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  رفتاري در كاهش خشم و پرخاشگري رانندگي -اثربخشي گروه درماني شناختي
  12/4/90: تاريخ پذيرش                                                                                             20/1/90: تاريخ دريافت 

  
  ****زاده ، مسعود اسماعيلي***غروي مدرسمرتضي ، **آبادي هاشم ، بهرامعلي قنبري*تكتم كاظميني

  چكيده
بـراي   يبسـيار زيـاد   هـاي  دهنـد كـه خشـم و پرخاشـگري راننـدگي بـه طـور معمـول و بـا هزينـه           هاي متعدد نشان مي يابي  زمينه :مقدمه

م و رفتــاري بــر كــاهش خشــ -بــه همــين منظــور، ايــن پــژوهش بــا هــدف بررســي تــأثير گــروه درمــاني شــناختي. دهــد جامعــه رخ مــي
  .پرخاشگري رانندگي انجام شد

نمونـه ايـن   . آزمايشـي بـه صـورت پـيش آزمـون، پـس آزمـون و پيگيـري بـا گـروه كنتـرل بـود             شـبه  طرح ايـن پـژوهش از نـوع    :روش
نفر از رانندگان تاكسـي مـرد شـهر مشـهد بـود كـه بـا روش نمونـه گيـري در دسـترس انتخـاب شـده و داوطلبانـه در               20پژوهش شامل 

گــروه آزمــايش درمــان . شــركت كننــدگان بــه شــيوه تصــادفي بــه دو گــروه آزمــايش و كنتــرل تقســيم شــدند. ردنــدپــژوهش شــركت ك
هــر دو گــروه در سـه مرحلــه زمــاني پــيش آزمــون، پــس  . اي دريافــت نكــرد دريافــت كــرد و گــروه كنتـرل مداخلــه  رفتــاري را -شـناختي 
 ،ش در ايـن پـژوهش عبـارت بودنـد از مقيـاس خشـم راننـدگي       ابزارهـاي سـنج  . پيگيري يك ماهه مـورد سـنجش قـرار گرفتنـد    آزمون و 

هــا بــا روش آمــاري تحليــل واريــانس آميختــه مــورد  داده. هــاي جمعيــت شــناختي پرسشــنامه ويژگــي راننــدگي وپرسشــنامه ابــراز خشــم 
  .تجزيه و تحليل قرار گرفتند

رفتاري در مقايسه با گروه كنترل باعث كاهش معنادار خشم راننـدگي، ابـراز پرخاشـگرانه     -نتايج نشان داد كه گروه درماني شناختي :ها يافته
  .گردد مي سازنده خشم رانندگي -خشم رانندگي و افزايش معنادار ابراز انطباقي

در كاهش خشم و پرخاشگري رانندگي در رانندگان تاكسي مـؤثر  رفتاري  -هاي پژوهش، گروه درماني شناختي وجه به يافتهبا ت :گيري نتيجه
  .است
  رفتاري، خشم و پرخاشگري رانندگي -گروه درماني شناختي :كليدي هاي واژه
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  مقدمه
انواع خاصي از خشـم   و 1در چند سال اخير به خشم عمومي

يكـي از انـواع خشـم    . اي شده است ايندهزتوجه ف 2موقعيتي
موقعيتي كه به تازگي مورد توجه قرار گرفته اسـت، تجربـه   

يـك   خشم رانندگي. ]1[باشد  مي 3خشم در هنگام رانندگي
هنگـام راننـدگي   حالت هيجاني دروني منفي اسـت كـه در   

شـود و بـا تغييـرات خـاص شـناختي، ادراكـي و        تجربه مي
در برخي از افراد احتمـال تجربـه   . فيزيولوژيكي همراه است

رسـد كـه    به نظر مـي . ام رانندگي بيشتر استخشم در هنگ
. ]2[صفت شخصيتي خشم رانندگي در اين افراد باال اسـت  

تجربه خشم در هنگام رانندگي ممكـن اسـت بـا تظـاهرات     
انه همـراه  و يا رفتارهاي پرخاشگر 4تاري خصمانهزباني و رف

دهند كه خشـم راننـدگي بـه طـور      مطالعات نشان مي. باشد
به عنـوان مثـال،   . ]1[ افتد معناداري به ميزان زياد اتفاق مي

 113در يك زمينه يابي كه بـا اسـتفاده از    ]3[ 5پاركينسون
انجـام داد، دريافـت كـه     6فرد بزرگسال در بريتانيـاي كبيـر  

ري بيشـتر از  هنگام رانندگي به طور معنـادا  جربه خشم درت
ي ديگري غير از رانندگي اتفـاق  ها تجربه خشم در موقعيت

ــي ــد م ــاس  . افت ــوادا الس وگ ــگاه ن ــد از  72در دانش درص
دانشجويان شركت كننده در زمينه يابي عنـوان كردنـد كـه    
حداقل دو تا سـه بـار در روز در هنگـام راننـدگي عصـباني      

انجام چند زمينه يابي ديگر در بريتانياي كبير، . ]4[شوند  مي
درصد افراد شركت كننده در زمينـه   80نشان داد كه بيش از

در . ]7، 6، 5[ شـوند  يابي در هنگام راننـدگي عصـباني مـي   
شـماري وجـود    خشم رانندگي احتمال پيامدهاي منفـي بـي  

راننـدگي   دارد؛ به عنوان مثال مشخص شده است كه خشم
مثـل  (اسـت   بيشتري همراه 7پرواي هاي رانندگي بيبا رفتار

ن همچنـي . ]9، 8[ )رانندگي با سـرعت بـيش از حـد مجـاز    
گـام راننـدگي خشـم    مشخص شده است افرادي كـه در هن 

كنند، تصادفات بيشتري دارند؛ خشم خود  بيشتري تجربه مي
ابـراز   8هـاي پرخاشـگرانه و تحريـك آميزتـري     را به شـيوه 

ـ  مي ـ  كنند و ب اي رفتارهـاي راننـدگي    ل مالحظـه ه طـور قاب
                                                 
1- general anger 
2- situation-bound anger 
3- anger while driving 
4- hostile verbalizations, behavioral displays 
5- Parkinson 
6- Great Britain 
7- reckless driving 
8- provocative 

. ]13، 12، 11، 10[ پرخطــر و پرخاشــگرانه بيشــتري دارنــد
اگرچه تخمـين سـهم دقيـق راننـدگان عصـباني در تعـداد       

اسـت، امـا از   تصادفات مربوط به سرعت غيرمجاز مشـكل  
رانندگان عصباني بسيار بيشـتر از راننـدگان ديگـر     آنجا كه

ر سرعت مجاز هستند، مستعد تخطي قابل مالحظه از حداكث
احتمــال دارد بــين خشــم و تصــادفات مربــوط بــه ســرعت 

هـا نشـان    بررسـي . ]9[غيرمجاز رابطه وجـود داشـته باشـد    
دهند كه رفتار راننده در اكثر سوانح و تصادفات در ايران  مي

