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چکیده 

پژوهش حاضر به منظورتعییناثربخشی آموزش مدیریت خشم در کاهش الگوهای خشونت و
سالمت روان زوجین در شهر همدان انجام شد .روش پژوهش نیمه آزمایشی است و برای انجام
آن از بین زوجینی که به مرکز مشاوره نیروی انتظامی شهر همدان مراجعه کرده بودند 01 ،آزمودنی
به روش نمونهگیری در دسترس انتخاب و بهطور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین
شدند .گروه آزمایش طی  8جلسه تحت برنامۀ آموزشی مدیریت خشم قرار گرفتند .دادهها با
استفاده از پرسشنامۀ هایسالمت روان و خشونت خانوادگی قبل و بعد از مداخالت جمعآوری
شدن و به وسیله تحلیل کواریانس تحلیل شد .یافتۀ های پژوهش نشان داد که آموزش مهارتهای
مدیریت خشم میتواند خشونت خانوادگی را بهطور معناداری کاهش داده و سالمت روان زوجین
را افزایش دهد .میان گروههای آزمایش و کنترل از لحاظ خشونت خانگی وسالمت روان تفاوت
معناداری وجود دارد .نتایج این پژوهش شواهدی را پیشنهاد میکند که آموزش مهارتهای
مدیریت خشم روش مناسبی برای کاهش خشونت خانوادگی و در نتیجه بهبود سالمت روان
زوجین میباشد .آموزش مدیریت احتماالً از طریق تقویت مهارتهای رفتاری تنظیم و تغییر کرده
و ایجاد هیجانات خوشایند به زوجین کمک میکند که خشونت خودشان را کاهش دهند .در اثر

این تغییرات مطلوب رفتاری و هیجانی ،سالمت روان زوجین بهبودیافت.
واژگانکلیدی :خشونت خانوادگی  ،سالمت روان ،مدیریت خشم

 -1کارشناسی ارشد روانشناسی -دانشگاه آزاد همدان(نویسنده و مسئوول)
 -2استادیار روانسنجی – عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور

B.rasoli@gmail.com
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مقدمه
خشم

1

بخشی از ساختار شخصیتی انسانی و هیجانی زودگذر است که تکرار آن

میتواند به رفتاری پرخاشگرانه مبدّل شود و به سالمت روان 2فردی آسیب جدی
وارد سازد .عالوه بر این ،برونریزی خشم (تخریب افراد و اشیاء) یا درونریزی
خشم (سرکوب خشم که خود موجب صدمات جسمانی و روانی است) هر دو
مخرّبند که نیاز به کنترل خشم 9را ضروری میسازند (زنگنه و همکاران.)1983،
خشم و خشونت 0ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دارند و در میان انواع خشونت،
خشونت خانوادگی 1از مهمترین آسیبهای جدی اجتماعی تلقّی میشود .عمدهترین
علل تدوام سازگاری و رضایت زناشویی زوجین ،میزان برخورداری آنان از مدیریت
خشم 6و مهارتهای مرتبط به آن است (بشکار و همکاران1931،؛ تفرشی و
همکاران .)1932،در داخل و خارج از کشور ،پژوهشهایی در خصوص تأثیر آموزش
مدیریت خشم انجام شده است؛ از جمله نواکو )1371(7که آموزش مدیریت خشم را
برای زوجین به کار برد .نتایج این تحقیق نشان داد که آزمودنیها نمرةهای خشم
پایینتر و شاخصهای فیزیولوژیک مرتبط با خشم را به دست آوردند .مریک8و
همکاران در سال  2119تحقیقی را تحت عنوان خشونت خانگی و سالمت زنان
انجام دادند و نتایج نشان داد که  91درصد تحت انواع خشونت خانوادگی قرار
داشتند (که به تفکیک خشونت جسمی ،خشونت روانی و خشونت جنسی) و از
لحاظ سالمت روان نیز به اختالل روانی (اضطراب و افسردگی) میتال شده بودند.
1 Anger

