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 چکيده
 خشم مدیریت آموزش اساس بر مادران، ایمقابله راهبردهای بهبود باهدف حاضر پژوهش

 گروهی تک آزمون پس-آزمونپیش طرح با آزمایشی شبه نوع از حاضر مطالعۀ. شد اجرا

 می تشکیل دبستانی پیش کودکان( سال 23 سنی میانگین با) مادر 23 را نمونه گروه. است

 پرسشنامۀ. کردند شرکت خشم کنترل های کارگاه در داوطلبانه صورت به که دهند

 های یافته. گردید اجرا آموزش از بعد و قبل( 3332) فولکمن و الزاروس ایمقابله راهبردهای

 بر ای مالحظه قابل تأثیر خشم، مدیریت آموزش که دادند نشان مکرر هایگیریاندازه

 p) است معنادار باالیی سطح در نتایج که طوری به است، گذاشته مطالعه مورد متغیرهای

 داری،خویشتن گیری،فاصله یا گزینی دوری رویارویی، خشم، مدیریت آموزش(. 0.01 >

 مجدد ارزیابی شده،ریزیبرنامه گشایی مسئله پذیری،مسئولیت اجتماعی، حمایت جستجوی

 رمنحص کننده،شرکت افراد تعداد بودن محدود. داد کاهش را اجتناب-فرار و افزایش را مثبت

 رتأثی و تصادفی بردارینمونه روش از گیریبهره امکان عدم مادران، به پژوهش نمونه بودن

 از مداخله، برنامۀ آثار پیگیری امکان عدم همچنین  پژوهش بیرونی روایی بر آن

 .روندمی شمار به حاضر پژوهش هایمحدودیت

 .مادران آموزش ای،مقابله هایمهارت خشم، کنترل : يديکل واژگان
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 2 مجتبی مهدوي،  1 یکتا شکوهی محسن

 .دانشگاه تهران ،شناسی و علوم تربیتیاستاد دانشکده روان  3
 .دانشگاه تهران ،شناسی و آموزش کودکان استثناییدانشجوی دکتری روان 3
 

 نام نویسنده مسئول:
 یکتا شکوهی محسن

 ايمقابله هايروش ابعاد بهبود بر خشم مدیریت برنامۀ اثربخشی

 دبستانیپيش کودکان مادران در
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 مقدمه
های و نشان دادن تفاوت روند و هنوز ارائۀ تعریف روشنی از هریک از این مفاهیمجای یکدیگر به کار میمفاهیم خشم و پرخاشگری گاهی به

توان خشم را یک حالت هیجانی یا احساس درونی ناشی از برانگیختگی فیزیولوژیکی و شناخت و افکار رسد. باوجوداین، میها دشوار به نظر میآن

 (.3002، 3توزی تعریف کرد )اونیلمربوط به کینه

 توزی، نگرشدهد. منظور از کینهزی و پرخاشگری را تشکیل میتوشود که شالودۀ کینهعنوان یک حالت هیجانی توصیف میخشم به

یان مشاهده که باهدف آسیب یا زعنوان رفتاری قابلکه پرخاشگری بهکشاند، درحالیسوی رفتار پرخاشگرانه میای است که فرد را بهپرخاشگرانه

کننده است؛ سامانۀ حال ویرانشم یک هیجان ارضاکننده و درعین(. خ3002، 3شده است )دل اوشیو و اُلریشود در نظر گرفتهرساندن انجام می

(. اگرچه خشم، هیجانی طبیعی 3002، 2کند و ما را برای رویارویی با خطرهای بالقوۀ پیرامون آماده می نماید )تیلور و نواکودرونی ما را فعال می

تواند به مشکالتی در کار، روابط بین فردی از کنترل و مخرب باشد، می و گاهی مفید است، ولی خطرهایی را نیز به همراه دارد. وقتی خشم خارج

