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        چكيده
پرخاشگري به عنوان يك مشكل شديد و رو به افزايش در ميان 
نوجوانان شناخته شده است. در حال حاضر، پرخاشگري يك 
مسئله اجتماعي و يكي از موضوعات اساسي بهداشت رواني به 

رسي اثربخشي آموزش آيد. پژوهش حاضر با هدف برحساب مي
گروهي مهارت حل مسئله بر كنترل خشم انجام گرفت. اين 

آزمون است. پس –آزمون پژوهش از نوع آزمايشي با طرح  پيش
جامعه مورد مطالعه كليه دانش آموزان پسر مقطع متوسطه 

نفر از دانش  50شهرستان شهريار استان تهران بود. از اين ميان 
ايين در پرسشنامه كنترل خشم بودند، آموزان كه داراي نمرات پ

و به تصادف در دو گروه آزمايش و گواه  ،به تصادف انتخاب
جلسه  10جايگزين شدند. آزمودني هاي گروه آزمايش به مدت 

اي تحت آموزش مهارت حل مسئله قرار گرفتند و در دقيقه 90
هاي اي دريافت نكردند. دادهاين مدت گروه كنترل هيچ مداخله

ت آمده با استفاده از روش آماري كواريانس مورد تجزيه و به دس
تحليل قرار گرفت. نتايج نشان داد كه كنترل در گروه آزمايش 
در مقايسه با گروه كنترل به طور معناداري افزايش يافته است. 
نتيجه اين پژوهش نشان داد كه آموزش گروهي مهارت حل 

  مسئله باعث افزايش كنترل خشم مي گردد.
  حل مسئله، كنترل خشم، مقطع متوسطه :هاي كليديهواژ

  

 
Abstract 
Aggression is known as a serious and growing  
problem among adolescents In this period of 
time, aggression is a social problem and is 
considered as one of the main issues of mental 
health.The aim of this study was to examine the 
effectiveness of group training problem-solving 
skills, on anger management.This research was 
an experimental research with pretest – posttest 
design of control and experiment groups. 
Statistical population was all high school boys 
living in Shahriarcity of Tehran province. 50 
students with lowest scores on anger control 
inventory were selected and randomly divided 
in two experimental and control groups. The 
experimental group students were taught and 
trained for ten sessions each session:90 minutes 
in problem-solving skills while the control 
group did not receive any training. The data was 
analyzed by using the statistical method of 
covariance.The Results showed that anger 
control of experimental group was significantly 
increased compared to the control 
group.According to the results of this study 
general problem-solving skills can affect and 
increase anger management in high school 
students. 
Keywords: problem solving, anger control, high 
school 
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  مقدمه
هاي اوليه در ها موضوعي بوده كه توجه دانشمندان را به خود جلب كرده است. نوشتهبراي قرن 1خشم

گذار مطالعه پايه 4و سنكا 3، ارسطو2گردد. افالطونمورد خشم به فالسفه غربي دوران باستان برمي
، هر كدام ديدگاه منحصر به اين فالسفه در مورد ماهيت هيجاناتتوافق زياد هيجانات بودند. با وجود 

نظر در مورد تعريف خشم و عناصر مربوط به آن تا به امروز فردي در مورد خشم داشتند و اين اختالف
كنند در طي ساليان اخير دو روند در ) عنوان مي2003( ). فيلد و مك نامارا2010هم پابرجاست (ويتني،

هاي متفاوت اجتماعي و كاهش رفتارهاي پرخاشگرانه ايجاد شده است، اول افزايش پرخاشگري در گروه
متوسط سني انجام دهندگان اين گونه اعمال، به طوري كه اكثر ضرب و شتم ها توسط نوجوانان صورت 

رفتارها در مدارس است. پرخاشگري ارتكاب هر گونه رفتار كالمي و و روند دوم ازدياد اين  ،پذيرندمي
غير كالمي است كه به صورت مستقيم يا غير مستقيم به قصد آزار جسمي و رواني ديگران صورت گيرد. 