 95تـا   90و جهان عامل اصلي بـروز حادثـه بـوده اسـت و     
و ا عامل انساني اي در ايران به نوعي ب درصد تصادفات جاده

بر اسـاس مطالعـات   . ]14[اند  بويژه رفتار راننده مرتبط بوده
كننـد بـه    دگاني كه خشم بيشتري را ابراز ميرانن انجام شده

 و اسـكلتي  -اي ر معناداري مشـكالت تنفسـي، ماهيچـه   طو
 همچنــين در ]16، 15[اي بيشــتري دارنــد   روده -معــده

پرخاشـگر   ن غيـر رانندگان پرخاشگر در مقايسه بـا راننـدگا  
اي و فشارخون باال به طـور معنـاداري بيشـتر     تنش ماهيچه

راننـدگان پرخاشـگر    از درصد 80 ،نعالوه بر اي .]17[است 
را در گذشته يا حال داشته  Iهايي از اختالالت محور  مالك

را هـم   IIهايي از اختالالت محـور   درصد آنان مالك 40و 
از رويكردهــاي يكــي  .]19، 18[ كننــد اكنــون تجربــه مــي

درمــاني موفــق در كنتــرل و كــاهش خشــم و پرخاشــگري 
در ايـن رويكـرد اسـاس    . باشد رفتاري مي -رويكرد شناختي

كاهش خشم و پرخاشگري بر بازسـازي شـناختي و كنتـرل    
تحقيقات متعددي اثربخشي شـيوه  . ]20[خشم استوار است 

رفتاري را در كاهش خشـم و پرخاشـگري تأييـد     -شناختي
اغلب مطالعـات درمـاني انجـام    . ]24، 23، 22، 21[ اند كرده

ري شده در زمينه درمـان مناسـب بـراي خشـم و پرخاشـگ     
 -هايي از درمـان شـناختي   رانندگي نيز بر اثربخشي تكنيك

ازي شـناختي و  ، بازسـ 9جمله آمـوزش آرام سـازي  رفتاري از
با اينكه رانندگان با خشـم بـاال در   . اند مواجهه تمركز داشته

هـاي   رانندگان بـا خشـم پـايين معمـوالً تحريـف      مقايسه با
دهند كه  ها نشان مي اما بررسي ]25[شناختي بيشتري دارند 

زاي  هـاي مشـكل   تحقيقات به نقش شناخت در موقعيـت  در
و تنهـا اخيـراً در برخـي از     رانندگي توجه كمي شده اسـت؛ 

. ]26[هـاي راننـدگي بـه آن پرداختـه شـده اسـت        پژوهش

                                                 
9- relaxation training 
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به شواهدي دست  در يك فراتحليل ]27[ 2و اولري 1وكهيو
هاي گروهـي،   دهد از ميان درمان دست يافتند كه نشان مي

تواند بـراي خشـم راننـدگي،     هاي شناختي مي اجراي درمان
سركوب خشم و خشم صفت مفيد باشد و آرام سازي نيز در 

در يـك مطالعـه ريـم و    . اسـت مورد خشم حالـت اثرگـذار   
اي بـر   دگي، مداخلـه خشم راننـ  براي كاهش ]28[ همكاران

هـا  آن. اسيت زدايي منظم طراحـي كردنـد  مبناي تكنيك حس
شناسي مقدماتي  نفر از دانشجويان مرد يك كالس روان 30

را به صورت تصادفي در سه گروه حساسيت زدايـي مـنظم،   
نتـايج  . جايگزين كردند 4و گروه كنترل فاقد تماس 3دارونما

گروه حساسـيت   شركت كنندگان مطالعه آنان نشان داد كه
بندي شدت موارد خشم خود در سلسله  زدايي منظم در درجه

از مرحله پيش آزمـون تـا    5مراتب واحدهاي ذهني پريشاني
يـرات چشـمگيري نشـان دادنـد؛ در     مرحله پس آزمـون تغي 

كه در اعضاي دو گروه دارونما و كنترل تغييري مشاهده حالي
حساسـيت   اي گـروه  هفته 2در ارزيابي مرحله پيگيري . نشد

اي ديگـر،   در مطالعه. زدايي با دو گروه ديگر تفاوتي نداشت
را كـه نمـره خشـم     انشـجو د 57 ]9[ و همكـاران  6دفنباخر

بـه صـورت تصـادفي در سـه گـروه      رانندگي آنها باال بـود  
اي  هـاي مقابلـه   ، مهـارت 7اي آرام سـازي  هاي مقابله مهارت

. كردند و كنترل فاقد تماس جايگزين 8شناختي و آرام سازي
اي آرام  هـاي مقابلـه   اعضاي دو گروه درماني مهارت. كردند

 8اي شـناختي و آرام سـازي در    هاي مقابله سازي و مهارت
خـانگي شـركت   جلسه يك ساعته همراه بـا ارائـه تكليـف    

اي آرام سـازي چنـد    هـاي مقابلـه   به گـروه مهـارت  . كردند
، 9مثل آرام سازي بدون انقباض(تكنيك آرام سازي متفاوت 

، آرام ســازي متمركــز بــر 10ســازي تخيلــي ، آرام9انقبــاض
، تصويرسـازي چنـد   )12، آرام سـازي كنتـرل نشـانه   11تنفس

هـاي آرام   برانگيزنده در زمان تمـرين تكنيـك   صحنه خشم
                                                 
1- Vecchio 
2- O’ Leary 
3- placebo 
4- non-contact group control 
5- subjective units of distress 
6- Deffenbacher 
7- relaxation coping skills 
8- cognitive and relaxation coping skills 
9- relaxation without tensing 
10- relaxation imagery 
11- breathing cued relaxation 
12- cue controlled imagery 

بر دفعات وقوع خشم در هنگام  13نظارتي -سازي و نيز خود
اي  هـاي مقابلـه   گـروه مهـارت  . نندگي آمـوزش داده شـد  را

هـاي آرام سـازي،    تكنيـك عالوه بـر  شناختي و آرام سازي 
ن بـه  شامل يك جزء بازسازي شـناختي نيـز بـود كـه در آ    

مثـل  (هاي شناختي خاص  شركت كنندگان در مورد تحريف
و ) فاجعه سازي، بزرگ نمـايي، تفكـر مطلـق، اسـتناد غلـط     

ها آموزش داده  با اين تحريف 14راهبردهاي مجادله شناختي
ي و تشد و در هر جلسـه تنهـا بـه يـك تحريـف شـناخ       مي

نتـايج مرحلـه پـس     .شـد  شناخت جايگزين آن پرداخته مـي 
هـاي   چـه هـر دو گـروه مهـارت     اگـر  كـه  نشان دادآزمون 
اي شـناختي و آرام   هاي مقابله اي آرام سازي و مهارت مقابله

سازي در مقايسه با گروه كنترل بـه طـور معنـاداري خشـم     
ـ  شان دادند، اما اعضاي گروه مهارتكمتري ن اي  ههاي مقابل