 (.3002، 2و کیفیت زندگی منجر شود )انجمن روانشناسی آمریکا

ها کنند از عوامل اصلی عصبانیت در خانواده هستند. افزایش عصبانیت در خانوادههایی که از دنیای بیرون به درون خانه رسوخ میتنیدگی

ها است. برای مثال، تحوالت اجتماعی و اقتصادی مانند مشکالت شغلی و مسکن، تک معلول تغییرات چشمگیر محیط زندگی انسانتا حدودی 

های های فوق درسی کودکان، تنیدگیوالدی بودن، اشتغال زوجین، زندگی شهرنشینی، تحوالت سریع فناوری، بیکاری والدین و افزایش فعالیت

 زنند )مکهای درون خانواده مانند خشم و عصبانیت دامن میها با تشدید مشکالت خانواده، به هیجاندارند. این تنیدگیدرون خانواده را در پی

توانند از عوامل مؤثر در خشم والدین باشند )شکوهی یکتا، زمانی، (. عدم اشتغال والدین و سطح تحصیالت پایین نیز می3002، 2کی و میبل

ها توانند باعث بدرفتاری والدین و خشم آنهای اجتماعی و خانوادگی که می( نیز به برخی از ویژگی3333) 2(. همپتون3211پورکریمی و پرند، 

ها، اسناد و ارزیابی نادرست از رفتار کودک، انتظارات نامعقول، اشکال در راهکارهای اند از: ادراکها عبارتکرده است. این ویژگیشوند، اشاره

های اجتماعی ضعیف، اختالف والدین و های خانوادگی شدید، مهارتهای کافی برای مقابله، تعارض، تنیدگی، عدم وجود مهارتانضباطی والدین

 شدن والدین.کودک، انزوای اجتماعی و مورد بدرفتاری واقع-های زناشویی، تعامل ناکارآمد والدسازش نایافتگی

، 7پیامدهای خشم و تأثیر مداخالت آموزشی توجه شده است )نواکو، رم و بلکهای اخیر به هیجان خشم، سنجش و درک در پژوهش

؛ به نقل از 3312های کنترل خشم  وکنترل استرس بسیار حائز اهمیت است. نواکو )(. درزمینۀ کنترل خود، گسترش و توسعه روش3000

های خشم انگیز را مدیریت توانند برانگیختگی خود در موقعیت( برنامه آموزش مدیریت استرس را طراحی کرد تا افراد با آن ب3002، 1آیوانیک

طور چشمگیری ( است. این نظریه در سه دهۀ اخیر به3332شده درزمینۀ مدیریت خشم، مبتنی بر نظریۀ خشم نواکو )کنند. بیشتر تحقیقات انجام

( برای تحلیل نظریه خود از مدلی شناختی 3332. نواکو )(3002و همکاران،  3شده است )لیندزیبرای درک و درمان خشم و پرخاشگری استفاده

 یبهره گرفت که درواقع روش افراد برای ارزیابی موقعیت و تعیین میزان تهدیدآمیز بودن آن را شرح داده است. افراد با توجه به برانگیختگ

د، رسمتناسب با سطح تهدیدی که به نظرشان میکنند و وتحلیل میشخصی، افکار خود و مقاصد طرف مقابل را در هر موقعیت ویژه تجزیه

 دهند.واکنش خشم یا پرخاشگری از خود نشان می

ان های تأثیرگذار روابط میرفتاری، باهدف ایجاد تغییر در شناخت و رفتار افراد است و مؤلفه-آموزش مدیریت خشم، نوعی رویکرد شناختی

های هیجانی هایی برای چالش و تغییر رفتارها و تفکرات بیهوده و مهار پاسخزش مهارت(. درواقع آمو3333، 30گیرد )استرنفردی را در بر می

