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Abstract 

Background & Objectives: Adolescence is a time of biopsychological change as well as alternations in social interactions and interpersonal 

relationships; thus, the tendency to antisocial behaviors is more prevalent in this age frame. A prominent feature of this period is the tendency to 
social harm. Another problem that occurs during adolescence is delinquency. Anger management training can be used to correct such behaviors. 

The harmful effects of anger are presented on the mind and social life of individuals. Inability to control anger can lead to consequences, like 

aggression. The present study aimed to investigate the effects of anger management training on delinquency and social harms among adolescent 
girls living in welfare centers. 

Methods: This was a quasi–experimental study with a pretest–posttest and a control group design. The statistical population of the study included 

all adolescent girls living in the care centers under the auspices of the Zanjan Welfare Organization in 2019 (N=319). Among whom, 30 qualified 
volunteers were selected by purposive sampling method and were randomly divided into 2 groups of experimental and control (n=15/group). 

The inclusion criteria of the present study included being adolescent girls living in the care centers under the auspices of the Welfare Organization 

of Zanjan Province, Iran, in 2019, being interested in cooperating with the research, and having no physical or mental illnesses (based on the 
information in their welfare record). The exclusion criteria also included the lack of interest in cooperating with the research and absence from 

more than one training session. The subjects of both research groups completed the Adolescent's Delinquency Questionnaire (Fazli, 2010) and 

the Risk Behaviors Questionnaire (Zadeh Mohammadi et al, 2011) in the pretest and posttest stages. The experimental group underwent 8 
sessions of anger management program training (Novaka & Spivak, 1975); however, the control group received no intervention during this 

period. Furthermore, to analyze the obtained data, descriptive statistics, including mean and standard deviation as well as inferential statistics, 

like Analysis of Covariance (ANCOVA) were used. All statistical calculations were performed using SPSS at the significance level of 0.05.  
Results: The current study findings indicated that by controlling the effect of the pretest, there was a significant difference between the mean 

scores of social harms (p˂0.001) and delinquency (p˂0.001) in the posttest values of the experimental group. Additionally, the relevant results 

suggested that the magnitude of the effects of social harms and delinquency were 0.706 and 0.516, respectively.  

Conclusion: In general, the collected results revealed that anger management training reduced social harms and delinquency in the explored 

adolescent girls living in the care centers under the auspices of the Welfare Organization. Therefore, anger management training is recommended 

to be used in this population. 
Keywords: Anger management, Delinquency, Social harms, Adolescent girls. 

 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

32
22

84
0.

13
99

.1
0.

0.
21

9.
8 

] 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 jd
is

ab
ils

tu
d.

or
g 

on
 2

02
3-

05
-2

3 
] 

                               1 / 7

file:///H:/Downloads/eslami@znu.ac.ir
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/\)
https://dorl.net/dor/20.1001.1.23222840.1399.10.0.219.8
https://jdisabilstud.org/article-1-2128-fa.html


1 

  .۲1۳(:1۰؛ )۹1۳۹ی ناتوان مطالعات مجله 1

لیاصی پژوهش قالهم 1۳۹۹ اسفند برخط انتشار   

های اجتماعی بین دختران نوجوان کاهش بزهکاری و آسیب براثربخشی آموزش مدیریت خشم 
 ساکن مراکز نگهداری تحت پوشش بهزیستی

 ۲، *داود اسالمی1زهرا صفویسیده
 سندگانینو حاتیتوض
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 .دیکن عیتوز وی بردارنسخهی رتجاریغ طوربه ،یاصل نسخٔه به مناسب ارجاع شرط با را مقاله نیا در شده منتشر مواد که دهدیم اجازه شما به که است شده منتشر

 
 دهیچک

اثربخشی آموزش مدیریت . هدف پژوهش حاضر بررسی فردی استشناختی و تغییراتی در تعامالت اجتماعی و روابط بینرواننوجوانی دوران تغییرات جسمی،  زمینه و هدف:
 های اجتماعی بین دختران نوجوان ساکن مراکز نگهداری تحت پوشش بهزیستی بود. کاهش بزهکاری و آسیب برخشم 
مراکز نگهداری تحت دختران نوجوان ساکن  آماری شامل تمامی آزمون با گروه گواه انجام شد. جامعٔهپس-آزمونپیش آزمایشی و با طرحنیمه شیؤهاین پژوهش به بررسی:روش

 صورتو بهشدند مند انتخاب گیری هدفروش نمونهنفر داوطلب واجد شرایط به سیها بین آناز  .نفر بود ۳1۹به تعداد  ،1۳۹۸در سال پوشش سازمان بهزیستی استان زنجان 
 جوانان خطرپذیری رفتارهای و (1۳۸۹ ،فضلی)های بزهکاری نوجوانان های دو گروه، پرسشنامهآزمودنی .قرار گرفتندنفر(  هر گروه پانزده) آزمایش و گروه گواه گروه درتصادفی 

