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Abstract
The purpose of this research is to analyze the
effects of anger management program on
hostility and well-being of parents. For this
reason, anger control workshops were presented
for parents of elementary school children. This
research utilized a semi experimental pre-post
tests single group design. Sample consisted of an
available group containing 84 parents of students
(5 group) in private schools in the city of Tehran.
Anger control methods called Fireworks program,
based on cognitive-behavioral approach, was
taught with an emphasis on parent-child
relationship. Hostility and Well-being of the
participants were measured using RedfordWilliams Hostility Inventory (RWHI) and Mental
Health Inventory (MHI-28). Results indicated
significant effects on hostility, psychological
distress and psychological well-being. Finally,
we may conclude that anger management, as an
effective and functional intervention, could be
used to diminish psychological distress and to
enhance psychological well-being.
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خصمان بران یخه ا دیزیولوژیاا و ردهارهمای ناسما گاران
همرا اس  .ای حال ب طورمعممول در عامم بما دی مران
نمود مایابه و گاها نایا ا سب های خاصا ا دار ردن
اس

پآوری

2

 .)1993برخا ا م العات بیان ر راب م میمان
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روان
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وجود مهارتهمایا در نمهگا

خشم موجمب بهبمود نمهگا و ادمزایش

روانیمناخها در ادمراد ممایمود .همچنمی

وجمود

مهاخ ای مؤثر ما وانه غییر ژردا بر میزان مشاالت جامع
15

دایه بایه پسا مان بههایم جهمانا  .)2005بمر اسماس
سنی مفروض ها ما وان ضرورت سمالم روانیمناخها را
در نهگا ادراد و خصوصاً والهی بم عنموان مربیمان اصم ا
نس های آینه بیی نمود.
مادران و پهران با سالشهای مهعهد و مخه فا برای حفظ

ر و م م دونالممه 2005؛ جناینممز ر و الول  .)1997در

وا ن مناسب در سم و مسمئولیها خمود مواجم هسمهنه و

پار ای ا موارد یهت مشاالت ب حهی اسم م نم نهما
موجب ناسا گاری دمردی و اجهمماعا دمرد ممایمود؛ ب ام

بررسا س ون ا مواجه بما سنمی سمالش همایا مما وانمه

امنی

و بههای

روانا خانواد و سایر گرو همای اجهمماعا

را نیز با مخاطرا ا روب رو ماسا د .گاها نیمز موجبمات آ ار
و ههیه حقوقا اعضمای دی مر اجهمماا را دمراه مما نمه
پبیسا و امپی  .)2002 9البه پمژوهشهای مهعهد بیمان ر
2. Averill
4. Mahon, Yarcheski & Yarcheski
6. Johnson
8. Jenkins, Rose & Lovell
10. Tafrate, Kassinove & Dundin
12. VanOmmeren, Saxena & Saraceno
14. Lau
16. Roberta

ب عنوان ی
مودقی

پیشبینا ننه قوی در میزان مودقیم

آن ها مورد وج قرار گیرد پروبر ا

ممممهیری خشممم
دیزیولمموژیاا اس م

16

یما عمهم

 .)1995ههف

ممماهش احساسمممات و بران یخه ممما
م خش م باع م آن م مایممود .ادممراد

نما موانمنمه ایم احسمماس را ا بیم بمرد و یما ا ممام
1. Patrick, Reilly & Shopshire
3. Eaker, Sullivan, Kelly-Hayes, D’Agostino & Benjamin
5. Ohira et al.
7. Hassall, Rose & McDonald
9. Bickel & Campbell
11. Williams & Mohammed
13. Heise
15. World Health Organization

 / 44دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی

موقعی های سالشبران یز ایجاد ننه آن اجهنما

ننمه امما

ما واننه نهمرل وا منش همای خمود را بیامو نمه پ رادیم

1

 .)1995گاها میزان خشم بم حمهی اسم م عمالو بمر
مشاالت اجهماعا مشاالت جسمانا را نیز موجب مایود
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مممهاخالت آمو یمما
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پینا2003 1؛ صادقا 1390؛ دینهلر و وایسنر .)2006 2ولما