                                                           
1. O’Neill 
2. Del Vecchio & O’Leary 
3. Taylor & Novako 
4. American Psychological Association 
5. McKay & Maybell 
6. Hampton 
7. Novaco, Ramm & Black 
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های شدید با روش کنترل خود مدنظر است. تأکید همه مداخالت مدیریت خشم بر تعدیل شدت، طول مدت و فراوانی بیان خشم و افزایش پاسخ

 (.3002، 3؛ به نقل از فیندلر و ویزنر3333غیر پرخاشگرانه در روابط بین فردی است )مبن و امبروز، 

هدف مدیریت خشم، از میان برداشتن خشم نیست، بلکه در پی تشویق نظارت شخصی بر شناخت، هیجان و رفتار است تا بدین وسیله 

سازی های آمادهاند، مؤلفهشدههایی که برای مدیریت خشم عرضه(. در اکثریت مدل3002فرد بتواند به کنترل شخصی نایل شود )آیوانیک، 

 شود.های اصلی برنامه مدیریت خشم محسوب میشناختی، کسب مهارت و آموزش کاربردی از مؤلفه

ای درمان خشم مبتنی بر درمان های مداخلهشده از برنامههای انجاممحققان طی پژوهشی فرا تحلیلی گزارش کردند که بیشتر پژوهش

های گوناگون از قبیل آرمیدگی، بازسازی شناختی و حل مسئله باشد و تواند ترکیبی از روشیکرد میاند. این روشناختی رفتاری استفاده کرده

کشاند؛ های نادرست را به چالش می(. این رویکرد، افکار و نگرش3331، 3گیرند )بک و فرنندزتنهایی مورداستفاده قرار نمیها بهمعموالً این روش

وگوی درونی و راهبردهای حل مسئله در جهت ارتقای رفتارهای اجتماعی، افزایش صمیمیت و ای، گفتهای مقابله همچنین با آموزش روش

رفتاری برای -های آموزشی کنترل خشم با رویکرد شناختی(. بررسی پیشینۀ برنامه3003، 2کوشد )کولکو و سونسونارتباط مثبت با کودک، می

ماندۀ ذهنی، نوجوانان با اختالل رفتاری و والدین بدرفتار، مؤید اثربخشی و کارایی این نوع بهای مختلف ازجمله افراد زندانی، افراد عقگروه

 ها است.برنامه

( در پژوهشی برای بررسی کارایی برنامۀ مدیریت خشم متوجه شد که مدیریت عصبانیت، ارتباط مثبتی با رضایت 3032) 2چانگ و کیم

کردند، رضایت زندگی کمتری داشتند. در پژوهش دیگری، ر که مادران عصبانیت بیشتری را تجربه میکرد؛ درنتیجه هرقدزندگی مادران ایفا می

شوند. های تحولی فرزندان خود متحمل می( بدین نتیجه رسیدند که مادران کودکان، استرس بیشتری را به خاطر ویژگی3033) 2برنارد و سولکانی

 (.3333، 2مبستگی دارد )لماسترس مادران نیز با ابراز عصبانیت مادر ه

ای رفتاری بر بهبود راهبردهای مقابله-در پژوهش حاضر در نظر است تا تأثیر آموزش گروهی مدیریت خشم مبتنی بر رویکرد شناختی

 دبستانی موردبررسی قرار گیرد.مادران کودکان پیش

 

 روش
ها نتوان از انتساب هایی که در آنتک گروهی است. به طرح پس آزمون-پژوهش حاضر از نوع تحقیقات شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون

(. در این طرح، گروه، قبل و بعد از قرار گرفتن در معرض 3232های شبه آزمایشی گویند )سرمد، بازرگان و حجازی، تصادفی استفاده کرد، طرح

سال( کودکان پیش دبستانی تشکیل می دهند که به صورت  23ودو مادر )با میانگین سنی شوند. گروه نمونه را سیمتغیر مستقل، مقایسه می

درصد( از شرکت کنندگان  2/3داوطلبانه در کارگاه های کنترل خشم شرکت کردند و به پرسشنامۀ روش های مقابله ای پاسخ دادند. سه نفر )