مدیریت خشم نواکا و اسپیواک  جلسه آموزش برنامٔه هشتمدت گروه آزمایش بهبرای آزمون تکمیل کردند. آزمون و پسحل پیشا( را در مر1۳۹۰و همکاران،  محمدیزاده)
 SPSSافزارنرم وسیلٔههها با استفاده از تحلیل کوواریانس و بوتحلیل دادهای دریافت نکرد. تجزیهگونه مداخلههیچگواه که در طول این مدت گروه درحالی انجام شد؛( 1۹۷۵)

 د.شلحاظ  ۰٫۰۵ها آزمون داری برای همٔها. سطح معنصورت گرفت ۲۴نسخٔه 
 مؤثر استدختران نوجوان ساکن مراکز نگهداری تحت پوشش بهزیستی  های اجتماعیکاهش آسیبو آموزش مدیریت خشم در کاهش بزهکاری  ،نتایج نشان داد ها:یافته

(۰٫۰۰1>p). 
های اجتماعی دختران نوجوان ساکن مراکز نگهداری تحت پوشش بهزیستی توان نتیجه گرفت که برای کاهش بزهکاری و آسیبهای پژوهش میباتوجه به یافته گیری:نتیجه

 د.کرآموزشی مدیریت خشم استفاده  توان از مداخلٔهمی
 .های اجتماعی، دختران نوجوانمدیریت خشم، بزهکاری، آسیب ها:کلیدواژه
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۲ 

 مقدمه ۱
جهت نقش و اهمیتی که در زندگی افراد دارد، همیشه به 1دوران نوجوانی

شناسان شناسان آن دوره بوده است. روانشناسان و روانجامعه مدنظر
گرایی، پرستی، احساسزیادی از این دوران با عناوینی همچون عاطفه

(. از نظر 1کنند )فشار و طوفان یاد می های سازنده و دورٔهبحران دورٔه
جوی استقالل خود واریکسون در دوران نوجوانی، افراد به جست

(. آن ۲نقل از کنند )بهکنند تا خودشان را حس تالش می پردازند ومی
جوهای شخصی، حمایت و وجست واسطٔههدسته از نوجوانانی که ب

پشتیبانی مثبتی دریافت کنند، این دوران را با حس استقالل و کنترل 
اطمینان  ها و تمایالت خودنوجوانانی که به اندیشه ؛ اماکنندسپری می

نوعی سردرگم اطمینان و بهشان بیخود و آینده الدرقبکافی ندارند، 
انتقال از کودکی  نوجوانی، دورٔه (. از سوی دیگر دورٔه۳خواهند بود )
تواند در طول عمر و الگوهای رفتاری مفیدی که می استبه بزرگسالی 

(. زمانی ۴شود )بر زندگی فرد مؤثر باشد، در طی این دوره تشکیل می
ها و آمیز از بحرانصورت موفقیتستند بهکه نوجوانان قادر نی

شوند؛ میشناختی های روانهای تحولی گذر کنند، دچار ناتوانیچالش
در جریان بهنجار زندگی عادی و  را اختالالت گوناگونی همچنین

که پس از آن  کنندمیهای عاطفی، اجتماعی و شناختی تجربه جنبه
 (.۵اهد شد )ها با انواع اغتشاشات مواجه خوشخصیت آن

را  ۲های اجتماعیتوان گرایش به آسیبهای بارز این دوران میاز ویژگی
 مهم تهدیدکنندٔه اتهای اجتماعی جزو موضوعنام برد. شیوع آسیب

های اخیر باتوجه به تغییرات زودهنگام که در طی سال استسالمت 
ی اجتماع گذاران حوزٔههای درمان و سیاستاجتماعی، از طرف سازمان

است دنظر موجود در جامعه م اساسیبسیار الت ضیکی از مع منزلٔهبه
(. نظر به اینکه میزان خطرپذیری نوجوانان درمقایسه با سایر ۶)

ها گرایش زیادی به چنین رفتارهایی در آن ،های سنی بیشتر استگروه
 که عمدٔه استاز آن های جهانی حاکی(. پژوهش۷شود )مشاهده می

د و وشسالگی شروع میهیجدهخطر در سنین قبل از رفتارهای پر
 گیرددر بر میمانند مصرف سیگار، الکل و مواد مخدر را رفتارهایی 

گرفته در ایران نیز گویای شیوع های صورت(. نتایج پژوهش۸)
رفتارهای پرخطر نظیر مصرف سیگار، قلیان، الکل و مواد مخدر در 