3 Controlling
-

2 Mental Health
anger

4-Violence
5 Family Violence

-

6-Anger Management
7 Novaco

-

8-Merrick
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در ایران ،روستایی و همکارانش ( )1931در پژوهشی نشان دادند که آموزش
مدیریت خشم به همراه دارودرمانی در کاهش پرخاشگری مؤثر و کارآمد بوده است.
با این وجود ،مدیریت خشم در قیاس با دارودرمانی نقش مؤثرتری در کاهش
پرخاشگری داشت .تفرشی و همکارانش ( )1932در تحقیقی به این نتیجه رسیدند که
آموزش مهارتهای مدیریت خشم روش مناسبی برای کاهش خشونت خانوادگی و
رضایت زناشویی است .امروزه علیرغم ایجاد تغییرات عمیق فرهنگی و تغییر در
شیوههای زندگی بسیاری از افراد در رویارویی با مسائل زندگی فاقد تواناییهای
الزم و اساسی هستند و همین امر آنان را در مواجهه با مسائل و مشکالت زندگی
روزمره و مقتضیات آن آسیبپذیر نموده است .پژوهشهای بیشماری نشان دادهاند
که بسیاری از مشکالت بهداشتی و اختالالت روانی و عاطفی ریشههای اجتماعی
دارند .بنابراین ،مسأله اساسی در این پژوهش ،بررسی اثربخشی آموزش مدیریت
خشم بر کاهش الگوهای خشونت در روابط زوجین در شهر همدان است و اینکه آیا
این آموزش میتواند خشونت زوجین را کاهش دهد یا این کاهش ناشی از
متغیرهای دیگر است.
پژوهش حاضر از لحاظ هدف پژوهشی ،کاربردی و از نظر نحوة گردآوری
دادهها آزمایشی ،از نوع نیمه آزمایشی است .در این پژوهش ،جامعۀ آماری عبارت
بود از همۀ زوجینی که برای مشاوره به مرکز مشاوره نیروی انتظامی شهر همدان
مراجعه کرده بودند و در آزمون خشونت خانوادگی باالترین نمرة را داشتند .روش
نمونهگیری در دسترس و جایگزینی تصادفی آزمودنیها در دو گروه آزمایش و
کنترل مورد استفاده قرار گرفت .نمونه ،از بین زوجینی که به مرکز مراجعه کرده و
طی فراخوانی حاضر به همکاری در این پژوهش بودند ،تعداد  21زوج در نظر
گرفته شد و از بین آنها به صورت تصادفی  11زوج در گروه آزمایش  11زوج در
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گروه کنترل جایگزین شد. .برای تجزیه و تحلیل دادهها از آمار توصیفی مانند
میانگین و انحراف استاندارد و همچنین از آمار استباطی از جمله تحلیل واریانس و
تحلیل کواریانس جهت تحلیل داده از نرم افزار  SPSS20استفاده شد.
پرسشنامة سالمتروانی(مقیاسسالمتروانی  5)GHQشناخته شدهترین ابزار
غربالگری در روانپزشکی است که تأثیر شگرفی در پیشرفت پژوهشها داشتـه است.
این پرسشنامۀ به صـورت فرمهای  11و  91و  28و  12سؤالی میباشد (هندرسون 2به
نقل از مایلی .)1982 ،
پرسشنـامۀ مذکور برای تفکیک موارد مبتال به اختالالت روانی از جمعیت
مراجعـه کننـده به مـرکـز پزشـکی تاکـنون به  91زبان ترجمـه شــده اسـت و
بسیاری از متخصصین تصریح کردهاند که هم استفاده بالینی داشته و هم در جامعه
کاربرد دارد (چیونگ و اسپیزر1331 ،؛ به نقل از نجاریان.)1970 ،
این پرسشنامۀ برای اولین بار توسـط کلدبـرگ 9در سـال  1372تنظیـم و بهطور
وسیعی به منظور تشخیص اختالالت روانی غیرگسسته در موقعیتهای مختلف به
کار برده شده است.
فرم  28سؤالی مورد استفاده در این پژوهش توسط گلدبرگ و هیلر 0در اقدامی
به منظور افزایش میزان واریانس ،از فرم کامـل  GHQساخته شده است.