درصد( نیز  2/2ی مدرک فوق لیسانس و دو نفر )درصد( دارا 2/22درصد( دارای مدرک لیسانس، یازده نفر ) 20دارای مدرک دیپلم، شانزده نفر )

 2/2درصد( خانه دار، دو نفر ) 3/22درصد( کارمند بودند، پانزده نفر ) 2/20دارای مدرک دکتری بودند. از میان شرکت کنندگان، سیزده نفر )

 درصد( نیز کارگر بود. 3/2درصد( دانشجو و یک نفر )

 

 ابزار پژوهش
ای )از یک تا چهار( سؤال است و در مقیاس چهارگزینه 22این پرسشنامه دارای  :الزاروس و فولکمن 7ايمقابلهپرسشنامۀ راهبردهاي 

بی شده و ارزیاریزیپذیری، مسئله گشایی برنامهای مسئله مدار )جستجوی حمایت اجتماعی، مسئولیتشود و دو راهبرد مقابلهگذاری مینمره

                                                           
1. Feindler & Weisner 
2. Beck and Ferandez 
3. Kolko & Swenson 
4. Chung & Kim 
5. Bernard & Solchany 
6. Lam 
7. Ways of Coping Questionnaire (WCQ) 
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گیرد. هریک از الگوهای راهبرد مقابله ای مسئله داری( را اندازه میاجتناب و خویشتن-رویی، دوری گزینی، فرارمجدد مثبت( و هیجان مدار )رویا

 مدار و هیجان مدار عبارت اند از:

 الف(. راهبردهای مقابله ای مسئله مدار
 :نماید.گو میهای عاطفی را بازهای ملموس و حمایتهای فرد برای کسب حمایتتالش جستجوی حمایت اجتماعی 

 های مداوم او هایی است که پذیرش نقش فرد در ایجاد مشکل را از طریق تالشاین روش شامل مجموعه واکنش پذیری:مسئولیت

 دهد.در اصالح موقعیت موجود نشان می

 کردهای کارگیری رویهای سنجیده و متمرکز برخورد با مشکل است، توأم با بهمجموعه افکار و کوشش شده:ریزیمسئله گشایی برنامه

 گشایی است.تحلیل گران برای مشکل

 :گردد، این هایی است که در جهت ایجاد مفاهیم مثبت با توجه به درجه تکامل فردی اطالق میمجموعه تالش ارزیابی مجدد مثبت

 ذهبی را شامل شود.روش ممکن است ابعاد م

 ب(. راهبردهای مقابله ای هیجان مدار

 :برند و متضمن درجاتی از ابراز خصومت این روش مجموعه رفتارهای تهاجمی است که افراد جهت حل مشکل به کار می رویارویی

 و به کار بردن ریسک در عملکردها است.

 کند که فرد یا گروه برای دوری از منبع ایجادکنندۀ مشکل و یا مجموعه رفتارهای شناختی را ذکر می گیری:دوری گزینی یا فاصله

 برند.اجتناب از این منبع در جهت کاهش اهمیت آن به کار می

 نندۀ های احساساتی افراد را به هنگام برخورد با منبع ایجادکهایی است که واکنشالعملاین روش مجموعه عکس داری:خویشتن

 گیرد.ها توسط افراد را در برمیالعملمشکل و ممانعت از ابراز این عکس

 کند و زا را توصیف میهای رفتاری در جهت فرار یا اجتناب از موقعیت مشکلاین روش افکار آرزومندانه یا کوشش اجتناب:-فرار

 شامل گریز از واقعیت است.

