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Abstract
Background and objective: Juvenile criminal justice system has seen that girls living in districts of residing juvenile offenders suffer especially
from anger and aggression problems. These offenders have negative consequences in the community. The factors that can improve social skills
and anger management are directly related to the improvement of human relations. The purpose of this study was to determine the effectiveness
of communication skills training on improving anger control in delinquent girls.
Methods: This study is a quasi-experimental type with pre- test and post-test and control groups. The study sample consisted of all female
offenders in Tehran in 1392 holding in juvenile correction centers. Because of the limitation of the study population, all of members were selected
by census sampling method and were randomly divided into two groups, experiment group (30 patients) and control group (30 patient). The
experimental group received eight sessions of anger management skills. The measurement tool was Queen dom's questionnaire of communication
skills. The collected data were also analyzed by ANCOVA.
Results: The results of covariance analysis shows that the effect of group training of anger control on improving communication skills of
delinquent girls is significant at 0.05 level (P<0.001).
Conclusion: The results of this study help authorities of correction centers to teach anger control program for juvenile female offenders to
improve their communication skills particularly in their relations with the authorities and other delinquent.
Keywords: anger management, communication skills, delinquent girl.
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چکیده

زمینه و هدف :نظام عدالت کیفری نوجوانان شاهد آن بوده که دختران ساکن محلهای نگهداری نوجوانان بزهکار ،از مشکالت همبود فراوانی بهخصوص خشم و پرخاشگری

رنج میبرند که بدین سبب ،در آیندٔه این نوجوانان ،پیامدهای منفی فراوانی را خواهد داشت .مدیریت خشم میتواند با بهبود عواملی که بهطور مستقیم با مهارتهای اجتماعی
مرتبط است ،باعث بهبود روابط انسانی شود .هدف پژوهش حاضر ،تعیین اثربخشی آموزش گروهی کنترل خشم بر بهبود مهارتهای ارتباطی دختران بزهکار است.
روشبررسی :مطالعٔه حاضر نیمهتجربی و از نوع پیشآزمون و پسآزمون با گروه آزمایش و کنترل بود .جامعٔه آماری پژوهش را تمامی دختران بزهکار شهر تهران تشکیل دادند که
در سال  1۳۹2در کانون اصالحوتربیت نگهداری میشدند .بهعلت محدودبودن جامعٔه مطالعهشده ،همٔه اعضا بهروش سرشماری بهعنوان نمونه انتخاب و بهصورت تصادفی در
دو گروه آزمایش ( ۳0نفر) و کنترل ( ۳0نفر) قرار گرفتند .افراد گروه آزمایش در هشت جلسه اصول مهارتهای کنترل خشم را دریافت کردند .ابزار اندازهگیری این پژوهش
شامل پرسشنامٔه مهارتهای ارتباطی کوئیندام بود .دادههای جمعآوریشده ازطریق آزمون کوواریانس تجزیهوتحلیل شد.

یافتهها :نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد تأثیر آموزش گروهی کنترل خشم بر بهبود مهارتهای ارتباطی دختران بزهکار در سطح  0٫0۵معنادار است (.)p>0٫001
نتیجهگیری :نتایج تحقیق این فرضیه را اثبات کرد که آموزش گروهی کنترل خشم بر بهبود مهارتهای ارتباطی دختران بزهکار مؤثر است .نتایج این پژوهش میتواند به مسئوالن
مراکز اصالحوتربیت کمک کند تا با آموزش گروهی کنترل خشم در برنامههای خود ،عالوهبر کنترل خشم دختران بزهکار ،مهارتهای ارتباطیشان را نیز بهبودبخشیده و سبب
بهترشدن روابط آنان با مسئوالن و بزهکاران دیگر شود.

کلیدواژهها :مدیریت خشم ،مهارتهای ارتباطی ،دختران بزهکار.

