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 چکیده

و تأثیر آن بر افسردگی، اضطراب و  شد انجام یرستانیدب آموزاندانش یبرا خشم تیریمد یآموزش بسته هیته هدف با پژوهش نیاهدف: 

 و آزمونشیپ طرح با یگروه تک یشیآزماشبه هایپژوهش نوع از پژوهش این: روش آموزان را مورد بررسی قرار گرفت.تنیدگی دانش

 وهیش به تهرانشهر  غیرانتفاعی مدارس از  ساله 15 تا 14 آموزدانش 39 آن یاثربخش یبررس یبرا و برنامه نیتدو از پس.  است آزمونپس
( 1998 ،نیالگل و باتس فورالنگ، ت،یاسم) مدرسه یچندبعد خشم اههیس. شدند داده شرکت ساعته دو کارگاه جلسه 5 در و انتخاب دسترس در

 :هاافتهی. شد لیتکم هایآزمودن توسط آزمونپس و آزمونشیپ مرحله دو در( 1995 باند،یلو و باندیلو) یدگیتن و اضطراب ،یافسردگ پرسشنامه و

 و خشم تجربه تواندیم آموزان،دانش خشم تیریمد یآموزش بسته که داد نشان مکرر یریگاندازه طرح با یریچندمتغ انسیوار لیتحل جینتا
 و اضطراب ،یافسردگ توانست آموزش نیا ضمن در. نکرد جادیا مثبت مقابله زانیم در یرییتغ کن،یل بخشد؛ بهبود را خشم با یمنف مقابله

 یرو مثبت راتیتأث یدارا را آموزاندانش یبرا خشم تیریمد یآموزش بسته توانیم مجموع، در: یریگجهینت. دهد کاهش زین را یدگیتن

 .گرددیم هیتوص خانواده به خشم تیریمد مداخالت از استفاده نیبنابرا. دانست آنان روان سالمت
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 مقدمه