شده همان مواردی هستند که افراد استفاده از یی صوری است، چراکه راهبردهای توصیفمواد پرسشنامۀ راهبردهای مقابله ای دارای روا

شده های آلمانی، عبری، اسپانیایی، هلندی و فرانسه ترجمهاند. این پرسشنامه به زبانهای فشارزا گزارش کردهها را برای کنار آمدن با موقعیتآن

( کنار آمدن شامل هر دو راهبرد مشکل مدار و هیجان مدار است، 3هماهنگ هستند، یعنی با ) های نظریبینیاست. شواهد اعتبار سازه با پیش

ها و ای و نیز بسته به تغییرات خواستها و فشارهای زمینه( کنار آمدن یک فرآیند است؛ یعنی چگونگی کنار آمدن مردم در رابطه با خواست3)

 (.3311، 3لکمن و الزاروس)فو فشارها به هنگام ظهور یک واقعه متفاوت است

به دست  12/0( انجام شد، ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامۀ راهبردهای مقابله ای الزاروس برابر 3272در تحقیقی که توسط بشردوست )

در پژوهش علی  ( و3332آمده است )الزاروس، دستبه 0773آمد. پایایی این پرسشنامه در تحقیق دیگری با استفاده از آلفای کرونباخ برابر با 

 گزارش گردید.12/0( نیز پایایی این پرسشنامه برابر با 3213پور، هاشمی، باباپور و طوسی )

 

 روش اجرا
 کارگاه آموزشی مدیریت خشم

شده ای است که برای کنترل خشم در روابط بین بزرگسال و کودک طراحی(، برنامه3002، 3برنامه کارگاه آموزشی مدیریت خشم )اسمیت

-شود. این برنامه مبتنی بر رویکرد شناختیهای فردی و گروهی نیز میاین برنامه شامل ده طرح درس است که شامل تکالیف و فعالیتاست. 

( عرضۀ اطالعاتی در مورد خشم 3اند است: )کنندگان در فرآیند آموزش تأکید دارد. اهداف کلی برنامه عبارترفتاری است و بر فعال بودن شرکت

های ( ذکر تجربیات مختلف زندگی و استفاده از این تجربیات در آگاهی از منشأ و منبع خشم، توسعۀ آن و راه3مثبت و منفی آن، ) و تأثیرات

های موردنیاز را برای کنترل این احساسات پیچیده ( عرضۀ چارچوبی برای مدیریت خشم تا به کمک آن افراد بتوانند مهارت2کنترل خشم، )

 فرابگیرند.

                                                           
1. Folkman & Lazarus 
2. Smith 
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شود. عالوه بر این، جلسات ازآن تفاوت میان خشم و هیجاناتی از قبیل ترس و شرم شرح داده میین برنامه ابتدا کارکرد خشم و پسدر ا

های فرضی محرک خشم برای شامل مروری بر خشم مناسب و نامناسب و ارتباط بین خشم و هیجانات دیگر است. همچنین تعدادی از موقعیت

شود که همۀ متغیرهای محرک خشم را مرور کنند. ارزیابی کنندگان درخواست میشود. در طول این جلسات از شرکتیکنندگان تشریح مشرکت

وتحلیل فرد و همچنین به کشف الگوی کارکرد خشم و شود. عالوه بر این، به تجزیهاین متغیرها به کاهش خشم در آن موقعیت ها منجر می

زش گردد. آموکنندگان ارائه میتدریج به شرکتها، بهشدت و ضعف آنهای خشم انگیز با توجه بهموقعیتشود. پرخاشگری در هر فرد توجه می

های نظارت بر خود و تبیین رابطه میان تفکر، احساس و رفتار در محور کار آموزش قرار دارد. آموزش مهارت حل مشکل از طریق ابراز روش

ها ها و ادراک خشم انگیز و جانشین کردن آنم می شود. طی جلسات آموزشی بر تغییر افکار و نگرشوجود، یاری طلبیدن، توافق و مذاکره انجا

شود. ها و رفتارها منجر میهای غیرواقعی به تغییر احساسشود. مفروضه زیربنایی این روش آن است که اصالح شناختبا افکار منطقی تأکید می

