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 خالصه

 و حت رانا م جب که هستند ریفتار تمشکال تـری  شـای   از و دشـ  مـ    هیدد هـا فرهنگ همه در پرخاشگری و  مــخش :مقدمه

 مـدیریت  آمـ ز   اثربخش  میزان تعیی  با هدف پژوهش ای  کنند.م  مختل را هـجامع  ـنروا تـشابهد و هشد انیگرد پریشان 

 انجام شد.   1396در سال  آبادنجف شهر پرخاشگر پسر ن ج انان پرخاشگری و ک رتیزول سطح کاهش بر خشم

 نفر 30 شامل هاآزم دن . ب د آزم ن و کنترل روهگ با آزم نپس آزم ن،پیش طرح با آزمایش نیمه ،پژوهش رو  :هامواد و روش

 به و ب دند کردهکسب Spielberger پرخاشگری  پرسشنامه در باالی  نمره که ب دند آبادنجف شهر دبیرستان  پسر آم زاندانش از

 بـه  کـ رتیزول  سـطح   نگـروه آزمـ   دو هر از ابتدا شدند، نفر در هر گروه( جایگزی  15) کنترل و گروه آزم ن دو در تصادف  ط ر

 برگـزار  گـروه آزمـ ن   بـرای  خشم مدیریت مهارت ای دو جلسه به مدت چهار هفته( آم ز )هفته جلسه هشت سپس و آمد عمل

 .کردنـد  تکمیل را اسپیلبرگر خشم پرسشنامه و گرفتند قرار آزمایش م رد گروه دو هر دیگر بار آم زش ، جلسات اتمام از پس شد.

   شد. تک متغیره استفاده تحلیل ک واریانس رو  از هاداده تحلیل جهت

 بـر  خشـم  مـدیریت  داری و جـ د داشـت و آمـ ز    آزم ن گروه آزم ن و کنترل تفاوت معن های پسبی  میانگی  نمره :هایافته

 ب د. مؤثر p<05/0 داریمعن  سطح در گروه آزم ن ک رتیزول پرخاشگری و سطح کاهش

 به آن از و آورد شمار به پرخاشگری کاهش جهت مؤثر و حمایت  ابزاری عن ان به را خشم دیریتم آم ز  ت انم : گیرینتیجه

 .جست س د پرخاشگر ن ج انان برای ویژه

 ن ج انان پرخاشگری، ک رتیزول، سطح خشم، مدیریت آم ز : های کلیدیواژه
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 مقدمه