 (. ۹) استسال  1۸تا1۴بین نوجوانان 
توان به کند، میاز مشکالت دیگری که در دوران نوجوانی بروز می

که  استای اشاره کرد. بزهکاری جزو رفتارهای ناسازگارانه ۳بزهکاری
نوجوانی که  (. از سوی دیگر، دورٔه1۰شود )در بین نوجوانان دیده می

که از  استدورانی از زندگی فرد  نامند، مشخصٔهآن را تولد دوم می
گیرد و خانواده فاصله می جانبٔههای همهکودکی و حمایت هایسال

بر  (. عالوه11د )کندوران بزرگسالی و نیز استقالل عملی را تجربه می
یند اسالگی براساس فر1۹تا1۳گیری شخصیت نوجوانان در آن شکل

افزاید و مذکور می های دورٔهبر حساسیت ،بلوغ جسمی و فکری
اتخاذ راهکارهای مطلوب را برای یری گی مشخصات و تصمیمیشناسا

سازد گیری شخصیت مهم و ضروری میشکل برای هدایت و تسهیل

                                                      
1. Adolescents 
2. Social injuries 
3. Delinquency 

ها بلکه افکار جامعه و تنها ذهن خانوادهبنابراین از مسائلی که نه ؛(1۲)
، روند رو به کرده استویژه کارشناسان اجتماعی را به خود جلب هب

 (. 1۳) استافزایش بزهکاری نوجوانان در جامعه 
استفاده  4توان از آموزش مدیریت خشمگونه رفتارها میبرای اصالح این

. استبار خشم متوجه درون و بیرون افراد زیاند. نتایج کر
تواند پیامدهایی نظیر بروز می در کنترل خشمنداشتن توانایی

در جریان آموزش مدیریت  (.1۴)دنبال داشته باشد هرا ب 5پرخاشگرانه
د. منظور از شوهای گوناگون نوجوانان توجه ویژگیبه  دبایمؤثر م خش

گاهی از  مداخالت مدیریت خشم این است که نوجوانان قادر باشند آ
، شانخشمبروز را در موقع کار روی چگونگی  خود تجارب خشم

های مناسب بیان خشم، کارکردها و معنای خشم در زندگی، روش
ها و روانی عاطفی، روشتأثیرات فیزیکی و روانی خشم، پاالیش 

های درمانی تکنیک(. 1۵)های آرامش فیزیکی گسترش دهند تمرین
های اجتماعی، آموزش عاطفی، مدیریت خشم شامل آموزش مهارت

های حل مسئله و حل سازی، بازسازی شناختی، مهارتآموزش آرام
کند مدیریت خشم، درواقع به نوجوان کمک می(. 1۶) استمنازعات 

د کنوزد که چگونه آرام شود و احساسات منفی را مهار و کنترل تا بیام
افراد  نشان داد که نمرٔه یکتا و کاکابرائیشکوهی نتایج پژوهش (.1۷)

)والدین کودکان دبستانی( به سبب قرارگرفتن درمعرض گروه آزمایش 
آزمون در تمامی ابعاد خشم پسمرحلٔه در آموزش مدیریت خشم، 

نگرش خصمانه، شاخص ابراز خشم مدرسه( خشم مدرسه،  )تجربٔه
بهامین و (. همچنین نتایج پژوهش 1۸) طور معناداری کاهش یافتبه

ن بود که آموزش مهارت مدیریت خشم بر کاهش آاز حاکیهمکاران 
آزمایش  ین صورت که بین گروهه اب است؛پرخاشگری مؤثر 

آزمون پسگواه در گروه و آموزان پسر سال سوم مقطع متوسطه( )دانش
 شتآزمون تفاوت معناداری وجود دامتغیر پرخاشگری با کنترل پیش

(1۹.) 
مندی نوجوانان به کندشدن سرعت افت توان، شدهبراساس مطالب گفته

های اجتماعی و آسیب بنابراین مطالعٔه ؛انجامدجامعه می توسعٔه
شود. رفتارهای بزهکارانه از ضروریات در هر جامعه محسوب می

ی باتوجه به مطالعات اندکی که در این زمینه صورت گرفته است، ازطرف
هدف بر همین اساس شود. پژوهشی در این خصوص مشاهده می خأل

ر کاهش باثربخشی آموزش مدیریت خشم حاضر بررسی پژوهش 
های اجتماعی بین دختران نوجوان ساکن مراکز بزهکاری و آسیب

 نگهداری تحت پوشش بهزیستی بود.