)1 General Health Questionnaire (GHQ

-

2 -Henderson
3 Hiller

-

4-Koldberk
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این پرسشنامۀ  0مقیاس فرعی را در برمیگیرند که عبارتند از:
 -1نشانههای جسمـانی 7 ،مـاده را به خود اختصاص میدهد که شـامل سـردرد،
احساس ضعف و سستی ،احساس نیاز به داروهای تقویتی ،احساس داغی یا سردی
در بدن میباشد.
 -2عالئم اضطـراب در خواب 7 ،مـاده را به خود اختصاص میدهد که شـامـل
اضطراب ،بی خوابی و تحت فشار بودن ،عصبانیت و دلشوره میباشد.
 -9اختالل در کارکردهای اجتماعی 7 ،ماده را به خود اختصاص میدهد و توانایی
فرد در انجـام کارهای روزمره ،احساس رضایت در انجـام وظایـف ،احسـاس مفیـد
بودن ،قدرت یادگیری و لذت از فعالیتهای روزمره زندگی را بررسی میکند.
 -0عالئم افسردگی 7 ،ماده را به خود اختصاص میدهد که شامل احساس بیارزشی
ناامیدی ،احسـاس بیارزشی در زندگی ،افکار خودکـشی ،آرزوی مـردن و ناتوانـی
در انجام کارها میباشد (کلدبرگ .)1387 ،همچنین ،پرسشنامۀ دارای یک نمـرة کل
سالمت عمومی است.
پرسشنامةسالمتعمومیگلدبرگ 
مقصود از روایی آزمون پاسخگویی به این سؤال اساسی است که آزمون چه چیزی را
اندازهگیری میکند و تا چه حد کارایی دارد .در بررسی چن و چن  ،1389جهت
بررسی روایی همزمان ،از پرسشنامۀ چند جنبهای مینه سوتا استفاده شده و
ضریبهمبستگی  1/10به دست آمده است .کالـمن ویلسون 1389 1دو پرسشنامۀ
سالمت عمومی و مقیاس ناامیدی بک 2را اجرا کـردند و ضریب همزمان  1/13را
گزارش نمودند.
1 kalman.T.p Wilson P. G

-

2 Beck
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هودیامونت 1و همـکاران ( )1388در تحقیقی پرسشنامۀ سالمـت عمـومی مقـیاس
موازنهی عاطفی و پرسشنامۀ شـرح حال آمستردام 2را اجرا نمـودند و در هر مـورد
ضریب همبستگی  %11بهدست آمد.
مقصود از اعتبار درجۀ ثبات نمرةهای آزمون است که بازآزمایی به افرادی خاص در
موقعیتهای مشابه و یا در شرایط متغیر به دست میآید به منظور ارزشیابی اعتبار
پرسشنامۀ سالمت عمومی به اعتقاد گلدبرگ)1373( 9بررسی همــسانی درونی از
طریق ضریب آلفای کرونـباخ اندازهگیری میشود در بررسی کلدبرگ و ویلیامـز
( )1338اعتبار تخصیصی برای کل پرسشنامۀ  %31گزارش شده است.
ثبات درونی با روش آلفای کرونباخ در مطالعه چان ( )1381و کـی یس(،)1380
 %39گزارش شده است .یعقوبی ( )1980ضـریب اعتبار این پرسشنامۀ را  %81و
ضریب اعتبار خرده آزمونها را بیـن  %11تا  %81گزارش کرده است.
نمرهگذاریپرسشنامةسالمتعمومیگلدبرگ 
روش 
نمرهگذاری پرسشها که بهصورت درجه بندی لیکرت تنظیم شده است ،به دو
صورت معمول است ،یک روش نمرهگزاری سنتی کلدبرگ که به صورت (1و1و1و)1
میباشد؛ یعنی گزینههای الف و ب ،نمرة صفر و گزینههای ج ود نمرة  1میگیرند.
در این صورت حداکثر نمرة آزمودنی در پرسشنامۀ برابر با  92خواهد بود.
روش نمرهگزاری که در این پژوهش از آن استفاده خواهد شد ،گـزینهها به
ترتیب 1و1و2و 9نمرهگزاری میشوند و بدین ترتیب حداقل نمرة صفر و حداکثر آن
 31خواهـد بود .عالوه بر نمرة هر یک از مقیاسها ،یک نمرة کلی نیز برای آن
وجـود دارد از سؤال  1تا  8مربوط به بعد جسمانی ،سؤال  8تا  10مربوط به بعـد
1 Hodimont P

