
مقاله 

 پژوهشی

 9111 (مرداد)تابستان 691-696/ ص 919ۀ / شمارمبيستمجلۀ علوم روانشناختی/ دورۀ 
Journal of Psychological Science, Vol. 20, Issue 101, p 719-727, Summer(August) 2021 JPS 

 

676 

 

 

 
 پذيری شناختی رانندگان اتوبوساجتماعی بر پرخاشگری و انعطاف - های روانیتأثير آموزش توانش

 5، مينو مطبوع رياحی9زاده، سوگند قاسم9يكتامحسن شكوهی

Effects of psycho-social skills training on bus drivers’ aggression and cognitive 

flexibility 
Mohsen Shokoohi-Yekta1, Sogand Ghasemzadeh2, Minoo Matbou Riahi3 

 چكيده

ای شده است. های اخیر افزایش خشم و پرخاشگری رانندگان وسایل حمل و نقل عمومی منجر به افزایش نرخ خشونت جادهدر سالزمينه: 

پذیری شناختی نیز پرداخته باشد مغفول طافگرچه مطالعات مختلفی در این حیطه انجام شده است، اما تاکنون پژوهشی که به بررسی تأثیر انع

پذیری شناختی اجتماعی بر پرخاشگری و انعطاف - های روانیحاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش توانشپژوهش هدف: مانده است. 

تقاضی استخدام در شرکت آغاز شده و در فازهای مخلتف بر روی رانندگانی که م 0931این پروژه از سال  .روش:رانندگان اتوبوس انجام شد. 

از  نفری 11بود و یک گروه  گروهی تک آزمونپس - آزمونپیش طرح با آزمایشیاین تحقیق از نوع شبهاست.  واحد بودند اجرا گردیده

عی اجتما - های روانیبرنامة آموزشی توانش .گیری در دسترس گزینش شدندبه روش نمونه 0931رانندگان اتوبوس شهر تهران در سال 

( و 0332ها از پرسشنامة پرخاشگری باس و پری )آوری دادهای اجرا گردید. برای جمعدقیقه 31جلسه آموزشی  3(، طی 0930یکتا )شکوهی

 وابسته تجزیه و تحلیل شد. t ها با استفاده از آزمونداده ( استفاده شد.2101پذیری شناختی دنیس و وندر وال )پرسشنامة انعطاف

منجر به کاهش پرخاشگری رانندگان و افزایش  های مطالعة حاضر نشان داد که این برنامة آموزشی به طور معناداریافتهیها: يافته

پذیری شناختی رانندگان اتوبوس کاهش پرخاشگری و بهبود انعطافبرای  گيری:نتيجه(. P< 111/1پذیری شناختی آنها گردید )انعطاف

اجتماعی،  - آموزش روانی كليدها:واژه .اجتماعی به صورت گسترده استفاده نمود - ی روانیهاتوانشتوان از بستة آموزشی می

 .پذیری شناختی، رانندگان اتوبوسپرخاشگری، انعطاف
Background: In recent years, the growing amount of public transport drivers’ aggression and anger has 

increased the road rage rate. Although various studies have been conducted on this issue, the impact of 

cognitive flexibility has not been investigated yet. Aims: The aim of the present study was to examine the 

effectiveness of psycho-social skills training on bus drivers’ cognitive flexibility and aggression. Method: 
This project started in 1390 and in several phases administered on drivers applying for bus driving company in 

Tehran This research was quasi-experimental with one group pretest posttest design and the sample group 

consisted of 70 Tehran bus drivers who were selected by using the convenience sampling method in 2019. 
The Shokoohi-Yekta Psycho-Social Skills Training Program (2015) was performed in 9 sessions each of 

which was 90 minutes. Buss and Perry Aggression Questionnaire (AQ) (1992) and Cognitive Flexibility 

Inventory (CFI) (2010) were used for data collection. The data were analyzed utilizing dependent t-tests. 

Results: The findings of the present study showed that the training program significantly decreased the 

drivers’ aggression and increased their cognitive flexibility (P< 0/000). Conclusions: The results 

demonstrated that the psycho-social skills training package can be broadly used to reduce bus drivers’ 

aggression and improve their cognitive flexibility. Key Words: Psycho-social training, aggression, cognitive 

flexibility, bus drivers. 
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 مقدمه

