
 

 

  مقاله پژوهشي

  ان يدانشجو يت خشم بر سالمت روانيريمد آموزش ريتأث يررسب
 ه ياروم ييو ماما يدانشکده پرستار يپرستار

  

  ٢، احمد ايزدي*١ييال آهنگرزاده رضايسه

  

  30/03/1391تاریخ پذیرش  15/12/1390تاریخ دریافت 

  

  دهيچک

ـ  شود يممنجر  يياز موارد به رفتارها ياريدر بس و شود يمجامعه محسوب  يعمده برا يک نگرانيخشم  :نه و هدفيش زميپ بـه اقتصـاد    يکه خسارت فراوان

غلبـه بـر    جهـت . دارنـد  ياجتمـاع  يها شهير يعاطفو  يو اختالالت روان ياز مشکالت بهداشت ياريبس دهند يمن نشا قاتيج تحقينتا. کند يمل يکشورها تحم

  .ان انجام شديدانشجو يت خشم بر سالمت روانيريمهارت مد آموزش ريتأثهدف  حاضر بامطالعه . افراد را باال برد يها ييتواناد يبا يو اجتماع يمشکالت فرد

پرسشنامه سالمت  ها داده يگردآور ابزار. گرفتانجام  يان پرستارينفر از دانشجو ۷۰يرو که بر است يتجربمه يک مطالعه نيمطالعه حاضر  :کار مواد و روش

  .تجزيه و تحليل شدند SPSS17يآماراز نرم افزار استفاده  ها با داده. بود GHQيروان عموم

 درصد۲/۲۸مد آزان در ياز نظر م. بودند درصد پسر۴۰افراد دختر و  درصد۶۰در هر دو گروه . بودل سا ۲۰کننده در مطالعه  شرکت افراد يسنن يانگيم:ها افتهي

ن يانگيـ سه ميمقا. بودند درامد باال يها درصد خانواده۳/۳متوسط و  درآمد يها در صد خانواده۵/۶۸،درآمدکم  يها خانوادهه متعلق ب مورد پژوهش يها نمونهاز 

گـر  يد يوجود دارد به عبـارت  درصد۵ يدر سطح خطا فراوانتفاوت  داد کهشان ن =۰۱/۰Pزوج  يت آزموندر گروه مورد مداخله با  آموزشنمرات قبل و بعد از 

  .داشته است يمثبت ريتأثان يدانشجو ير سالمت روانبان يدانشجو درت خشم يريمد يها آموزش مهارتو  است دار يمعناختالف 

 سالمت روان ،خشمت يريمد ،يان پرستاريدانشجو :ها واژهد يکل
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  )نويسنده مسئول(دانشگاه علوم پزشكي اروميهدانشکده پرستاري و مامايي عضو هيئت علمي ،مربي ،دانشجوي دکتري پرستاري ١
  گروه روانشناسي دانشگاه امام حسين تهران ،استاديار٢

  مقدمه

 .شويم يمز روبرو يخشم برانگ هاي يتموقعبا  يهمه ما در زندگ

افراد در مورد خشم دچار تعارض ه ن است کيخشم ا ياشکال اساس

انسان بـوده و از طـرف    يعيک طرف خشم پاسخ طبياز . شوند يم

از  يکـ يخشـم  ).۱(را مختـل کنـد    ين فرديروابط ب تواند يمگر يد

و بد  يمتداول نسبت به ناکام يده انسان و واکنشيچيپ هاي يجانه

ک يـ ت و تحريـ د بـه محروم يشد يجانيخشم پاسخ ه.است يرفتار

ت يـ ر فعالييـ خودکـار و تغ  يختگـ يش برانگياست که با افزا يشدگ

اعتمـاد بـه    که يزمان). ۲( شود يممشخص  يمرکز يستم عصبيس

 يعـ يپاسـخ طب  گيـرد  يمـ مورد تهاجم قرار  يت فردينفس و تمام

 يآزردگناراحت کننده از  ياحساس عاطفن يا افتد يمخشم اتفاق 

  ).۳( باشد ينوسان مدر  ديف تا خشم شديخف

را در ي، زشود يمجامعه محسوب  يعمده برا يک نگرانيخشم 

به  يکه خسارت فراوان شود يممنجر  يياز موارد به رفتارها ياريبس

 يضد اجتماع يمثال رفتارها يبرا. کند يمل ياقتصاد کشورها تحم

ن خشـم بـا   يهمچن.باشد يمخشم  يامدهاياز تبعات و پ يو تهاجم

 ين، الکـل و اقـدام بـه خودکشـ    يي، مصـرف کوکـا  يشدت افسردگ

 .دارد يهمبستگ



 مديريت خشم بر سالمت رواني دانشجويان پرستاري دانشکده پرستاري و مامايي اروميه  آموزش ريتأثررسي ب
 