دوقدیپ

ب دلی آنا بخش اعظ ادراد جامعم نیا منمه آممو شهمای

درصه) دوق لیسانس و بماال ر هسمهنه .میمان ی سم ایشمان

مهیری خش هسهنه پنوا و )1996 3و همچنی اسمهفاد ا
آمو شهای مهیری خشم و درنهیجم ار قماء مهمارتهمای
نهگا و سالم

روانیناخها اقشار عموما جامعم سنمهان

مورد اسمهقبال قمرار ن ردهم اسم

روانیناخها و احساس خصموم

خش بر

اعضمای عمموما

جامع صورت گرد  .درواقع درضی همای پمژوهش حاضمر
عبارت بودنه ا :
 .1آمو ش مهیری

 30/93با انحراف اسهانهارد  5/90بود .دامنم عمهاد در نمهان
بی صفر ا  4نفمر پبما میمان ی  1/31و انحمراف اسمهانهارد
 )0/92گزارش یه اس .

در ایم راسمها پمژوهش

انجامیه درصهد بررسا اثربخشا آمو ش مهیری
سالم

 40نفر پ 47/6درصمه) لیسانس و  14نفممر پ16/7

خش بر بهبود سالم

روانیمناخها

بزرگساالن مؤثر اس .
 .2آمو ش مهیری خش بر بهبمود احسماس خصموم

اندازهگیری 

ابزاره ی
سیاهة سالمت روانی ـ  : 22ای سمیاه  29آیمه دارد م
5

6

وس وی و ویر پ )1993طراحا و دارای دو خرد مقیاس
اسم  )1 :بهزیسممها روانیممناخها 7پ 14آیممه ) و درمانممهگا
9

روانیناخها پ 14آیه ) .ا نمون آیه های سیاه ما وان بم

" -9مورد عالق و محب

دی ران هسمه  ".و " -10آینمه ای

روی و امیهوار ننه دارم ".ایار رد .پاسخدها در مقیاس

بزرگساالن مؤثر اس .

لیارت ا امالً موادق پنمر  )5ا مامالً مخمالف پنممر )1
صورت ماگیرد .نمر باال در همر یم ا خمرد مقیماسهما

روش
روش پژوهش ،جامعة آماری و نمونه :پژوهش انجامیه ا

نشان ر وضعی

م و

و باال بودن بهزیسها و عمهم وجمود

مشاالت روانیناخها اس  .ضریب اعهبار ای ابزار با روش

نظر ییو گردآوری داد ها ا نموا یمب آ مایشما 4بما طمر
پیش آ ممون -پمسآ ممون م گروهما بمود .گمرو نمونم

با آ مایا برای آ مودناهمای بهنجمار در خمرد مقیماسهمای
بهزیسها روانیناخها و درمانهگا روانیمناخها بم ر یمب

ب صورت در دسهرس یام  90نفر ا والهی دانمش آممو ان

 0/99و  0/97و بمرای آ ممودناهمای دارای اخمهالل  0/77و

در

 0/92بود اس  .همسانا درونا برای آ مودناهمای بهنجمار

خش اعالم آممادگا نمودنمه .بم منظمور

در خمرد مقیمماسهممای بهزیسمها روانیممناخها و درمانممهگا

اجرای برنام مهاخ گرو پهران و ممادران در پمن ارگما
آمو یا پحها ثر بیسم نفمر) مجمزا و بما یمرای و برنامم

روانیناخها ب ر یب  0/91و  0/99و بمرای آ ممودناهمای
دارای اخهالل ب ر یمب  0/95و  0/99گمزارش یمه اسم .

آمو یا یاسان هفه ای ی بمار و طما  7ج سم دوسماعه

همبسه ا ایم ابمزار بما پرسمش نامم سمالم

در مهارس غیرانهفاعا یهر هران بمود م بمرای یمر
ارگا های مهیری

مهیری

خش را آمو ش دیهنه.