ترین هیجاناتی است که یکی از رایج 0خشم حین رانندگی

کنند )مسکن، هاگنزیکر، روتنگاتر و دی معموالً رانندگان تجربه می

های ( و رابطة مستقیمی میان میزان خشم و تصادف2111وارد، 

؛ سومر، 2101رانندگی وجود دارد )کایسر، فوریان و اشلمباخ، 

ای را در های جاده(، علل تصادف2121(. راچوا و توتکوا )2119

کنند که عبارت هستند از: عوامل بندی میسه گروه کلی طبقه

ها و دید محدود(، عوامل همحیطی )مانند آب و هوا، طراحی جاد

پرتی، سرعت باال و عدم آگاهی از خطر( و انسانی )مانند حواس

عوامل مربوط به وسایل نقلیه )مانند مشکالت فنی و ترکیدن 

ستیک(؛ گرچه مهمترین عامل، خطاهای انسانی در نظر گرفته شده ال

های شخصیتی و شناختی افراد مرتبط هستند. لذا است که با ویژگی

 2هابررسی خشم و پرخاشگری رانندگان برای بهبود امنیت جاده

رانندگانی که سطوح باالیی از خشم را  شود.امری ضروری تلقی می

ه با سایر رانندگان رفتارهای پرخاشگرانه و کنند، در مقایستجربه می

دهند )ساگر، مهتا و چوق، پر خطر بیشتری هنگام رانندگی نشان می

(. در واقع عوامل محیطی 2111؛ مالتا، بالنچارد و فریدنبرگ، 2109

تری در این افراد نسبت آزاردهنده نیز منجر به بروز رفتارهای مخرب

شود. برای مثال پژوهش م میبه رانندگان با سطوح کمتری از خش

دهد که صدای ( در کشور هند نشان می2109ساگر و همکاران )

های دیگر، سبقت غیر مجاز و آب بوق و صدای بلند موسیقی ماشین

و هوای گرم و شرجی از عوامل محیطی هستند که پرخاشگری 

این افراد  دهد.طور معناداری افزایش میرانندگان خشمگین را به

، فریاد، 9را به شکل جر و بحث، دعوا، آزار کالمی خشم خود

سبقت، راه ندادن به رانندگان دیگر و آرام ضربه زدن به سپر 

که سایر دهند؛ در حالیهای دیگر به عنوان اعتراض نشان میماشین

ای کنند، رفتارهای منفعالنهتری تجربه میرانندگان که خشم کم

یا خوردن خوراکی و آشامیدن ورزی به سایر رانندگان مانند کینه

کنگ به بررسی ( نیز در هنگ2101) چنژنگ و دهند. بروز می

رابطة بین خشم رانندگی و پیامدهای احتمالی آن که عبارت هستند 

، خطاهای 1، رانندگی پر خطر0از: تصادف، رانندگی پرخاشگرانه

                                                           
1. driving anger 
2. road safety 
3. verbal abuse 
4. aggressive driving 
5. risky driving 

در مطالعة  پرداختند. آنها 1الوقوعهای قریبو تصادف 1رانندگی

پژوهش را که در دو دهة گذشته انجام شده بود،  10راتحلیل خود ف

ورت صنتایج نشان داد که خشم رانندگی به مورد تحلیل قرار دادند. 

رانندگی پرخاشگرانه، رانندگی پرخطر و ة کنندبینیپیش یمعنادار

در سطوح کمتر  زبا تصادفات نیآن  است. رابطةخطاهای رانندگی 

به طور کلی، خشم و پرخاشگری حین  .داخته شناما معنادار ش

رانندگی یک مسئلة پیچیده است که تحت تأثیر عوامل متعددی قرار 

باشد )مونترو، می 1دارد؛ یکی از مهمترین این عوامل تنیدگی

(. در همین راستا در میان مشاغل 2101یوسک، آلونسو و کندالس، 

افراد در  مختلف، رانندگان وسایل حمل و نقل عمومی بیش از سایر

طور معرض خشم و پرخاشگری حین رانندگی قرار دارند. آنها به

های خطر )بیگز، های محیطی مانند دود، صدا، چراغدائم با محرک

( مواجه هستند و همچنین به دلیل 2113دینگزداگ و استنسون، 

های خستگی جسمانی، فشار ساعات کاری طوالنی، فقدان حمایت

ساز با سایر نامنظم و تعامالت مشکل های کاریاجتماعی، شیفت

ها؛ همواره در معرض تنیدگی قرار دارند )یوزک، افراد در راه

؛ اوز، اوزکان و 2101آلونسو، کندالس، اوتوکویکوت و سرگه، 

( رانندگی پرخاشگرانه 2112(. از نظر برگرون )2101الجونن، 

اشد. وی با تنیدگی رانندگی ب 3های کنار آمدنتواند یکی از راهمی

یکی از اولین کسانی است که برای تبیین رانندگی پرخاشگرانه یک 

مدل جامع ارائه کرد. طبق این مدل، رانندگی پرخاشگرانه نتیجة 

اجتماعی و  -ای از عوامل موقعیتی، فردی، فرهنگی مجموعه

باشد. شایان توجه فرایندهای روانشناختی )شناختی و هیجانی( می

ان خشم متغیرهای فیزیولوژیک همخوان با در تجربه هیجاست که 

د )ربیعی، یابنافزایش میدر افراد به شکل هارمونیکی نیز اضطراب 

 (.0933قربانی و پناغی، 
یکی از عوامل مهمی که بر رانندگی پرخاشگرانه تأثیر 

های است که یکی از مؤلفه 01پذیری شناختیانعطافگذارد، می

و به فرد توانایی انتزاع و تغییر باشد می 00اصلی کارکردهای اجرایی

دهد و راهبردهای شناختی بر اساس بازخوردهای محیطی را می

                                                           
6. driving errors 
7. near misses 
8. stress 
9. coping 
10. cognitive flexibility 
11. executive functions 
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ریزی، جستجوی سازمان یافته و توانایی استفاده از مستلزم برنامه