تنها بخشي از پرخاشگري است كه  ،بر اساس اين تعريف خشونت كه آمار آن در دنيا هشدار دهنده است
هاي گوناگوني تعريف شده است. هاي جسمي به ديگران است. خشم به شيوههدف آن ايجاد آسيب

كند كه اگر خارج از ) خشم را به عنوان يك هيجان مفيد تعريف مي2009( 5انجمن روانشناسي آمريكا
تواند مخرب هم باشد. خشم از نظر كنترل باشد و روابط ميان فردي افراد را تحت تاثير قرار دهد، مي

تواند همراه نوان احساس مخالفت يا عدم رضايت از يك شخص يا يك موقعيت است و ميمفهومي به ع
قراري، غضب، غيض، هيجانات شديد، عصبانيت و خصومت باشد (گرين وود، با احساس رنجش، بي

). خشم اغلب پاسخي است در مقابل برآورده نشدن انتظارات خود 2003تورستون، رومبل، واترز و كيف، 
شوند. به يا در مقابل رفتارهاي خود و ديگران كه غيرقابل قبول و غيرقابل پذيرش پنداشته مييا ديگران 

). اسپيلبرگر 2007لحاظ نظري خشم يك هيجان و فرايند اساسي اما پيچيده است (پاور و تي سيا، 
تا كند: خشم به حالتي عاطفي يا هيجاني كه از تهييج ماليم گونه تعريف مي) خشم را اين1983(

هاي بعد اسپيلبرگر اين تعريف را گسترش داد تا شود. در سالعصبانيت شديد گسترده است، اطالق مي
تحريك و فعاليت دستگاه عصبي خودمختار را كه با مفهوم خشم در ارتباط است، در برگيرد. اما اين 

). خشم 2003، و خصومت همپوشي دارد (اسپيلبرگر و ريهيسر 6تعريف جديد اغلب با مفهوم پرخاشگري
شود كه در مقايسه با ساير اختالالت رواني مثل افسردگي و به عنوان يكي از هيجانات منفي تلقي مي
                                                            

1. Anger 
3. Plato 
4. Aristotle 
5. Seneca  
8. American Psychological Association 
9. Greenwood, Thurston, Rumble, Waters & Keefe 
3. Aggression 
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هاي زيادي در مورد خشم وجود ). افسانه2002اضطراب كمتر به آن توجه شده است (كازينوف و تافرات، 
ود دارد. اگر چه غالبا خشم به هاي كمي براي آن وجشود درماندارد، اما زماني كه مشكل آفرين مي
شود، اما در واقع هم جنبه مثبت و هم جنبه منفي دارد؛ براي مثال عنوان يك هيجان منفي درك مي

شود تا ديگران به منبع تجليات خشم مثل فرياد كشيدن، كوبيدن روي اشياء يا توهين كردن باعث مي
   ).2010(ويتني، خشم توجه كنند و به طور موقت از آن پيروي كنند 
شود، زيرا اكثر اوقات افراد به خاطر احساسات ناشي از خشم به عنوان يك هيجان منفي تلقي مي

شوند. خشم با انواع زيادي از مشكالت رواني و اجتماعي نوجوانان و خشم خود دچار مشكل مي
هاي قابل توجهي را و آشفتگي). افراد داراي خشم باال مشكالت 2009بزرگساالن ارتباط دارد (كيساك، 

كنند، زيرا خشم به طور قابل توجهي روي سالمت فيزيكي، اجتماعي، تحصيلي و شغلي آنان تجربه مي
زاي ). تحقيقات نشان داده است كه خشم يك عامل تنش2006گذارد (دالن و مارتين، تاثير منفي مي

ت قلبي، بيماري انسداد شرايين، پرتنشي و دروني مهم است كه با مسائل مربوط به سالمتي از قبيل حمال
اند كه يك بخش به طور كلي، فيلسوفان و روانشناسان استدالل كرده ).2010چاقي ارتباط دارد (پريل، 

- مهم انسان بودن، ظرفيت انسان در حل مشكالت است. شايد اين انديشه مهم از اين باور سرچشمه مي
اري در شايستگي اجتماعي، و به طور كلي در سالمت گيرد كه توانايي حل مشكل به طور معناد

روانشناختي نقش دارد. توانايي مقابله و حل كردن مشكالت استرس آفرين روزانه، به شدت به عملكرد 
به  1970و اوايل دهه  1960اجتماعي و شخصي مرتبط است. كاربرد آموزش حل مسئله در اواخر دهه 

براي اصالح رفتار آغاز شد. پايه گذاران اين شيوه، دزوريال و رفتاري  -عنوان بخشي از جنبش شناختي
بر ضرورت آموزش حل  1968اي در همايش انجمن روانشناسي امريكا در سال ، طي مقاله7گلد فريد