 پرستاري و مامایی ارومیه دانشکدهدوماهنامه     1391 مهر و آبان، 39، پی در پی چهارمهم، شماره ددوره  503

، يعروق ياترو اسکلروز قلب يها يماريبعود کمر درد،  يها دوره

، کاهش يش فشار خون و چربي، افزايزيون دهليالسيبريشرفت فيپ

و کاهش احساس خـوب بـودن افـراد بـا خشـم در       يآمادگتوان و 

  .)۴( ارتباط است

انسـان   يسـالمت  ابعـاد  نيتـر  مهماز  يکيسالمت روان نه تنها  

، حفـظ و  نيتأم؛ لذا هاست انسان ييشکوفااست، بلکه الزمه رشد و 

مقابلـه بـا مشـکالت     ييشه،باال بردن توانـا يسالمت فکر و اند ارتقاء

مانه بـا  يو حفظ روابط سـالم و صـم   يبرقرار يي،توانايروزمره زندگ

ن از آهدف دار و پر ثمر و لذت بـردن از   يهمنوعان، داشتن زندگ

ش از يب ها انسانکه  يدر جامعه کنون. برخوردار است ياديت زياهم

، انـد  گرفتـه قرار  يزندگ يط نامساعد و فشارهايگذشته در برابر شرا

گر افراد را در يکديبا  ها نآ يختگيمآ و يدگيچيش مشکالت، پيافزا

ـ  يدائـم فشـارها   به طـور که  دهد يمقرار  يطيشرا را تجربـه   يروان

  .)۶،۵(کنند 

عبـارت از   يسـالمت ١)(WHOيبهداشـت جهـان  از نظر سازمان 

ک فرد و نه تنها يدر  يو اجتماع يروان يجسمتعادل و رفاه کامل "