 سیبررروش 2
آزمون پس-آزمونآزمایشی و با طرح پیشروش این پژوهش از نوع نیمه

دختران نوجوان ساکن  تمامی راآماری پژوهش  با گروه گواه بود. جامعٔه
در سال مراکز نگهداری تحت پوشش سازمان بهزیستی استان زنجان 

ها براساس پیشنهاد بین آناز  تشکیل دادند.نفر  ۳1۹به تعداد  1۳۹۸
 نفر داوطلب واجد شرایط سیتعداد  ،روش تحقیقدالور در کتاب 

4. Angher management training 
5. Aggressive behavior 
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۳ 

 طوربه ند. سپسمند وارد مطالعه شدگیری هدفروش نمونهبه (۲۰)
 . قرار گرفتندنفر(  هر گروه پانزده) گواهگروه آزمایش و  دو درتصادفی 

نوجوان ساکن  کنندگان به مطالعه شامل دخترانمعیارهای ورود شرکت
مراکز نگهداری تحت پوشش سازمان بهزیستی استان زنجان در سال 

مند به همکاری در پژوهش و فاقد هرگونه بیماری ، عالقه1۳۹۸
جسمانی و روانی )براساس اطالعات موجود در پروندٔه بهزیستی آنان( 

شامل کنندگان از مطالعه شرکتهمچنین معیارهای خروج  بود.
ها به همکاری در پژوهش و داشتن بیش از یک جلسه آنمندنبودن عالقه

های های دو گروه، پرسشنامهآزمودنیغیبت در جلسات آموزشی بود. 
حل ارا در مر( ۲۲) اجتماعی هایآسیب و (۲1)بزهکاری نوجوانان 

 هشتمدت گروه آزمایش بهبرای آزمون تکمیل کردند. آزمون و پسپیش
 انجام شد؛( ۲۳مدیریت خشم ) آموزش برنامٔه مداخلٔه ،جلسه

ای دریافت گونه مداخلههیچگواه که در طول این مدت گروه درحالی
شرح نکرد. الزم به ذکر است که در این مطالعه مالحظات اخالقی به

امکان  .۲ ؛هاآزمودنی رضایت آگاهانه و داوطلبانٔه .1د: شزیر رعایت 
وق و شخصیت احترام به حق .۳ ؛از مطالعهها آزمودنیخروج 
 .۵؛ داری از سوی پژوهشگررازداری و امانترعایت  .۴ ؛هاآزمودنی

جبران خطرات احتمالی در حین مطالعه از سوی پژوهشگر. همچنین 
 .آموزشی زیر استفاده شد ها از ابزار و برنامٔهآوری دادهبرای جمع

های در این تحقیق برای گردآوری داده نوجوانان: بزهکاری پرسشنامٔه -
 فضلی توسط شدهساخته پرسشنامٔه از نوجوانان بزهکاری در زمینٔه الزم

 هاگویه است. گویه ۲۸ دارای ابزار این شد. استفاده 1۳۸۹در سال 
 موافقم( )کامالً  ۴ تا مخالفم( )کامالً 1 از ایدرجهچهار طیف براساس

 نوجوانان در را مقیاس این ایاییپفضلی  (.۲1) شودمی گذارینمره

 ۸۸٫۰ را پایایی میزان کرونباخ آلفای ضریب از استفاده با و کرد بررسی
 (.۲1) آورد دستبه

در این تحقیق برای  :جوانان خطرپذیری رفتارهای پرسشنامٔه -
  ٔپرسشنامه از اجتماعی هایآسیب در زمینٔهالزم های گردآوری داده

 شد. استفادهو همکاران  محمدیزاده توسط 1۳۹۰ سال در شدهساخته
 مواد، به گرایش شامل مقیاسخرده هفت دارای سؤالی ۴۸ ابزار این

 رابطه به گرایش خشونت، به گرایش سیگار، به گرایش الکل، به گرایش
 رانندگی به گرایش و مخالف جنس با رابطه به گرایش جنسی، رفتار و

 طیف صورتبهرسشنامه گذاری این پاست. سیستم نمره خطرناک
 (م)کامالً موافق ۵( تا م)کامالً مخالف 1 صورتبه لیکرت ایدرجهپنج

 کرونباخ آلفای میزانو همکاران  محمدیزاده پژوهش در (.۲۲) است
 الکل به گرایش ،۹۳٫۰ خطرپذیری هایمقیاسخرده برای پرسشنامه این
 ،۹1٫۰ سیگار به گرایش ،۸۸٫۰ خطرناک رانندگی به گرایش ،۹۳٫۰

 به گرایش و ۸۵٫۰ جنسی خطرپذیری به گرایش ،۸۳٫۰ مواد به گرایش
 با برابر آن نمونٔه کفایت آزمون و است شده محاسبه ۷۷٫۰ خشونت