ی دهشکل، مدرسه مکانی برای کسب دانش و الهدیا طوربه

یی که باید در هایژگیوآموزان است. یکی از شخصیت مثبت دانش

له با با عصبانیت است. توانایی مقاب مدرسه پرورش یابد، توانایی مقابله

عصبانیت خصیصۀ ضروری است. بدون این ویژگی، نوجوان رفتار 

مخربی نسبت به خود و دیگری خواهد داشت )هرنانواتی، راهایو و 

(. پیشینۀ تحقیق حاکی از آن است که خشم در 2017، 1سوجووینوتو

و  مهاری میان نوجوانان بسیار شایع است )گُنسی، سالیوان، فارل،

؛ اورپیاناس، هوم، سونگ، 2015،  3؛ نیولون و همکاران2017، 2گارثه

اسمیت، اورپیناس و -؛ سیمون، میلر، گرمن2013، 4ریوز و حسیه

(. خشم منادی پرخاشگری، خشونت و بسیاری از 2010، 5سالیوان

؛ 2002، 6ی رفتاری و سلوک است )هابرد و همکارانهااختالل

(. 2015، 7؛ پولن و همکاران2015وجووینوتو، هرناواتی، راهایو و س

رفتار پرخاشگرانه در طول نوجوانی عامل خطری برای خشونت در 

، 8دوران بزرگسالی و رفتار بزهکارانه است )هوسمن، اِرون و دوباو

خشم نوجوانان مهار نشود، تبعاتی همچون مرگ  کهیدرصورت(. 2002

ل است )مرکز کنتر ریذناپاجتنابناشی از خودکشی، قتل و صدمات، 

(. خشم با خشونت، 2016، 10؛ به نقل از مانی و شارما2006، 9هابیماری

( و پرخاشگری 2012، 11تحریف شناختی )شرجی، پینتا و دیوید

؛ کرنل، 2016، 12گارای، کاراسو و آمور-جسمانی و کالمی )روبیو

 ( همراه است.1999، 13پیترسون و ریچاردز

ه ارتباط معناداری میان عصبانیت، حاکی از آن است ک هاپژوهش

؛ 2015افسردگی و تنیدگی در نوجوانان وجود دارد )پولن و همکاران، 

(. همچنین بین خشم و خودکشی، 2015، 14گمبک و اسکینر-زیمر

ی ارتباط تنروانی هایماریباختالل سلوک، فشارخون، بیماری قلبی و 

(. افزون بر آن، 2009، 15وجود دارد )تراساکی، گالیه، برهان و ویالمز

خشم در نوجوانی، ارتباط منفی با سالمت و موضوعات تحصیلی و 

                                                           
1. Hernanwati, Rahayu and Soejowinoto 

2. Goncy, Sullivan, Farrell, Mehari and Garthe 
3. Niolon and et al. 

4. Orpinas, Horne, Song, Reeves and Hsieh 

5. Simon, Miller, Gorman-Smith, Orpinas, and Sullivan 
6. Hubbard and et al. 

7. Pullen and et al. 

8. Huesmann, Eron, and Dubow 
9. Centers for Disease Control 

10. Mani and Sharma 

11. Chereji, Pintea, and  David 
12. Rubio-Garay, Carraso, and Amor 