باشد )دنیس می 0های شناختیبازخوردهای محیطی برای تغییر آمایه

(. 2109؛ اورتگا، تریسی، گولد و پاریخ، 2101و وندر وال، 

به  سختواند فکر و رفتار فرد را در پاپذیری شناختی میانعطاف

( و فرد را 2111)دیکشتاین و دیگران،  تغییرات محیط سازگار کند

ها و سایر مسائل عاطفی و سازد که در برابر فشارها، چالشقادر می

اجتماعی، واکنش کارآمد و مناسبی داشته باشد )دنیس و وندر وال، 

( حاکی از آن 2101مثال مطالعة دنیس و وندر وال ) (. برای2101

ای های مقابلهپذیری شناختی باال با سبکاست که بین انعطاف

مدار، جستجوی حمایت اجتماعی و تمرکز بر موارد سازگارانة مسئله

ای ناسازگارانه های مقابلهمثبت، همبستگی مثبت؛ و با سبک

ی شناختی پذیرطافافرادی که انعهمبستگی منفی وجود دارد. 

کنند، به صورت تفاده میسدارند، از توجیهات جایگزین اباالیی 

های موقعیت ،کنندمثبت چارچوب فکری خود را بازسازی می

، بازخورد پذیرندزا را میانگیز یا رویدادهای تنیدگیبر چالش

نسبت به به طور کلی و  ای نسبت به اتفاقات ناگوار دارندبینانهواقع

 2آوری، از نظر روانشناختی تابی شناختی کمترپذیرانعطاف با افراد

ویک و چارنی، )هاگلوند، نشتات، کوپر، سوت بیشتری دارند

(. نتایج 2100؛ فیلیپس، 2101؛ بورتون، پاکنهام و براون، 2111

کند که میان ( تأیید می2100پژوهش شاره، فرمانی و سلطانی )

مبستگی منفی معنادار؛ و با پذیری شناختی با افسردگی هانعطاف

مبتنی بر حل مسئله  9ای سازگارانههای مقابلهآوری و سبکتاب

توان گفت که همبستگی مثبت معنادار وجود دارد. در نتیجه می

ای، های مقابلهکنندة سبکبینیپذیری شناختی عامل پیشانعطاف

باشد. الزم به ذکر است که ارتباط آوری و افسردگی میتاب

آوری و شیوة سازگارانه و سازندة ابراز خشم قیمی میان تابمست

مایوالس، پاتیرو، بالتازار،  -رانندگی نیز وجود دارد )گرس، فونت 

 (.2101پلنس و سولمن، 

ها در سراسر جهان، خشم و از آنجا که علت بسیاری از تصادف

پذیری اهمیت تأثیر انعطافباشد و پرخاشگری حین رانندگی می

؛ استفاده از راهکارهای مختلفی غیر قابل انکار است بر آنهاشناختی 

ی، مداخالت مرتبط با مدیریت خشم و برگزاری گردرمانمانند روان

                                                           
1. cognitive sets 
2. resilience 
3. adaptive coping styles 

تواند منجر به کاهش ها، میهای آموزشی مربوط به امنیت جادهدوره

 ای و رفتارهای پر خطر رانندگان شودهای جادهنرخ تصادف

فنباخر، فیلتی، لینچ، داهلن و اوتینگ د. مطالعة (2101)دفنباخر، 

زدایی و ترکیب آن با ( حاکی از آن بود که آموزش تنش2111)

رفتاری منجر به بهبود قابل مالحظة  -های مداخلة شناختی جلسه

های ترکیبی تأثیر بیشتری بر افراد خشم رانندگان شد، گرچه جلسه

ه مداخلة جلس 1( تأثیر 2109همچنین ستروم و دیگران )گذاشت. 

ارزیابی نمودند. نتایج رفتاری را بر رانندگان  -گروهی شناختی 

 13ماه دورة پیگیری، حاکی از کاهش  0گزارش افراد پس از 

درصدی خشم حین  11درصدی پرخاشگری رانندگی و تغییر 

یکتا، رانندگی آنها بود. از سوی دیگر، در ایران پژوهش شکوهی

 -نیز تأثیر آموزش روانی  (0930اکبری زردخانه و محمودی )

کند اجتماعی را بر کاهش پرخاشگری رانندگان اتوبوس تأیید می

اگرجه نتایج حاکی از عدم تأثیر معنادار برنامه بر میزان خشم آنها 

 20( در مطالعه فراتحلیل خود به بررسی 2101بود. لی و دیگیوزپ )

بر خشم  اجتماعی -فراتحلیل دیگر در حیطة تأثیر مداخالت روانی 

نتایج پژوهش آنها نشان داد که گرچه  .و پرخاشگری پرداختند

باشند ترین روش در این زمینه میرفتاری رایج -مداخالت شناختی 

همواره مسیری طوالنی تا  اند،که اثربخشی قابل توجهی داشته

انتخاب بهترین و مؤثرترین روش مداخله برای بهبود خشم و 

تیجه، با در نظر گرفتن پیامدهای پرخاشگری وجود دارد. در ن

های ناشی از پرخاشگری و خشم رانندگی بر نامطلوب و خسارت

ویژه در رانندگان اتوبوس که مسئولیت مسافران را ها بهامنیت جاده

ها و مطالعات ء موجود در پژوهشنیز به عهده دارند و همچنین خال

ن زمینه تأیید های آموزشی مدون را در ایکه اثربخشی برنامه تجربی

آموزشی  ةبستبررسی اثربخشی هدف پژوهش حاضر  کنند؛

پذیری انعطافبر پرخاشگری و  اجتماعی - روانی هایتوانش

 شناختی رانندگان اتوبوس بود.