  (.۲۲) است شده گزارش مطلوب سطح در ۹۲۸٫۰
درمانی توسط نواکا و  این برنامٔه: مآموزشی مدیریت خش برنامٔه -

که  استجلسه  هشتساخته شد و دارای  1۹۷۵در سال  اسپیواک
نقل شود )بهدقیقه آموزش داده می نودزمان هریک از جلسات در مدت

شده در پژوهش حاضر روایی محتوایی برنامٔه آموزشی استفاده(. ۲۳از 
ک دکتری تأیید شناسی دارای مدرتوسط پنج نفر از متخصصان روان

آموزشی  جلسات برنامٔه خالصٔهکار رفت. شد و سپس در این پژوهش به
 آمده است. 1مدیریت خشم در جدول 

 آموزشی مدیریت خشم جلسات برنامٔه . مراحل و خالصٔه1جدول 
 تکالیف هر جلسه محتوا هدف هجلس

 شناخت خود اول

های فردی مرتبط با زمان حال )خود تواناییها و شناخت مهارت
سازی منظور مفهومها و آرزوهای خود بهآلواقعی(، آشنایی با ایده

آل(، شناخت وظایف فرد از دیدگاه خودهای مرتبط با آینده )خود ایده
 خودش و دیگران )خود بایسته(

 جلسه در منزل شدٔهمرور مطالب ارائه

آشنایی با مراحل بروز  دوم
 خشم

مراتبی منظور کنترل سلسلهاستفاده از شناخت مراحل بروز خشم به
 خشم

تئوری  های مشابه و ارائٔهنمونه مطالعٔه
 آن در کالس

 سوم
آشنایی با مراحل بروز 

 خشم
های مناسب برای حلسازی مفهوم خشم و انتخاب راهعملیاتی

 مدیریت خشم

 نمایش اجرای در عملی مشارکت
 کالس در خشم مدیریت

 مهارت مدیریت خشم چهارم
الگو و ایفای نقش در  های مدیریت خشم با استفاده از ارائٔهمهارت

 های تصوری مختلفموقعیت

مدیریت خشم در  برایآمادگی 
 توسط مربیشده تعیین هایموقعیت

 راهکار عملی دربارٔه پنجم
 مدیریت خشم

اظهارات خود منفی استفاده از روش خودآموزی شناختی برای کنترل 
 منظور مدیریت خشمبه

بیان دالیل، ضرورت و چگونگی 
 مدیریت خشم

 ششم
 راهکار عملی دربارٔه

 مدیریت خشم
خشم و حصول اطمینان از  های برانگیزندٔهمدیریت خشم در موقعیت

 شده در جلسات آموزشیدرک مطالب ارائه

بیان کیفیت و مراحل بروز خشم در 
 تاکنون شدههای تجربهنمونه

 اکتساب و مرور ذهنی هفتم

های فردی مرتبط با زمان حال )خود ها و تواناییشناخت مهارت
سازی منظور مفهومها و آرزوهای خود بهآلواقعی(، آشنایی با ایده

آل(، شناخت وظایف فرد از دیدگاه خودهای مرتبط با آینده )خود ایده
 خودش و دیگران )خود بایسته(

های خود و ها و ضعفمندینبیان توا
 برای بهبود وضعیت روپیش  هایبرنامه

 بندیایفای نقش و جمع هشتم
مراتبی منظور کنترل سلسهاستفاده از شناخت مراحل بروز خشم به

 خشم

شده توسط مشارکت در نمایش طراحی
 کنترل خشم بارٔهمربی در
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۴ 

های آمار ها از روشتحلیل دادهوتجزیهمنظور در این پژوهش به
توصیفی میانگین و انحراف معیار و آمار استنباطی تحلیل کوواریانس 

های آن بررسی فرضقبل از انجام این آزمون الزم بود پیشاستفاده شد. 
ویلک، لوین و همگنی -های شاپیروشود. برای این منظور از آزمون

محاسبات آماری ازطریق  تمامیشیب خط رگرسیون استفاده شد. 
داری ا. همچنین سطح معنصورت گرفت ۲۴نسخٔه  SPSSافزار نرم

 د.شلحاظ  ۰٫۰۵ها آزمون برای همٔه

 هایافته ۳
مراکز نگهداری دختران نوجوان ساکن های این پژوهش را آزمودنی

ها در تحت پوشش سازمان بهزیستی تشکیل دادند که میانگین سن آن
سال بود.  1۷٫1±۵٫۴سال و در گروه گواه  1۷٫۷±۹٫۹گروه آزمایش 
زمان سکونت در مراکز نگهداری تحت پوشش سازمان میانگین مدت

 ۵٫۳±۶٫۶سال و در گروه گواه  ۵٫۴±۷٫۸بهزیستی در گروه آزمایش 
 ازدرصد و ۹1٫۴های گروه آزمایش . از بین آزمودنیدست آمدهسال ب