در اواخر ک دک  و اوایل ن ج ان  یک سری تغییرات مهـم  

و بر اثر  [1] دهنددر درون و بیرون فرد رخ م  زمانهمبه ط ر 

م قـت  به طـ ر  های تفکر آگاهانه و عمل تغییرات شدید، شی ه

آسـیب   شناختروانافراد از لحاظ  ،. در نتیجهگردندمختل م 

 هـــاینهیجاو پرخاشـــگری م خش .[2] شـــ ندتر مـــ پـــ یر

 ازو  ش ندم  هیدد هافرهنگ همه در که هستند شـم ل  جهان

 و حت رانا م جب که هستند ریفتار تمشکال تری شای 

م  مختل را جامعه ن روا شتابهد و هشد انیگرد پریشان 

ــرا درست ا ارش د یپرخاشگر از قیقد تعریف ئۀارا .کنند  زیـــ

ــار رفتــه و از   مختل قطر هب حطالصا ی ا ل معم نباز ــه ک ف ب

خشم یک هیجان  .[3] دیرباز در ج ام  بشری شای  ب ده است

ده  درون  سامان .است کنندهویرانارضاکننده و در عی  حال 

ـ   فرد را فعال م  الق ه کند و او را برای رویاروی  بـا خطرهـای ب

ــ ن  ــ  آپیرام ــاده م ــدم ــم .[5 و 4] کن ــزم  خش ــار و م  رفت

 بـه  مسـائل  تـری  العالجصعب و تری مقاوم مکرر از پرخاشگرانه

، به نقـل از انجمـ    Spielberger (1983 [6] آیدم حساب  

ــا ــ  امریکـ ــالت   که خشم ستا معتقد (2003 ،روانشناسـ حـ

 ایرـــس دـــمانن هـــک تـــسا متغیر هــایشــدت اـــب ان ـــهیج

و  7] .تـــسا اههمر یست ز و فیزیک ت، بــا تغییــرات اـــهیجان

8]Soman  (1991   بـه نقـل از ،Deffenbacher) وربا ی ا بر 

 اـــب و شـ د مـ   ختم تـری ناسـالم  یهارفتاربه  خشمکـه   ستا

 )مـلالا  اع ـــ جتما یبـــ سآ اــب رتبطــم   ــنروا هایویژگ 

 یشازـــ فا اااخیـر  .[9] ست.ا اههمر و مکـرر(  شدید هایتعارض

 هژـــیو هـــب جتماع ا وتاــــمتف هــایگــروهدر  یگرــــپرخاش

 بـه  منجـر  کـه  خشـم   [10] خـ رد م  مـچش  هـب ناـنان ج 

 از ن ج انان انتقال دالیل از یک  ش د مپرخاشگرانه  رفتارهای

و  اصالح )کان ن یروزشبانه مراقبت  هاییطمح خانه به محیط

  ــ س بهتری  ت انـد مـ   ن ان ج  .[11] اسـت  زندان( و تربیت

 .[10] باشـــد خشم لکنتر  لیۀاو هـــایآمـــ ز  ئۀارا ایرــــب

Naghinasab   ــد ــان دادن ــاران نش ــهو همک ند درقا نکادک  ک

 ک دک  .[12] خشم را فرا بگیرند و مدیریت کنترل هایمهارت

 دخ  تهیجانا با ندات م  کندم  مدیریت را دخ  نهیجا که

 نبیا جتماع ا لقب  ردم  هـای شـی ه  به را هاآن و کند ردبرخ 

 مؤثرتری  از یک  خشم کنترل مهارت آم ز  .[13و  8] نماید

 افـزایش  و پرخطر رفتارهای ان اع شی ع از پیشگیری هایبرنامه

 Novacoکـه از تحقیقـات    است اجتماع  و شخص  کارآمدی

 امکـان  ای  مطل ب هایمهارتدانست   .[3] ریشه گرفته است

ــرای را ــراهم شــخ  ب ــ  ف ــه آوردم ــنش مناســب  ک ــه واک  ب

 ،خشـم  کنتـرل  مهـارت  [.14] دهـد  نشان مختلف هایهیجان

ــاال و فــرد ســازگاری قــدرت افــزایش باعــ   ظرفیــت رفــت  ب

 هـای زمینه آم ز  و کردن فراهم ل ا. ش دم  او شناخت روان

ــد ــب رش ــ ب و مناس ــروری مطل ــ  ض ــدم  .[16و  15] نمای

Bradbury  و  clark   نشـان دادنـد افـرادی کـه    در پژوهشـ 

ــارت  ــدیریت خشــم مه ــد، پیشــرفت  م ــه ب دن ــلرا آم خت  قاب

نشان دادنـد و   نفسعزتدر کنترل خشم و افزایش  ایمالحظه

ــردگ   ــانافس ــز  آن ــانی ــدودی ت ــ د  ح ــه ب ــ د یافت  .[17] بهب

Wheatley   ،رفتـاری   نشان دادند درمان شـناخت  و همکاران

ر کـاهش خشـم،   د ایمالحظـه مدیریت خشم، پیشـرفت قابـل  

 اسـت ایجـاد کـرده    گروه آزم ن نفسعزتافسردگ  و افزایش 

 که داد و همکاران نشان  Khosh raveshنتابج پژوهش .[18]