اي شناختي  هاي مقابله ام سازي در مقايسه با گروه مهارتآر
ي داشتند كـه در  و آرام سازي به طور معناداري خشم كمتر

خـالف   بـر . گروه معنادار نبود تفاوت اين دو مرحله پيگيري
كاهشـي   15انتظار در ايـن دو گـروه در ميـزان ابـراز خشـم     

ـ   هاي اين مطالعه نشـان داد  يافته .مشاهده نشد اي كـه مزاي
هاي  مهارت اي آرام سازي از گروه هاي مقابله درمان مهارت

و  16ريچـاردز . اي شناختي و آرام سازي بيشـتر اسـت   مقابله
بــدون تغييــر  ]29[ و دفنبــاخر و همكــاران ]13[ همكــاران
ــه مهــارت درمــان ــزودن  اي آرام ســازي هــاي مقابل ــا اف ب
بـه   17هايي از درمان شناختي بك و آزمـايش رفتـاري   مؤلفه
م سـازي و تغييـر   اي شناختي و آرا هاي مقابله ان مهارتدرم

هـاي شـناختي بـه دو مطالعـه ديگـر       نحوه آموزش تحريف
ر جلسـه چنـد تحريـف    در ايـن دو مطالعـه در هـ   . پرداختند

ها مورد بحـث و بررسـي   هاي جايگزين آن شناختي و شناخت
ــد ــرار گرفتن ــ . ق ــه ريچــاردز و همك  50 ]13[ اراندر مطالع

هـاي   دانشجو در گروه مهـارت  47كنترل،  دانشجو در گروه
هـاي   دانشـجو در گـروه مهـارت    48اي آرام سازي و  مقابله
ــاخر و اي شــناختي و آرام ســاز مقابلــه ي و در مطالعــه دفنب

اي  هـاي مقابلـه   انشجو در گروه مهارتد 16 ]29[ همكاران
اي  هـاي مقابلـه   دانشـجو در گـروه مهـارت    17آرام سازي، 

                                                 
13- self-monitoring 
14- cognitive disputing strategies  
15- anger expression 
16- Richardz 
17- behavioral experiments 
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 ٤

ــازي   ــناختي و آرام س ــرل   22و ش ــروه كنت ــجو در گ دانش
در هر دو مطالعه، در مرحله پس آزمون، دو  .جايگزين شدند

گروه درماني در مقايسه با گروه كنتـرل در خشـم راننـدگي    
دند كه اين تغيير تا مرحله پيگيري كاهش معناداري نشان دا

. حفظ شد ]13[ و مرحله پيگيري يك ساله ]29[ اي هفته 4
كه در مرحله پس آزمون در دو گروه  هر دو مطالعه دريافتند

به طـور   1درماني در مقايسه با گروه كنترل ابراز پرخاشگرانه
 به طور معناداري 2سازنده -معناداري كاهش و ابراز انطباقي

در مرحله  ]29[ دفنباخر و همكاران. افزايش يافت معناداري
هـاي   ي يك ماهه دريافتند كه اعضاي گـروه مهـارت  پيگير
مقايسه با اعضـاي گـروه    آرام سازي دراي شناختي و  مقابله
ز اي آرام سـازي بـه طـور معنـاداري ابـرا      هاي مقابله مهارت

اي  هـاي مقابلـه   پرخاشگرانه كمتري داشتند و گروه مهـارت 
ريچاردز . گروه كنترل تفاوت معناداري نداشتآرام سازي با 

نيز در پيگيـري يـك سـاله دريافتنـد كـه       ]13[ و همكاران
اي شـناختي و   هـاي مقابلـه   ماني مهارتاي دو گروه دراعض

اي آرام سـازي نسـبت بـه     هاي مقابلـه  آرام سازي و مهارت
گروه كنترل ابراز پرخاشگرانه كمتري دارند، اما هيچ يـك از  

سـازنده   -دو گروه با گروه كنترل از نظر ميزان ابراز انطباقي
كارآيي  ]30[ 3گالوسكي و بالنچارد. تفاوت معناداري نداشت

را بـر رفتارهـاي    4رفتـاري  -خلـه شـناختي  كارآيي يـك مدا 
رانندگي پرخاشگرانه در دو نمونه از افراد ارجـاعي از طـرف   

خودارجاع در مقايسه با يك موقعيـت صـرفاً   و افراد  5دادگاه
رمـان از  نتيجـه د . ارزيـابي كردنـد   6كنترل نظارت بر نشـانه 

هـاي   هاي رانندگي روزانه، آزمون طريق استفاده از يادداشت
بنـدي كلـي تغييـر     اختي اسـتاندارد و مقيـاس رتبـه   شن روان

 -وضـعيت گـروه شـناختي    كـه  نتايج نشان داد. ارزيابي شد
 گـروه (رفتاري بيشتر از وضـعيت گـروه نظـارت بـر نشـانه      

رف هـاي ارجـاعي از طـ    اگرچـه نمونـه  . بهبود يافت) كنترل
هاي روزانه راننـدگي بهبـود    دادگاه و خودارجاع در يادداشت

هاي خشم  ارجاع در شاخص ادند، گروه خوديكساني نشان د
. عمومي بيشتر از وضعيت گروه نظارت بر نشانه بهبود يافت

همچنين تغييرات ايجاد شده حاصـل از درمـان، تـا مرحلـه     
                                                 
1- aggressive expression 
2- adaptive/constructive expression 
3- Blanchard 
4- cognitive behavior therapy  
5- court-referred 
6- symptom monitoring only control condition 

نـامطلوب  با توجه به پيامدهاي . ماهه حفظ شدند 2پيگيري 
شــمار خشــم و پرخاشــگري  و خســارات جــاني و مــالي بــي

نجـام  ي موجود در نتـايج مطالعـات ا  ها گيرانندگي، ناهماهن
هــاي مختلــف درمــان  شــده در زمينــه اثربخشــي تكنيــك

ري راننـدگي و  رفتاري در كاهش خشم و پرخاشگ -شناختي
هـاي   وجـود در مطالعـات و پـژوهش   م مهمتر از همـه خـأل  

داخلي در اين زمينه هدف از انجام پژوهش حاضـر بررسـي   
اهش خشم و ك رفتاري در -اثربخشي گروه درماني شناختي

  .باشد پرخاشگري رانندگي مي
  روش
هاي كـاربردي و   پژوهش جزء پژوهش حاضر :پژوهش طرح
و  پـس آزمـون  ، زمـون آطرح پـيش  آزمايشي با  شبه از نوع

 -گـروه درمـاني شـناختي   . اسـت  با گـروه كنتـرل   پيگيري
هفته و به مدت يك ماه و نيم اجرا شـد و   6رفتاري در طي 

پرخاشـگرانه خشـم راننـدگي و     نمرات خشم رانندگي، ابـراز 
سازنده خشم رانندگي به عنوان متغير وابسته  -ابراز انطباقي