 روش

 -آزمون پیش طرح با 0آزمایشیپژوهش حاضر از نوع شبه

و جامعه آماری مورد نظر، همة رانندگان  گروهی تک آزمونپس

بودند.  0931رانی شهر تهران در سال س شرکت واحد اتوبوساتوبو

گیری در دسترس استفاده شد و گروه در این مطالعه از روش نمونه

                                                           
4. quasi-experimental 
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بود که توسط  تهران شهر اتوبوس نفر از رانندگان 11نمونه شامل 

شرط ورود در این این شرکت به پژوهشگران معرفی شده بودند. 

واحد  شرکتطرف  ازنامه آموزشی، وجود معرفی ةدور

های روانی طبق ارزیابیرانی، برخورداری از سالمتاتوبوس

و تخصصی این شرکت، حداقل سواد برای پاسخگویی به سؤاالت 

ی مشابه، غیبت هاقبلی شرکت در آموزش ةتجربهای خروج، مالک

بیش از دو جلسه در کالس و ابتال به بیماری حاد جسمی که مانع 

های کنندگان آموزششرکت .ندبود، شدشرکت در کالس می

ای در دانشگاه خواجه دقیقه 31جلسة  3مورد نظر را در قالب 

 دریافت نمودند. نصیرالدین طوسی

اجتماعی رانندگان با هدف  - روانیهای توانش آموزشی ةبست

 3، در قالب کنندگانشرکتفردی  های درون و بینقابلیت یارتقا

مطالعة حاضر بخش کوچکی از . از آنجا که جلسه طراحی شد

 0931ای است که از سال هپژوهشی گسترد -پروژة آموزشی 

باشد، تدوین اولیة این بستة آموزشی نیز در تاکنون در حال اجرا می

یکتا آغاز شد. در ابتدا، پژوهشگران با همان سال توسط شکوهی

رانی توجه به اطالعات جامعی که از سوی شرکت واحد اتوبوس

هران در خصوص ضرورت آموزش رانندگان در اختیارشان شهر ت

قرار گرفت فرآیند نیازسنجی را به دقت اجرا نمودند. سپس به 

بررسی پیشینة پژوهشی و استانداردهای جهانی پذیرفته شده جهت 

های نامه و مجوز اشتغال به رانندگان اتوبوسارائة گواهی

ی در کشورهای های آموزششهری و همچنین مطالعة برنامهدرون

مختلف پرداختند. در نهایت با استناد به نتایج نیازسنجی و مطالعات 

صورت گرفته، پژوهشگران بستة آموزشی را مبتنی بر رویکرد 

رفتاری طراحی نمودند. به کمک اساتید دانشگاه تهران و  -شناختی 

دانشگاه شهید بهشتی درستی محتوایی و صوری این برنامه پس از 

ها با توجه به نیازها و بازنگری تأیید، و در طی سالچند مرحله 

هایی از آن اعمال گردیده است. مشکالت جدید تغییراتی در بخش

های مدیریت خشم، بستة آموزشی پژوهش حاضر شامل بخش

باشد. جویانه، ارتباط مؤثر و مدیریت تنیدگی میرانندگی انتقام

به تفصیل آمده  0اهداف، محتوا و تکلیف هر جلسه نیز در جدول 

های کنندگان در طول جلسات، فعالیتاست. همچنین شرکت

شناسایی های شناسایی منابع تنیدگی، تکمیل کاربرگمختلفی مانند 

های بحثبازسازی شناختی، تنظیم هیجانات، های شناختی، تحریف

برای حل مسائل ن های جایگزیحل یافتن راه ةگروهی درمورد شیو

های مهار های روزانه پیرامون توانشادداشتو تکمیل جداول ی

دادند. در انتهای هر جلسه نیز به کردن و ارزیابی تفکر را انجام 

های در حال اجرا کنندگان تکلیف منزل متناسب با فعالیتشرکت

ارائه شد. زمان ابتدای هر جلسه نیز به بررسی تکالیف اختصاص 

 یافت. 
 