های ذهنی در موقعیت خشم انگیز، های جسمانی خشم، اصالح تفکرات و چالشیی مانند شناخت نشانههاهمچنین در این برنامه به آموزش مؤلفه

های خشم انگیز، مسائل خود در ارتباط با فرزندان و تکالیف شود تا دربارۀ موقعیتتوجه شده است. در ابتدای هر جلسه به والدین فرصت داده می

 ا مجری کارگاه و سایر والدین بپردازند.نظر بشده در منزل به بحث و تبادلانجام
 

 هایافته
شده است. یافته های این جدول ( ارائه3آزمون در جدول )آزمون و پسهای توصیفی حاصل از اجرای ابزار پژوهش در مراحل پیشیافته

 ردهای مقابله ای منجر شده است.نشان می دهد که شرکت در این دورۀ آموزشی به افزایش میانگین گروه در اکثر خرده مقیاس های راهب
 

 آزمونآزمون و پسهاي کنار آمدن گروه نمونه در پيشهاي روشهاي خرده مقياسهاي توصيفی نمره. خالصۀ یافته1جدول 
 

 خرده مقياس فرعی خرده مقياس اصلی
 آزمونپس آزمونپيش

 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین

 مسئله مدار

 2732 32771 2733 32730 جستجوی حمایت اجتماعی

 3723 3703 3732 1713 پذیریمسئولیت

 2723 32722 3723 32721 مسئله گشایی

 2727 30722 2712 32722 ارزیابی مجدد

 هيجان مدار

 3723 33733 3733 33732 رویارویی

 2722 33772 2737 33711 دوری گزینی

 2737 33701 3721 32731 داریخویشتن

 2727 32732 2733 32727 اجتناب -فرار 
 

گیری مکرر استفاده شد. بررسی ها، از تحلیل اندازههای خرده مقیاسبرای آزمون وجود یا عدم وجود تفاوت معنادار آماری در بین میانگین

های راهبردهای مقابله ای، در آزمون در میانگین خرده مقیاسآزمون و پس( نشان داد بین مراحل پیش3)جدول ها نتایج آزمون اثر بین آزمودنی

 داری وجود دارد.تفاوت معنا >073pسطح 

 هاي راهبردهاي مقابله ايهاي آزمون اثر بين آزمودنی ميانگين خرده مقياس. خالصۀ یافته2جدول 

نوع سوم مجموع  خرده مقیاس فرعی خرده مقیاس اصلی

 مجذورات

درجات 

 آزادی

سطح  Fنسبت 

 معناداری

 مربع ایتای سهمی

 07323 07000 2107323 3 332237002 جستجوی حمایت اجتماعی مسئله مدار

 07322 07000 2337233 3 23717033 پذیریمسئولیت

 07372 07000 33237727 3 322217027 مسئله گشایی
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 07322 07000 1237033 3 337377233 ارزیابی مجدد

 07323 07000 3727210 3 303217237 رویارویی هیجان مدار

 07322 07000 2327132 3 32327077 دوری گزینی

 07313 07000 32737331 3 301327320 داریخویشتن

 07320 07000 7237727 3 323327222 اجتناب -فرار 
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 گيرينتيجه
رفتاری در راهبردهای مقابله ای -توان چنین استنباط کرد که آموزش مدیریت خشم به شیوۀ شناختیآمده میدستاز مجموع نتایج به

های آموزش مدیریت خشم در بهبود ها در استفاده از راهبردهای مؤثرتر کمک کرده است.  شرکت در کارگاهوالدین مؤثر بوده است و به آن

 رفتاری را در مدیریت خشم-ای داشته است. درمجموع، نتایج پژوهش حاضر، اثربخشی رویکرد شناختیکنندهای نقش تعیینراهبردهای مقابله