حق انتشار محفوظ است ©  ،۱۳۹۵مجله مطالعات ناتوانی .این یک مقاله با دسترسی آزاد است که تحت مجوز اختیار-غیرتجاری  ۴٫0بینالمللی ()https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.fa
منتشر شده است که به شما اجازه میدهد که مواد منتشر شده در این مقاله را با شرط ارجاع مناسب به نسخٔه اصلی ،بهطور غیرتجاری نسخهبرداری و توزیع کنید.
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دختران بزهکار شهر تهران

۱

اجتماعی برای دختران پذیرفتهشده نیست و باعث طرد و ارتباط ناسالم

مقدمه

امروزه در دنیایی زندگی میکنیم که ناگزیر از ارتباط و برخورد با دیگران
هستیم .آنچه مسلم است هیچکس قادر نیست بدون کمک و مساعدت

و ارتباط با دیگران ،نیازهای معمولی خود را برطرف سازد ( .)1بدون

ارتباط مؤثر و تعامل بینفردی ،انسان نمیتواند به رشد مطلوب و
منطقی با دیگران و درماندن از زندگی پویای اجتماعی ،زمینٔه اضطراب

و افسردگی و عقبماندگی فرهنگی را هموار میکند ) .)2گروهی از
متخصصان سالمت روانی در آمریکا با مطالعٔه  ۵۴1نوجوان

1۳تا1۸سالٔه مجرم دریافتند :میزان مشکالت درونیسازی مانند
افسردگی و شکایات جسمانی و مشکالت بیرونیسازی ازجمله

پرخاشگری و بزهکاری ،در این نوجوانان دو برابر سایر نوجوانان است
) .)۳نظام عدالت کیفری نوجوانان شاهد آن بوده که دختران ساکن
محلهای نگهداری نوجوانان بزهکار ،از مشکالت همبود فراوانی رنج
میبرند که بدینسبب ،در آیندٔه این نوجوانان ،پیامدهای منفی فراوانی

را خواهد داشت ) .)۴پژوهشهای پیشین بیان کرده است که در
کودکان و نوجوانانی که در این مراکز نگهداری میشوند ،سوءاستفاده،
فوبیا ،استفاده از مواد مخدر و مصرف افراطی از مشروبات الکلی،

بهچشم میخورد ).)۵

تاریخچٔه زندان و مقابله با جرائم نیز نشانداده روشهای متکی بر تنبیه

و مجازات ،نهتنها نمیتوانند از بروز و ارتکاب پرخاشگری و وقوع جرم
جلوگیری کنند ،بلکه درمواقعی نیز بر شدت و تعداد این مشکالت

میافزایند ) .)۶مدیریت خشم میتواند با بهبود عواملی که بهطور
مستقیم با مهارتهای اجتماعی مرتبط است ،باعث بهبود روابط

انسانی شود برای مثال لیندن فیلد در کتاب کنترل خشم راهکارهایی را

در مواجهه با کنترل خشم بیان میکند که اکثر آنها در رابطٔه مستقیم با

مهارتهای ارتباطی هستند .وی در این رابطه از راهکارهای مواجهه با
طغیان خشم را ،کنترل زبان بدن ،تأیید احساسات شخص مقابل،

صحبت دربارٔه احساسها و ترسها ،گوشدادن و نشاندادن آن بهطرف
مقابل ،گرفتن حالت صلحجویانه و ابراز نیازها و خواستههای خود با
آرامش و جدیت و مصرانه ،میداند ) .)7برنامههای آموزش مدیریت

خشم در پی نیاز جامعه برای کاهش پرخاشگری ناشیاز خشم روبهرشد

است .تا بهامروز بیشتر برنامههای مدیریت خشم تحت ارزیابی قرار

گرفتند .تحقیقات بیان میکند که این دورهها مؤثرند ) .)۸در
پژوهشهای داخلی نیز نشاندادهشده آموزش مدیریت خشم بر
مهارتهای خودنظمدهی و تعارضهای والد-نوجوان در دختران ))۹

و بر کاهش پرخاشگری زندانیان مرد ) )10تأثیرگذار است.

چون خشم همیشه در بستری از ارتباطات انسانی اتفاق افتاده و هیجانی
است که اجازٔه تفکر صحیح را درلحظه از انسان میگیرد ،ممکن است

سبب تضعیف و در مواقعی از بینرفتن روابط شود؛ ازطرفدیگر
تنهایی و انزوای انسان خشمگین بهدلیل مخرببودن این هیجان،

زمینهساز خطرهای بسیاری برای فرد و جامعه میشود .پژوهشگران
معتقدند درصورتیکه برنامٔه آموزش کنترل خشم بتواند مهارتهای

ارتباطی را افزایش دهد ،میتوان بدون اعمال جبر و زور نیروی روانی

خشم را درجهت سالمتری هدایت کرد .خشم هیجانی است که ازلحاظ

بزهکار شود .باوجود اهمیت موضوع ،پژوهشی در این زمینه روی

دختران بزهکار انجام نشده است؛ بدینترتیب ،هدف از پژوهش حاضر

بررسی اثربخشی آموزش گروهی کنترل خشم بر بهبود مهارتهای
ارتباطی دختران بزهکار است تا این پژوهش گام کوچکی درجهت

کاهش مشکالت دختران بزهکاران باشد.