عمموما 9در

خممرد مقیمماسهممای بهزیسممها روانیممناخها و درمانممهگا

بررسا اولی داد های ب دس آمه ا اجمرای همزممان و
یاسان مهاخ در پن گرو نشان داد ا مجمموا  90نفمر 6

روانیناخها ب ر یب  -0/95و  0/96بود م نشماندهنمهة
روایا همزممان ایم ابمزار اسم پبشمارت  .)1395در ایم

نفر در مرح پیشآ ممون یما پمسآ ممون اقمهام بم امیم

پممژوهش همسممانا درونمما دو خممرد مقیمماسهممای بهزیسممها

ابزارهممای پممژوهش نمودنممه و داد هممای مربمموط بم  94نفممر

روانیناخها و درمانمهگا روانیمناخها بم ر یمب  0/92و

جزی و ح ی یه .ای گمرو والمهی مهشما ا  69پ92/1

 0/91ب دس

درصه) ن و  15پ 17/9درصه) مرد و  34نفر پ 40/5درصه)
یمماغ بودنممه 1 .نفممر پ 1/2درصممه) ا ای م والممهی دارای

وس رددورد پ )1999ساخه یمه و دارای  12آیمه اسم .

محصیالت یمر دیپ م  29نفمر پ 34/5درصمه) دیپ مم و
2. Feindler & Weisner
4. Quasi- experimental
6. Veit & Ware
8. psychological distress
)10. Redford - Williams Hostility Inventory (RWHI

آمه.

سیاهه احساس خصومت ردفورد – ویلیامز  :ایم سمیاه
11

ای ابزار احساس خصوم

و راب

احساس خصوم

را بما

1. Calamari & Pini
3. Novako
)5. Mental Health Inventory (MHI- 28
7. psychological wellbeing
)9. General Health Questionnaire (GHQ

 / 42دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی

حمالت ق با مورد ار یابا قرار مادهمه .پمماسخدهما بمم ایمم
سیاه در ی

طی

پن نق ای لیارت ا همیشم پ )4ما هرگمز

پ )0صورت ماگیرد .نمونة سؤاالت عبارتانمه ا " .2ا یمادآوری
حوادث ناراح ننه نیز احساس عصبانی ما ن " و " .3هن مام
عصممبانی در را محام بم هم مما مموب " .ضممریب با آ مممایا

گزارشیه بمرای آن در یم

ردن :اسهفاد ا راهبردهای مقاب ای با رویارد یناخها -ردهماری.
در ای مرح درد مهارتهای آموخه یه را یمر نظمر درممان ر
مری ما نه و  )3اربرد و پی یمری :ایم مؤلفم یمام ماربرد
مهارتهای آموخه یه در نهگا واقعا اس  .برای رسمیهن بم
ای مرح درد با موقعی های دراخوان خش روبرو مایود.

نمونم  20نفمری  0/92و ضمریب

غییر و جای زینا یناخ های جهیه جزء اص ا برنامم

همسانا درونا آن  0/95بود اس  .همچنی روایما محهموایا آن

نهرل خش اس  .درواقع بر اساس نظریم یمناخها خشم

مورد ائیه قرار گرده اس  .ضریب همسانا درونا ای سمیاه در
پژوهش حاضر  0/76ب دس

آمه اس .

نهیج ال وی فار و نوا انهظمارات ادمراد اسم
ال وی فار موجب پرهیز ا خشون
یناخها برای نهرل خشم

برن مةآموزشمدیریتخشم 
در ای پژوهش ا برنام مهاخ م آ مشبما ی پاسممی
1

2

شوی ماگردد
)2004

اسهفاد یه پجهول  .)1ای برنام با رویامرد یمناخها-ردهماری و
با أ یه بر رواب بمی والمهی بما ود مان یم ممهل سنهگانم
آمو یا در مینة مهیری

خش ارائ مادهه

یام س مؤلفم

اس  )1 :مفهومسا ی :آمو ش دربار ماهیم خشم و س مون ا
وا نش ادراد ب آن .ای یادگیری ا طریم بحم

دربمار جمار

و غییمر در

مایود .انی

یمیو ثبم

دی ر

خشم اسم  .دمرد

رویمهادهای محمرک خشم را یاددایم

نمایه و ادرا ات حاضر در آن لحظ م عبیمر او ا رویمهاد
خش ان یز را ح أثیر قرار ممادهمه یناسمایا و ماهمو
نممه .یممر

ننممه همما ضممم با سمما ی یممناخها خممرد

مهارتهای ردهاری نهمرل خشم را درامماگیرنمه و ممری
ما ننه ا بهواننه بم هن مام مواجم یمهن بما موقعیم همای
دراخوان خش ب نحو مناسب عم

ننه.