یه ترک تحصیل درصد در حال تحصیل بودند و بق۸۹٫۷گروه گواه 
ها، آزمون تحلیل کوواریانس منظور بررسی استنباطی دادهکردند. به

های آن از فرضپیشرعایت  برای. قبل از انجام این آزمون، کار رفتبه
ویلک، لوین و همگنی شیب خط رگرسیون استفاده -های شاپیروآزمون

است ل ها نرماتوزیع داده ،ویلک نشان داد-شاپیرو شد. نتایج آزمون
(۰٫۰۵p>)آن، شرط برابری  نبودن. براساس آزمون لوین و معنادار

. نتایج آزمون همگنی شیب (<۰٫۰۵p) گروهی رد نشدهای بینواریانس
. در جدول (<۰٫۰۵p) خط رگرسیون نیز از لحاظ آماری معنادار نبود

همراه نتایج آزمون میانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش به ۲
  کوواریانس ارائه شده است.تحلیل 

 همراه نتایج آزمون تحلیل کوواریانسآزمون بهآزمون و پس. مشخصات توصیفی متغیرهای پژوهش در مراحل پیش۲جدول 

 هاگروه متغیرها
 نتایج آزمون آزمونپس آزمونپیش

 مجذور اتا pمقدار  Fمقدار  انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین
های آسیب

 اجتماعی
 ۹٫1۸ ۳۷٫۵۵ 1۰٫۳1 ۹۲٫۳۴ آزمایش

۳۷٫۴۰ ۰٫۰۰1> ۰٫۷۰۶ 
 ۹٫۳۷ ۸۳٫۰۷ ۹٫۸۲ ۸۹٫۸۴ گواه

 بزهکاری
 ۴٫۹۷ ۳1٫۹۳ ۵٫۴۴ ۵1٫1۸ آزمایش

۲۷٫۷۰ ۰٫۰۰1> ۰٫۵1۶ 
 ۵٫۶۷ ۴۹٫۳۳ ۴٫۵۷ ۵۲٫۰۹ گواه

آزمون، بین با کنترل اثر پیش ،شودمشاهده می ۲طورکه در جدول همان
( در p<۰٫۰۰1( و بزهکاری )p<۰٫۰۰1های اجتماعی )میانگین آسیب

. ازطرفی نتایج ردآزمون گروه آزمایش تفاوت معناداری وجود داپس
 با برابر اجتماعی هایآسیباثرهای  جدول مذکور نشان داد که اندازٔه

توان گفت آموزش بنابراین می است؛ ۵1۶٫۰ با برابر بزهکاریو  ۷۰۶٫۰
دختران  بزهکاریو  اجتماعی هایآسیبمدیریت خشم بر کاهش 

مراکز نگهداری تحت پوشش سازمان بهزیستی مؤثر نوجوان ساکن 
 . ه استبود

 بحث 4
پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی آموزش مدیریت خشم بر 

ساکن  دختران نوجوان در اجتماعی هایآسیب و بزهکاریکاهش 
مراکز نگهداری تحت پوشش سازمان بهزیستی انجام شد. نتایج نشان 

این  اجتماعی هایآسیبداد که آموزش مدیریت خشم بر کاهش 
زاده و های اسماعیل. این یافته با نتایج پژوهشاستمؤثر دختران 

( ۸( و فلورس و همکاران )۷(، افشاری و همکاران )۶همکاران )
برطبق آمارهای  کرد کهتوان بیان یافته میهمسوست. در تبیین این 

ای در کنندهطور نگرانهای اجتماعی بهسازمان بهداشت جهانی، آسیب
های جوامع مختلف رو به افزایش است. اختالالت روانی، وابستگی

. روند دارددارویی و رفتارهای پرخطر در نسل نوجوان روندی صعودی 
اخیر، کارشناسان را به  دهٔههای اجتماعی در چند رو به رشد آسیب

(. از سوی دیگر ۶حل مناسب برانگیخته است )هبررسی آن و یافتن را
تواند های اجتماعی به نوجوانان میهای مقابله با آسیبآموزش مهارت

را به رفتارهای  هانگرش آنان را به میزان زیادی تغییر دهد و گرایش آن

 یک بهکه نگرش نوجوانان  است آن. دلیل این امر کم کندانحرافی 
موضوع  آن دربارٔه هاآنموضوع برگرفته از میزان شناخت و آگاهی 

های نامطلوب را آموزد که چگونه موقعیت. وقتی نوجوان میاست
د و خود را با مشکالت تحصیلی و اجتماعی کننحو مطلوب مدیریت به