 اجتماعی رانندگان -های روانی توانش جلسات بسته آموزشی خالصه .0جدول
 تکلیف محتوا اهداف جلسه عنوان

 مدیریت خشم

 باورهای اشتباه رایج، تفاوت خشم و ترس، خشم منطقی، شدت خشم آشنایی مقدماتی با مفهوم خشم یکم
های خشم مرور و ثبت موقعیت

 برانگیز

یزبرانگهای خشمآشنایی با اندیشه دوم  
آمیز و تفکر بایدی، افکار سرزنشگر، ز، تعمیم مبالغهافکار خشم برانگی

 نمایی و برچسب زدندرشت
ثبت افکار و شناسایی خطاهای 

 شناختی

 سوم
 آشنایی با ارزیابی خشم و انتخاب

 راهبردهای مهار آن

ها و حوادث خشم برانگیز، آموزش شناخت عالئم، کشف موقعیت

 رد مناسبگانة مهار خشم و انتخاب راهبراهبردهای شش

شناسایی خشم دردسرساز و 

 یادداشت روزانه

 بررسی عوامل مسبب بروز خشم چهارم
دهد و تمرکز بر عواملی که فرد را در معرض عصبانیت بیشتری قرار می

 تمرین توانش مهار خشم
 تهیة جدول خودپایی خشم

 یکم جویانهرانندگی انتقام
جویانه و راهبردهای رانندگی انتقام

 از آنپیشگیری 
 جویانهتعریف، آموزش هفت توانش جهت مهار رانندگی انتقام

ارائة بازخورد از تمرین 
 هاتوانش

 یکم ارتباط مؤثر
آشنایی با ارتباط مؤثر و چگونگی 

 برقراری آن
 های برقراری ارتباط مؤثرضرورت، موانع، آموزش گام

تمرین و ارائة بازخورد از 

 هاتمرین گام

 مدیریت تنیدگی

یرات انآشنایی با تنیدگی، منابع و تأث یکم  تهیة جدول خودپایی تنیدگی بندی، توضیح ترازوی تنیدگی، تأثیرات مخرب آنارائة تعریف و طبقه 

 دوم
اندیشی، های مثبتآشنایی با توانش

 شوخ طبعی و مدیریت زمان

های پذیرش و بازنگری؛ تمرین آموزش خودگویی مثبت، توانش

 بندی امورریزی و اولویتتأثیر آن؛ مزایای برنامه طبعی و مشاهدةشوخ

بازسازی شناختی وتکمیل 

 هاکاربرگ

 سوم
های تنفس، آموزش حل مسئله، توانش

 زدایی و تجسمتنش
های حل مسئله، آموزش تنفس عمیق، هنر تجسم کارآمد و ارائة گام

 زدایی تدریجی، اهمیت تکرار و تمرین برای کسب توانشتنش
و تنظیم  روزانهیادداشت 

 هیجانات
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 ابزار

دنیس و وندر وال: پرسشنامة  0پذیری شناختیپرسشنامة انعطاف

( ساخته شده 2101پذیری شناختی توسط دنیس و وندر وال )انعطاف

باشد که برای ارزیابی سؤال می 21است. این پرسشنامه مشتمل بر 

ارزیابی میزان  میزان پیشرفت فرد در کار بالینی و غیربالینی و برای

 -پذیر در درمان شناختی پیشرفت فرد در ایجاد تفکر انعطاف

رود. این های روانی به کار میرفتاری افسردگی و سایر بیماری

( تا 1ای از کامالً موافق )درجه 1پرسشنامه بر اساس مقیاس لیکرت 

ای که فرد در شود. باالترین نمرهگذاری می( نمره0کامالً مخالف )

باشد. می 21ترین نمره و پایین 001تواند اخذ نماید پرسشنامه می این

پذیری شناختی بیشتر و نمرة پایین و دهنده انعطافنمرة باالتر نشان

پذیری شناختی پایین است )دنیس دهندة انعطافنشان 21نزدیک به 

 2( قابلیت اعتماد2101دنیس و وندر وال ) (.2101و وندر وال، 

و  -93/1سشنامه را با پرسشنامة افسردگی بک برابر همزمان این پر

پذیری شناختی مارتین و همگرای آن را با مقیاس انعطاف درستی

ی فارسی، پرسشنامة دست آوردند. در نسخهبه 11/1رابین 

 0، کنترل9هاپذیری شناختی دارای سه خرده مقیاس جایگزینانعطاف

ها باشد که به کمک آنمی 1هایی برای رفتارهای انسانیو جایگزین

های قابل عنوان موقعیت به دشوارهای میل به درک موقعیتتوان می

توانایی درک چندین توجیه جایگزین برای رویدادهای ، کنترل

حل جایگزین توانایی ایجاد چندین راهو  هانازندگی و رفتار انس

دشوار را سنجید. الزم به ذکر است که ضریب های بژرای موقعیت

و ضریب آلفای کرونباخ کل مقیاس  10/1زآزمایی کل مقیاس با

 (.2100گزارش شده است )شاره، فرمانی و سلطانی،  31/1

: این پرسشنامه توسط باس و 1پرسشنامة پرخاشگری باس و پری

( ساخته شده است که به کمک نسخة فارسی آن چهار 0332پری )

 01نجش، ر3، بدگمانی1، پرخاشگری بدنی و کالمی1عامل خشم

باشد و بر اساس سؤال می 23شود. این ابزار دارای ارزیابی می

                                                           
1. Cognitive Flexibility Inventory (CFI) 
2. reliability 
3. alternatives 
4. control 
5. alternatives for human behaviors 
6. Buss and Perry Aggression Questionnaire (AQ) 
7. anger 
8. physical and verbal aggression 
9. suspicious 
10. resentment 