2

روش بررسی

روش پژوهش حاضر نیمهتجربی از نوع پیشآزمون و پسآزمون با گروه
آزمایش و کنترل بود .جامعٔه آماری این پژوهش ،را تمامی دختران
بزهکار شهر تهران تشکیل دادند که در سال  1۳۹2در کانون

اصالحوتربیت نگهداری میشدند .بهعلت محدودبودن جامعٔه
مطالعهشده ،همٔه اعضا بهروش سرشماری بهعنوان نمونه انتخابشده

و بهصورت تصادفی در دو گروه آزمایش ) ۳0نفر) و کنترل ) ۳0نفر)
قرار گرفتند .ابزار پژوهش حاضر پرسشنامٔه مهارتهای ارتباطی

کوئیندام بوده که در پیشآزمون و پسآزمون اجرا شد .بهمنظور تحلیل
دادهها و کنترل اثر تفاوتهای اولیٔه آزمودنیها در پیشآزمون از روش
تحلیل کوواریانس استفاده شد.

پرسشنامٔه مهارتهای ارتباطی کوئیندام :این آزمون را کوئیندام درسال
 200۴برای سنجش مهارتهای ارتباطی بزرگساالن ابداع کرد و دارای

 2۴عبارت )گویه) بوده که مهارتهای ارتباطی را توصیف میکند.

برای تکمیل آن پاسخگو باید هر گویه را خوانده و سپس میزان انطباق
وضعیت فعلی خود را با محتوای آن در طیف لیکرتی پنجدرجهای از

یک )هرگز) تا پنج )همیشه) مشخص کنند .حاصل جمع نمرات هر فرد

درمجموع  ۳۴عبارت نمرٔه کلی او را میدهد که مبین مهارتهای
ارتباطی آزمودنی است .دامنٔه محتمل برای هر فرد بین ۳۴تا170

خواهد بود .چاری و فداکار برای بررسی روایی سازٔه آزمون مهارتهای
ارتباطی و نیز ساختار عاملی آن ،از روش تحلیل عاملی استفاده کردند.

آنها در تحلیل خود پنج عامل گوشدادن ،توانایی دریافت و ارسال
پیام ،بینش درقبال فرایند ارتباط ،تنظیم عاطفی و ارتباط توأم با قاطعیت

را استخراج کردند .بهعالوه ،پایایی این پرسشنامه از روش همسانی

درونی  0٫۶۹گزارششده که حاکیاز همسانی پذیرفتنی این آزمون است
).)11

خالصٔه شیؤه اجرا :ابتدا از هر دو گروه آزمایش و کنترل پیشآزمون

گرفته شد .پس از آن برنامٔه آموزش مهارتهای کنترل خشم برای گروه
آزمایش ،درطول یکماه و در هشت جلسٔه ۹0دقیقهای و دو جلسه در

هفته اجرا شد .هیچ مداخلهای برای گروه کنترل صورت نگرفت .برنامٔه

جلسات آموزش براساس اصول مشترک آموزش مهارتهای کنترل
خشم موتابی  1۳۸۳و برنامٔه آموزشی اونیل ) )12و مهارتهای زندگی

جانسون انجام شد ) .)1۳بعد از اجرای مداخله بر گروه آزمایش ،در
هر دو گروه پسآزمون اجرا شد .الزم بهذکر است که از تمام

آزمودنیهای گروه آزمایش و گروه کنترل قبل از انجام پژوهش رضایت
آ گاهانه گرفته و پس از اتمام پژوهش آزمودنیها از نتایج پژوهش آگاه

شدند.