 ؛ق آیدیابار شرایط نامطلوب فتواند بر آثار زیاند، میسازسازگار 
تواند موجب کاهش اثر عوامل بنابراین، آموزش مدیریت خشم می

های های مهارتبراین آموزش(. عالوه۷خطرساز در نوجوانان شود )
خواهی نوجوانان را کنترل و تواند میزان هیجانمدیریت خشم می

خواهی را کاهش دهد. نوجوانان د و اثرات خطرزای هیجانکنمتعادل 
دوست دارند هر چیز ناآشنایی را امتحان کنند، از  یاد،زدارای هیجان 

جوی چیزهای تازه هستند وبرند، در جستکارهای خطرناک لذت می
 دهند و کمتر به نتیجٔههیجانشان انجام می دلیلو گاهی کارها را فقط به

ارائه کرد توان (. تبیین دیگری که برای این یافته می۸اندیشند )کارها می
آمیز مخاطره هاینوجوانان با افزایش سن در فعالیت است کهاین 

کنند و تمایلشان برای انجام متوالی این قبیل مختلفی مشارکت می
ها به ای که این مشارکت و گرایش آنگونهبه ؛یابدرفتارها افزایش می

 و اصلی بسیار انواع رفتارهای دارای آسیب اجتماعی، به یکی از منابع
تواند رفتارهای (. مدیریت خشم می۵یل شده است )نگرانی تبد عمدٔه

پرخطر ازجمله مصرف مواد مخدر، سیگار و قلیان، خودکشی و فرار 
نوجوانان را پس از آموزش مدیریت خشم کاهش دهد. برای تدوین 

های فردی شناخت ویژگی بارٔههای زیادی درهای درمانی، بررسیبرنامه
ای پرخطر و نیز عوامل خطرساز و شخصیتی نوجوانان مبتال به رفتاره

له، ئورزی، حل مستئکننده ازجمله نداشتن مهارت جرو محافظت
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۵ 

مناسب با دیگران الزم است.  رابطٔه نبود و سبک اسنادی منفی، ناامیدی
خود دارد، نتواند  دربارٔهشود فردی که نظر منفی ها باعث میاین ویژگی

زیرا با دیگران  ؛بیابدبرای حل مشکالت  یهای جانشین مناسبحلراه
 نشدنیگیرد، مشکل را حلهای آنان بهره نمیارتباط ندارد، از راهنمایی

بیند و درنهایت به این نتیجه امیدی برای آینده نمی داند، هیچ روزنٔهمی
 برای این مشکالت است. یترحل مناسبرسد که بروز خشم راهمی

در بخش دیگری از این پژوهش نتایج نشان داد که آموزش مدیریت 
مراکز نگهداری تحت دختران نوجوان ساکن  بزهکاریخشم بر کاهش 

های . این یافته با نتایج پژوهشاستپوشش سازمان بهزیستی مؤثر 
( و پروتیک و 11(، ودود و همکاران )1۰مظفری و همکاران )

گونه تبیین توان اینآمده را میدستبه ( همسوست. نتیجٔه1۲همکاران )
مندی روانی و اجتماعی های مدیریت خشم، توانکرد که آموزش مهارت

دهد تا بتوانند در مواجهه با موانع و مشکالت نوجوانان را افزایش می
های مختلف از مهارت خشم زندگی شخصی و اجتماعی در محیط

ود تسلط داشته باشند ند و بر افکار، هیجانات و رفتار خکناستفاده 
آموزشی مدیریت خشم در افزایش کنترل خشم  (. همچنین مداخلٔه1۰)

توانند و بهبود اسناد نوجوانان مؤثر است. نوجوانان از این طریق می
رفتاری عقالنی و عاطفی را ازطریق این نوع برنامه  اصول نظریٔه

توان می ،مهم در اثرگذاری این آموزش عوامل(. از دیگر 11بیاموزند )
کاربردن سازی اشاره کرد. ازآنجاکه هدف از بههای خودآرامبه مهارت

سازی، حفظ کنترل و تعادل ارگانیسم درمقابل های خودآراممهارت
زندگی است و بدن فرد درمقابل  های روزمرٔهفشارها و استرس
دهد، آموزش مدیریت ستیز یا گریز پاسخ می شیؤهفشارهای زندگی به

سازد با داشتن این مهارت و کسب آن، رفتارها و د را قادر میخشم فر
(. از سوی دیگر 1۲کمتری را از خود بروز دهد ) اعمال بزهکارانٔه

مندی روانی و اجتماعی نوجوانان را افزایش آموزش مدیریت خشم توان
دهد تا بتوانند در مواجهه با موانع و مشکالت زندگی شخصی و می