). از آن زمان، اين شيوه 2001هاي اجتماعي تأكيد كردند (نزو و دزوريال،مسئله در برنامه آموزش مهارت
درماني و زوج درماني به كار رفته و نتايج مثبتي از هاي باليني، مشاوره و روانقعيتدر طيف وسيعي از مو

هاي حل شوند از مهارتاند، كساني كه مغلوب مشكالت ميها نشان دادهآن گزارش شده است. پژوهش
مانعي مسئله اندكي برخوردارند. افرادي كه از توانايي حل مسئله برخوردار نيستند، به محض اين كه با 

كنند ممكن است از خود رفتارهاي تكانشي بروز دهند، احساس ناكامي كنند، پرخاشگر شوند يا برخورد مي
هايي ممكن است به ايجاد و بروز گير شوند. تكرار چنين موقعيتبراي پرهيز از موقعيت مشكل ساز گوشه
رفتاري خود راهبر  –ند شناختي). حل مسئله به عنوان فراي2001رفتارهاي غير انطباقي منجر شود (شور،
حل هاي انطباقي و مؤثر براي مشكالت خاص كه در زندگي كه در آن فرد براي تعيين يا كشف راه

، به نقل از: 1996تعريف مي گردد (دزوريال و نزو، د،كنشود، تالش ميروزمره با آنها مواجه مي

                                                            

1. D Zorila & Goldfried 
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حل هاي كند راهآن شخص تالش مي رفتاري است كه در - ). حل مسئله فرايندي شناختي2005نوگيان،
هاي حل مسئله ). مهارت2001سازگاري براي مشكالت استرس آور را شناسايي كند (نزو ودزوريال، 

آميز يك مشكل خاص بايستي انجام شوند. هر اي هستند كه به منظور حل موفقيتاعمال هدف گرايانه
بندي رد. اين مراحل شامل تعريف و فرمولنظير دامرحله در فرآيند حل مسئله يك هدف يا وظيفه بي

حل ها مي باشد حل ها و ارزيابي نتايج راهگيري، به كارگيري راهحل ها، تصميممشكل، تهيه ليستي از راه
كند كه به طور ). اين مهارت به افراد كمك مي2005به نقل از: نوگيان، ،1971(دزوريال و گلدفريد،

هاي مختلفي را به شود تا مهارتبه افراد آموزش داده مي وله كنند، موثري با مشكالت استرس آور مقاب
از جمله: الف) اصل مسئله را تغيير دهند (مثال بر موانع رسيدن به هدف غلبه كنند)، و ب)  .كار بگيرند

توان به يك هدف دست كننده نسبت به مشكل را اصالح كنند (مثال قبول اينكه ميهاي آشفتهواكنش
 حلراه پرخاشگر، افراد كه است اين پرخاشگري داليل از يكي حقيقت در). 2005و ودزوريال،يافت) (نز

 غير افراد ساير به نسبت هايشان حلراه و كنندمي اتخاذ اجتماع دشوار هايبراي وضعيت تريكم هاي
  ).1981است (دلوتي، تر پرخاشگرانه و اثرتر كم پرخاشگر

هاي اجتماعي را به عنوان رفتارهاي جايگزين ژوهشي مهارت) در پ2006گرشام، باوون و كوك ( 
هفته به كودكان و  12ها را در اين مهارت براي دانش آموزان در معرض خطر پيشنهاد دادند. آنها

ها شامل مهار خشم، نوجوانان پرخاشگر كه اختالالت رفتاري و عاطفي داشتند، تعليم دادند. اين مهارت
و ارتباط مؤثر بوده است. در پايان آموزش پس از تحليل نتايج پژوهشگران يابي، ابراز وجود دوست

هاي اجتماعي بر متغيرهاي ياد شده تأثير داشته است. نبود مهارت كنترل دريافتند كه آموزش مهارت
شود و افرادي كه در كنترل خشم خشم در دانش آموزان سبب بروز پرخاشگري در روابط ميان فردي مي

ها مواجه هستند. با يني دارند با مشكالت زيادي درزندگي روزمره، روابط فردي و ساير زمينهتوانايي پاي
توجه به موارد ذكر شده، پژوهش حاضر با هدف بررسي تأثير آموزش مهارت حل مسئله بر كنترل خشم 

  دانش آموزاني كه كنترل كمي بر خشم خود دارند، انجام گرفت. 
  