  .نظر گرفته شدند در
جامعه آماري پژوهش حاضر عبارت بود از تمامي  :آزمودنيها

 1389رانندگان تاكسي مرد شهر مشهد كه در فروردين ماه 
 بانه انتخاب شـدند؛ گيري در دسترس و داوطل با روش نمونه

هاي الزم با سازمان تاكسيراني مشهد و از  پس از هماهنگي
طريق نصب اطالعيه در تابلوي اعالنات اين سازمان جهت 
اطالع رسـاني در رابطـه بـا تشـكيل گـروه درمـاني جهـت        
مديريت خشم در هنگـام راننـدگي از ميـان افـراد داوطلـب      

نفر از افرادي كه بر اساس مصاحبه باليني  20مراجعه كننده 
ــر مبنــاي  يافتــه ختارســا راهنمــاي تشخيصــي و آمــاري ب

سابقه اختالل تفكر و سـوء مصـرف مـواد     7اختالالت رواني
نداشتند انتخاب شـده و بـه صـورت تصـادفي در دو گـروه      

  .گمارده شدند) نفر 10(و كنترل ) نفر 10(آزمايش 
  :ابزار

اين فرم شـامل   :هاي جمعيت شناختي پرسشنامه ويژگي -1
  .يل سن، تحصيالت و سابقه رانندگي بوداطالعاتي از قب

فرم كوتـاه مقيـاس   : )فرم كوتاه( 8مقياس خشم رانندگي -2
سؤالي اسـت كـه صـفت     14خشم رانندگي يك پرسشنامه 

در ايـن پرسشـنامه   . سـنجد  شخصيتي خشم رانندگي را مـي 
                                                 
7- Diagnostic and Statistical Manual of Mental 
Disorders 
8- driving anger scale (short form) 
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 ٥

اي   درجـه  5دگان بـر اسـاس مقيـاس ليكـرت     شـركت كننـ  
هـاي   ند كه موقعيتده نشان مي) 5=تا خيلي زياد 1=هرگز(

تـا چـه    شوند در حين رانندگي با آنها مواجه ميمتفاوتي كه 
خشـم  فـرم كوتـاه مقيـاس    . كند اندازه آنها را خشمگين مي

هايي از فرم بلنـد آن كـه بـا     رانندگي از طريق انتخاب آيتم
 نمره كل بيشترين همبستگي را داشتند سـاخته شـده اسـت   

نــه اعتبــار ايــن هــاي بــه عمــل آمــده در زمي بررســي. ]2[
). =80/0(مناسب اين ابزار است  اعتبارپرسشنامه حاكي از 

فرم كوتاه مقياس خشم رانندگي با فرم بلند آن همبسـتگي  
 84/0فـرم كوتـاه    باز آزمـايي  اعتبار). =95/0r(بااليي دارد 
ز سـؤاالت  اگرچه در فرم بلنـد در چهـار دسـته ا   . بوده است

امـا در هـيچ كـدام از    هاي جنسيتي ديده شده است،  تفاوت
سؤاالت فرم كوتاه يا نمـره كـل مقيـاس تفـاوت جنسـيتي      
مشاهده نشده است؛ ميانگين نمره كل خشم راننـدگي فـرم   

 2/47و بـراي زنـان   ) =SD 9/8( 9/46كوتاه براي مـردان  
)3/8SD=(  از آنجــا كــه ايــن . ]9[گــزارش شــده اســت

د پرسشنامه براي اولين بار در ايـران در ايـن پـژوهش مـور    
استفاده قرار گرفته است؛ پس از انجـام مراحـل مربـوط بـه     
ترجمه پرسشنامه و متناسب سـازي سـؤاالت بـراي پاسـخ     

ايـن   اعتباردهندگان فارسي زبان طي يك مطالعه مقدماتي، 
از راننـدگان تاكسـي   نفـر   100پرسشنامه پس از اجرا روي 

نتـايج ايـن   . محاسـبه شـد  ) مـرد  80زن و  20(شهر مشهد 
همساني دروني ايـن پرسشـنامه    اعتبارشان داد كه مطالعه ن
  .)=78/0( باالست

پرسشـنامه ابـراز خشـم    : 1پرسشنامه ابراز خشم رانندگي -3
سؤالي است كه نحوه ابراز  49رانندگي يك ابزار خودسنجي 

در ايـن  . كنـد  را در هنگام رانندگي ارزيـابي مـي   خشم افراد
چهـار  دگان بـر اسـاس يـك مقيـاس     پرسشنامه پاسخ دهنـ 

كنند كه معموالً هنگام احساس خشم  اي مشخص مي  درجه
در هنگــام راننــدگي چگونــه واكــنش نشــان داده يــا رفتــار 

پرسشنامه ابراز خشم راننـدگي شـامل دو مقيـاس     .كنند مي
 34سازنده و مقياس  -سؤالي ابراز انطباقي 15مقياس : است

 سـازنده  -مقيـاس ابـراز انطبـاقي   . سؤالي ابراز پرخاشـگرانه 
شامل سؤاالتي است كه تمايل افراد را به انجـام رفتارهـاي   

ناراحتي حـين راننـدگي    مناسب و سالم در هنگام ناكامي يا
أله، مثـل اسـتفاده از راهبردهـاي حـل مسـ     (كند  ارزيابي مي

                                                 
1- driving anger expression inventory  

هاي عملي آرام سازي، تمركز بر راهبردهاي رانندگي  مهارت
: ردمقياس ابـراز پرخاشـگرانه سـه خـرده مقيـاس دا     ). ايمن

خــرده مقيــاس ابــراز پرخاشــگرانه جســمي، خــرده مقيــاس 
استفاده از وسيله نقليه براي ابراز خشم، خرده مقيـاس ابـراز   

ــي  ــگرانه كالم ــاس  . پرخاش ــرده مقي ــراز   11خ ــؤالي اب س
پرخاشگرانه جسمي تمايل افراد را براي اسـتفاده از حركـات   

مثل پياده (سنجد  جسماني براي ابراز خشم مي بدن يا قدرت
دن از اتومبيل و درگيري فيزيكي، دراز كـردن دسـت بـه    ش

سـؤالي اسـتفاده از    11خـرده مقيـاس   ). طرف راننده ديگـر 
وسيله نقليه براي ابراز خشم شامل سؤاالتي است كه تمايل 

راي رانندگان ديگر را ارزيـابي  افراد به رانندگي آزار دهنده ب
 مثل بستن راه راننـده ديگـر، كـاهش يـا افـزايش     (كند  مي

خـرده  ). عمدي سرعت به قصد عصباني كردن راننده ديگـر 
سؤالي ابراز پرخاشگرانه كالمي گرايش به ابـراز   12مقياس 

كنـد   رهاي كالمي خصمانه را ارزيابي ميخشم از طريق رفتا
مثل ناسزا گفتن، فرياد كشيدن، پرسيدن سؤاالت تأكيـدي  (

هر سه خرده مقياس ابـراز پرخاشـگرانه بـا يكـديگر     ). منفي
سـازنده   -همبستگي مثبت دارند و با مقياس ابـراز انطبـاقي  