( تا کامالً متفاوت از 1ای از کامالً شبیه من )درجه 1مقیاس لیکرت 

صورت به 23و  20شود که البته به دو سؤال گذاری می( نمره0من )

است و نمرة  001تا  23شود. دامنة نمرات بین معکوس نمره داده می

(. باس و پری 0911دهندة خشم بیشتر است )سامانی، نشانباالتر 

( در بررسی قابلیت اعتماد این پرسشنامه به روش بازآزمایی 0332)

را به  12/1و  12/1، 11/1، 11/1پس از نه هفته ضرایب همبستگی 

ترتیب برای پرخاشگر بدنی، پرخاشگری کالمی، خشم و 

های پرسشنامه به سشگزارش نمودند. در ایران نیز پر 00ورزیکینه

 شیوة اکتشافی تحلیل عاملی شدند و در نهایت چهار عامل خشم،

استخراج شدند که  بدگمانی و رنجش پرخاشگری بدنی و کالمی،

 19/1،13/1،11/1برابر بژا آنها به ترتیب  ضریب آلفای کرونباخ برای

برابر زمانی دو هفته ة با فاصل ضریب همبستگی گشتاوری؛ و 11/1و 

 (.0911باشد )سامانی، می 11/1و  11/1، 10/1،11/1 با

-های پژوهش حاضر، همة شرکتجهت گردآوری داده

 آزمون وهای ذکر شده را در دو مرحلة پیشکنندگان پرسشنامه

وابسته  tهای ها با استفاده از آزمونآزمون تکمیل کردند. دادهپس

 تجزیه و تحلیل شد.

 هايافته

پذیری شناختی و رة انعطافدر پژوهش حاضر ابتدا نم

پرخاشگری رانندگان از طریق پرسشنامه به دست آمد. سپس 

آزمون نمرة جلسات آموزشی برای آنان برگزار شد و در پس

پذیری شناختی و پرخاشگری این گروه مجدداً ثبت گردید. انعطاف

آزمون با زوجی نمرة پس tدر مرحله بعد با استفاده از تحلیل 

خص گردد که آیا تغییری در انعطاف یسه شد تا مشآزمون مقاپیش

پذیری شناختی و پرخاشگری پس از دورة آموزشی ایجاد شده 

سال  02/02با میانگین  سال 11تا  21سن این افراد بین است یا خیر. 

سال  01ایشان از یک تا  لیغو سابقه ش (19/01با انحراف استاندارد )

درصد این  39( بود. 11/00رد )با انحراف استاندا 23/3با میانگین 

زیر ت اکثر آنها صیالو تح بودند مجرد و سایرینرانندگان متأهل 

و  توصیفی های. یافتهگزارش شده است( درصد 9/30) دیپلم

 آزمونمراحل پیش در پژوهش ابزارهای اجرای از استنباطی حاصل

 دو آنکه دلیل به .است شده ارائه 9و  2جدول  در آزمونپس و

 از متفاوت مقولة دو پذیری شناختی و پرخاشگری،انعطاف مقیاس

                                                           
11. hostility 
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 برای وابسته t آزمون  مجزای کنند از تحلیل هایمی ارزیابی را هم

 هامیانگین بین در آماری معنادار تفاوت عدم وجود یا وجود آزمون

بتدا به منظور اطمینان از همسانی همچنین در ا .استفاده شد

 ای و برای نرمال بودن توزیع از آزمونها از نمودار جعبهواریانس

ها اسمیرنوف استفاده شد. نتایج بررسی مفروضه -کلموگراف 

گونه که همان (.p> 11/1) ها بودحاکی از عدم معناداری مفروضه

پذیری شناختی گردد نمرة کل انعطافمشاهده می 2در جدول 

 19/012آزمون به بود که در پس 00/011آزمون رانندگان در پیش

پذیری افزایش یافته است. این افزایش به معنی ارتقای انعطاف

 باشدو از نظر آماری معنادار می شناختی رانندگان است

(113/1 p= همچنین بر اساس جدول .)نمرة کل پرخاشگری 9 ،

 11/02آزمون به بود که در پس 11/11آزمون رانندگان در پیش

هش پرخاشگری رانندگان کاهش یافته است. این کاهش به معنی کا

 (.=p 111/1باشد )است و از نظر آماری معنادار می
 

 پذیری شناختی رانندگانآزمون نمره انعطافآزمون و پسزوجی برای بررسی تفاوت پیش tآزمون  .2جدول

 خرده مقیاس مقیاس
 آزمونپس آزمونپیش

t  
p-value انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین 

پذیری انعطاف

 شناختی

 119/1 -11/2 90/1 30/01 10/1 11/01 هاجایگزین

 001/1 123/1 19/1 10/00 02/1 90/01 کنترل

 109/1 -111/2 31/0 11/3 11/0 11/1 هایی برای رفتارهای انسانیجایگزین

 113/1 -013/2 111/01 19/012 11/01 00/011 نمره کل
 

 