از  ين را حـالت آگـر  يد يفـ يدر تعر. باشد يم" يماريببودن از  يعار

 يزندگ يعاد يها تنشتواند بر بک فرد يکه  داند يمسالمت کامل 

بـا   متقابـل  يهمکـار  هبر پر بار و پر ثمر کار کند و قاد ،ردهغلبه ک

  .باشده جامع

 اي يجانيهو  ياز رفاه کامل شناخت يگريسالمت روان سطح د

ز ا يا شـاخه سـالمت روان  . کنـد  يمـ ف يرا توص ينبود اختالل روان

 يهـا  يمـار يبت ان به کـاهش  ياست که عمده فعال يسالمت عموم

 ير به شکل جدياخ يها سالو در  شود يمدر جامعه مربوط  يروان

قرار گرفته  ي، دانشمندان و کارگزاران دولتنظران صاحبمورد توجه 

 ييشـکوفا و الزمه رشد و  بودهدار يرا انسان محور توسعه پاياست ز

  .)۷( باشد يآنان م ياجتماعو  يروان ،يسالمت جسم، ها انسان

                                                
1World  Health Organization 

خـود   ياست که روش زندگ يفرد سالم کس: ٢اعتقاد ادلربنا بر 

ن به بـروز احسـاس   آ ياجرا تا دينما يمچنان طرح  ينيرا با واقع ب

فـرد بـا    يسازگار " ٣نجريمن. ر قابل جبران منجر نگردديحقارت غ

و  يباعـث شـاد   کـامالً کـه   يبه طـور جهان اطرافش تا حد امکان 

  .)۲( داند يروان مسالمت  را "د و موثر در او شود يبرداشت مف

احساسـات و   ،افکارن آروان که در  سالمت ييايپو کسی دارای

فرد هماهنـگ   يفرهنگ يارهايرفتارها متناسب با سن بوده و با مع

ر يـ نظ يهـا  يژگـ يو يدارافـرد سـالم    ديگو يمن يهمچن يو. است

قـدرت حـل    ارتقـاء  ،ورهـا آ ر استرسيياستفاده از رفتارها جهت تغ

ــئله ــات ،مس ــ  ييوان ــاب از ب ــهيگزن يانتخ ــا ن ــارت  ،ه ــتن مه  ،داش

ـ . )۳( تبه اهـداف اسـ   يابيدست باال واعتماد به نفس ،يستگيشا ه ب

ت ارتبـاط مـوزون و   يـ قابل" سالمت فکر عبـارت از   کارشناساننظر 

و حـل   ياجتماع ،يط فردير و اصالح محييتغ ،گرانيهماهنگ با د

 "عادالنـه مناســب  ،يمنطقــ طـور  بـه  يشخصــالت يتضـادها و تمـا  

  ).۵( باشد يم

بـر راهبـرد    يمبتنـ  يهـا  طـرح ن است کـه  يتوجه ا قابلنکته 

اسـتوار بـوده و    يريشـگ يبر سطوح دوم و سوم پ عمدتاًرانه يشگيپ

از  يريروش جهـت جلـوگ   نيتر ياساسه که ياول يريشگيکمتر به پ

 يريشگيپ يها برنامهاز جمله  اند پرداختهت اس يبروز اختالالت روان

. اشـاره کـرد   يبهداشـت روانـ   آمـوزش به برنامه  توان يمسطح اول 

اسـت کـه    يخدمات بهداشت روانـ ن ارکا نيتر مهماز  يکيآموزش 

و  باشد يم يروانکردن مردم با اصول و مفهوم بهداشت  آشنا:لشام

ــتيبا ــه يس ــور فراگ ب ــط ــراي ــکل ير، ب ــم از  ي ــه اع ــار جامع ه اقش

  ).۶(اجرا گردد ...و نيوالد ،کارگر ،کارمند ،،دانشجوآموز دانش

ر در ييـ و تغ يفرهنگـ  قيـ رات عمييـ جـاد تغ يرغم ايامروزه عل

 يبـا مسـائل زنـدگ    ييارويـ از افراد در رو ياريبس يزندگ يها وهيش

را در  آنـان ن امـر  يهسـتند و همـ   يالزم و اساسـ  يها ييتوانافاقد 

ات ان يروز مــره و مقتضــ يمواجهــه بــا مســائل و مشــکالت زنــدگ

                                                
2Adler 
3Maninger 
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که  اند دادهنشان  يشمار يب يها پژوهش. نموده است رتريپذ بيآس

 يها شهير يعاطفو  يو اختالالت روان ياز مشکالت بهداشت ياريبس

 يسـت يبا يو اجتماع يغلبه بر مشکالت فردجهت . دارند ياجتماع

  .ش داديافزاافراد را  يها ييتوانا

مناسب و موثر  ين فرديجاد روابط بيا يعني يزندگ يها مهارت

 يهــا يريـ گم يانجـام تصـم  ،ياجتماع يهـا  تيمسـئول انجـام   يبـرا 

کـه بـه    يبدون توسل به اعمال ها کشمکشو  ها تعارضحل  ،حيصح

  ).۹،۸( زنند يمگران صدمه يا ديخود 

 -يروان يها ييتواناش يافزا يزندگ يها آموزش مهارتهدف از 

در  و يزنـدگ  يهـا  کشمکشات و يمواجهه موثر با مقتض ،ياجتماع

بـه بهداشـت و    رسـان  بيآسـ  يجاد رفتارهـا ياز ا يريشگيت پينها

  . سطح سالمت روان افراد است يارتقا و سالمت

 ريتـأث ممکن ا ست تحـت   يک رفتار پرخاشگرانه ضد اجتماعي

 يامـدها ياز پ يآگـاه نـا   ،ر احساس تنفرينظ يقبل يحوادث شناخت

در حل مسـائل قـرار    يروان يا ناتوانياعمال پرخاشگرانه و  ياحتمال

ت يريمهـارت مـد   آموزش ريتأثن پژوهش با هدف يا؛ لذا )۳(د ريگ

  .ان انجام شديدانشجو يخشم بر سالمت روان

  