خش ان یز گذیه درد انجام ماگیرد  )2سب مهمارت و ممری
جدول  .1رئوس و محتوای جلسات برنامه آموزش مدیریت خشم
محتوا و فعالیتها
جلسه هدف
عری خشم وضمیح باورهمای یمایع و ایمهبا در راب م بما خشم بیمان
آینایا مقهما ا با مفهوم خش
1
یباه ها و فاوتهای احساس خش با احسماس مرس دسم ور ی روی
عریم خشم و ماربردی ممردن آن وضمیح خشم من قما و غیرمن قمما
پرداخه ب مقول یهت خش
آیممنایا بمما س ممون ا سمماخهار خش م و موقعی های خش بران یز اثرات مثب و منفا خش غییرات دیزیولوژیاا و
2
یناخها نایا ا خش غییرات ردهاری ادراد هن ام برو خش بیمان فماوت
غییرا ا در ما ب وجود ماآورد
خش و پرخای ری یر ساخهار وا نش خش آسهان خش
حوادث بران یزاننه خش انهیش ها و اداار خش بران یز عمی مبالغ آمیمز و
آینایا با انهیش های خش بران یز
3
فار بایهی اداار سر نش ننه دری نمایا و برسسمب دن دسم ور ی
روی اداار خش بران یز
آیممنایا بمما مهممارتهممای با یناسمما و مهارت های مهیری خش خرد مهارت های با یناسما  -1یمناخ عالئم
4
خش  -2ش موقعی ها و حوادث خش بران یز ار یمیابا خش
ار ییابا خش
آینایا با راهبردهای یشگان نهرل خش انهخا راهبردهای مناسب
آینایا و انهخا راهبردهای نهرل خش
5
6
7



هفم

آینایا با مهارتهای انهخا راهبردهمای انهخا روش وقها طرف مقابم عصمبانا اسم
نهرل وقها طرف مقاب عصبانا اسم و پی یری در مهیری خش
پی یریهای بعه ا برو خش
بررسا عوام ا سبب مایونه آمادگا آمادگا بیشهر درد برای عصبانی ع ا م سمبب آممادگا بیشمهر مما بمرای
عصبانی مایونه دس ور ی روی مهارتهای مهیری خش جمعبنهی
ما برای برو عصبانی بیشهر یود
2. Smith

مهمارت مربموط بم

1. fireworks

اثربخشی برنامه آموزش مدیریت خشم بر احساس خصومت و سالمت روانشناختی والدین49 /

ی فتهه
یاده های وص یفا حاص ا اجمرای ابزارهمای پمژوهش
در مراح پیش آ مون و پمس آ ممون در جمهول  2ارائم
یه اس .
جدول  .2خالصه یافتههای توصیفی نمرههای سیاهه احساس خصومت ردفورد– ویلیامز و سیاهه سالمت روانشناختی گروه
نمونه در مراحل پیشآزمون و پسآزمون
خردهمقیاس

مقیاس
سیاه احساس خصوم
سیاه سالم

روانیناخها

پیشآزمون

پسآزمون

میانگین انحراف معیار

میانگین انحراف معیار

رددورد – وی یامز

17/09

6/90

16/63

6/63

بهزیسها روانیناخها

45/63

6/47

47/64

5/67

درمانهگا روانیناخها

45/03

9/16

49/46

6/22

یاده های جهول یمارة  2نشان مادهنمه م یمر
ارگا ها ب اهش میمان ی احسماس خصموم

در

در مرح م

اسممهفاد یممه .نهممای حاصمم ا داد هممای سممیاه سممالم
روانیممناخها نشممان داد نیمممر میممان ی هممای دو مرح مم
2