 آزمون نمره پرخاشگری رانندگانآزمون و پسبررسی تفاوت پیش زوجی برای tآزمون  .9جدول

 خرده مقیاس مقیاس
 آزمونپس آزمونپیش

t p-value 
 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین

 پرخاشگری

 110/1 11/2 11/2 11/1 01/9 12/00 خشم

 110/1 93/9 12/9 11/00 20/1 02/01 پرخاشگری بدنی و کالمی

 110/1 11/2 99/9 01/01 90/1 31/09 رنجش

 110/1 99/0 11/9 11/00 91/0 10/01 بدگمانی

 110/1 11/0 01/00 11/02 91/01 11/11 نمره کل پرخاشگری
 

 

 گيریبحث و نتيجه

هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی بستة آموزشی 

پذیری اجتماعی بر پرخاشگری و انعطاف -های روانی توانش

ها نشان داد که گذراندن این ی رانندگان اتوبوس بود. یافتهشناخت

پذیری دورة آموزشی منجر به کاهش پرخاشگری و افزایش انعطاف

کنندگان شد. یافتة مرتبط با پرخاشگری همسو با شناختی شرکت 

یکتا، (، شکوهی2109های ستروم و دیگران )های پژوهشیافته

(، 2111فنباخر و دیگران )(، د0930اکبری زردخانه و محمودی )

( و گالوفسکی و 2112دفنباخر، هاف، لینچ، اوتینگ و سالواتور )

 -باشد که بیانگر تأثیر مثبت درمان شناختی ( می2112بالنچارد )

ها را به رفتاری بر کاهش پرخاشگری رانندگان هستند. این یافته

توان تبیین نمود که طبق آن، ( می0311الیس ) ABC کمک مدل

( در مقابل یک موقعیت یا اتفاق Cهای هیجانی )فتارها و واکنشر

(A تحت تأثیر باورها و افکار فرد نسبت به آن موقعیت قرار دارد )

(Bدر آموزش .) های مورد استفاده در این پژوهش و سایر مطالعات

مشابه نیز بر مفاهیم مدیریت خشم، مدیریت تنیدگی، رانندگی 

توان شود که در نتیجة آن میمؤثر تأکید میجویانه و ارتباط انتقام

کنندگان ها منجر به افزایش آگاهی شرکتانتظار داشت که آموزش

نسبت به علل بروز خشم، پیامدهای منفی آن، راهبردهای مؤثر مهار 

 کردن خشم و تنیدگی، راهبردهای پیشگیری از رانندگی انتقام

ر نهایت نیز با تغییر جویانه و چگونگی برقراری ارتباط مؤثر شود. د

توان شاهد کاهش افکار افراد و آموزش رفتارهای جایگزین می

( پیشنهاد 2112پرخاشگری کالمی و بدنی آنها بود. برگرون )

های آموزشی مرتبط با کاهش کند که برای اثربخشی بیشتر برنامهمی

پرخاشگری رانندگی، باید جلسات مرتبط با مهار کردن تنیدگی نیز 

امه گنجانده شود؛ که چنین جلساتی برای برنامة آموزشی این در برن

 پژوهش نیز در نظر گرفته شد. اما پژوهش سانتوسو، مالینا، ایند

 حمایت های پژوهش حاضر( از یافته2100یراساری و ساراسواتی )
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رفتاری تأثیر معناداری بر -کند. در پژوهش آنها درمان شناختی نمی

نندگان نگذاشته است و چنین کاهش خشم و پرخاشگری را

توان افراد، نمی 0گیری نمودند که صرفاً با تغییر ادراک منفینتیجه

آنها بود زیرا  2های هیجانی و رفتار رانندگیشاهد تغییر واکنش

نیستند؛  9های ترافیکیرانندگان باور دارند که قادر به تغییر موقعیت

های سنگین توسط مانند اعمال جریمه 0و سایر فنون اصالح رفتار

پلیس، برای تغییر رفتار رانندگی آنها ضروری است. تفاوت میان 

( را 2100های این پژوهش و مطالعة سانتوسو و دیگران )یافته

توان چنین تحلیل نمود که برنامة آموزشی پژوهش حاضر همة می

 گیرد.اجتماعی رانندگان را در بر می -ابعاد روانی 

پذیری شناختی حاضر انعطاف از سوی دیگر، در پژوهش

رانندگان پس از شرکت در دورة آموزشی افزایش یافت. اگرچه در 

ها این متغیر به صورت مستقل در رانندگان بررسی سایر پژوهش

کنند و نشان نشده است، مطالعات دیگر نیز این یافته را تأیید می

 -اجتماعی از جمله درمان شناختی  -دهند که مداخالت روانی می

)موراتا  شودپذیری شناختی افراد میرفتاری منجر به افزایش انعطاف

؛ اویشی، تاکیزاوا، کاماتا، میاجا، تاناکا و میوکا، 2103و دیگران، 

؛ نظرزاده، فاضلی، اول و شورچه، 2101؛ ناگاتا و دیگران، 2101

دهند که همواره در هر موقعیت ( زیرا به فرد آموزش می2101

های مختف را در نظر بگیرد و در نهایت بهترین هها و گزینایده

رسد که در پژوهش واکنش و رفتار را انتخاب نماید. به نظر می

های حاضر نیز آموزش راهبردهای مدیریت خشم و تنیدگی، توانش

زدایی و تنفس و توانش برقراری ارتباط مؤثر به افراد این تنش

ای را بیاموزند و هفرصت را داد که رفتارهای جایگزین سازگاران

 همچنین های مختلف از آنها استفاده کنند.بتوانند در موقعیت

شرکت در جلسات آموزشی پژوهش حاضر به رانندگان کمک 

های اساسی ایجاد خشم، تنیدگی و رانندگی کرد که با مکانیسم

جویانه آشنا شوند و خطاهای شناختی خود را بشناسند. ضمن انتقام

هایی آموزش داده شد که بتوانند اهبردها و مهارتها راینکه به آن

 ترین رفتار را انتخاب نمایند.متناسب با هر موقعیت مناسب

                                                           
1. negative perception 
2. driving behavior 
3. traffic situation 
4. behavior modification technique 