 کـاهش  بـر  خشـم  مـدیریت  و عضالن  سازیآرام آم ز  تأثیر

 اسـت  بـ ده  دارمعنـ  قلبـ    کرونـر  بیماران فشارخ ن و خشم

[19]. Naghinasab    ایـ  نتیجـه   و همکاران در پژوهشـ  بـه

بدن  باعـ  کـاهش اسـتر  و میـزان      درمان روانرسیدند که 

-یافتههمچنی   .[12] ان دختر شد زآمک رتیزول بزاق  دانش

نشـان داد   Farajzadeh و Anzabi Ahangarهـای تحقیـق   

 پرخاشـگری  ازجمله رفتاری مشکالت تغییر بر ت اندم  آم ز 

 باشد داشته تأثیر تبریز شهرستان در ایسسهؤم دختر ن ج انان

 مـدیریت  هـای مهارت آم ز  برنامه اثربخش  تبیی  در .[20]

 آمـ ز   کـه  گفـت  ت انم  ،هاآزم دن  خشم کاهش بر خشم

 خـ د  از بیشـتری  شـناخت  افـراد  که ش دم  باع  مهارتای  

 را خـ د  عصـبانیت  هنگـام  غیرمفیـد  و مفید افکار و کنند پیدا

 مفید افکار تق یت و مفیدغیر افکار اصالح جهت در و بشناسند

اصـل    هـای مؤلفـه آم ز  کنترل خشم یک  از  .بک شند خ د

 مـ رد  در آگـاه   ایجـاد . [13] رودمهارت زندگ  به شمار مـ  

 ،کنـد مـ   کمک فرد به عصبانیت هنگام غیرمفید و مفید افکار

 در و آورد روی تـر مناسـب  و کارآمـدتر  هایشی ه از استفاده به

 گروه  آم ز  دیگر، س ی از. کند نترلک را خ د خشم نتیجه

 پرخاشگری از جل گیری برای تمرکز افزایش و خشم کاهش در
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ــؤثر ــ  تشــ یق  .[19] اســت م ــدیریت خشــم در پ نظــارت  م

 به را های کنترل خشم فردمهارت ل ا ،[21] استخ دشناس  

. [22] کنــدمـ   آگـاه  هیجانـات  بـر  تسـلط  ویـژه  هـای مهـارت 

 در مـؤثری  عامـل  ت اندم  الن عض آرمیدگ  آم ز  همچنی 

زیست   -از س ی دیگر ساختار مغزی. [19] باشد خشم کاهش

ت جـه   ردهای پرخاشـگرانه نیـز مـ    واکنشو ه رم ن  زیربنای 

مغزی رفتـاری   هایسیستماست. مطابق با جدیدتری  نظریات، 

بـه   هاآنو فعالیت هر یک از  باشندم فردی  هایتفاوتاسا  

، انگیختگـ   زودهیجان  متفـاوت، نظیـر    هایواکنشفراخ ان  

 -اولی  سیستم، سیستم فعال .[23] دانجامم اضطراب و تر  

 باشـد مـ  ( (Behavioral Activation System ساز رفتاری

. دهـد مـ  شرط  پادا  و فقدان تنبیه پاسخ  ایمحرکهکه به 

فعالیت و افـزایش حساسـیت ایـ  سیسـتم م جـب فراخـ ان        

 .گـردد مـ  و اجتنـاب فعـال    گـرایش  ، رفتارملبت هایهیجان

ــازداری رفتــاری  ــه  دومــی  سیســتم، سیســتم ب اســت کــه ب

شـرط  تنبیـه و فقـدان پـادا  و همچنـی  بـه        هـای محرک

. دهـد مـ  ذات  پاسخ  آورتر  هایمحرکجدید و  هایمحرک

ــا   هــایمؤلفــه ــاد آن ب رفتــاری ایــ  سیســتم کــه فعالیــت زی

پرخاشـگری تـدافع  و گریـز     ،سایک زگرای  ارتباط دارد، ستیز

وهشگران ای  فرضیه را پژ .[8] )فرار سری  از منب  تنبیه( است

نشـان   هـا سیسـتم مطرح کردند که حساسـیت نابهنجـار ایـ     

 شناس  روانـ  اسـت  دهنده آمادگ  برای اشکال متعدد آسیب

فاصـله    Mcnaughtonو  Gray از دیدگاه نظریه جدید .[24]