(. نوجوانانی که 2014، 16اجتماعی دارد )کوین، روالک و ورانا

ی و نمرات سازگار ترفیضعبودند، عملکرد تحصیلی  ترنیخشمگ

 (.2006، 17کمتری داشتند )مانی و مالهی

 ) است داکردهیپ زیادی اهمیت خشم کنترل مداخالت امروزه

 کاهش خشم، کنترل مداخالت و درمان از هدف(. 2005، 18گانسل

 افزایش ،خشم از ناشی فیزیولوژیک برانگیختگی و هیجانی احساسات

 مؤثر راهبردهای و هاشیوه آموزش و خشم به نسبت افراد آگاهی

 در (.2004 ،19آمریکا روانشناسی انجمن) است آن کنترل منظوربه

 در لکهب نیست، خشم برداشتن میان از پی در خشم مدیریت حقیقت

 کاربردهای از که است رفتاری و هیجانی ی،شناخت خود نظارت پی

ینمنوجوانان پرخاشگر   (.2006 ،20آیوانیک) است خود کنترل شیوه

ی هاحرکمی کنند، در نیبشیپی پیامدهای رفتار خود را درستبه توانند

، درک درستی کنندیمی خصمانه فراوانی را مشاهده هانشانهاجتماعی، 

ی کالمی اندکی برای هاحلراهاز سطح پرخاشگری خود ندارند، از 

ی هاحلراهو بیشتر از  ندیجویماثبات خود در مسائل اجتماعی بهره 

(. آنها از نظر 2013، 21)گراهام و رینولدز کنندیمپرخاشگرانه استفاده 

و به دلیل همین  کنندیماخالقی پرخاشگری را مطلوب ارزیابی 

یمراهکار مناسب استفاده  عنوانبهمقبولیت ارزشی، از پرخاشگری 

 (.2000، 22)پاکاسالهتی کنند

اینکه در تربیت اجتماعی کودک و نوجوان، از نظر  توجهقابلنکته 

رفتاری به اندازه پرخاشگری سازگاری فردی و اجتماعی، هیچ قالب 

حائز اهمیت نیست. پرخاشگری اگر در کودکی درمان نشود، در 

ی حاد اهاختاللبزرگسالی تبدیل به شخصیت ضد اجتماعی و سایر 

 23(. همچنین فارینگتون و لوبر1994)دلخوش،  شودیمی پزشکروان

ن نوجوانان در سنین پایی کهیهنگام متأسفانه، دنکنیم( بیان 2000)

، تمایل آنها به رفتار پرخاشگرانه تا بزرگسالی ثابت شوندیمپرخاشگر 

. عدم کنترل ابدییمو پاسخ به درمان نیز در آنها کاهش  ماندیم

13. Cornell, Peterson and Richards 

14. Zimmer-Gembeck and Skinner 
15. Terasaki, Gelaye, Berhane and Williams 

16. Quinn, Rollock and Vrana 

17. Munni and Malhi 
18. Gansle 

19. American Psychological Association 

20. Iwaniec 
21. Graham 

22. Pakaslahti 
23. Farrington and Loeber  



یکتا، سعید اکبری زردخانه، محمد عطاری، مجتبی مهدویمحسن شکوهی  
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پرخاشگری سبب بروز مشکالت پرخاشگری و مشکالت اجتماعی، 