  روش
  گيريوش نمونهجامعه آماري، نمونه و ر

باشد. جامعه آماري اين پژوهش شامل كليه دانش آموزان پسر مقطع دبيرستان شهرستان شهريار مي
اي است كه پس از انتخاب يك مدرسه پرسشنامه خشم اسپيلبرگر اجرا گيري، تصادفي خوشهروش نمونه

ا نمره پايين كسب نمودند، به هنفر از دانش آموزاني كه با توجه به نتايج پرسشنامه 50شد، و در نهايت 
نفر مي باشد، جايگزين  25صورت تصادفي در دو گروه آزمايشي و گروه كنترل كه تعداد هر گروه 

  گرديدند. 
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  ابزار
هاي دو مقياس گيري خشم، پرسشنامه خشم اسپيلبرگر است كه براي انتخاب نمونه نمرهابزار اندازه

) 2013اكبري  ( و لواساني اسپيلبرگر، سبه شد. خداياري،كنترل بيروني خشم و كنترل دروني خشم محا
نفره از دانشجويان دانشگاه  1272اي اعتبار و روايي پرسشنامه خشم اسپيلبرگر را با استفاده از نمونه

تهران بررسي كردند. بر اساس اين پژوهش اعتبار ابزار با روش آلفاي كرونباخ در خرده مقياس هاي 
براي خرده مقياس خشم حالت متغير بوده  93/0رده مقياس ابراز خشم دروني تا براي خ 6/0متعدد بين 

براي خرده  89/0براي خرده مقياس ابراز خشم دروني تا  57/0است. ضريب اعتبار با روش تصنيف بين 
براي خرده  58/0مقياس خشم حالت گزارش شده است. همچنين ضريب اعتبار با روش بازآزمايي بين 

 براي خرده مقياس خشم حالت بوده است.  93/0خشم دروني تا مقياس ابراز 

  شيوه اجرا
باشد كه بعد از انتخاب آزمون با گروه كنترل ميآزمون و پساين پژوهش از نوع آزمايشي همراه با پيش

نفر از دانش آموزاني كه نمرات آنها در خرده مقياس هاي كنترل خشم پرسشنامه خشم اسپيلبرگر  50
هاي تشخيصي با اين افراد نيز اين موضوع را تأييد كننده ها بوده است، و مصاحبهانگين شركتكمتر از مي

كرد، به صورت تصادفي در دو گروه آزمايشي وگروه كنترل قرار گرفتند. سپس به مدت ده جلسه گروه 
ك ساعته بود كه هر ي 5/1آزمايش در جلسات آموزش مهارت حل مسئله شركت كردند. جلسات آموزش 

هفته به طول انجاميد و در طول آموزش،  10بار در هفته برگزار گرديد. به طور كلي، جلسات آموزش 
گروه كنترل هيچ مداخله اي دريافت نكرد. پس از اتمام جلسات آموزش از هر دو گروه پس آزمون گرفته 

 گيري شود.شد تا اثربخشي متغير مستقل بر متغيرهاي وابسته اندازه

  زشآمو هايهجلس
معرفي وآشنايي با دانش آموزان و آشنا شدن اعضاي گروه با هم، معرفي ماهيت و  جلسه اول و دوم:

 اساس مهارت حل مسئله، معرفي مراحل مهارت حل مسئله

آموزش مرحله اول حل مسئله: كمك به دانش آموزان كه مشكالت را بخشي  چهارم:جلسه سوم و 
از زندگي تلقي كنند، تشريح تاثير نگرش افراد در چگونگي حل مسئله، معرفي باورهاي رايج در مورد 

 مشكالت و باورهاي جايگزين

مسئله، آموزش مرحله دوم حل مسئله تعريف و فرمول بندي مسئله، شناسايي و تعريف  جلسه پنجم:
 شناسايي موانع اين مرحله، مشخص كردن اهداف حل مشكل

حل ها و شيوه حل هاي متنوع،  تعداد زيادي از راههآموزش مرحله سوم، توليد را جلسه ششم و هفتم:
حل هاي بيشتري توليد كنيد، هيچ راه توانيد بايد راهتا آنجا كه مي، هاي رسيدن به اهداف را انتخاب كنيد
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اديده نگيريد، ذهن خود را آزاد بگذاريد (در اين مرحله قضاوت نكنيد)، اصول سيال سازي ذهن را حلي را ن
 .به كار گيريد

حل هاي دهي به راهنمره حل:گيري، ارزيابي هر راهآموزش مرحله چهارم: تصميم جلسه هشتم:
كمترين مشكل را  رساند،ميحل (شما را به اهدافتان مختلف بر اساس مزايا و معايب، انتخاب بهترين راه