پسآ مون منجر یه اس  .در ضم در مرح م پمسآ ممون

پیش آ مون و پس آ مون فاوت معناداری دارد پ η = 0/21و

میان ی خرد مقیاس بهزیسها روانیمناخها سمیاه سمالم

 p< 0/0005و پ 92و  df= )2و  F= 10/92و .)W=0/79

روانیناخها و خرد مقیاس درمانهگا آن ادزایش پیمها مرد

بررسا نهای آ مون اثر بمی آ ممودناهما هم نشمان داد م

اس  .انجام آ مون  tمسهق بمرای مقایسم میمان ی همای دو

میممان ی هممای دو خممرد مقیمماس بهزیسممها و درمانممهگا

نشمان داد

روانیناخها در بی مراح پیشآ مون و پسآ ممون فماوت

مرح پیشآ مون و پسآ مون احساس خصموم
ای دو میان ی

فاوت آماری معنماداری نهارنمه پ p> 0/05و

 df = 93و .)t = 0/69
بمم دلیمم آنامم سممیاه سممالم

معناداری پدر س ح  )p < 0/05نشان مادهنه پجهول  .)3بم

روانیممناخها ا دو

ای ر یب هر دو درضی پژوهش حاضمر ممورد أییمه قمرار
گردمم  .در ضممم انممها اثممر خممرد مقیمماس درمانممهگا

خممرد مقیمماس شممای یممه اسمم ؛ ا ح یمم واریممانس

ب خرد مقیماس بهزیسمها روانیمناخها

سنهمهغیری 1برای داد های انمها گیمری همای مامرر 2بمرای
آ مون وجود یا عهم وجمود فماوت معنمادار آمماری در بمی
میان ی های خرد مقیماسهمای مراحم پمیش و پمسآ ممون

روان یناخها نسب

باال ر اس  .ای یاده بهی معنا اسم
اهش درمانهگا بیشهر أثیر دایه اس

م ایم مهاخ م بمر
ا ادزایش بهزیسمها

روانیناخها.

جدول  .3خالصة یافتههای آزمون اثر بین آزمودنی میانگین خرده مقیاسهای سیاهه سالمت روانشناختی
خردهمقیاس

مجموع مجذورات

درجات آزادی

نسبت F

سطح معناداری

مربع ایتای سهمی

بهزیسها روانیناخها
درمانهگا روانیناخها

169/35
496/79

1
1

12/06
21/49

0/001
0/0005

0/13
0/21

یجهگیری
بحثونت 
ایم پمژوهش بمما همهف بررسما اثربخشمما برنامم آمممو ش
مهیری

خش بر احساس خصوم

و سالم

روانیناخها

2. repeated measure

والهی دانش آمو ان صمورت گردم  .یادهم همای حاصم ا
آمو ش ردهارهای نهرل خش با رویارد یناخها ردهاری بم
ار رده در پژوهش حاضر نشان مادهنه م ایم مهاخ م
)1. Multivariate Analysis of Variance (MANOVA
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و ادزایش میان ی

بهوان ای ناه را ب عهم اقبال پژوهش ران ب آ مایش اثمرات

منجر ب اهش میان ی احساس خصوم

خممرد مقیمماس بهزیسممها روانیممناخها سممیاه سممالم

آمو ش مهمارتهمای نمهگا ا جم م ممهیری

خشم بمر

روانیناخها و خرد مقیاس درمانمهگا یمه اسم  .ایم در
انها اثر خرد مقیاس درمانهگا روانیناخها
حالا اس

سا های موجود در روانیناسما مثبم ا جم م بهزیسمها
روان یناخها نسمب داد .ایم موضموا مما وانمه بم عنموان

ب خرد مقیاس بهزیسها روانیناخها باال ر اس ؛ لمذا

نسب

ما وان ای گون نهیج گردم

م ایم مهاخ م بمر ماهش
ما ادممزایش بهزیسممها

درمانمهگا بیشممهر مأثیر دایممه اسم

روان یناخها؛ ب عبارت دی ر احهماالً اهش خش در والهی
بیشمهر منجمر بم دور یمهن یمناخ

پیشنهادی برای پژوهشهای آ ا در نظر گرده یود .در بیی
اثربخشا آمو ش مهیری

خش بر بهزیسمها روانیمناخها

ما وان ای گون بیان رد م نهمرل خشم موجمب دایمه
بمما دی ممران و بم معنممای وسمیع ممر بهزیسممها