3 Golddbery.pp
2 Amesterdam
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اخـتالل خواب و اضطراب ،سؤال  10تا  21مربوط به کارکردهای اجتمـاعی و  21تا
 28مربوط به بعد افسردگی میباشد.
پرسشنامةمقیاستجدیدنظرشدهتاکنیکهایتعارضی(:)CTS-2


 CTS-2پر کاربردترین ابزار جمعآوری دادههای مربوط به همسر آزاری و تنها
پرسشنامهای است که بین پرخاشگری خفیف و شدید در زوجها تمایز قائل میشود.
این پرسشنامه  1مقیاس دارد .مذاکره ،پرخاشگری روانشناختی ،حمله جسمانـی،
زورگویی جنسی و آسیب و صدمۀ همۀ مقیـاسها به جز مقیاس مـذاکره شامـل
خرده مقیاس های خفیف و شدید هستند .مقیاس مذاکره به دو خرده مقیاس شناختی
و عاطفی تقسیم میشود.
 مذاکره :اصالح مذاکـره عبارت است از اعمالی که هدف آن حل و فصـل عـدمتوافقات از طریق گفتگو است سؤاالت و عباراتی که در خرده مقیاس شناختی جـا
دارد از جمله توصیه های مذاکره محسوب میشود.
خرده مقیاس عاطفی درصدد پخش میزان عاطفه مثبت در روابط است و این کار
را از طریق سؤال دربارة بیان احساس عالقه و احترام به همسر انجام میدهد.
پرخاشگری روانشناختی :این مقیاس اعمال پرخاشگری غیرکالمی را در روابط
زوجها مـورد بررسی قرار میدهد .در نسخه اولیـه  ،CTSاین مقیاس خشونت
کالمی نامیده میشود.
حملهجسمانی :این مقیاس اعمال خشونت بدنی را در روابط زوج ها مورد بررسی
قرار میدهد .اصطالح خشونت با حمله جسمانی نسبت به همسر مترادف است.
زورگوییجنسی :منـظور از این اصطالح ،رفتـاری یا هدف وادار کردن همسر به
فعالیت جنسی ناخواسته است .مقیاس زورگویی جنسی طیف وسیـعی از اعمال
زورگویی از جمله اصرار کالمی یا اجبار فیزیکی را در بر میگیرد.
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آسیب و صدمه :این مقیاس به آسیب جسمی ناشی از رفتار واکنشهای همسـر
اشاره دارد و با صدمه به استخوان یا بافت بدن فرد ،ضرورت معـاینه طبـی یـا درد
کشیدن به مدت یک تا چند روز مشخص میشود (استراس و همکاران ،1331 ،نقل
از محمد خانی.)1980 ،
ضریب اعتبـار  CTSکه از  81مطالعه استخراج گردیده ،مطلوب و مناسب است.
میانگین آلفای مقیاس در بررسی روی زوجهای ناهمجنسگرایانه هستند .براساس
نتایج  7مطالعۀ گزارش شد توسط استراس و همکاران( )1331این میزان  %73است.
روایی محتــوایی  %77 CTS-2تا  %83برای ارتکاب به رفتار اندازه گیری شده توسط
هر مقیاس و از  %11تا  1/30برای قربانی شدن توسط شـریکی است که در این رفتار
درگیر است (استراس و داگالس.)2110 ،
استراس و همکاران ( )1331اعتبار و ثبات درونی این مقـیاس را از  %73تا %31
گزارش کـرده اند .در ایران؛ محمدخانی و همکاران ضریب پایایی با آلفای کرونبـاخ
برای  CTS-2را  %73اعالم کردهاند.