ینیبشیپو  شودیمشغلی، تحصیلی و سالمت جسمی و روانی نوجوان 

مواد و الکل، سازگاری کم در مدرسه، افت تحصیلی،  سوءمصرفکنندۀ 

در نوجوانان است )دیسکیسپ و  هااختاللافسردگی، بزهکاری و سایر 

(. بنابراین، کمک به نوجوانان در کنترل و مدیریت خشم 2003، 1چیپ

. علیرغم وجود مستندات متعدد ابدییماهمیت  شیازپشیبخود 

ی هامؤلفهریت خشم بر پژوهشی در مورد اثربخشی آموزش مدی

طراحی یک بسته  نهیزم درهای مختلف، پژوهشی سالمت در گروه

 تهای سالمآن بر شاخص ریتأثمدون آموزش مدیریت خشم و بررسی 

 پژوهش رونیازا. شودنمی دیده نوجوانان عمومی جمعیت در روان

 شمخ مدیریت یهامهارت آموزشی بسته اثربخشی بررسی به حاضر

 .پردازدیم دبیرستانی نوجوانان در تنیدگی و اضطراب افسردگی، بر

 روش

 -آزمونآزمایشی با طرح پیششبه نوع از حاضر پژوهش

ل شام دسترس در صورتبهتک گروهی است. گروه نمونه  آزمونپس

 تهران شهر غیرانتفاعی دبیرستانی مدارس آموزان دخترنفر از دانش 50

 اعالمنوجوان  خشممدیریت  هایکارگاه در شرکت برای که بود

 گروه این از نفر 11 هایداده داد، نشان  اولیه بررسی. نمودند آمادگی

و  آزمونشرایط الزم از جمله عدم شرکت در پیش نبودن دارابه دلیل 

-شرکت 39 از حاصل هایداده و ها حذف شدندآزمون، از بین دادهپس

. شد تحلیل چندمتغیریروش تحلیل واریانس  از استفادهبا  کننده

 و( 48/0 استاندارد انحراف با) 33/14 آموزاندانش این سن میانگین

آوری اطالعات از ابزارهای جهت جمع .سال بود15 تا 14 بین در دامنه

  .زیر استفاده شد

، تیاسم توسط سیاهه این :2مدرسه یچندبعد خشم اههیس . 1

 ،یاحساس ابعادی ابیارزبرای   (1998) 3الگلین فورالنگ، باتس و

 وجوانانن یبرا مدرسه بافت و طیمح در ژهیوبه خشمی رفتار وی شناخت

 هنسخ (2008) زادهیغن دارد. آیتم 31ی اصل نسخه درو  شدهیطراح

آیتم نهایی کرده است. این مقیاس دارای  28آن را با ی فارس

                                                           
1. Disqiuseppe and Chip 

2. Multidimensional School Anger Inventory (MSAI) 
3. Smith, Furlong, Bates and Laughlin 

4. school anger experience  

5. hostile outlook  
6. School anger expression  

 و 5خصمانه ، نگرش4مدرسه خشم تجربه شاخص یهااسیمقخرده

و مقابله  7مقابله مثبت اسیمقخرده)با دو  6مدرسه خشم ابراز شاخص

ها در یک طیف دهی به هر یک از آیتمنحوه پاسخ .است (8مخرب

( انجام 1مخالفم ) کامالً( تا 4موافقم ) کامالًای از لیکرت چهار نقطه

 جربهت شاخص نسخه فارسی این سیاهه برای یدرونی همسانگیرد. می

 مقابله ؛66/0 مثبت مقابله ؛79/0 خصمانه نگرش  ؛89/0 مدرسه خشم

 زاده،یغن)است  شدهگزارش 81/0 سیاهه کلو برای  ؛71/0 مخرب

نشانگر وضعیت مطلوب  هااسیمق خردهنمره باال در هر یک از  .(2008

-ادهد حاضر پژوهش و پایین بودن میزان تجربه و ابراز خشم است. در

)مقابله مثبت و  خشم ابزار و تجربه هایمقیاسخرده از حاصل های

 .شد مقابله مخرب( استفاده

 وسطت مقیاساین  :یدگیتن و اضطراب افسردگی، مقیاس. 2

است که  آیتم 42دارای  و شدههیته( 1995) 9الویبوند و الویبوند

متفاوت  آیتم 14 باافسردگی را  و های تنیدگی، اضطرابهریک از سازه

انایی وو تنیدگی ت اضطرابافسردگی مقیاس  دهد.مورد ارزیابی قرار می

هفته  یک طی در را این مشکالت هایتشخیص و غربالگری نشانه

گذشته دارد. کاربرد این مقیاس جهت افراد بزرگسال است. هرچند این 

 نکیولتشخیص در دوره نوجوانی را نیز دارد  آزمون توانایی غربالگری و

نحوه  .قرار گیرد مورداستفادهسال  15بهتر است که برای افراد باالتر از 

گیرد. صورت می اینقطه چهار در طیف لیکرت هاآیتم به دهیپاسخ

نسخه کوتاه  است. (3همیشه ) تا (0) وقتچیه نیز از هاپاسخ دامنه

 ی مناسبی را نشان داده استسنجروانهای فارسی این مقیاس ویژگی

 .(1384ی، ساالر و یاصغر، صاحبی)

 در این پژوهش جهت آموزش :خشم تیریمد یآموزش بسته .3

 10یبازآتش ایبرنامه مداخله شده یبازنگرخشم، از نسخه  مدیریت

ری و رفتا-( استفاده شد. این برنامه رویکرد شناختی2004، 11)اسمیت

ه آموزشی مدل چندگان با تأکید بر روابط بین بزرگساالن و کودکان، یک

دهد که در مرحله بازنگری، با فرهنگدر زمینه مدیریت خشم ارائه می

7. positive coping  

8. destructive expression  
9. Lovibond and Lovibond 
10. Fireworks 

11. Smith 
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 نیبر روابط ب یبسته آموزش نیا ییروا .ایرانی و اسالمی سازگار شد