روابم مثبم

و باورهمای مبهنما بممر

روانیناخها ماگردد .ولا ا آنجمایا م ایم ال مو خمود ا

درمانهگا روان یناخها یه ا ادمزایش ن مرش و باورهمای

نهمرل خشم

مربوط بم بهزیسمها روانما .یادهم همای مربموط بم ماهش

درمانهگا روانیناخها با حقیقات رای ما 1پ )2000ا مه و
4
دیورین  2پ )2000ویه ا و هماماران 3پ )2009پ ما مری

مؤلف های بسمیاری شمای یمه لمذا عامم
نهوانسه هم آنها را ح

أثیر قرار دهه و میزان اثربخشما

آن مهر ا احساس درمانهگا یه اس .
بر اساس ال وی بهزیسها روانیناخها ای سا ا یش

پ )2002همسو اس  .بر اساس ادبیات پژوهش هن ماما م

عام ِ نهگا ههدمنه راب ة مثب

خش اغراقآمیز نهرل نشه و یا در ار باط با ردهار نا ارآمه

پذیرش خود خودمخهاری و س

بایه ما وانه مام مین های نمهگا خمانوادگا را حم
و درنانمه پ )1999عقیمه دارنمه م

أثیر قمرار دهمه .بم

ال وهای ردهار عصبانا عادا ا هسهنه

در طمول عممر در

حال ریه بود و قاب غییرنمه .خشم یم

پاسمخ هیجمانا

خود ار اس

و با مری ما وان آن را اهش داد.

نایا
درمانهگا احساسا ناخویاینه و نام بوا اس
ا عمهم عممادل و ان بماق در ممار رد دمرد و خممانواد اسم

پاسمالا .)2000 5با آمو ش مهیری

خش دمرد مجهمز بم

راهبردهایا ممایمود م ادراک او ا غیرقابم نهمرل بمودن
یرای

غییر مایابه و او را ب عنوان عمام ا دعمال در محمی

پممرورش ممادهممه .ا ایم رو بمما وجم بم اینام احسمماس
نهرلناپذیری مشخص احساس درمانهگا اس

و مما وانمه

نارسایاهای ان یزیا هیجانا و یناخها مر ب با درمانهگا
ایجاد نه پس ی م

6

 )1975طبیعا اس

پیمرو دریادم

آمو ش یناخها -ردهاری در پژوهش حاضر درد بهوانمه بمر
محی و موقعی های دیموار دعاالنم غ بم نمه و احسماس
درمانهگا در او اهش یابه.
ا سوی دی ر یادهم همای مربموط بم ادمزایش بهزیسمها
روانیناخها دارای سنهان یاههی در ادبیمات نیس  .یایمه
2. Acton & During
4. Pellittery
6. Seligman
8. Hanbury & Malti
10. Lehrer, Woolfolk, Sime & Barlow

با دی ران ریه یخصما

7

پری

بر محی

شای ما یود

ارول و یز  .)1995لذا ای انهظار معقول بم نظمر

مارسه

برنام مهیری

خش ب نهایا نهوانمه بمر مماما
خشم

جنب ها أثیرگذار بایه .یایه عالو بر برنام مهیری

آمو ش دی ر مؤلف های برنام آمو ش مهمارتهمای نمهگا
بهوانه ب ادزایش بهزیسها روانیناخها م

بیشمهری نمه.
9

ب م طمموری م بممر اسمماس نظممر هنبمماری و مممالها پ)2011
مهارتهای نمهگا بمرای حفمظ و پشمهیبانا ا بهزیسمها و
سالم

درد ضروری هسهنه .ا جم ای مهارت ها ما موان

ب فار انهقادی مهارتهای هیجانا و مقاب م ای صمالحی
ار باطا و اجهماعا و رواب بی دردی ایار رد.
ا آنجایا

درمانهگا بم عنموان اساسما مری عامم در

ایجاد و هاوم ادسردگا ب یمار مارود وجود ابزاری بمرای
سنجش غییرات ادسردگا در یر

ننمهگان مما وانسم

منجر ب آ مون درضی اهش ادسمردگا در یمر
9

ننمهگان

یود پاورمیر )2002؛ ب عالو خش بم نهمایا مما وانمه
مشاالت سالم روان یناخها ا جم ادسردگا را شمهیه
نه پلهر وولف

سای و بارلو

10

اثر برنام حاضر بر مشاالت سالم

 .)2007ا ای رو بررسا
روانیمناخها ا جم م

ادسردگا پیشنهاد مایود سون حمو سالم

روانیناخها

1. Reilly
3. Wheatley
5. Smally
7. Ryff, Carol & Keyes
9. Overmier
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بسیار وسیع اس

و مما اس

ا اثربخشا ایم برنامم بمر

گرو مشاور و راهنمایا .دانشاهة ع وم انسانا .دانش ا آ اد
اسالما واحه ع وم و حقیقات اهوا .