 آورد). بار ميهكند، مزاحمت و مشكل كمتري براي ديگران ببرايتان ايجاد مي

حل انتخابي، تمرين فرآيند حل مسئله با يك ادامه آموزش مرحله پنجم: ارزيابي اجراي راه جلسه نهم:
  مثال فرضي

 االت، اعالم اختتام جلساتارزيابي تجارب افراد خارج از گروه، پاسخدهي به سوجلسه دهم: 
  

  شيوه آماري
  .شودبه منظور بررسي فرضيات تحقيق از تحليل كواريانس استفاده مي

  
  هايافته

براي تمام مقادير متغير مستقل بايد توزيع مقادير متغير وابسته نرمال باشد، براي بررسي اين  از آنجا كه
خالصه شده  1است كه نتايج آن در جدول مفروضه از آزمون كولموگروف اسميرنف استفاده گرديده 

 است. 
  

  

  : نتايج آزمون كولموگروف اسميرنوف براي بررسي نرمال بودن متغيرهاي وابسته1جدول
  

  سطح معناداري   z مقدار انحراف استاندارد ميانگين تعداد آزمودني متغير
  17/1  856/0 84/2 34/20 50 كنترل بيروني
  130/0  457/0 85/5 18/22 50 كنترل دروني

   
 

به دست آمده، و همچنين سطوح  zبا توجه به اطالعات ارائه شده در جدول و با در نظر گرفتن مقادير 
توان نتيجه گرفت كه متغيرهاي مورد بررسي نرمال بوده، بنابراين مفروضه معناداري گزارش شده، مي

  وجود دارد.  نرمال بودن برقرار بوده امكان استفاده از آزمون تحليل كواريانس
  

 

  : نتايج بررسي تأثير آموزش مهارت حل مسئله بر ميزان كنترل بيروني خشم2جدول 
  

  سطح معناداري F ميانگين مجذورات درجه آزادي مجموع مجذورات منابع تغيير
  314/0  03/1 24/7 1 24/7 آزمونپيش
  001/0  39/18  82/128 1  82/128 گروهيبين
 003/7 47 15/329 گروهيدرون
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و سطح معناداري  f)39/18با توجه به اطالعات موجود در جدول و همچنين با در نظر گرفتن مقدار (
آزمون، بين ميزان كنترل بيروني رغم حذف اثر پيشتوان نتيجه گرفت علي، ميf)001/0گزارش شده (
هاي حل زش مهارتهاي گروه كنترل و آزمايش تفاوت معنادار وجود دارد. بنابراين، آموخشم آزمودني

  مسئله باعث افزايش مهارت كنترل بيروني خشم شده است.
  

 
  : نتايج بررسي تأثير آموزش مهارت حل مسئله بر ميزان كنترل دروني خشم3جدول 

     

  سطح معناداري F ميانگين مجذورات درجه آزادي مجموع مجذورات منابع تغيير
  835/0  044/0 978/0 1 978/0 آزمونپيش
 22/263 47 638/104 گروهيدرون  001/0  65/16  71/370 1  71/370 وهيگربين

  
 

و سطح معناداري  f)65/16با توجه به اطالعات موجود در جدول و همچنين با در نظر گرفتن مقدار (
آزمون، بين ميزان كنترل دروني رغم حذف اثر پيشتوان نتيجه گرفت علي، ميf)001/0گزارش شده (
هاي حل اي گروه كنترل و آزمايش تفاوت معنادار وجود دارد. بنابراين، آموزش مهارتهخشم آزمودني

 مسئله باعث افزايش مهارت كنترل دروني خشم شده است.
  

  گيريبحث و نتيجه
 كنترل خشم با رابطه در كه افرادي شود.مي گرفته نظر در رواني فشار برابر در واكنشي عنوان به خشم

 بگيرند بايد ياد آنها .ندارند رواني فشارهاي با آمدن كنار براي را الزم وانشناختير منابع دارند، مشكل
 از ).1994از: فينچ، نقل ، به8كنند (نوواكو مديريت را آن و مقابله، رواني فشار با موثر طور به چطور كه

 وزشآم و هاكسب مهارت شناختي، سازيآماده بخش سه شامل كنترل خشم هايدرمان نوواكو نظر

 موثر راهبردهاي از يكي .موثر است خشم كنترل در آموزش نوواكو، توضيح به توجه با. آنهاست اجراي