قرار گرفته است  دیمطالعه مورد تائ نیو فرزندان در چند نیوالد

؛ 2011 ،یاحمد و یزمان کتا،ی یشکوه؛ 1387 ،یو زمان کتایی)شکوه

 کتا،ییشکوه و 1390زردخانه، یاکبر و پرند ،یزمان کتا،ی یشکوه

( 1است:  مؤلفهاین برنامه شامل سه  .(2010 پرند، و یزمان

ی: آموزش درباره ماهیت خشم و چگونگی واکنش افراد به سازمفهوم

ه برانگیز گذشتآن. این یادگیری از طریق بحث درباره تجارب خشم

( کسب مهارت و تمرین: استفاده از راهبردهای 2د، گیرفرد انجام می

های رفتاری. در این مرحله فرد، مهارت -ای با رویکرد شناختیمقابله

( کاربرد و پیگیری: 3و  کندیمشده را زیر نظر درمانگر تمرین آموخته

در زندگی واقعی است.  شدهآموختهی هامهارتشامل کاربرد  مؤلفهاین 

های فراخوان خشم، روبرو برای رسیدن به این مرحله، فرد با موقعیت

کنترل  های جدید، جزء اصلی برنامهشود. تغییر و جایگزینی شناختمی

خشم است. در واقع، براساس نظریه شناختی، خشم نتیجه الگوی تفکر 

نت رهیز از خشوو نوع انتظارات افراد است و تغییر در الگوی تفکر، پ

دیگر شناختی برای کنترل خشم، شیوه ثبت خشم است.  فنشود. می

شود که رویدادهای محرک خشم را یادداشت و ادراک فرد تشویق می

ها نندهکانگیز شناسایی و مکتوب کند. شرکتبرخود را از رویداد خشم

های رفتاری کنترل خشم را نیز ضمن بازسازی شناختی، خرده مهارت

های کنند که بتوانند هنگام مواجهه با موقعیتو تمرین می رندیگیمفرا

 به نحو مناسب عمل کنند. فراخوان خشم

 شیوه اجرای پژوهش

نام اعضای پس از فراخوان و ثبت که بود صورتنیبد اجرا روش

 نفر( 50کنندگان )شرکت مداخله، برنامه اجرای منظوربهگروه نمونه، 

 یکسان، آموزشی برنامه و شرایط با و مجزا آموزشی کارگاه دو در

مجریان مجرب . دیدند آموزش دوساعته جلسه 5 طی و بارکی ایهفته

شناسی ، حداقل دارای مدرک کارشناسی ارشد در رواندهیدآموزشو 

شناسی و باشند و در فرایند چندین ساله تحت نظارت استادان روانمی

 بلقاند.  این اجرا را کسب نمودههای الزم برای علوم تربیتی آموزش

ابزارهای  کنندگانشرکتاز شروع و بعد از اتمام کارگاه آموزشی، 

 .نمودند تکمیل را هاگردآوری داده

 هایافته

 مقیاس و مدرسه یچندبعد خشم اههیس های حاصل ازداده

ا آزمون بآزمون و پسی در مراحل پیشدگیتن و اضطراب افسردگی،

 1ررگیری مکهای اندازهواریانس چندمتغیری برای دادهاستفاده از روش 

 تحلیل شد.

ی سیاهه چندبعدی خشم مدرسه و افسردگی، اضطراب و هااسیمقخردههای ی توصیفی نمرههاافتهی خالصه .1جدول 

 آزمونو پس آزمونشیپتنیدگی گروه نمونه در مراحل 

 اسیمقخرده مقیاس
 آزمونپس آزمونپیش

 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین

 خشم مدرسه
 87/9 87/26 87/6 69/23 تجربه خشم 

 91/3 05/14 14/3 97/13  مثبت مقابله
 82/3 03/15 34/3 90/15 مخرب مقابله

افسردگی اضطراب 
 تنیدگی

 27/11 90/23 10 62/24 افسردگی

 77/8 21 27/7 03/22 اضطراب
 38/9 44/25 77/7 62/28 تنیدگی

 

ها، تا حدودی به افزایش ، شرکت در کارگاه1با توجه به جدول    

ابراز خشم در گروه نمونه منجر شده مقیاس تجربه و میانگین خرده

دهد میانگین کلیه نشان می 1است. همچنین جدول 

 افتهیکاهشی مقیاس افسردگی اضطراب تنیدگی نیز هااسیمقخرده

  است.

 

                                                           
1. repeated measure 
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 مدرسه یچندبعد های خشممقیاسهای آزمون اثر بین آزمودنی میانگین خردهخالصة یافته .2جدول 

 مقیاسخرده
 نوع سوم مجموع 

 مجذورات
 درجات 
 آزادی

 Fنسبت 
 سطح 

 معناداری
 مربع ایتای 

 سهمی
 13/0 02/0 49/5 1 13/197 تجربه خشم
 0 90/0 02/0 1 11/0 مقابله مثبت
 10/0 05/0 20/4 1 82/14 مقابله منفی

های آنکه ابزارهای مورد استفاده در پژوهش مقوله لیدل به   

-کنند و هر یک از دو یا چند خردهمتفاوت از هم را ارزیابی می

جزا مواریانس چندمتغیری ؛ از دو تحلیل اندشدهلیتشکمقیاس 

های مکرر جهت آزمون وجود یا عدم گیریهای اندازهبرای داده

های مقیاسهای خردههای نمرهوجود تفاوت در بین میانگین

 هایداده از حاصل آزمون استفاده شد. نتایجمراحل پیش و پس

 داد نشان( مقیاسخرده سه با) مدرسه خشم چندبعدی مقیاس

 تفاوت آزمونپس و آزمونپیش مرحله دو هایمیانگین نیمرخ

 df( =3و  36و ) p < 05/0و  2η=  18/0) دارند هم از معناداری

 اه(. بررسی نتایج آزمون اثر بین آزمودنیW=82/0و  F= 62/2و 

 میانگین در آزمونپس وآزمون نیز نشان داد بین مراحل پیش

 ارمعناد تفاوت خشم با منفی مقابله و خشم تجربه مقیاسخرده

این یافته به این معنا است که شرکت در  (.2 جدول) دارد وجود

معناداری توانسته است  طوربهآموزشی مدیریت خشم  کارگاه

ی خشم شود. البته الزم به ذکر است اندازه هامؤلفهموجب کاهش 

اثر این آموزش نیز براساس شاخص مربع ایتای سهمی پایین 

 است.