روشتجزیهوتحلیلداده 
برای تجزیه و تحلیل دادهها ،از آمار توصیفی مانند میانگین و انحراف استاندارد و
همچنین از آمار استباطی از جمله تحلیل واریانس وتحلیل کواریانس استفاده
میشود .جهت تحلیل داده از نرم افزار SPSS20استفاده شد.
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شرح جلسات آزمایشی به شرح زیر است:
هدف

جلسه

عنوان

جلسۀ اول

ایجاد ارتباط محکم بین مراجع و درمانگر

جلسۀ دوم

شناخت مسائل و مشکالت روزمره

شناخت صحیح واقعه مشکل ساز

جلسۀ سوم

باورهای خودکارآمدی

تقویت باورهای خودکارآمدی

جلسۀ چهارم

آشنایی با مراحل بروز خشم

جلسۀ پنجم

مهارت کنترل خشم

جلسۀ ششم

راهکارهایی عملی برای کنترل خشم

جلسۀ هفتم

مهارت کسب مرور ذهنی

جلسۀ هشتم

ایفای نقش سلسله مراتبی خشم

ایجاد ارتباط محکم بین آموزشگر و گروه -ایجاد
برداشت مثبت از عضویت در گروه

استفاده از شناخت مراحل بروز خشم به منظور
کنترل سلسلهمراتبی خشم
آموزش و گسترش مهارت کنترل خشم با استفاده
از الگوگیری و ایفای نقش در موقعیتهای تصویری
راهحلهای مناسب برای کنترل خشم و عملیاتی
کردن مفهوم خشم
راهحلهای مناسب بر کنترل خشم و استفاده از
روش خودآموزی شناختی برای کنترل اظهارات
اجرای پس آزمون ونیجه گیری

یافتةها 
نتایج تجزیه و تحلیلها در چهار بخش ارائه شده است؛ بخش اول ،ویژگیهای
جمعیت شناختی نمونه (تحصیالت ،مدت ازدواج ،تعداد فرزندان ،شغل) بررسی شد.
در بخش دوم به شناسایی و اصالح دادههای پرت ،پرداخته شد .در بخش سوم با به
کارگیری آمار توصیفی نمرات بهدست آمده از سنجش متغیرهای اصلی تحقیق مورد
بررسی قرار گرفت .در بخش چهارم ،با بهکارگیری برخی آزمونهای آمار استنباطی
(تحلیل کواریانس) معنیداری تفاوت میانگین نمرات خشونت و سالمت روان دو
گروه کنترل و آزمایش بررسی شده است  .همچنین ،قبل از انجام تحلیل کواریانس،
به بررسی پیش فرضهای آن نیز پرداخته شده است.
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جدولشماره:5نتایجتحلیلکواریانسبرایبررسیتأثیرآموزشمدیریتخشمبررویخشونتوسالمتروانزوجین 
منبع
تأثیرات
گروه

متغیر
سالمت
روان

خشونت
خطا

سالمت
روان
خشونت

کل

سالمت
روان
خشونت

2

SS

df

MS

F

Sig.