رئوس محتوا و برنامٔه آموزش بهشرح زیر بود:
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شکوفایی شخصیت برسد .هرگونه محرومبودن از روابط مطلوب و

و مضرشده و این خود میتواند عامل افزایش اعمال بزهکارانه در فرد

شرح جلسات گروهی کنترل خشم
جلسٔه دوم

ارزیابی جلسٔه قبل و بررسی مفهوم خشم و پرخاشگری و تفاوت خشم و پرخاشگری

جلسٔه سوم

ارزیابی جلسٔه قبل و بررسی اثرات خشم بر جسم و تشخیص زودهنگام خشم

جلسٔه چهارم

ارزیابی جلسٔه قبل و آرامسازی خویشتن

جلسٔه پنجم

ارزیابی جلسٔه قبل و تغییر خودگوییهای منفی استفاده از خودآموزی کالمی

جلسٔه ششم

ارزیابی جلسٔه قبل و تغییر خودگوییهای منفی استفاده از خودآموزی کالمی

جلسٔه هفتم

ارزیابی جلسٔه قبل و آموزش حل مسئله

جلسٔه هشتم

ارزیابی جلسٔه قبل و ارزیابی برنامه و رفع ابهامات و اجرای پسآزمون
مهارتهای ارتباطی دختران بزهکار ،در جدول زیر آمده است.

یافتهها

تحلیل توصیفی تأثیر آموزش مهارت کنترل خشم بر بهبود

جدول  .1آمارههای توصیفی نمرات پیشآزمونپسآزمون مهارت کنترل خشم بهتفکیک گروه آزمایش و کنترل

کنترل
آزمایش

تعداد

میانگین

انحراف معیار

پیشآزمون

۳0

۹۸٫0۵

۴7٫۹۶

پسآزمون

۳0

۹۶٫۵۹

۳۹٫۳۴

پیشآزمون

۳0

۹2٫۹2

۳۸٫۹1

پسآزمون

۳0

10۴٫1۵

۵0٫00

جدول باال نشان میدهد که در میانگین دو گروه آزمایش و کنترل پس

نتایج تحلیل آزمون لوین مشخص کرد نمرٔه هر فرد در متغیر همراه و

بررسی معناداری این تفاوتها از تحلیل کوواریانس استفاده شد.

مشاهدات برقرار است (.)p=0٫07

از اجرای مداخله ،در پسآزمون تفاوت ایجاد شده است .بهمنظور

وابسته ،مستقل از نمرههای آزمودنیهای دیگر بوده و فرض استقالل

جدول  .2تحلیل کوواریانس
منبع تغییرات

مجموع

درجه

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

سطح

مقدار F

معناداری

اندازٔه اثر Eta

همپراش

71۴2۹٫۴۹۳

1

71۴2۹٫۴۹۳

2۹7٫7۴۹

0٫001

0/۸۳۹

عمل آزمایشی

27۶7٫۳۳۶

1

27۶7٫۳۳۶

11٫۵۳۵

0٫001

0/1۶۸

خطا

1۳۶7۴٫22۴

۵7

2۳۹٫۸۹۹

باتوجه به جدول باال متغیرهای مداخلهگر بهعنوان متغیر همپراش تأثیر

گروهی کنترل خشم بر تغییر پرخاشگری و کفایت اجتماعی نوجوانان

تحلیل کواریانس این اثر را حذفکرده و مشخص میکند میزان تأثیر

مهارتهای اجتماعی نوجوانان ،توماس مبنیبر تأثیر آموزش کنترل

(مهارتهای ارتباطی) در سطح  0٫0۵معنادار است (.)p=0٫001

خوشکنش مبنیبر تأثیر آموزش مدیریت خشم بر مهارتهای

معناداری در رابطٔه بین متغیر مستقل و وابسته دارند (.)p=0٫001

متغیر مستقل (آموزش مهارتهای کنترل خشم) بر متغیر وابسته

بیسرپرست ،کلتلر مبنیبر تأثیر آموزش گروهی کنترل خشم بر
خشم بر کاهش مشکالت بینفردی ،مهریزی و طهماسبیان و

مقدار ضریب اتا نیز نشان میدهد 1۶٫۸درصد از تغییرات در متغیر

خودنظمدهی خشم و تعارضهای والد-نوجوان دختران دورٔه

خشم میسر شده است.

