب روش نيكارآمدتريي شامل نها ي پله
 ا كه كلمات تعامل يشوند يمي آشنا كلمات كودكان با ، مرحلهنياي ها نيتمر نيحدر . دارد يم

 و توجه نيگزيجاي ها حل راه افتني درك احساسات، ياساس هيپا و بر سه شود يم دهينام مسئله حل
 ك اساس است كه داشتن زبان مشترك ينيا كلمات بر نيا بر هيتك. ي رفتار استوار استامدهايپبه 

مسئله از كلمات حل ). 2001، نويروميدشور و ( مشكل است ا تعارض يك مهم در حل ياريبسقدم 
 رديگ يم ادي آن كودك يراستامتفاوت را نام برد كه در / بعدا، مشابه/ ، حاالستين/  هستتوان يم

 متفاوت زيهرچي برا زمان مناسب نكهيا ا، يستين/ ي مناسب هستكاري چه براي زيچكه چه 
 ي  شدند، پلهنيتمري معمول روزمره با كودك ها تيموقع كلمات در نيا نكهيابعد از . است

يي است كه ها نيتمر ي هرنديبرگي در آموزش كارگاه نيا نيتمركتاب . است شدهچهارم محقق 
  . آن را انجام دهندديبا و كودكان كنندگان شركت
ي ا مداخله ي  برنامهي شده يبازنگر پژوهش از نسخه نيا در : خشمتيريمدآموزش ) ب
 بر روابط تأكيدي و با رفتار-يشناخت كرديرو برنامه نيا. استفاده شد) 2004، 2تياسم (1يبازآتش 

 كه دهد يم خشم ارائه تيريمد نهيزمي در آموزش مدل چندگانه ك بزرگساالن و كودكان، ينيب
                                                                                                                            
1 . fireworks 
2 . Smith 
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ي شده طراح جلسه دو ساعته 12ي سازگار و در اسالمي و رانياي، با فرهنگ بازنگردر مرحله 
ي چگونگ خشم و تيماه ي آموزش درباره: يساز مفهوم) 1: ه استمؤلف برنامه شامل سه نيااست، 

 گذشته فرد انجام زيبرانگ خشم تجارب ي  بحث دربارهقيطري از ريادگ ينيا. واكنش افراد به آن
. يرفتار -يتشناخ كرديروي با ا مقابلهي راهبردهااستفاده از : نيتمركسب مهارت و ) 2 ،رديگ يم

كاربرد و ) 3 و كند يم نيتمر نظر درمانگر ريزشده را  ي آموختهها مهارت مرحله فرد، نيادر 
 به دنيرسي برا. ي استواقعي زندگي آموخته شده در ها مهارته شامل كاربرد مؤلف نيا: يريگيپ
  . شود يمي فراخوان خشم، روبرو ها تيموقع مرحله، فرد با نيا

در واقع، براساس .  كنترل خشم استي برنامهاصل، جزء ديجدي ها شناختي نيگزيجا و رييتغ
 زيپرهي تفكر، الگو در رييتغي تفكر و نوع انتظارات افراد است و الگو جهينتي، خشم شناخت هينظر

 قيتشوفرد .  ثبت خشم استي وهيشي كنترل خشم، براي شناخت گريد كيتكن. شود يماز خشونت 
 زيبرانگ خشم داديرو و ادراك خود را از ادداشترك خشم را يي محدادهايرو كه شود يم

ي كنترل رفتاري ها مهارتي، خرده شناختي بازسازها ضمن  كننده شركت. يي و مكتوب كندشناسا
 ي فراخوان خشمها تيموقع كه بتوانند هنگام مواجهه با كنند يم نيتمر و رنديگ يم فرا زينخشم را 

 .به نحو مناسب عمل كنند

سي و مشاوره شنا روانهاي آموزشي يكي از مراكز خدمات ها از مجموعه كارگاهكارگاهاين 
مجريان . سابقه اين مركز صورت گرفته است شهر تهران بوده و اجراي آن توسط متخصصان با