η

442/22

5

 442/22

0/292

0/000

0/401

551/00

5

20202/51

92

5000/90
0/0435243
0/0051092

92

551/00

4/934

0/04

0/54

 195/01
20/92

40
40

مقدار  Fبهدست آمده برای تفاوت میانگین نمرات خشونت بین دو گروه آزمایش و
کنترل 0/930 ،است و سطح معنیداری این مقدار پایین تر از  1/11میباشد .بنابراین،
تفاوت میانگین نمرات خشونت در بین گروه آزمایش و کنترل معنیدار است و با
 %33اطمینان میتوان گفت که آموزش مدیریت خشم بر روی خشونت زوجین ،تأثیر
معناداری داشت .با توجه به میزان مجذور اتای محاسبه شده این مقدار  %10است.
پس ،فرضیۀ اول پژوهش ،آموزش مدیریت خشم موجب کاهش الگوهای خشونت
زوجین ،نیز تأیید شد .مقدار  Fبهدست آمده برای تفاوت میانگین نمرات سالمت
روان زوجین بین دو گروه آزمایش و کنترل 1/892 ،است و سطح معنیداری این
مقدار پایین تر از  1/11میباشد .تفاوت میانگین نمرات سالمت روان در بین دو گروه
معنیدار است و با  %33اطمینان می توان گفت که آموزش مدیریت خشم بر روی
سالمت روان زوجین ،تأثیر معناداری دارد .با توجه به میزان مجذور اتای محاسبه
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شده این مقدار  1/011است .پس ،فرضیۀ دوم پژوهش ،مبنی بر اینکه مدیریت خشم
برافزایش سالمت روان زوجین مؤثر است ،تأیید شد.
بحثونتیجهگیری 
آموزش مدیریت خشم بر کاهش الگوهای خشونت شرکتکنندگان در پس آزمون
گروه آزمایی تأثیر داشته است .یافتههای پژوهشی حاضر با تحقیقات ،صادقی ،1981
رافضی ،1989محمدخانی ،1931حسنوند عموزاده ،1932پالمر ،1332نواکو ،1371
دیویس وتایلر ،1378مانسون و همکاران  ،2110سندرز ،2112کژرام  2110همسو است.
آموزش مدیریت خشم برارتقای سالمت روان زوجین شرکتکننده در پس آزمون
گروه آزمایشی تأثیر داشته است .یافتۀ پژوهش حاضر با تحقیقـات ریـئسی
سرتشنیـزی  ،1981قهـاری و همکاران  ،1981احمدی و همکاران ،1981اللهوردیان
عیدی ،1980اسکوماچر ،2111کولن فیشر ،2117کیم و همکاران ،2113والترز ،2119
همخوانی دارد .هدف کنترل خشم کاهش احساسات پرخاشگرانه و برانگیختگی
فیزیکی است که خشم آن را به وجود میآورد و بر این اساس ،بهعنوان گامی
کوچک کوشش شد تا اثربخشی آموزش مدیریت خشم بر کاهش الگوهای خشونت
و سالمت روان در روابط زوجین مورد بررسی قرار گیرد .یافتههای تحقیق حاضر
نشان میدهد که آموزش مدیریت خشم بر کاهش انواع خشونت ،جسمی ،روانی،
جنسی ،صدمه و آسیب و افزایش مذاکره در تعامالت زوجین تأثیر معنا دار دارد.
در نتیجه ،این تحقیق یافتههای تحقیقات قبل را تأیید میکند و خشونت با
آشفتگی در روابط زوجین ارتباط دارد .وجود نارضایتی در روابط بین همسران میزان
سالمت روانی افراد را کاهش میدهد .بنابراین ،میتوان گفت نتایج تحقیقات انجام
شده مبین این موضوع است که آموزش و مهارتهای مدیریت خشم در کنترل خشم

12

فصلنامهعلمیتخصصیدانشانتظامیهمدان،سالسوم،شمارهدهم،تابستان5931

و سازگاریهای فردی و اجتماعی افراد نقش سازندهایی دارد .بنابراین ،در این
پژوهش تقویت شدن مهارتهای ارتباطی برای شکل دان روابط عاطفی و دیگر
زمینههای زندگی زناشویی موجب گردید که سالمت روان زوجین افزایش یابد.
بهطور کلی ،نتایج پژوهش نشان داد که آموزش مهارتهای مدیریت خشم ،موجب
کاهش رفتاری خشونتآمیز از طرف زوجین نسبت به یگدیگر میشود و از طرف
دیگر سالمت روان آنها افزایش مییابد .این پژوهش بر روی حجم نمونۀ کم ودر
شهر همدان انجام شده و روش نمونهگیری در دسترس بود که تعمیم پذیری نتایج
آن را محدود به جامعه آماری مینماید .بنابراین ،در تعمیم نتایج آن به شهرهای
دیگر میبایستی جانب احتیاط را رعایت نمود .با توجه به اینکه مشکل خشم و
پرخاشگری در بسیاری از اختالالت شخصیت ،افسردگی ،اضطراب ،اختالل دو
قطبی وجود دارد ،پیشنهاد میشود از این شیوه بهعنوان بخشی از درمان مشکالت
افراد مبتال به این اختالالت در مراکز مشاوره ،کلینک ها و بیمارستان ها استفاده شود.
ساختن ابزارهای مناسب ،معتبر و هنجار کردن آنها برای ارزیابی خشونت خانوادگی
مطابق با فرهنگ ایرانی میتواند تأثیر مثبتی در دقت نتایج پژوهشهای مربوط به
خشونتخانوادگی داشتهباشد.
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