 افسردگی، اضطراب و تنیدگیهای مقیاسهای آزمون اثر بین آزمودنی میانگین خردهخالصة یافته. 3جدول 

 مقیاسخرده
 نوع سوم مجموع 

 مجذورات
 درجات 
 آزادی

 Fنسبت 
 سطح 

 معناداری
 مربع ایتای 

 سهمی
 01/0 48/0 50/0 1 05/10 افسردگی
 05/0 18/0 84/1 1 51/20 اضطراب
 27/0 001/0 24/14 1 13/197 تنیدگی

 

 یافسردگ مقیاس های داده با مکرر گیری اندازه تحلیل انجام ادامه در

 های نمیانگی نیمرخ داد، نشان( مقیاس خرده سه با) تنیدگی اضطراب

=  30/0) دارد معناداری تفاوت آزمون پس و آزمون پیش مرحله دو

2η 005/0 و p < ( = 3 و 36) وdf 21/5 و  =F 70/0 و=W .)

 راحلم بین داند نشان نیز ها آزمودنی بین اثر آزمون نتایج بررسی

 تفاوت تنیدگی مقیاسخرده میانگین در آزمونپس و آزمونپیش

 کارگاه که است معنا این به یافته این(. 3 جدول) دارد وجود معنادار

 اهشک معناداری طوربه را آموزان دانش تنیدگی است توانسته آموزشی

 .دهد

 گیری نتیجه و بحث

                                                           
1. Fung and Tsang 
2. Humphrey and Brooks 

هدف از پژوهش حاضر، تدوین بسته آموزشی مدیریت خشم و 

تعیین اثربخشی آن بر افسردگی، اضطراب و تنیدگی در جمعیت 

ها حاکی از کاهش تنیدگی و تجربه خشم ی بود. یافتهآموزدانش

ا ها، بشرکت در کارگاه آموزشی است. این یافتهآموزان پس از دانش

یکتا، زمانی و (، شکوهی1392تحقیقات حسنوند عموزاده و همکاران )

بناب، زمانی و پرند پژوه، غبارییکتا، به(، شکوهی1392پورکریمی )

(، فونگ و 1389یکتا، زمانی، پرند و اکبری زردخانه )(، شکوهی2010)

( همسو 2000) 3( و رولو2006) 2روکس(، هامفری و ب2007) 1تسانگ

ها می توان شناخت تفسیرهای نامناسب و است. در تبیین این یافته

های فعال تفکر و به خصوص تغییر در الگوی تفکر را آموزش مهارت

آموز از شناختی که منجر به تجربه خشم موثر دانست. درک دانش

3. Ravello 
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توانند م میهای رفتاری برای کنترل خششود، به همراه مهارتمی

 به مربوط یهامداخله که ییآنجا ازتجربه خشم را در وی تغییر دهند. 

 نیا بودن مؤثر اند،شده طرح یرفتار -یشناخت کردیرو یمبنا بر خشم

 مراجع به یدرمانگر ۀویش نوع نیا در. ستین انتظار از دور هامداخله

 را خود ناکارآمد رفتار و شده فیتحر یالگوها تا شودیم کمک

 به قیتشو با مداخله یهابرنامه معمول، طور به. دهد صیتشخ

 یجانیه یآگاه یسو به را فرد ها،جانیه و و هااحساس یبازنگر

 در احساس بر تمرکز در را افراد ییتوانا ها،برنامه نیا. دهدیم سوق

 در هاجانیه از استفاده ها،جانیه بسط دادها،یرو و افراد با برخورد

 فهم ییتوانا و خود یهااحساس یامدهایپ و لیدال فهم تفکر، لیتسه

 .بخشدیم بهبود آنها ریتفس و هاجانیه نیب ارتباط

از طرف دیگر نتایج این پژوهش مؤید کاهش مقابله منفی در برابر 

یکتا، های شکوهیتوان همسو با یافتهخشم است. این یافته را نیز می

( و 2015محمدی مالیری، زمانی و پورکریمی )بناب، علیغباری

( دانست. کارگاه مدیریت خشم 1389شکوهی یکتا و همکاران )

رفتاری، بر تغییر -بر راهبردهای شناختی دیتأکی، با آموزدانش

-می ریتأثنسبت به منابع خشم و درک صحیح فرایند آن  هاشناخت

فی و غیرانطباقی آموزان راهبردهای منها دانشگذارد. در این کارگاه

های مناسب، برای مواجهه با خشم را درک کرده و با فراگیری مهارت

کنند.  هر چند که کارگاه مقابله مثبت با هیجان خشم را تمرین می

مذکور میانگین افسردگی، اضطراب و تنیدگی را در نمونه حاضر کاهش 

نیدگی ت اسیمقخردهداد، اما این کاهش به لحاظ آماری تنها در مورد 

معنادار بود. کاهش تنیدگی در این پژوهش با تحقیقات آهنگرزاده 

( همسو است. 1392( و شیرازی، اورکی و زارع )1391رضایی و ایزدی )