سي هستند كه شنا روانهاي ها داراي مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد و دكتري در حوزهكارگاه
الزم به ذكر است كه . اندها را پشت سر گذاردهاي برگزاري اين كارگاههاي الزم برآموزش
سي شنا روانهاي آموزشي، متشكل از سه نفر از اساتيد متخصص كنندگان اين كارگاهتدوين

  .اند ها نيز نظارت الزم را داشتهاند كه بر اجراي كارگاه دانشگاه تهران بوده
  

  نتايج
 1 در جدول پس آزمون و  آزمونشيپي پژوهش در مراحل هاابزاري اجراي حاصل از ها افتهي
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 نيانگيم شيافزا، به ها كارگاه كه شركت در دهند يمي اين جدول نشان ها افتهي. ارائه شده است
ي در گروه نمونه منجر شده تيتربي ها اسيمق خرده گريد نيانگيم حل مسئله و كاهش اسيمق خرده
 از كنترل خشم ريغ (لبرگرياسپ خشم اسيمقي ها اسيقم  خردهي هيكل نيانگيم نيهمچن. است

 اههيسي ها اسيمق خردهي ها نمرهدر ضمن .  استافته كاهش يپس آزموندر مرحله ) يرونيب
ي و كاهش مشكالت ستيبهز ي دهنده نشان كرده است كه دايپ شيافزا زينسالمت روان 

  . استپس آزموني در مرحله ختشنا روان
 و كند يمي ابيارزي متفاوت از هم را ها مقوله مورد استفاده در پژوهش يابزارها آنكه ليدل به
 1 مكرريها يريگ اندازه يمجزا ليتحل؛ از دو ستا  شده ليتشك اسيمق خرده چند ا از دو يكهر ي
پس  و شيپي مراحل ها اسيمق خردهي ها نيانگيم نيب عدم وجود تفاوت در اي آزمون وجود يبرا

 در پژوهش حاضر حضور ندارد؛ لذا شرط 2گروهيدليل آن كه عامل بينبه .  استفاده شدآزمون
 كه شرط الزم براي انجام تحليل 4ها و تقارن مركبگروه بين3برقراري همگوني واريانس

 نامه پرسشي ها داده حاصل از جينتا). 1380هومن، (گيري مكرر است، برقرار است  اندازه
  آزمونشيپي دو مرحله ها نيانگيم مرخيننشان داد ) اسيمق خردهبا چهار  (نيوالدي تيتربي ها روش

 F=40/19 و df) = 4 و 28( و p>0005/0 و 2η=74/0(ي از هم دارند معنادار تفاوت پس آزمونو 
  ). W=27/0و 

  

                                                                                                                            
1 . repeated measure 
2 . between subject 
3 . homogeneity of variance  
4 . compound symmetry 
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 اههيس و لبرگرياسپي معلمان، خشم تيتربي ها روشي ها اسيمق خرده اريمع و انحراف نيانگيم. 1جدول
  پس آزمون آزمون و شيپ نمونه در مراحل سالمت روان گروه

  متغير پس آزمون  آزمونشيپ
M SD  M SD 

 48/5 12/26 40/1798/2 حل مسئله
 09/4  08/22  41/2481/6 حيتوض همراه با شنهاديپ

ي معلمانتيتربي ها روش 28/4  44/23  33/2860/6  حيتوض بدون هيتوص

 74/6  31/38  15/4135/6  خيتوب و هيتنب
 98/1 74/6 44/723/2نانهيخشمگي خوخلق و 

 66/2  03/11  80/1208/3 نانهيخشمگواكنش 
 32/2  34/14  56/153  يرونيب خشم انيب
 28/4  84/16  44/1917/4  يدرون خشم انيب

 55/5  54/24  10/2435/4  يرونيبكنترل خشم 

  لبرگرياسپشم خ

 42/5  25  35/2523/5  يدرونكنترل خشم 
 68/6  22/26  24/2348/7 يختشنا رواني ستيبهز

  مت روان سالاههيس
 28/9  87/43  96/2908/9 يختشنا رواني درماندگ

  
  