 فرم كوتاه فاقد همبستگي بوده يا همبسـتگي منفـي دارنـد   
هاي ابـراز پرخاشـگرانه بـا     با اينكه خرده مقياس. ]11، 10[

ها تنها  مثبت دارند، اما اين خرده مقياس يكديگر همبستگي
د؛ ايـن  كننـ  واريانس يكديگر را تبيين مـي  از درصد 23تا  9

اي از  هـاي متفـاوت و جداگانـه    دهد كه آنها شـيوه  نشان مي
اين پرسشـنامه بـراي   . ]1[ سنجند ابراز خشم رانندگي را مي

نخستين بار در ايران در ايـن مطالعـه مـورد اسـتفاده قـرار      
گرفته است، بنابراين پس از ترجمه سؤاالت اين پرسشـنامه  

نفـر از   100روي  ان فارسي در يك مطالعـه مقـدماتي  به زب
 اعتبـار ) مـرد  80زن و  20(رانندگان تاكسـي شـهر مشـهد    

همســاني درونــي آن بــا اســتفاده از روش آلفــاي كرونبــاخ 
نتايج اين مطالعه نشان داد كه همساني دروني . محاسبه شد

همچنــين هــر دو مؤلفــه ابــراز . اســت 80/0ايــن مقيــاس 
 )=90/0(سازنده  -و ابراز انطباقي )=85/0(پرخاشگرانه 

سه خرده مقياس ابراز جسمي . همساني دروني بااليي دارند
)80/0=(  خرده مقياس استفاده از وسيله نقليه براي ابـراز ،

و خرده مقياس ابراز پرخاشـگرانه كالمـي    )=86/0(خشم 
)85/0=(  بااليي داشتند اعتبارنيز.  
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 ٦

 پـس از انتسـاب تصـادفي آزمودنيهـا     :روند اجراي پژوهش
اي در سالن كنفرانس  دقيقه 120ي  جلسه 6 درگروه درماني 

ها  اين سالن صندلي در. هتل هماي شهر مشهد تشكيل شد
به صورت گرد چيده شدند به طوري كه امكان ديدن و ديده 
شدن تمامي اعضا و درمانگر فراهم شود، براي بيان مطالب 
آموزشي و درماني و كمك به فهم اعضاي گـروه از ديتـا و   

ابتـداي جلسـه اول    در .اسـتفاده شـد   تخته توسط درمـانگر 
هـاي جمعيـت شـناختي، مقيـاس خشـم       پرسشنامه ويژگـي 

ها ز خشم رانندگي در اختيار آزمودنيرانندگي و پرسشنامه ابرا
در مورد قوانين و فراينـد گـروه،     قرار داده شد، در اين جلسه

رفتار و فيزيولوژي، تمثيـل   ماهيت تعاملي سه سيستم تفكر،
دان صحبت شد؛ در پايـان گـروه تمـرين    تمثيل چم قديس،

طي جلسـه دوم بـه   . آرميدگي تخيلي هدايت شده انجام شد
هـاي شـناختي خشـم،     ازنگري تكاليف، ابعاد اصلي نظريـه ب

هـاي   نـد و چگـونگي شناسـايي آنهـا، تحريـف     افكار خودآي
ــايي آنهــا در   ــا خطاهــاي منطقــي عمــده و توان شــناختي ي

هــاي  قاومــتي ايــن خطاهــاي فكــري همچنــين مشناســاي
احتمالي در مقابل درمان و طراحي راهبردهايي براي مقابلـه  

در جلسـه سـوم عـالوه بـر     . ها پرداخته شـد  ا اين مقاومتب
رفتـاري و   و سـؤاالت، پيامـدهاي    بازنگري تكاليف و بحث
افكـار   هـا و  ها، ارتباط بين طرحواره هيجاني افكار، طرحواره

ده از روش پيكـان  هـا بـا اسـتفا    خودآيند؛ شناسايي طرحواره
عمودي و حل مشكالتي كه اعضاي گروه در به كار بسـتن  

هاي منفي  عمودي به منظور شناسايي طرحواره روش پيكان

محتوي جلسه چهـارم   .شوند، مطرح شد خود با آن روبرو مي
شامل فهرست اصلي باورهـا، نقشـه شـناختي، رتبـه بنـدي      

ندي و واحدهاي ذهني پريشاني، تحليل عيني، تحليل سودم
در جلسـه پـنجم موضـوعات تحليـل     . تحليل همساني بـود 

منطقي، تهيه سلسله مراتـب خشـم، بـاور مخـالف و تغييـر      
هـاي   در جلسـه ششـم در مـورد روش   . ادراكي مطرح شدند
نــده پــاداش دهــي، راهبردهــاي نگهدار تنبيــه خــود و خــود

هاي مرحله پس آزمـون   صحبت شد و در پايان جلسه تست
اجرا شده بودنـد، توسـط اعضـاي گـروه     كه در اولين جلسه 

تكميل شدند و زماني براي جلسـه پيگيـري يـك ماهـه بـا      
در همه جلسات تكاليف خـانگي  . هماهنگي اعضا تعيين شد

گونـه روش  گـروه كنتـرل هيچ  . ي گروه ارائـه شـد  به اعضا
و ي انتخـاب   هـا، نحـوه   انجام آزمون و درماني دريافت نكرد

آزمايش در نظـر گرفتـه     گمارش اعضاي گروه همانند گروه
  .شد

  ها يافته
و  10/45±86/17ميــانگين ســن اعضــاي گــروه آزمــايش  

. بــود 70/39±16/9ميــانگين ســن اعضــاي گــروه كنتــرل 
ميانگين سابقه رانندگي در گروه آزمايش و گروه كنترل بـه  

در اعضاي . 20/15±19،47/5±57/10: ترتيب عبارت بود از
 70ت ابتـدايي و  درصـد داراي تحصـيال   30گروه آزمـايش  

 20در گروه كنترل نيز . درصد داراي تحصيالت ديپلم بودند
درصد  30درصد سيكل،  40درصد اعضا تحصيالت ابتدايي، 

 .درصد تحصيالت فوق ديپلم داشتند 10ديپلم و 
  

  به تفكيك مراحلسازنده خشم رانندگي  - خشم رانندگي، ابراز پرخاشگرانه خشم رانندگي، ابراز انطباقيانحراف معيار نمرات  ميانگين و )1جدول 

 متغير
 گروه كنترل گروه آزمايش

 انحراف معيار ميانگين انحراف معيار ميانگين

 خشم رانندگي

 16/6 70/41 39/4 80/41 پيش آزمون
 23/6 40/40 02/6 60/35 پس آزمون
 45/6 90/40 92/5 30/34 پيگيري

 ابراز پرخاشگرانه خشم رانندگي

  92/1  10/52  92/1  40/52 پيش آزمون
  65/1  30/52  65/1  90/42 پس آزمون
  61/1  30/53  61/1  20/42 پيگيري