 -سـط ح مختلـف سیسـتم جنـگ    ای است بـرای  دفاع  نقشه

کمتـری  فاصـله دفـاع  منجـر بـه پرخاشـگری        .انجماد -گریز

فاصله دفاع  مت سط منجر بـه رفتـار گریـز  و     .ش دم دفاع  

فاصله دفاع  خیل  زیاد منجر به رفتارهای غیر دفاع  )انجماد 

 .  [25] ش د( م حرکت ب یا 

 ایـ  . دارند مستقیم رابطه هم با ک رتیزول ترشح و استر 

 هـم  بر را اجتماع  و زناش ی  روابط کار، زندگ ، نظم عامل دو

 اسـتروئیدی  هـای ه رمـ ن  دسـته  از ک رتیزول .[26] زنندم 

 و فعـل  در مهم  نقش و ش دم  ترشح آدرنال غده از که است

 در کـ رتیزول  ترشح میزان .[26] .دارد بدن شیمیای  انفعاالت

 بی لـ ییک   طـ ر  بـه  هـا انسـان . اسـت  متفـاوت  مختلـف  افراد

 نشان مطالعات. دهندم  نشان استر  به متفاوت  هایواکنش

 بیشـتری  سـطح  اسـتر ،  بـه  واکـنش  در کـه  افـرادی  اندداده

 نیـز  بیشتری غ ای خ ردن به تمایل کنند،م  ترشح ک رتیزول

تحقیقـات نشـان داده اسـت افـراد پرخاشـگر کـه        .[27] دارند

-هیپـ فیز  - ر هیپ تـاالم   محـ  ش ندم زود عصبان   معم الا

 تـری عـال ف )  Hypothalamus Pituitary Adrenal) آدرنال

میـزان   ،دارند که در تعامل با فعالیت بـیش از حـد ایـ  محـ ر    

باالتر از حد معم ل است با ت جه بـه   ای  افراد ک رتیزول خ ن

 هـای مهـارت  کـه ایـ  مطالب بیان شـده و بـا در نظـر گـرفت      

بـه کـاهش پرخاشـگری در ن ج انـان      ت انـد م خشم  مدیریت

 هـای زیرسـاخت  آیـا کـه   ش دم مطرح  سؤالکمک کند، ای  

 زول خـ ن نیـز  یه رون  خشم مانند سطح باالی ک رت -زیست 

دســتخ   تغییــر  مــدیریت خشــم  هــایمهــارتبــا آمــ ز  

 مدیریت آم ز  اثربخش ل ا پژوهش حاضر با هدف  ؟گرددم 

 ن ج انان ک رتیزول حپرخاشگری و کاهش سط کاهش بر خشم

 انجام شد.   آبادنجف شهر پرخاشگر پسر

 

 هاروشمواد و 

اسـت و   یو کـاربرد   شـ یآزما نیمـه پژوهش حاضر از نـ ع  

، آزمـ ن شیپـ پژوهش از نـ ع طـرح     یطرح م رد استفاده در ا

  با گروه کنترل است.  آزم نپس

آمـ زان پسـر   دانـش  جامعه آمـاری ایـ  پـژوهش را کلیـه    

تشکیل دادند کـه در سـال تحصـیل      آبادنجفشهر دبیرستان  

در  صـ رت  بـه گیـری  نم نـه . اندب دهشاغل به تحصیل  96-95

در دستر  و هدفمند ب د که در چنـد مرحلـه انجـام گرفـت.     

ــه ــه دلیــل محــدودیت همکــاری اداره آمــ ز  و   اول، مرحل ب

از بـی  تمـام      شهرسـتان،  هـای و مدیران دبیرسـتان  پرور 

اطالعات  ، یک دبیرستان که بر اسا سطح شهر هایدبیرستان

دهنـده  و ارقام معاونت پژوهش  اداره آم ز  و پـرور  نشـان  

انتخاب گردید. ، های پرخاشگر در ای  منطقه ب دوج د خان اده

آمـ زان ایـ  واحـد    بـی  دانـش   هـا پرسشـنامه  ،در مرحله بعـد 

از آم زش  ت زی  شد. از بی  ایـ  افـراد، بـه صـ رت هدفمنـد      

به و [ 35] نفر انتخاب 30سران با نمره پرخاشگری باال، تعداد پ

نفـر(   15و کنترل )هـر گـروه    گروه آزم نط ر تصادف  در دو 

های متعددی برای اجرای تصادف  سازی رو  .جایگزی  شدند

 را افـراد  اسام  که ب د ص رت بدی وج د دارد. در ای  پژوهش 
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 افـراد  سـپس  ؛شـد  داد اختصاص ایشماره هرکدام به و ن شته