  يتيتربي ها روش نامه پرسشي ها اسيمق خرده نيانگيمي آزمودن نيبي آزمون اثر ها افتهي. 2جدول 
  SS  df F P  2η  متغير

  67/0  0005/0  65/68 1  98/1216  حل مسئله
  12/0  04/0  40/4 1  23/87  حيتوضاه با  همرشنهاديپ

  36/0  0005/0  61/17  1  23/382  حيتوض بدون هيتوص
  14/0  03/0  23/5 1  07/129  خيتوب و هيتنب
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 در پس آزمون و  آزمونشيپي ها نمره نشان داد  1ها يآزمودن نيب آزمون اثر جينتاي بررس
ي آموزش اثربخش سهيمقا). 2جدول (دارند ) p > 05/0(ي معنادار تفاوت ها اسيمق خرده ي هيكل

 دهد يمي نشان تيتربي ها روشي ها اسيمق خردهي در سهمي تايا براساس شاخص مربع شده ارائه
  . حل مسئله بوده استاسيمق خرده اندازه اثر آن بر نيباالتر

با شش  (لبرگرياسپ خشم اههيسي ها دادهي مكرر با ها يريگ اندازه ليتحلدادن انجام 
ي معنادار تفاوت پس آزمون و  آزمونشيپي دو مرحله ها نيانگيم مرخيننشان داد ) اسيمق خرده
  ). W = 42/0 و F = 02/6 و df= ) 6 و 26( و p > 0005/0 و 2η = 58/0(دارد 

 
 لبرگرياسپي خشم ها اسيمق خرده نيانگيمي آزمودن نيبي آزمون اثر ها افته يي هخالص. 3جدول 

  SS  df F P  2η متغير
  10/0  07/0  53/3 1  74/7  نانهيخشمگي خوخلق و 

  32/0  001/0  27/14 1  71/55  نانهيخشمگواكنش 
  21/0  008/0  02/8 1  59/25  يرونيب خشم انيب
  32/0  0005/0  39/15 1  06/108  يدرون خشم انيب

  009/0  59/0  30/0 1  13/3  يرونيبكنترل خشم 
  006/0  68/0  18/0 1  99/1  يدرونكنترل خشم 

  

 خلق و اسيمق ي خردهها نيانگيمجز  ه هم نشان داد كه بها يآزمودن نيب آزمون اثر جينتاي بررس
 دو نيا نيب در ها اسيمق خردهي ها نيانگيم هيبقي رونيبي و درون، كنترل خشم نامهيخشمگي خو

 اسيمق خرده نيانگيمالزم به ذكر است . دند يم نشان p > 05/0مرحله تفاوت معنادار در سطح 
  ).3جدول (ي قرار دارد معناداربه ) > p 10/0 (2شيگرا ي  در منطقهنامهيخشمگ يخوخلق و 

                                                                                                                            
1 . between subject effects 
2 . trend 
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با دو  ( سالمت رواناههيسي برا ي مكررها يريگ اندازهبا طرح  ليتحل  دادندر ادامه انجام
 تفاوت پس آزمون و  آزمونشيپي مراحل ها اسيمق خرده نيانگيم مرخيننشان داد ) اسيمق خرده
  ). W=60/0 و F =06/22 و df= ) 2 و 30( و > p 005/0 و 2η =60/0(ي دارند معنادار

  

   سالمت رواناههيسي ها اسيمق خرده نيانگيمي آزمودن نيبي آزمون اثر ها افته يي هخالص. 4جدول 
  SS  df F P  2η  متغير

  37/0  0005/0  18/18 1  87/142  يختشنا رواني ستيبهز
ي درماندگ

  50/0  0005/0  14/31 1  04/3095  يختشنا روان
  

 و >0005/0P و 2η=37/0(ي ستيبهز نيانگيمهر دو  داد نشان زين ها يآزمودن نيب اثر آزمون جينتا
1  =df 18/18 و= F( ي ختشنا رواني درماندگ و)2=50/0η 0005/0 وp< 1 و=df 14/31 و= F( در 
  ).4دول ج (دهد يم نشان p>05/0ي در سطح معنادار تفاوت پس آزمون و  آزمونشيپ مراحل نيب