 سازنده خشم رانندگي - ابراز انطباقي

  52/8  30/37  80/7  60/38 پيش آزمون
  30/9  39  05/6  30/44 پس آزمون
  31/9  39  04/8  10/45 پيگيري
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  سازنده خشم رانندگي - خشم رانندگي، ابراز پرخاشگرانه خشم رانندگي، ابراز انطباقي مربوط به مقياس هاهاي اثر درون آزمودني آزمون نتايج )2جدول 
 η2  معناداري F آماره  درجه آزادي خطا  درجه آزادي اثر اصلي متغير

 خشم رانندگي
  618/0 001/0*  14/29  36  2  زمان

  482/0 001/0*  71/16  36  2  زمان× گروه 

 م رانندگيابراز پرخاشگرانه خش
  43/0 001/0*  73/13  36  2  زمان

  39/0 001/0*  92/11  36  2  زمان× گروه 

 سازنده خشم رانندگي - ابراز انطباقي
  59/0 001/0*  74/26  36  2  زمان

  31/0 001/0**  29/8  36  2  زمان× گروه 
*  P<0/05 , **P<0/01 

هاي پژوهش از روش تحليل واريـانس   جهت بررسي فرضيه
الزم به ذكر است قبل از اجراي آزمون . اده شدآميخته استف

تحليل واريانس آميختـه بـه منظـور بررسـي پـيش فـرض       
استفاده شد كه نتيجه ايـن آزمـون   ي كرويت از آزمون موچل

هـا در هـر   ه و فرض كروي بودن نمرات آزمودنيمعنادار نبود
براز پرخاشگرانه خشم راننـدگي و  سه متغير خشم رانندگي، ا

). p<05/0(سازنده خشم رانندگي تأييـد شـد    -ابراز انطباقي
. آمده است 2ها در جدول هاي اثر درون آزمودني نتايج آزمون

شود، اثر زمان در مورد متغيرهاي  طور كه مشاهده مي همان
ــدگي  ــم رانن ــراز )p , 14/29=)36,2(=F>001/0( خش ، اب

 , p>001/0(دگي پرخاشـــــــگرانه خشـــــــم راننـــــــ
73/13=)36,2(=F (   و ابراز انطباقي سازنده خشـم راننـدگي

)001/0<p , 74/26=)36,2(=F (بـه عبـارت    .معنادار است

ديگر، از جلسه پيش آزمون تا جلسه پيگيري، ميـزان خشـم   
رانندگي و ابراز پرخاشگرانه خشم رانندگي كاهش معنـادار و  

ي افـزايش معنـادار   رانندگ ميزان ابراز انطباقي سازنده خشم
اثر تعامل زمان با گـروه نيـز در مـورد متغيرهـاي      .اند داشته

ــدگي   ــم رانن ــراز )p , 71/16=)36,2(=F>001/0(خش ، اب
 , p>001/0(پرخاشـــــــگرانه خشـــــــم راننـــــــدگي 

92/11=)36,2(=F (   و ابراز انطباقي سازنده خشـم راننـدگي
)001/0<p , 29/8=)36,2(=F ( معنادار است؛ در واقع، بين
و گروه آزمايش و كنترل در ميزان كاهش خشم راننـدگي،  د

كاهش ابراز پرخاشـگرانه خشـم راننـدگي و افـزايش ابـراز      
سازنده خشم رانندگي از جلسـه پـيش آزمـون تـا      -انطباقي

  .جلسه پيگيري تفاوت معناداري وجود دارد

  
  سازنده خشم رانندگي - ز پرخاشگرانه خشم رانندگي و ابراز انطباقيخشم رانندگي، ابرابراي مقايسه  درون گروهي بون فرني نتايج آزمون) 3جدول 

  سطح معناداري  خطاي استاندارد J( (I-J)(گروه                  )I(گروه 

 پيش آزمون خشم رانندگي

  001/0  54/0  75/3  پس آزمون
  001/0  72/0  15/4  پيگيري
  00/1  51/0  4/0  پيگيري

 پيش آزمون رانندگيابراز پرخاشگرانه خشم 

  002/0  22/1  15/5  پس آزمون
  002/0  22/1  45/4  پيگيري
  9/0  65/0  7/0  پيگيري

 پيش آزمون سازنده خشم رانندگي -ابراز انطباقي

  001/0  69/0  -70/3  پس آزمون
  001/0  68/0  -15/4  پيگيري
  00/1  46/0  45/0  پيگيري
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بـون فرنـي   از آزمـون تعقيبـي   تـر   به منظور بررسـي دقيـق  
طـور كلـي    به دهد كه نشان مي 3نتايج جدول . استفاده شد

تفاوت معناداري بين نمرات پـيش آزمـون بـا نمـرات پـس      
ــون  ــري ) >001/0P(آزمـ ــم ) >001/0P(و پيگيـ در خشـ

ــود دارد  ــدگي وج ــزار    . رانن ــاس اب ــر مقي ــين در زي همچن
پرخاشگرانة خشم در رانندگي بـين نمـرات پـيش آزمـون و     

) >01/0P(و پيش آزمون و پيگيري ) >01/0P(پس آزمون 
 -در زير مقياس ابـزار انطبـاقي  . تفاوت معناداري وجود دارد

در  اما. شود ها ديده مي سازنده خشم رانندگي نيز اين تفاوت
هاي نام برده تفاوت معنـاداري بـين    هيچ يك از زير مقياس

  ).<05/0P(نمرات پس آزمون و پيگيري وجود ندارد 

  
  سازنده خشم رانندگي -خشم رانندگي، ابراز پرخاشگرانه خشم رانندگي، ابراز انطباقي مربوط به مقياس هاي اثر بين آزمودنيها آزمون نتايج )4جدول 
 η2  معناداري F آماره درجه آزادي خطا درجه آزادي ميانگين مجذورات هامتغير

  40/0 02/0*  18/10  18  1  212/814 خشم رانندگي

  35/0 006/0**  90/9  18  1  35/673 رانندگيابراز پرخاشگرانه خشم 

  50/0 01/0** 34/11  18  1  60/964 سازنده خشم رانندگي - ابراز انطباقي
*      P<0/05 , **P<0/01 

نشـان   4هـا در جـدول   هـاي اثـر بـين آزمودني    نتايج آزمون
دهد كه اثر بين گروهـي در متغيرهـاي خشـم راننـدگي      مي

)05/0<p , 18/10=)18,1(=F(راز پرخاشــگرانه خشــم ، ابــ
ــدگي  ــاقي  ) p , 90/9=)18,1(=F>01/0(رانن ــراز انطب و اب

ــدگي   ــم رانن ــازنده خش ) p , 34/11=)18,1(=F>01/0(س
معنادار است؛ به عبارتي بين دو گروه آزمـايش و كنتـرل در   

سـازنده خشـم    -متغيرهاي خشم راننـدگي، ابـراز انطبـاقي   
جلسـه پـيش   رانندگي و ابراز پرخاشگرانه خشم راننـدگي از  