 ظرفيت بردن باال و ديگران نظر به نقطه توجه راهبرد، اين در .است مسئله حل مهارت خشم، كنترل در
حل  مهارت آموزش در كه ها حلراه تعميم توانايي و ها حلراه از يك هر پيامدهاي با رابطه تفكر در
 ها،پژوهش در ).1995(تورنتون،دهد  افزايش را نوجوانان شناختي توانايي تواندمي بود، نظر مورد مسئله

 ايگان و است (مورن داده شده نشان يادگيري مانع و پرخاشگري يكننده بينيپيش عنوان به تكانشوري
 گروه مورد در كه مسئله حل مهارت آموزش )3و2(حاضر با توجه به نتايج جداول  ). پژوهش2002بلير، و

 در را خاصي آموزش هيچگونه كه كنترل گروه با مقايسه گرفت، در انجام خشم كنترل براي آزمايش

                                                            

1. Novaco 
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 گروه با داريمعني طور به آزمايش گروه در خشم كنترل كه نشان داد بود، نكرده دريافت زمينه اين
)، 1984ايواتا ( و فايندلر پژوهش با يافته گرفته است. اينكنترل بيشتري صورت  و است متفاوت كنترل

 است.)، همسو 1999اروين (و 
با  وي داد. قرار بررسي مورد پرخاشگري كنترل براي را مسئله آموزش حل فايندلر، تاثير يدر پژوهش
 در تفكر آيند، خود پاسخ جاي به خشم يبرانگيزاننده هايمحرك برابر در هاي تأخيريپاسخ آموزش
) نيز نشان 1999نتايج پژوهش اروين ( .داد آموزش را نظر مورد مشكل براي ممكن هاي حلراه مورد

هاي اي در مورد بچههاي اجتماعي نظير آموزش مهارت حل مسئله اثربخشي ويژهداد كه آموزش مهارت
 بخش ،مسئله حل مهارت آموزش در واقع ). در1999منزوي و در كاهش خشم داشته است (اروين،

 است) مسلط هيجانات مسوول كه ليمبيك (بخشي سيستم بر گيري)تصميم و تفكر مغز (مركز فرونتال

- شيوه از يكي مسئله حل آموزش .گيردمي صورت بهتر خشم هيجان ترتيب، كنترل اين به و شودمي
 كافي داريخويشتن آنها در كه نوجواناني دهدمي نشان هااست. پژوهش داريبراي خويشتن مفيد هاي
 برانگيختگي برابر در و كنندمي عمل بهتر اجتماعي، و فردي بين هايخواسته برابر در كرده است، رشد

 ). 1994هاي محيطي، كمتر تحريك مي شوند (فينچ،
 علت ساختار به خشم واكنش كه دارد وجود مفهوم اين خشم مورد در رفتاري، -شناختي رويكرد در

- موقعيت فرد در شناخت و رفتار اصالح و تغيير نتيجه در شود،مي تعيين دهش تحريف و ناكافي شناختي

 اثر بر ناكافي ساختار شناختي .شد خواهد منجر نيز رفتار اصالح و تغيير به است، برانگيز خشم كه هايي
 مندتوان را فرد شناختي مسئله ساختار حل مهارت آموزش پژوهش، اين در كه شودمي كامل آموزش

در اين پژوهش با دادن آموزش مهارت  .كندمي حلراه يارايه به مجهز مسايل، برابر در را او و ساخته،
آفرين و فشارزا هاي الزم را براي كنترل خشم كه ممكن است تنشحل مسئله، دانش آموزان توانايي

ا كنترل كنند. در خشم خود غلبه كرده و آن ر توانند برباشد، پيدا كرده و از اين رهگذر دريافتند كه مي
هاي زندگي مسئله به عنوان يكي از مهارت مهارت حل در مدارس، آموزش كه شودمي پيشنهاد اينجا

 و رواني جسمي، تخريب به منجر كه پرخاشگرانه بروز رفتارهاي از در پيشگيري تا بگيرد صورت
خاطر نبود مهارت كنترل گرفته باشد و به دانش آموزاني كه به  صورت مفيدي شود، اقداممي اجتماعي

زندگي روزمره،  كند و با مشكالت زيادي درخشم، پرخاشگري در روابط ميان فردي آنان ظهور پيدا مي
  روابط فردي و ساير زمينه ها مواجه هستند، كمك شود.
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