ــا  ــداد براس ــرد اع ــروه دو در زوج و ف ــرار گ ــدند داده ق  .ش

 سن محدوده : از ب دند عبارت تحقیق به نم نه ورود هایمالک

 پـژوهش،  در شـرکت  به نسبت رضایت داشت  سال، 18 تا 13

 مـان   کـه  های مالک. اسپیلبرگر پرسشنامه در باال نمره کسب

: از ب دنـد  عبارت شده حاضر مطالعه به پرخاشگر ن ج انان ورود

 رفـت   بـاال  سـبب  کـه  م قعیت  استر  داشت  دیابت،ابتال به 

 چـ ن  دالیلـ   بـه  ک رتیزول باالی سط ح باشد، شده اضطراب

  .خ ن قند ب دن پایی  یا آه  کمب د داروها، از تعدادی مصرف

 دسـت  بـه  83/0ضریب پایای  کل پرسشـنامه اسـپیلبرگر   

 70/0و  [19] 71/0، قـات دیگـر  همچنـی  در تحقی  [28] .آمد

 است. زمانهمروای  آن از ن ع مالک   وگزار  شد  [29]

ــهنفــر  30از هــر  در ابتــدابــرای انجــام مداخلــه   منظــ رب

س از پـ  .گرفته شـد آزمایش خ ن سطح ک رتیزول  گیریاندازه

 زش  مهارت مدیریت خشـم بـرای   انجام آزمایشات جلسات آم

در سـال  اجتماعـات    بـار  دو ایهفته گروه آزم نآم زان دانش

آمـ زان  دانش مجدداامدرسه برگزار شد و پس از اتمام جلسات 

کـ رتیزول قـرار   سـنجش میـزان   هر دو گروه تحـت آزمـایش   

ت سـط   مجـدداا گرفتند؛ پرسشنامه پرخاشگری اسپیلبرگر نیـز  

آمـ زان جلسـات   برای دانـش آم زان دو گروه تکمیل شد. دانش

 صیه به رازداری برگزار گردید.ت جیه  جهت تش یق و ت 

ل از بـ ل ذکر است که آزمایشات ک رتیزول در سـن ات ق قاب

و چ ن ای  بار از طریق آزمـایش  انجام میشد طریق بزاق دهان 

آم زان و و همچنی  دانش هادبیرستانخ ن انجام شد، مدیران 

بـا والـدی     ل اراض  به انجام ای  آزمایش نشدند.  هاآنوالدی  

 ت جیه  تشکیل و رضایت آنان جلب شد.   زان جلسهآمدانش

آم ز  مدیریت خشم شامل آم ز  شناخت مفه م خشم 

ی لگـ  متداول، ا یهاپاسخخشم و  یهامحرکو پیامدهای آن، 

خ یشـت ، آمـ ز     یسـاز آرامشخص  تجربه خشـم و رفتـار،   

و  مسـلله شی ه ابراز خشم به ص رت سازگارانه و آمـ ز  حـل   

م ض ع و شرح جلسات آم ز  . ب دساعته  5/1جلسه  8دارای 

 .شد ارائه 1در جدول 

 
 محتوی جلسه آموزش مهارت مدیریت خشم -1جدول 

 

 جلسه اول

هدف  ،گروه با یکدیگر آشنایی، با روش مدیریت خشم آشنایی خون، معارفه و بیان اهداف گروه، گیرینمونهموضوع: 

با  آشنایی–خشم  درباره)باورهای نادرست(  هایافسانه–رخاشگری از تشکیل گروه ،قوانین گروه تعاریف خشم و پ

   .باالترین سطح خشم و گزارش آن یادداشتارائه تکلیف و ، خشم سنج 

 جلسه دوم 

 موضوع : پیش آمد ها و عالئم 

 خشم محرک آمد پیش یک آنالیز نحوه چگونگی

 احساسی ، شناختی  چهارگانه عالئم خشم ،فیزیکی ،رفتاری ، بندیردهعالئم خشم: 

 خاطرات خشم برانگیز دربارهصحبت کردن 

 ارائه تکلیف.