  .آزمون تا جلسه پيگيري تفاوت معناداري وجود دارد
  بحث

رفتـاري بـر    -در اين پژوهش تأثير گروه درمـاني شـناختي  
اي از راننـدگان   خشم و پرخاشگري رانندگي در نمونهبهبود 

نتـايج نشـان داد كـه    . تاكسي مرد مورد مطالعه قرار گرفـت 
ن در رفتـاري در مرحلـه پـس آزمـو     -گروه درماني شناختي

مقايسه با گروه كنترل باعـث كـاهش معنـاداري در ميـزان     
خشم رانندگي در گروه آزمايش شده است، اما بـين ميـزان   

دو گروه آزمايش و كنترل در مرحله پيگيري خشم رانندگي 
اگرچه اغلب مطالعات درماني . تفاوت معناداري وجود نداشت

ي رانجام شده در زمينه درمان مناسب براي خشم و پرخاشگ
هـاي خاصـي از درمـان     رانندگي تنها بر اثربخشي تكنيـك 

ازي جملـه آمـوزش آرام سـازي، بازسـ    رفتـاري از  -شناختي
انـد؛ بـا ايـن وجـود كـاهش       شناختي و مواجهه متمركز بوده

مرحلـه پـس   گـروه آزمـايش در    معنادار خشـم راننـدگي در  
، ]28[ با نتايج تحقيقات ريـم و همكـاران   توان آزمون را مي

 ]13[ و ريچـاردز و همكـاران   ]29، 9[ و همكـاران  دفنباخر
عدم وجود تفاوت معنادار بين ميزان خشم . همخوان دانست

كنتـرل در مرحلـه پيگيـري بـا      رانندگي دو گروه آزمايش و
 ]9[ دفنبـاخر و همكـاران   و ]28[ هاي ريم و همكاران يافته

ــاخر و همكــاران   ــايج مطالعــات دفنب ــا نت ، ]29[همســو و ب
 ريم و همكاران. باشد ناهمسو مي ]13[ همكارانريچاردز و 

دريافتند كه شركت كنندگان گـروه حساسـيت زدايـي     ]28[
منظم در مقايسه با گروه كنترل و دارونمـا در درجـه بنـدي    
شدت موارد خشم خود در سلسله مراتـب واحـدهاي ذهنـي    

از مرحله پيش آزمون تا مرحله پس آزمون تغييرات  پريشاني
 2ادند؛ امـا در ارزيـابي مرحلـه پيگيـري     چشمگيري نشان د

تفـاوتي  اي گروه حساسيت زدايـي بـا دو گـروه ديگـر      هفته
ـ     ]9[ دفنباخر و همكاران. نداشت ن در پـژوهش خـود بـه اي

آرام سـازي  اي  هاي مقابله نتيجه رسيدند كه دو گروه مهارت
اي شناختي و آرام سازي در مقايسه بـا   هاي مقابله و مهارت

طور معناداري خشم كمتري نشان دادند كه گروه كنترل به 
در مطالعــه . وددر مرحلــه پيگيــري ايــن تفــاوت معنــادار نبــ

در  ]29[ و دفنبـاخر و همكـاران   ]13[ ريچاردز و همكـاران 
اي  هـاي مقابلـه   مهـارت مرحله پس آزمون، دو گروه درماني 

اي آرام سازي در  هاي مقابله شناختي و آرام سازي و مهارت
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ه كنترل در خشم رانندگي كـاهش معنـاداري   مقايسه با گرو
و  ]13[نشان دادند كه اين كاهش تـا پيگيـري يـك سـاله     

در تبيين اثربخشي گروه . حفظ شد ]29[اي  هفته 4 پيگيري
تـوان   ندگي مـي رفتاري در بهبود خشم ران -درماني شناختي

دادن تفكـر نادرسـت و كژكـار    گفت در اين رويكـرد تغييـر   
هـا و رفتارهـاي    ي تغييـر دادن هيجـان  ترين راه برا مستقيم

گان از لذا در اين رويكرد شركت كنند. كژكار مراجعان است
ها و رفتارهاي آنها دارد، آگـاه   تأثيري كه شناخت بر احساس

فـي و  گيرنـد كـه افكـار خودآينـد من     آنها يـاد مـي  . شوند مي
هاي خشم برانگيز در حين  خطاهاي منطقي خود در موقعيت

ــا اســتفاد راننــدگي را شنا ه از روش پيكــان ســايي كــرده، ب
كننده خشـم در   هاي اصلي منفي ايجاد عمودي به طرحواره

هـا،  د و از طريـق بررسـي كـردن تجربـي آن    خود دست يابن
تحليل باورهاي منفي، يادداشت كردن باورهاي مخالف آنان 

زي هاي خود را بازسا تعبير كردن به شكل ديگر، طرحوارهو 
هـاي ناكارآمـد و بازسـازي     ر طرحـواره در نتيجه تغييـ . كنند

ربه هيجان خشم در حين رانندگي شناختي باعث كاهش تج
هـاي رفتـاري آرميـدگي     به عالوه استفاده از روش. شود مي

تخيلي هدايت شـده، تهيـه سلسـله مراتـب خشـم و تغييـر       
گيختگي هيجاني در هنگـام راننـدگي   ادراكي به كاهش بران

يج پژوهش حاضر نشان داد از سوي ديگر نتا. شود منجر مي
رفتاري در مرحله پس آزمون در  -كه گروه درماني شناختي

گروه آزمايش در مقايسه با گروه كنتـرل ابـراز پرخاشـگرانه    
 -خشم رانندگي را به طور معناداري كاهش و ابراز انطبـاقي 

سازنده خشم راننـدگي را بـه طـور معنـاداري افـزايش داده      
ين دو گروه آزمايش و كنتـرل  اما در مرحله پيگيري ب. است

سـازنده خشـم    -در ميزان ابراز پرخاشگرانه و ابراز انطبـاقي 
كاهش معنادار ابـراز   .رانندگي تفاوت معناداري وجود نداشت

 /پرخاشگرانه خشم رانندگي و افزايش معنادار ابراز انطبـاقي 
هـاي   ندگي در مرحله پس آزمـون بـا يافتـه   سازنده خشم ران

ــاران ــاردز و همك ــاران]13[ ريچ ــاخر و همك و  ]29[ ، دفنب
ــ ]30[گالوســكي و بالنچــارد  ا نتــايج پــژوهش همســو و ب

عـدم وجـود تفـاوت    . ناهمسو است ]9[ دفنباخر و همكاران
معنادار در ميزان ابراز پرخاشگرانه خشم راننـدگي دو گـروه   

خر و هاي دفنبـا  كنترل در مرحله پيگيري با يافته آزمايش و
هـاي ريچـاردز و    با نتايج پـژوهش همخوان و  ]9[ همكاران
و گالوســكي و  ]29[ ، دفنبــاخر و همكــاران]13[ همكــاران

عدم وجود تفاوت معنادار . باشد ناهمخوان مي ]30[بالنچارد 
سـازنده خشـم راننـدگي دو گـروه      /در ميزان ابراز انطبـاقي 