 ها روشمواد و 

کـه بـه منظـور     باشد يم يتجربمه يک مطالعه نين پژوهش يا 

ـ  بـر سـالمت  ت خشـم  يريمهـارت مـد   آمـوزش  ريتأث يبررس  يروان

نفر از  ۷۰پژوهش  يواحدها. انجام شده است يان پرستاريدانشجو

و  يت شخصـ يبودند که داوطلبانـه و بـا رضـا    يان پرستاريدانشجو

ن پـژوهش شـرکت   يـ در ادر دسترس  يريروش نمونه گ آگاهانه با

ش که شـامل دو بخـ   يا پرسشنامهاز  ها داده يگرداور يبر ا. دکردن

مربـوط بــه مشخصــات   پرسشــنامهبخــش اول . بـود اســتفاده شـد  

بخـش دوم ان پرسشـنامه    سـؤال و  ۱۴ک بود که شـامل  يدموگراف

ابتـدا  . باشـد  يسؤال م ۲۸ يبود که دارا GHQيسالمت روان عموم

ل يـ را تکم هـا  پرسشـنامه ه از همه شرکت کنندگان خواسته شد کـ 

مـورد پـژوهش    يواحـدها ت اخالق پـژوهش از  يجهت رعا. ندينما

ل يپس از تکم. ندينما يخوددار دخواسته شد که از نوشتن نام خو

بـه دو گـروه    يتصـادف  به طورمورد پژوهش  يواحدهاها  پرسشنامه

 يآموزشه کارگاه س در داخلهگروه مد م شدنيتقس کنترلو  داخلهم

شـرکت نمودنـد و شـش هفتـه پـس از      م ت خشيريمد يها مهارت

را  مـذکور  يهـا  پرسشـنامه ه هر دو گـرو  يآموزشه شرکت در کارگا

ــتکم ــدي ــت .ل کردن ــه و جه ــتحلتجزي ــا داده لي ــزار   ه ــرم اف از ن

  . شد استفاده يفراوانو  يت آزمونو  SPSS17يآمار

  

  ها افتهي

کننده  شرکت افراد يسنن يانگيپژوهش نشان داد، م يها افتهي

 داري معنــيتفــاوت ن و دو گــروه از نظــر ســل ســا ۲۰در مطالعــه 

 درصـد پسـر  ۴۰افـراد دختـر و    درصد۶۰در هر دو گروه  ،نداشتند

مورد پژوهش در  يها نمونهن الت پدرايزان تحصين ميشتريب. بودند

سواد يب) %۴۲۰۷( آنانو مادران  ،)%۴۸۰۳(بودند  يرستانيسطح دب

ه متعلـق بـ   هـا  نمونـه از  درصـد ۲/۲۸مـد  آزان دريـ از نظـر م . بودند

متوسـط و   درآمـد  يها در صد خانواده۵/۶۸،درآمدکم  يها خانواده

ذکـر   هـا  نمونهاز  درصد۳و مد باال بودند آدر يها درصد خانواده۳/۳

  . خشونت وجود دارد آنانکردند که در خانواده 

مقايسه ميانگين نمرات در بخش اضطراب و بي خوابي در گروه 

۰۱۴/۰t(زوج  تـي  آزمـون مداخلـه بـا    اخـتالف   کـه نشـان داد  ) = 

وجود دارد  آموزشبين نمرات اين گروه در قبل و بعد از  داري معني

اضـطراب و   کـاهش خشـم موجـب    آموزش کنترلبه عبارتي ديگر 

 .در دانشجويان شده است خوابي بي

زوج  تـي  آزمـون بـا   گـروه مداخلـه  در ت مقايسه ميانگين نمرا

)۰۳/۰t = (       کـه در بخـش مربـوط بـه عالئـم روان تنـي نشـان داد 

 آموزشدر قبل و بعد از د بين نمرات گروه مور داري معنياختالف 

م يـ بـروز عال  کـاهش خشم موجب  آموزش کنترل يعنيوجود دارد 

 در گروهت مقايسه ميانگين نمرا.دانشجويان شده است در يتنروان 
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 عملکـرد زوج در بخـش مربـوط بـه اخـتالل در      تي آزمونمورد با 