گیری نمود که آموزش توان چنین نتیجهدر مجموع می

اجتماعی در پژوهش حاضر موجب کاهش  -های روانی توانش

رانی و افزایش خشم و پرخاشگری رانندگان شرکت واحد اتوبوس

شود. بدون شک رانندگان یکی از پذیری شناختی آنها میطافانع

ای که در ای هستند که عالوه بر نقش ویژههای مهم هر جامعهگروه

کنند، مسئولیت سالمت خویش و سایر حمل و نقل عمومی ایفا می

شهروندانی که سالمتشان وابسته به رانندگان است را نیز بر عهده 

اجتماعی در سطوح گسترده  -روانی دارند. لذا اجرای مداخالت 

 شود.برای آنها امری مهم تلقی می

اجرای دوره پیگیری جهت فقدان گروه گواه و عدم امکان 

برنامة آموزشی و عدم امکان انتخاب  ارزیابی تداوم اثربخشی

های پژوهش حاضر به کنندگان از جمله محدودیتتصادفی شرکت

رانندگان،  یروانمبحث سالمت روند. لذا با توجه به اهمیتشمار می

شود که در مطالعات آتی این به پژوهشگران عالقمند پیشنهاد می

تر و طور گستردهها را رفع نمایند و این مسئله را بهمحدودیت

 تری مورد بررسی قرار دهند.دقیق

( 0931پور )یکتا، اکبری زردخانه و سهرابمطالعة شکوهی 

هش حاضر، تأثیر مثبتی در ارتقای نشان داد که بستة آموزشی پژو

های پژوهش روان درستی رانندگان داشته است. لذا با توجه به یافته

رانی های مشابه، به مسئولین شرکت واحد اتوبوسحاضر و پژوهش

شود که چنین مداخالت آموزشی را در برنامة ضمن پیشنهاد می

بر  خدمت رانندگان بگنجانند و شرکت در جلسات آموزشی مبتنی

جویانه و برقراری های مهار خشم، تنیدگی و رانندگی انتقامتوانش

ارتباط مؤثر را برای افراد پیش از استخدام اجباری نمایند. همچنین 

شود تر پیشنهاد میجهت اجرای این مداخالت در سطوح گسترده

های حضوری، امکان ارائة شرایطی فراهم شود که عالوه بر آموزش

جازی و از راه دور نیز فراهم شود. چنانچه مطالب به صورت م

(، یزدان 0939های برات دستجردی، عابدینی و بهشتی مآل )پژوهش

کنند که برگزاری ( تأیید می0911( و صدری طباطبائی )0911پناه )

وری منابع انسانی های ضمن خدمت مجازی تأثیر مثبتی بر بهرهدوره

 گذارد.ها میسازمان

 منابع

(. 0939دی، نگین؛ عابدینی، یاسمین و بهشتی مآل، ایران )برات دستجر

های ضمن خدمت مجازی های اجرایی دورهبررسی میزان قابلیت



 0011مرداد( )تابستان،  010 ، شماره21دوره                                                                                                               وانشناختی                      مجله علوم ر
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مجلة علوم وری منابع انسانی سازمان آموزش و پرورش. در بهره
 .102-111(، 12)09، روانشناختی

های همبسته(. 0933ربیعی، فاطمه؛ قربانی، نیما و پناغی، لیلی )

های بنیادی خشم و غم در افراد سالم و نایولوژیک هیجفیز

 .111-111(، 31) 03، مجلة علوم روانشناختی. افسرده

بررسی پایایی و روایی پرسشنامه پرخاشگری (. 0911) سامانی، سیامک

 ،0، پزشکی و روانشناسی بالینی ایراننمجله رواباس و پری. 

911-913. 

پور، غالمرضا ه، سعید و سهرابیکتا، محسن؛ اکبری زردخانشکوهی

درستی رانندگان اتوبوس: (. ارتقای ایستادگی و روان0931)

(، 19)01، مجلة علوم روانشناختیمطالعة اثربخشی مقدماتی. 

991-929. 

(. 0930یکتا، محسن؛ اکبری زردخانه، سعید و محمودی، مریم )شکوهی

بر اجتماعی رانندگان  -های روانی اثربخشی آموزش مهارت

، های روانشناختیها و مدلروشپرخاشگری و خشم آنان. 

1(20 ،)91-20. 

امکانسنجی کاربرد آموزش از راه (. 0911صدری طباطبائی، محمدرضا )
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