1

ییرالانیا خهیج  .پ .)1396أثیر آممو ش مهمارتهمای ار بماطا بمر
ال وهای ار باطا و احساسات مثب ب همسمر در وجمی یمهر
اهوا پایاننامة اریناسا اریه .گرو مشاور خمانواد  .دانشماه

مشاالت اخهصاصا غاد یوی .

یاده همای پمژوهش ریمه گ هایمهای مموریس و یمز
پ )2009نشممان داد مممادرانا م پرخای م ری در ار بمماط بمما
همسران خود نشان ما دهنه ب احهممال بیشمهری بم لحما
روانیناخها ود ان خود را نهرل مما ننمه .همچنمی ایم
پرخای ری مشماالت سما گاری را در ود مان پمیشبینما
ما نه و با مشاالت بیرونا در دخهران و پسران و مشاالت
درونا در پسران مر ب اس  .همچنی بمر اسماس پمژوهش
و امان 2پ )2011خشون

ژان

مادر ما وانه پیشبینا ننمه

ردهار پرخای ران ودک بایمه .بما وجم بم یادهم همای دو
پژوهش مذ ور و محهوای برنام پژوهش حاضر در آن بر
ار باط واله -ودک أ یه مایود ب نظر مارسه اگر میمزان
غییر عام واله -ودک و یما سمایر جنبم همای مار ردی ا
غییرات خش در ود ان مسائ سا گاری و یا غییمر

جم

سب های در نهپروری در والهی بررسما یمود جنبم همای
اربردی دی ر ای نوا مهاخ ها را مشخص نمه .ا ایم رو
در پممژوهشهممای آ مما پژوهشم ران عالقم منممه ممما واننممه
جنب های مذ ور را مورد ار یابا قرار دهنه.
در مجموا بر اساس یاده های پژوهش حاضر ال م اسم
بیان یود ا مهیری خش ما موان بم عنموان مهاخ م ای
اربردی و مؤثر بخصو برای اهش احساس درمانهگا و
ب بع آن ادزایش سالم

روانیناخها اسهفاد رد .در ار باط

با محهودی های پژوهش حاضر ما وان ب نبود گرو نهرل
و یر

داوط بان یر

ننهگان ایار دای  .ا ای رو در

عمی یاده ها ب سایر اقشار بایسها جانب احهیماط را رعایم
نمود و ب پژوهش ران عالق منه در ای

مین وصی مایمود

در م الع خود ب گرو نهرل و انهخا

صماددا وجم

نماینه.
من بع
بشارت محمهع ا .پ .)1395پایایا و اعهبار مقیاس سالم

روانما

دو ماهنامة ع ما م پژوهشا دانش ا یاهه پ.11-16 13)16

سعیهی حای  .پ .)1395بررسا أثیر آممو ش همیمار مشماور بمر
سا گاری دردی-اجهماعا و خودپنهاری دانمش آممو ان پسمر
سال اول مق ع مهوس یهر اهوا  .پایاننامة اریناسا اریه.
2. Zhang & Eamon

ع وم ربیها و روانیناسا .دانش ا یهیه سمران اهوا .

صادقا احمه .پ )1390اثربخشا آمو ش گروها نهرل خش ب
ییو عقالنا  -عاطفا  -ردهاری بر اهش پرخای ری دانمش
آمو ان پسر یهر اصفهان .پایانناممة اریناسما اریمه .گمرو
مشاور دانشاه ع وم ربیها و روانیناسا .دانش ا اصفهان.
خش بر مهارتهای

نویهی احمه .پ .)1397أثیر آمو ش مهیری
سا گاری پسران دورة مهوس یهر هران مج ة روانپزیماا
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