  گيري بحث و نتيجه
ي روان بر سالمت مسئله حل خشم و تيريمدي آموزشي اثر مداخالت بررس حاضر قيتحقهدف 

 حل مسئله، شيافزا، به ها كارگاه در انيمرب نشان داد كه شركت ها افتهي. ي بوددبستان شيپ انيمرب
ي درماندگ و يستيبهز نيانگيمهر دو .  آنان منجر شده استروان سالمتخشم و بهبود 

 خلق و اسيمق خرده  تفاوت معنادار داشتند، اماپس آزمون و  آزمونشيپ مرحله دري ختشنا روان
 ها افته ينيااز .  دو مرحله تفاوت معنادار نداشتنيبي رونيبي و درون، كنترل خشم نانهيخشمگي خو
 دارد و انيمربي وانري بر سالمت ا سازندهي اثر آموزش -يروان گرفت كه مداخالت جهينت توان يم

 درتاج، يها افته يتأييدپژوهش حاضر در جهت . سازد يمآنان را در برخورد با مشكالت توانمندتر 
ي، كوو الكمن، ) 1385(ي محمد، )1383(ي رافض، )1385(ي دينو، )1388(ي، اسدزاده بيمصا

ي خو خلق و  است كهنيا حاضر ي  قابل توجه در مطالعهي نكته. است) 1993(ي ترآندروود و 
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ي ها سازه رييتغعدم . ي نكرده استرييتغ افراد نياي در رونيبي و درون، كنترل خشم نانهيخشمگ
 به آموزش و زمان ازين ها آن رييتغ و دارنديپا نسبتاً ها سازه نيا باشد كه ليدل نيا به ديشامذكور 

 سازد يم ذهن متبادر  را بهداريپاي تيشخصي، صفت خواز آن گذشته، واژه خلق و . ي داردشتريب
ي اساس رييتغي چند هفته آموزش، ط كه ستين دور از انتظار نيبنابرا). 2010، 1يليباكلمنتس و (

  . باشدنكرده
 مدرسه از رانيمدي، آموزش معلمان و گريمرب ريخط امر تياهم و تيحساسبا توجه به 

ان از سالمت معلمان آموز دانشي روان سالمت ديترد يب. رود يم سالم به شمار ي  جامعهاتيضرور
 ديباان و معلمان آموز دانشي رواني و فرهنگي، علمي سطح ارتقاي بهبود و برا. ستينجدا 
 نخست : استتياهم حائز ليدل به چند ها برنامه نيا. ديدي تدارك ا گستردهي آموزشي ها برنامه

ي، زندگي ها مهارتان ي مواجه هستند؛ و فقداديزي ها چالش معلمان هر روزه با مسائل و نكهيا
ي و سالمت روان علمدوم، از آنجا كه رشد . سازد يم ريپذ بيآسي شغل اتيمقتضآنان را در برابر 

 است ستهيشا مدارس قرار دارد، رانيمد و انيمربي شياندي و چاره توانمندان در گرو آموز دانش
ي آموزشي ها برنامه و ندينما حوزه نياي به خاص امر آموزش توجه استگذارانيس و نيمسئول
سوم، كودكان .  دقت الزم را به خرج دهندها آن نشيگز فراهم كنند و در انيمربي براي خاص
 سالم ندهيآ ها آن حيصح، رشد و پرورش نيبنابرا.  هستند ندهيآ جامعه و مردان و زنان ي هيسرما

به ). 2005، 2يهانجسازمان سالمت (كاهد يم اديزي ها نهيهز و از صرف كند يم نيتضمجوامع را 
 به زينان آموز دانش و دلسوز الزم است بلكه خود دهيد آموزش انيمرب نه تنها وجود دليل نيهم