 ومسجلسه 

 مرور تکالیف جلسه قبل 

 کنترلی  هایطرحموضوع : خشم و 

آموزش  ،آرامش از طریق نفس کشیدن ،تنفسحمایت خشم ) ویژه یرویکردهاآموزان با دانش آشنا نمودن

  (عضالنی هایتمرین ،ریلکسیشن

  روزهای قبلخشم  احساس نظارت بر

 ارائه تکلیف.

 جلسه چهارم

 مرور تکالیف جلسه قبل

 موضوع : دایره پرخاشگری 

 نقاط مختلف بدن  ینعضالتمرین گام به گام آرامش ارائه دایره پرخاشگری و همچنین آشنایی دانش آموزان با 

 روزهای قبل،  آموزان دربررسی خشم دانش

 روزی سه بار و بیان تجربه خود. : تمرین تن آرامیارائه تکلیف

 جسله پنجم

 مرور تکالیف جلسه قبل

 موضوع : بازسازی شناختی 

 رفتاری-بازسازمانی شناختی فرم عنوانه ب A-B-C-Dالگوی  درباره به دانش آموزان توضیحارائه 

 توقف فکر  آموزش

 و بررسی عالئم چهارگانهروزهای قبل خشم  بررسی
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 کنند یادداشتا جلسه آینده علت خشم و اشاره به کدام عالئم را نوجوانان ت ارائه تکلیف:

 جلسه ششم

 مرور تکالیف جلسه قبل

 : دفاع از حق خود و الگوی برخورد ارادی موضوع

 جسورانه  العملعکس ،جرأت ورزی ،دفاع از خود، کارهای اصلی مدیریت خشمراهارائه 

  بررسی خشم روزهای قبل

 ارائه تکلیف 

  جلسه هفتم

 مرور تکالیف جلسه قبل

 موضوع : خشم و خانواده 

 آموزش مدیریت خشم در خانواده

 آموزش چگونگی ابراز احساسات و هیجانهای تجربه شده در طول روز

 ارائه تکلیف

 جلسه هشتم

 مرور تکالیف جلسه قبل

 موضوع : پایان دوره آموزشی 

بازخورد  ،س به صورت خالصه جلسات توسط نوجوانانارائه کنفران ،کنترل خشم و امتیازدهی هایبررسی برنامه

  شانشخصیدر زندگی  هاروش  تأثیراتگرفتن و 

 و تقدیم هدایا آزمونپسگرفتن   –تمرین نهایی 

 و کنترلخون از گروه اصلی  گیرینمونه جلسه نهم 

 

 تحـت  حاضر حال درای  پرسشنامه،  مقیاس اسپیلبرگر:

 ت.سـ ا دستر  در پیلبرگراس حالت-صفت خشم سیاهه عن ان

 .[29] ( ابـداع شـد  1997) Spielbergerت سـط   سـیاهه  ایـ  

خرده مقیا  بـا عنـاوی     شش مقیا  و پنجپرسشنامه دارای 

 ، شـامل 15-60، دامنـه نمـرات  سؤال 15حالت خشم )مقیا  

نیـاز شـدید بـه     ،(5-20، دامنه نمرات سؤال 5احسا  خشم )

(، نیـاز شـدید   5-20 ، دامنه نمراتسؤال 5بیان کالم  خشم )

 ( مقیـا  5-20، دامنه نمـرات  سؤال 5به بیان فیزیک  خشم )

 ، شــامل10-40، دامنــه نمــرات ســؤال 10صــفت خشــم ) 