 دهند.مورد تأیید قرار می

( و اشلیچتر و 3002و همکاران ) 3(، پندئو3033و همکاران ) 3ای با تحقیقات ریلیاثربخشی مدیریت خشم بر بهبود راهبردهای مقابله

ثر ای مؤ( همسو است. نتایج این تحقیقات نشان دادند که آموزش مدیریت خشم در رابطه با مدیریت استرس و راهبردهای مقابله3313) 2هوران

. ها دور از انتظار نیستن مداخلهاند، مؤثر بودن ایشدههای مربوط به خشم بر مبنای رویکردهای شناختی و رفتاری طرحکه مداخلهاست. ازآنجایی

های طورمعمول، برنامهشده و رفتار ناکارآمد خود را تشخیص دهد. بهشود تا الگوهای تفکر تحریفدر این نوع شیوۀ درمانگری، به بیمار کمک می

ها، توانایی افراد را در تمرکز بر احساس نامهدهد. این برسوی آگاهی هیجانی سوق میها، فرد را بهها و هیجانمداخله با تشویق به بازنگری احساس

های خود و توانایی فهم ها در تسهیل تفکر، فهم دالیل و پیامدهای احساسها، استفاده از هیجاندر برخورد با افراد و رویدادها، بسط هیجان

 بخشد.ها بهبود میها و تفسیر آنارتباط بین هیجان

های مختلف ها آموزش داده شد تا جنبهکنندهر که یک الگوی آموزشی چندبعدی است به شرکتدر برنامۀ مورداستفاده در پژوهش حاض

 هایدرستی بشناسند تا بتوانند خشم و مؤلفههای خشم برانگیز، پیامدهای رویدادهای خشم را بهخشم، مانند ساختار تجربه خشم، محرک

دورۀ آموزش، بر پیشگیری از تشدید خشم، تعدیل هیجانی، مهار برانگیختگی در برابر فیزیولوژیک، شناختی و رفتاری آن را تعدیل کنند. در طول 

ر شود. بنابراین انتظاهای اجتماعی تأکید میهای فراخوان خشم و نیز بیان مناسب خشم، بازسازی فرآیندهای شناختی و ارتقای مهارتموقعیت

زدایی، فراوانی، شدت و طول دورۀ مؤلفه ا را اصالح کنند؛ با استفاده از راهبردهای تنشکنندگان بتوانند انتظارها، تفسیرها و باورهرود شرکتمی

تر سازند و درنهایت بتوانند به هنگام مواجهه شدن با های فیزیولوژیکی خشم خود را کاهش دهند، خزانۀ رفتارهای اجتماعی خود را غنی

دی از راهبردهای حل مسئله و سایر راهبردهای سازش یافته استفاده کنند. به اعتقاد های بین فرهای فراخوان خشم و در پاسخ به تعارضموقعیت

 شوند. ها موجب سازش یافتگی فرد میهای هیجانی، توانایی تفکر و نظارت مداوم بر آن(، شناسایی حالت3000) 2میر، سالووی و کارسو

برداری تصادفی و تأثیر گیری از روش نمونهبه مادران، عدم امکان بهرهکننده، منحصر بودن نمونه پژوهش محدود بودن تعداد افراد شرکت

روند. افزون بر این، در پژوهش های پژوهش حاضر به شمار میآن بر روایی بیرونی پژوهش و عدم امکان پیگیری آثار برنامۀ مداخله، از محدودیت

ها درمجموع مؤثر بودند، اگرچه مدیریت خشم استفاده شد که این مداخله ای متنوعی در قالب یک برنامۀ آموزشیهای مداخلهحاضر از برنامه

 پذیری و غنایهای بعدی با لحاظ کردن این موارد، بر توان تعمیمشود در پژوهشها مشخص نیست. پیشنهاد میسهم هریک از این مداخله

آمده افزوده شوددستاطالعات به

                                                           
1. Reily 
2. Pendeo 
3. Schlichter & Horan 
4. Mayer, Salovey & Caruso 
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