ی مختلف ازجمله مدرسه و خانواده، از هااجتماعی در محیط
ند و بر افکار، هیجانات و رفتار کنهای مدیریت خشم استفاده مهارت

(. بروز خشم مهارنشده در نوجوانان 1۷خود تسلط داشته باشند )
اما  ؛دکنرو ارزشی و احساس کهتری روبهها را با احساس کمتواند آنمی

گاهی از روش شود نظارت بر خود و های مدیریت خشم موجب میآ
میان تفکر، احساس و رفتار افزایش یابد؛ بنابراین در  ٔهتبیین رابط

و ادراک خشم از موقعیت  شودمینوجوانان تغییر بازخورد نمایان 
 تر جایگزین خواهد شد. متفاوت اجتماعی با افکار منطقی

علت محدودیت زمانی، به ؛رو بودهروب یهایاین پژوهش با محدودیت
 هایآسیبگیری و بررسی تأثیر آموزش مدیریت خشم بر کاهش پی

مراکز نگهداری تحت دختران نوجوان ساکن  بزهکاریو  اجتماعی
پوشش سازمان بهزیستی صورت نگرفت. ازآنجاکه این پژوهش بر 

ها به سایر گروه تحقیقهای انجام شد، در تعمیم یافتهدختران نوجوان 
بر باید جانب احتیاط رعایت شود. باتوجه به نتایج پژوهش حاضر مبنی

و  اجتماعی هایآسیباثربخشی آموزش مدیریت خشم بر کاهش 
شود آموزش مذکور از پیشنهاد می ،دختران نوجواندر بین  بزهکاری

صورت مستمر در تحصیالت دانشگاهی به دبستانی تا دورٔهپیش دورٔه
افراد جامعه از سنین کودکی با آن  ب درسی گنجانده شود تا همٔهکتا

. شوندمند آشنا شوند و در زندگی فردی و اجتماعی از مزایای آن بهره
ن اآموزش مدیریت خشم برای مربیان و مشاور ،شودمی توصیههمچنین 

شود.  در نظر گرفتهها مندسازی آنبهزیستی و مدارس درجهت توان
 جهتها شود این برنامه در مدارس و مؤسسهیشنهاد میبراین پعالوه

 فرزند، برای نوجوانان آموزش داده شود.-بهبود روابط والد

 گیرینتیجه ۵
آموزش مدیریت خشم موجب  ،طور کلی نتایج پژوهش نشان دادبه

مراکز دختران نوجوان ساکن  بزهکاریو  اجتماعی هایآسیبکاهش 
برای  بنابراین ه است؛شدنگهداری تحت پوشش سازمان بهزیستی 

 دختران نوجوان بین در بزهکاریو  اجتماعی هایآسیبمقابله با 
 د.کرتوان از آموزش مدیریت خشم استفاده می

 قدردانی و تشکر 6
تمامی سازمان بهزیستی استان زنجان و نیز ن محترم الئواز مس

های ارجمند که در اجرای این پژوهش همکاری داشتند، آزمودنی
 سپاسگزاریم. 

 هابیانیه 7
 کنندگاننامه از شرکتاخالقی و رضایت تأییدیٔه

مجوز اجرای آن به ی است که این پژوهش حاصل طرح پژوهشی مستقل
از بهزیستی صادر شده است. مالحظات اخالقی  ۲۰۴۵۷۸ شمارٔه

رضایت آگاهانه و  .1: این پژوهش عبارت بود ازه در دشرعایت 
احترام  .۳ ؛از مطالعهها آزمودنیامکان خروج  .۲ ؛هاآزمودنی داوطلبانٔه

داری از رازداری و امانترعایت  .۴ ؛هابه حقوق و شخصیت آزمودنی
جبران خطرات احتمالی در حین مطالعه از سوی  .۵؛ سوی پژوهشگر

 پژوهشگر. 
 ارانتش برای رضایت

 این امر غیرقابل اجرا است.
 ها و موادبودن دادهدردسترس

های گزارش در مقاله هایی که برای تفسیر، تکرار و بازسازی یافتهداده
 استفاده شده است، از طریق ایمیل نویسندٔه مسؤل قابل دسترس است.

  منافع تزاحم
 گونه تضاد منافعی ندارند. کنند هیچنویسندگان اعالم می

 مالیمنابع 
 انجام شدهخاصی  یا نهاد بدون حمایت مالی سازماناین پژوهش 

 .است
 مشارکت نویسندگان

همٔه نویسندگان مقاله نقش یکسانی در طراحی، مدیریت طرح، 
نویس، بازبینی و ها، تهیٔه پیشسازی، اجرا، تحلیل و تفسیر دادهمفهوم

 اند.سازی مقاله داشتهاصالح، ویراستاری و نهایی
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