کاهش پرخاشگری زندانیان مرد و شکوهی یکتا و اکبری و شاهمحمدی

پاسخ (بهبود مهارت ارتباطی) از متغیر مستقل یعنی مهارت کنترل

4

راهنمایی ،نعمتی مبنیبر اثربخشی آموزش مهارتهای کنترل خشم در

مبنیبر اثربخشی آموزش مدیریت خشم و حل مسئله بر سالمت روان و

بحث

همانطورکه نتایج نشان میدهد آموزش گروهی کنترل خشم بهگونهای

معنادار بر بهبود مهارتهای ارتباطی دختران بزهکار مؤثر بود .پژوهش
حاضر با نتایج تحقیق نویدی مبنیبر تأثیر آموزش مدیریت خشم بر

مهارتهای سازگاری ،مصائبی مبنیبر تأثیر آموزش مهارتهای کنترل
خشم بر سازگاری اجتماعی ،فرجزاده و همکاران مبنیبر تأثیر آموزش

سبکهای

تربیتی

مربیان

پیشدبستانی

همخوان

است

()1۸،17،1۶،1۵،1۴،12،10،۹؛ بنابراین باتوجه به نتایج پژوهش
حاضر و پژوهشهای همخوان ،برنامٔه آموزشی مدیریت خشم،
مداخلهای مؤثر بهشمار میآید.

در تبیین این یافته که آموزش گروهی کنترل خشم موجب بهبود

مهارتهای ارتباطی در دختران بزهکار شده ،میتوان گفت آموزش
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جلسٔه اول

آشنایی اعضای گروه با رهبر گروه و معرفی برنامٔه درمان و وضع قرارداد.

مهارتهای کنترل خشم در افراد ،توانمندیهای روانی و اجتماعی

غیرانسانی و توهینآمیز به افرادی که متخلف تلقی میشوند که ازطریق

دادند خشم مهارنشده ارتباطهای بینفردی را با خطر جدی روبهرو

است فرد در تنظیم هیجانات ،با بهدستآوردن توانایی بازنگری و

ایجاد کرده که در بهبود مهارتهای ارتباطی مؤثر است .بررسیها نشان

این برنامٔه آموزشی این گزینهها اصالح میشود؛ همچنین پلیتری معتقد

ساخته و میتواند افراد را از کارکرد بهینه باز دارد؛ ازاینرو مداخلههای

بازسازی شدت و جهت هیجان در خود و دیگران ،بهتعدیل و مهار

با کمک به بروز پاسخهای سازگارانه به مسائل میانفردی ،تأکید دارند.

سازشیافتگی میپردازد (.)20

کنترل خشم ،بر کاهش شدت و طول دوره و فراوانی بیان خشم همراه

بینفردی دیده میشود ،از آموزش کنترل خشم میتوان بهعنوان تدبیری

برای بهبود مهارتهای ارتباطی بهره گرفت (.)1۹

آموزش مدیریت خشم نوعی رویکرد رفتاردرمانی شناختی با هدف

ایجاد تغییر در شناخت و رفتار افراد بوده و مؤلفههای تأثیرگذار در

روابط بین فردی را در برمیگیرد .تأکید همٔه مداخالت مدیریت خشم

بر تعدیل شدت و طول مدت و فراوانی بیان خشم و افزایش پاسخهای
غیرپرخاشگرانه در روابط میانفردی است .به اعتقاد آلیس در سال

 200۳عواقب خشم میتواند شامل تخریب روابط میانفردی و

5

نتیجهگیری

نتایج این پژوهش نشان میدهد که اگر افراد از برنامٔه آموزش

مهارتهای زندگی برخوردار شوند ،بهدلیل یادگیری کنترل خشم که

بخشی از برنامٔه آموزش مهارتهای زندگی بوده ،مهارتهای بینفردی
و ارتباطی نیز در آنها رشد میکند .به مسئوالن مراکز اصالحوتربیت

پیشنهاد میشود آموزش مهارتهای زندگی ازجمله مهارت کنترل خشم

را در رأس برنامههای خود در بازپروری و حل مشکالت مددجویان

قرار دهند.

همچنین تخریب روابط در محیطهای کاری و شغلی شود .تجربٔه خشم

6

است :باور نادرست بهوجود بیعدالتی ،گرایش به سرزنش عوامل

تهران و همٔه کارکنان آن ،مراتب تشکر را بهجای آوریم.

ناسالم تحتتأثیر عوامل شناختی قرار میگیرد که دربرگیرندٔه این نکات
ایجادکنندٔه مشکل بهجای حل مشکل ،استفاده از اصل متوقعانه برای

تشکروقدردانی

در پایان الزم میدانیم از همکاری صمیمانٔه کانون اصالحوتربیت شهر

ارزیابی رفتار دیگران و تمایل به سرزنش و زدن برچسبهای منفی و
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باتوجه به روابط متقابلی که بین متغیرهای خشم و کیفیت ارتباطات

هیجانات منفی بهصورت درونی و تغییر جهت آنها به سمت
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