  ). 2003، 3ستيو( دارندازيني زندگي ها مهارت رينظ ژهيوي آموزشي ها برنامه
ي، در كاهش اجتماعي آموزش روابط ختشنا روان كه مداخالت دهد يممطالعات نشان 

                                                                                                                            
1 . Celements & Bailey 
2 . World Health Organization 
3 . Weist 
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ي، كوالكمن، (بخشد يمي كودكان مؤثر است و عملكرد آنان را بهبود روانسالمت ي و پرخاشگر
يي كودكان و نوجوانان در جهت راهنما و تيحما تياهم ديتردي ب). 1993ي، ترآندروود و 

؛ ستيني نباشد، كمتر ليتحصي ها ييتوانا از تر مهمي امن، اگر آموزشي فضا جادياي سالم و زندگ
ي و زير، برنامه نيبنابرا.  خواهند بودتر موفق زين علم ليتحص شاداب در هرچند كودكان سالم و

ي وجود دارد محكمشواهد . ي آموزش و پرورش استاتيح از امور نهيزم نياي در گذار هيسرما
ي در رشد و تحول مثبت جوانان مهم و نقش آموزشند قابل 1يتيشخصي ها توانش نكهياي بر مبن

ي تعال عامل رشد دهنده و عنوان به از اختالالت و هم كننده يريشگيپ عامل عنوان بهدارند؛ هم 
ي جوانان و پرورشي ها برنامهي مناسب، مدارس، پرور فرزند قيطر از ها يتوانمند نيا. بخش

  ).2004، 2پارك (ديآ يمجوامع سالم به دست 
آموزش حل مثالً ( ي صورت نگرفته عيطبي زندگ مداخالت در نياي از بخش نكهيابا توجه به 

 مورد جينتاي ريپذ ميتعمدسترس استفاده شده است؛  و از گروه نمونه در) يفرضمسئله با كودكان 
، تر دهيچيپ و شده كنترلي ها طرح در ها آموزش نيا شود يم شنهاديپ نيبنابرا. رديگ يم قرار ديترد

ي جا و به رديگ  صورتكنندگان شركتي از تر متنوع و شتريبي ها نمونهي و با طولدر معالعات 
 در ارتباط با كودكان مورد انيمرب، عملكرد )يده گزارشي بر خود مبتن (نامه پرسشاستفاده از 

ي به شتريب تيعنا تيترب و ميتعل دست اندركاران امر شود يم شنهاديپ نيهمچن. رديگي قرار بررس
 ليفضاو پرورش ي زندگي ها مهارتي آموزش ها برنامه و با گنجاندن داشته باشند موضوع نيا

  . ي را ارتقاء بخشندعمومي در مدارس، سالمت اخالق
 

                                                                                                                            
1 . character strengths 
2 . Park 
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The effects of using problem solving and anger management 
package on mental health and teaching style of preschool 

teachers 
 

M. Shokoohi-Yekta 1, S. Akbari Zardkhaneh 2 & Kh. Shahmohammadi3 
 

Abstract 
 

The aim of the present study was to investigate effectiveness of anger 
control and problem solving training on mental health and teaching style of 
pre-school teachers. The sample included 32 female teachers of pre-school 
centers in Tehran. The design of the study is quasi-experimental with single 
group pre-test and pos-test design. Training workshops were held once a 
week for 21 sessions and every session lasted for two-hours. The 
intervention package used in this study included two parts: teaching 
problem solving and anger management training. Assessment tools included 
Mental Health Inventory- 28, State- Trait Anger Expression Inventory, and 
Teaching Style. Before and after workshops, questionnaires were completed 
by the teachers. Results showed that teachers participation in the workshops 
lead to the increase of their scores on problem solving, and decrease on 
aggression, depression, anxiety and stress. Both means of well-being and 
psychological distress factors in pre-test and pos-test stages showed 
significant differences, however, subscales of anger temperament, anger 
control-in, and anger control-out between the two stages showed no 
significant differences. The results revealed that the intervention package 
was effective, though permanent changes of personality characteristics need 
more time and effort. 
 
Keywords: anger control, problem solving method, mental hygiene, teaching 
strategies 
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