هاي ريچاردز  رل در مرحله پيگيري نيز با يافتهآزمايش و كنت
در  ]9[ دفنباخر و همكاران. مخوان استه ]13[ و همكاران

اي آرام سازي و  هاي مقابله پژوهش خود در دو گروه مهارت
اي شناختي و آرام سـازي در مقايسـه بـا     هاي مقابله مهارت

. گروه كنترل در ميزان ابراز خشم كاهشي مشـاهده نكردنـد  
و دفنبـاخر و   ]13[ ارانكه در مطالعه ريچاردز و همكدر حالي

س آزمـون در دو گـروه درمـاني    در مرحله پ ]29[ همكاران
هـاي   اي شناختي و آرام سازي و مهـارت  هاي مقابله مهارت
ــه ــراز   مقابل ــا گــروه كنتــرل اب اي آرام ســازي در مقايســه ب

 -بـه طـور معنـاداري كـاهش و ابـراز انطبـاقي       پرخاشگرانه
 ريچاردز و همكاران. تندسازنده به طور معناداري افزايش ياف

گيري يك ساله دريافتند كـه اعضـاي دو گـروه    در پي ]13[
درماني نسبت به گـروه كنتـرل ابـراز پرخاشـگرانه كمتـري      
دارند، اما هيچ يك از دو گروه با گروه كنترل از نظر ميـزان  

 دفنبـاخر و همكـاران  . اوتي نداشتندسازنده تف -ابراز انطباقي
 نيز در مرحله پيگيري يك ماهـه دريافتنـد كـه گـروه     ]29[

مقايسـه بـا    اي شناختي و آرام سـازي در  هاي مقابله مهارت
ي به طور معناداري ابراز آرام ساز يا مقابله يها مهارتگروه 

اي  هـاي مقابلـه   مهـارت  پرخاشگرانه كمتري داشتند و گروه
ــاداري نداشــت  ــاوت معن ــا گــروه كنتــرل تف . آرام ســازي ب

ــارد  ــكي و بالنچ ــه   ]30[گالوس ــارآيي مداخل در بررســي ك
رفتــاري بــر رفتارهــاي راننــدگي  -تي شــناختيشــناخ روان

پرخاشگرانه در دو نمونه از افراد ارجاعي از طـرف دادگـاه و   
ارجاع در مقايسه با يـك موقعيـت صـرفاً كنتـرل      خود افراد

 -نظارت بـر نشـانه دريافتنـد كـه وضـعيت گـروه شـناختي       
گـروه  (رفتاري بيشتر از وضـعيت گـروه نظـارت بـر نشـانه      

همچنين تغييرات ايجاد شده حاصـل از   .بهبود يافت) كنترل
در تبيـين  . ماهـه حفـظ شـدند    2درمان، تا مرحله پيگيـري  

رفتـاري در بهبـود ابـراز     -اثربخشي گروه درماني شـناختي 
توان  سازنده خشم رانندگي مي -پرخاشگرانه و ابراز انطباقي

رفتاري بـه مقـدار زيـاد بـر ايـن       -درمان شناختي كه گفت
ازسازي اظهارات شخصـي فـرد بـه    فرض استوار است كه ب

در واقـع   ]31[بازسازي برابر در رفتار او منجر خواهـد شـد   
هاي منفي و بازسازي شناختي كه منجـر بـه    تغيير طرحواره

كاهش تجربه هيجان خشم راننـدگي شـده، احتمـال ابـراز     
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خشم رانندگي از طريـق رفتارهـاي پرخاشـگرانه را كـاهش     
هـايي   و آموزش تكنيكهمچنين بازسازي شناختي . دهد مي

مثــل آرميــدگي تخيلــي هــدايت شــده و بــازداري قشــري  
اختياري، مخالفت كردن يا معكوس سازي به افـراد كمـك   

بـا اسـتفاده از    را كند كه خشم خـود در حـين راننـدگي    مي
عدم پايـداري   .تري ابراز كنند تر و سازنده رفتارهاي انطباقي

ــدگي،   ــم رانن ــزان خش ــده در مي ــاد ش ــرات ايج ــراز  تغيي اب
خشـم   سـازنده  -ابراز انطبـاقي  و پرخاشگرانه خشم رانندگي

تواند به اين علـت باشـد كـه     رانندگي تا مرحله پيگيري مي
بـه انـدازه كـافي     هاي شـناختي  خطاهاي منطقي و تحريف

ي شـناختي  انـد؛ در نتيجـه بازسـاز    شرح و بسط داده نشـده 
دگان ايجـاد نشـده   شـركت كننـ  عميق و پايداري در ذهـن  

و دفنبـاخر و   ]13[ ريچـاردز و همكـاران   در مطالعات .است
د تحريـف شـناختي   در هر جلسه درماني چن ]29[ همكاران

تند و در مورد شناخت هاي جايگزين گرف مورد بحث قرار مي
در دسـترس،   ي روي نمونه اجراي تحقيق .شد آنها بحث مي

حجم كم نمونه، محدود بودن طول درمان، استفاده از طـرح  
قـوي در ايـران در    پژوهشـي  ي فقدان پيشينه ي،بين گروه
ــه ــان  روشي  زمين ــد درم ــتاندارد و جدي ــاي اس خشــم و  ه

هسـتند كـه در ايـن    هـايي   محـدوديت  پرخاشگري رانندگي
شـود در   پيشـنهاد مـي   ،بنـابراين . باشند پژوهش برجسته مي

تـر   هاي آتي جهت باال بردن اعتبار و تحليل دقيـق  پژوهش
بهتـر اسـت بـه    . گتر اسـتفاده شـود  نتايج از حجم نمونه بزر
هاي شركت كنندگاني كـه درمـان    منظور درك بهتر ويژگي

گاني كه از درمان تـأثير  براي آنان مؤثر بوده و شركت كنند
 هاي تجربـي تـك   پژوهش حاضر در قالب طرحاند،  نپذيرفته

از  تكرار مطالعه حاضـر در افـراد ارجـاعي   . موردي اجرا شود 
اي احضـار   هـاي جـاده   خشـونت  طرف دادگاه كه بـه خـاطر  

تواند براي اثربخشي ايـن مـداخالت در درمـان     اند، مي شده
همچنـين پيشـنهاد   . في فراهم كندافراد پرخطر، شواهد اضا

درماني هاي  هاي بعدي از ساير روش در پژوهش كه شود مي
گي ها در كاهش خشـم و پرخاشـگري راننـد   كه اثربخشي آن

  .ي استفاده شودا تأييد شده است به صورت مقايسه
  تشكر و قدرداني

بدين وسيله از مدير محترم سازمان تاكسيراني مشهد جناب 
ع، مدير محترم شركت متين سـير جنـاب   زارآقاي مهندس 

 جنـاب آقـاي  ني هتل هما اآقاي احمديان، سرپرست تاكسير

مهدوي و تمامي رانندگان تاكسي كه در اجراي اين مطالعه 
  .دند كمال تشكر را داريمبدون دريغ با ما همكاري نمو
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