ای در های مداخلهاند که آموزش برنامههمچنین تحقیقات نشان داده

ی زیادی است شناختروانکنترل و مدیریت خشم دارای منافع 

(. با توجه به اینکه منشأ احساسات منفی 1389ن، )شکوهی و همکارا

در فرد، تفکرات اوست، پژوهشگر با هدایت مراجعان در جهت شناخت 

افکار خودکار و ایجاد بحث و تعامل گروهی، آنان را تشویق نمود تا در 

جهت تغییر افکار و در نهایت احساس خود تالش کنند، که در پایان 

شناخت، بینش و تغییر نگرش در مورد  مداخله، مراجعان توانستند به

                                                           
1. Sukhodolsky, Kassinove and Gorman 

افکار و رویارویی با احساسات و هیجانات خود نایل شوند که نتایج 

 آماری نیز تأییدکنندۀ این مدعاست. 

 شدهنجاماهای عالوه بر این، نتایج مطالعه حاضر با نتایج فراتحلیل

در این زمینه همسو است. در یک فراتحلیل )ساکودولسکی، کاسینوف 

ر رفتاری ب -( با موضوع اثربخشی مداخالت شناختی2004، 1رمانو گو

گزارش پژوهشی انجام  40روی  مجموعاًخشم کودکان و نوجوانان که 

( گزارش شده است. این مطالعه، 67/0) شده بود، اندازه اثر متوسط

 صورتبهرفتاری را  –های شناختی ها و درماناثرات انواع کارگاه

ی را از ضعیف تا متوسط ارزیاب هاآنجداگانه نیز تحلیل کرده و اندازه اثر 

همین  دیمؤنیز  آمدهدستبهکند؛ اندازه اثرهایی که در مطالعه حاضر می

در مورد تجربه خشم و مواجهه منفی با خشم است.  خصوصبهموضوع 

-در یک فراتحلیل دیگر با موضوع بررسی اثربخشی مداخالت مدرسه

 20ی اثر در هااندازهآموزان، میانگین ر در مدیریت خشم دانشمحو

(. در این فراتحلیل 2005مقاله پژوهشی بررسی شده است )گانسل، 

( گزارش 31/0های اثر پس از مداخله، در حد متوسط )میانگین اندازه

درصد از مطالعات دارای  65شده است. در این فراتحلیل، حدود 

ژوهش های پدبیرستان  و مشابه با آزمودنیکنندگانی در مقطع شرکت

ای حاضر هحاضر بودند که این موضوع باعث شباهت بیشتر بین یافته

یمو نتایج فراتحلیل مورد نظر شده است. البته در مقایسه این نتایج 

 اطیتاح بااختالفات فرهنگی را نیز در نظر داشت و نتایج را  ستیبا

 تعمیم داد. 

کم، تک  نسبتاًتوان به حجم ش حاضر میی پژوههاتیمحدوداز 

اره گیری غیراحتمالی اشجنسیتی بودن نمونه و استفاده از روش نمونه

ورت ص اطیبااحتبایست های حاضر میکرد. در نتیجه، تعمیم یافته

شده در که بسته آموزشی تدوین گرددیمگیرد. در ضمن پیشنهاد 

کرار گردد. یکی دیگر از آموزان پسر نیز تی سنی دیگر و دانشهاگروه

ی این پژوهش عدم استفاده از گروه کنترل است. این هاتیمحدود

ی آتی، هاپژوهشمحدودیت از روایی بیرونی طرح کاسته است. در 

تواند منجر به استفاده از گروه کنترل و همچنین گزینش تصادفی می

 از بین رفتن این محدودیت در تعمیم نتایج کرد. 