۰۴۷/۰t(اجتماعي بين نمـرات   داري معنياختالف  کهنشان داد ) = 

بعد  از انيدانشجووجود دارد و  آموزشدر قبل و بعد از د گروه مور

 يتر کماجتماعي خودشان اختالل  عملکرددر م خش کنترلآموزش 

  .داشتند

د مقايسه ميانگين نمرات دانشجويان در بخش افسردگي شـدي 

اخـتالف   کهنشان داد ) = ۰۳۲/۰t(زوج  تي آزمونمورد با  در گروه

وجـود   آمـوزش در قبل و بعـد از  د بين نمرات گروه مور داري معني

وضـعيت روحـي   م خشـ  کنتـرل آمـوزش  از بعد ن دارد و دانشجويا

ن نمـرات قبـل و بعـد از    يانگيـ سه ميمقا. کنند يمبهتري را تجربه 

نشـان  = ۰۱/۰Pبـا  ج زو يت آزموندر گروه مورد مداخله با  آموزش

 يوجود دارد به عبارت درصد۵ يدر سطح خطا فراوانتفاوت  داد که

ت يريمـد  يهـا  آمـوزش مهـارت  و  باشـد  يم دار معنيگر اختالف يد

 يمثبتـ  ريتـأث ان يان در سـالمت روان دانشـجو  يدانشـجو خشم در 

در گروه مورد و  آموزشسه نمرات قبل از ين مقايهمچن.داشته است

 يآمـار نشـان داد کـه اخـتالف    =P ٢١/٠با  يت آزمونز با يشاهد ن

  .ن دو گروه قبل از مداخله وجود نداردين ايب يدار يمعن

عـدم  (ين نمـرات قبـل و بعـد در گـروه شـاهد      گمقايسه ميـان 

 فـراوان تفـاوت   داد کـه نشان =١٣/٠Pزوج با  يت آزمونبا  )مداخله

 يآمـار  دار يمعنـ اخـتالف   يعنـ ين نمرات وجود نـدارد  يانگين ميب

در گروه مورد و  آموزشسه نمرات بعد از ين مقايهمچن.وجود ندارد

 آمار در دار يمعننشان داد که اختالف =۹/۰Pا ب يت آزمونشاهد با 

  .بعد از مداخله وجود نداردن دو گروه ين ايب

  

  بحث و نتيجه گيري 

 يبررسـ تحت عنوان  مطالعه ایج يبا نتا پژوهش نيا يها افتهي

بر بهداشت روان و اعتماد به نفس  يزندگ يها مهارت آموزش ريتأث

 ). ۱۰( ددار يخوان همان يدانشجو

که دونبار تحت عنـوان   يقيتحق باق ين تحقيج اين نتايهمچن

ن يج اينتا(دارد  يخوان همز يداد ن انجام خشمت يريمد يکرد کليرو

ق با کنتـرل  ين تحقيمورد پژوهش در ا يق نشان داد واحدهايتحق

ت سـطح  يخشـم و عصـبان   يها تيموقعز خودشان در يت آميموفق

 ).۱۱) (اعتماد به نفس خود را ارتقاء دادند مخصوصاًسالمت روان 

 آمـوزش  ريتـأث  يبررسـ تحت عنوان  ييکه رضا يقيتحق جينتا

مقابلـه بـا اسـترس     يهـا  وهيشـ بـر اسـترس و    يزنـدگ  يها مهارت

. دارد يخـوان  هـم پژوهش حاضر  يها افتهيز با يانجام داد ن نوجوانان

، موجـب  يزنـدگ  يهـا  مهـارت  آموزشق نشان داد ين تحقيج اينتا

 يداريش معنين نمرات استرس و افزايانگيدر م يداريکاهش معن

جان مـدار و در  يمقابله مسئله مدار، ه يها وهيشن نمرات يانگيدر م

 آمـوزش ن پـژوهش نشـان داد کـه    يج اينتا.شد آموزشگروه مورد 

د يـ مف يا مداخلـه ک روش يـ به عنـوان   تواند يم يزندگ يها مهارت

  ).۱۲( دبه کار رو نوجوانان يبرا

 يق در سـطح يـ ن تحقيـ پژوهش بهتـر اسـت ا   يها افتهي بر بنا

اجـرا   يدر مراکـز دانشـگاه   يکارگـاه  صورت بهع و گسترده و يوس

 باشند يمن مرز و بوم يا يها هيسرمام دانشجو که يشود تا قشر عظ

دار يتوسعه پا ياصل ياز سالمت روان بتوانند محورها يبا برخوردار

  .کشور باشند

ب در يا و زنـد يکه بشردوست تجل يقيق با تحقين تحقيج اينتا

ن يت بـ يخالق يا سهيمقا يبررستهران تحت عنوان  در ۱۳۸۹سال 

را گذراندنــد بــا  يزنـدگ  يهــا مهــارت آمـوزش کــه  آمــوزاني دانـش 

 قيـ تحقن يا. دارد يخوان همدند يرا ند آموزشن يکه ا آموزاني دانش

انجـام   آموزان دانش در يو اجتماع يروان يها مهارتهدف توسعه  با

ـ  داري معنـي شد اختالف  ن يـ لبتـه ا ا. دن دو گـروه نشـان نـدا   يرا ب

بکـار   آمـوزش  يها روش،حيصح يريبه علت عدم نمونه گ تواند يم

ه عبـارت  ب. دبکار گرفته شده باش يآمارا نوع تست يگرفته شده و 

ـ  يها مهارتگر گروه مورد و شاهد از يد  يبرابـر  يو اجتمـاع  يروان

 ).۱۳( دبرخوردار بودن
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