 منابع 
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 تیریمد آموزش ریتأث یبررس(. 1391) احمد ،یزدیاو  یی؛رضا ،آهنگرزاده

 هدوماهنام. هیاروم ییماما و یپرستار انیدانشجو یروان سالمت بر خشم

 .504 -502 ،39 ه،یاروم ییماما و یپرستار دانشکده

 عموزاده، حسنوند ؛یعل عموزاده، حسنوند ؛یمهد عموزاده، حسنوند

 یهامهارت آموزش یاثربخش(. 1392) یمصطف پور، قدم و ؛مسعود

 در خشم یده خودنظم مهارت و یاجتماع اضطراب بر خشم تیریمد

 رد پژوهش و دانش فصلنامه. یرستانیدب یاجتماع مضطرب پسران

 .84 -74 ،56 ،یکاربرد یشناسروان

 دیسع زردخانه، یاکبرو  اکرم؛ پرند، ره؛ین ،یزمان محسن؛ کتا،ییشکوه

 یجانیه یدهنظم خود بر خشم تیریمد آموزش یاثربخش(. 1389)

 .146 -137 ،26 ،یرانیا روانشناسان فصلنامه. نیوالد

 یاثربخش(. 1392) جواد ،یمیپورکرو  ره؛ین ،یزمان محسن؛ کتا،ییشکوه

 لنامهفص. کودک و والد انیمی هاارتباط بر خشم کنترل یآموزش بسته

 .26 – 7 ،(3)16 ،یشناختروان یهاپژوهش

 تیریآموزش مد ی(. اثربخش1387) رهین ،یزمانو  ؛محسن کتا،ییشکوه

 فصلنامۀ. رآموزیو د یتوان ذهنخشم بر ارتباط مادران با فرزندان کم

 .246-231 ،(15) 4 ،یپژوهخانواده

 دیسع زردخانه،یاکبرو پرند، اکرم؛  ره؛ین ،یمحسن؛ زمان کتا،ییشکوه

(. اثربخشی آموزش مدیریت خشم بر ابراز و مهار خشم والدین. 1390)

 .146-137 (،26)7 (،یرانیاشناسان )روانی تحول یشناسروان فصلنامه

 آموزش یاثربخش(. 1392) نیحس زارع،و  محمد؛ ،یاورک نسترن؛ ،یرازیش

 مبتال مارانیب یعموم سالمت بر یرفتار یشناخت کردیرو با خشم تیریمد

 .976 -966 ،24 ه،یاروم یپزشک مجله. 2 نوع ابتید به

(. 1384) ساداتهیراض ،یساالر ؛ ومحمدجواد ،یاصغر ی؛عل ،یصاحب

 یبرا( DASS-21)یدگیتن اضطراب یافسردگ اسیمق یابیاعتبار

 .312-299 ،(3) 4 ،یرانیا روانشناسان فصلنامه ی. رانیا تیجمع

رفتاری برای کودکان و  -درمان شناختی (. 2002گراهام، جرمی فیلیپ )

 زاد کهن یهاشم هوشنگی و محمد محمدرضا، مترجمان: خانواده

 ی.بخش توان و یستیبهز علوم دانشگاه(. تهران: 1382)

بررسی پرخاشگری در کودکان پرورشگاهی و . (1373دلخموش، م. ت. )

شناسی و علوم نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روانپایان .غیر پرورشگاهی

 .تربیتی دانشگاه تهران
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Effectiveness of anger management training on depression, anxiety and stress in 

students 
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Abstract  
Aim: This study aimed to design an anger management package for high school students and to 

assess its effectiveness on their depression, anxiety, and stress. Method: The study was a single 

group quasi-experimental research with pretest-posttest design. A total of 39 students aged between 

14 and 15 (M = 14.33 and SD = 0.48) were chosen using convenient sampling from Tehran City’s 

private schools and took part in 5 sessions based on cognitive-behavioral therapy. Multidimensional 

School Anger Inventory (MSAI, Smith, Furlong, Bates, and Laughlin, 1998) and Depression, 

Anxiety & Stress Scale (DASS, Lovibond & Lovibond, 1995) were answered by the participants 

before and after the intervention. Finding: The results of repeated measures illustrated that anger 

management training improved destructive expressions and anger experience; however, positive 

coping did not change significantly. In addition, depression, anxiety and stress were also 

significantly diminished. Conclusion: In sum, it can be concluded that the designed anger 

management package for high school students has positive effects on students’ mental health. 

Therefore, anger management training for families is recommended. 
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