واکنش  ( و4-16، دامنه نمرات سؤال 4خشمگی  ) وخ یخلق

ریزی خشم برون ((، مقیا 4-16، دامنه نمرات سؤال 4خشم )

 8زی خشـم ) ریـ درون مقیـا   (،8-32، دامنه نمرات سؤال 8)

ریـزی خشـم   کنترل بـرون  مقیا  (،8-32، دامنه نمرات سؤال

ریـزی  کنتـرل درون مقیـا    ( و8-32، دامنه نمـرات  سؤال 8)

و دامنــه نمــرات کــل ( 8-32، دامنــه نمــرات ســؤال 8خشــم )

به هنگـام پاسـخ    هاآزم دن  .[28] است 228تا  57پرسشنامه 

را بـر روی  ماده پرسشـنامه، وضـ  خـ د     57دادن به هریک از 

همیشـه   تقریبـاا ( تـا  1ای، از تقریباا هرگز )درجه 4یک مقیا  

شـدت احساسـات خشـم     وسیلهبدی کنند و بندی م ( رتبه4)

معی  و نیز فراوان  تجربه، بیان، سرک ب یا  زمانیکخ د را در 

براســا  . کننــدگیــری مــ کنتــرل خشــم خ دشــان را انــدازه

  . است 48بر با نقطه بر  براپرسشنامه اسپیلبرگر 

بـه منظـ ر سـنجش     کورتیزول: گیریاندازه هایروش

گیری ت سط پژوهشگر و یکـ  از همکارهـا در   ، خ نک رتیزول

خـ ن گرفتـه    لیتـر میل  5آزمایشگاه کلینیک، انجام شد. ابتدا 

در ایـ    منتقـل گردیـد.  و سپس با زنجیره سرد به دستگاه شد 

سـاخت کشـ ر    AIA-360 مـدل   Tosoh دسـتگاه تحقیق از 

 Enzyme) استفاده  شد. ای  دسـتگاه بـه رو  آنزیمـ    یاپ  

Linked Fluoreescent Assay )   سنجش کـ رتیزول مجهـز

  .است

در پـــژوهش حاضـــر رعایـــت نکـــات اخالقـــ  بـــا کـــد 

ــط دانشــ  18830703952025 ــد  ت س ــالم  واح گاه آزاد اس

 افزارنرم وسیلهبهها تجزیه و تحلیل دادهیید شد. أت شهرخمین 

SPSS آزم ن تفاوت  سنجش به منظ ر انجام گرفت. 25 نسخه

در ســطح  تحلیــل ک واریــانساز کنتــرل بـی  گــروه آزمــ ن و  

 استفاده شد. %05/0داری معن 

 

 هاافتهی

 سـاله  13 نفـر  4 آزمـ ن  گـروه  در ن جـ ان،  15 مجم ع از

 15 نفـر  6 و( هشـتم  کـال  ) سـاله  14 نفـر  5 ،(هفتم کال )

 13 نفـر  5 کنتـرل  گروه در همچنی . ندب د( نهم کال ) ساله

 نفـر  6 و( هشـتم  کـال  ) ساله 14 نفر 4 ،(هفتم کال ) ساله

 .ب دند( نهم کال ) ساله 15
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 یهامفروضهپژوهش  ای  یهاداده که ای  از برای اطمینان

 تحلیـل  از قبـل  ،کنند مبرآورد  را ک واریانس تحلیل زیربنای 

 ت زیـ   بـ دن  نرمـال  ایبـر  اسمیرن ف -ک م ل کروف از هاداده

 همگنـ   بـرای   یچنهم و شد استفاده افراد نم نه در متغیرها

 گـروه  دو در پـژوهش  متغیـر  بـی   لـ ی   آزمـ ن  ها ازواریانس

 شد. استفاده و کنترل آزمایش

 نمرات تغییرات میانگی  که گ یای آنست (1جدول ) نتایج

پـس  -در دو گروه )پیش آزمـ ن  ک رتیزول سطح و پرخاشگری

و هر دو متغیـر )پرخاشـگری و    دارد یمعن  دارتفاوت م ن( آز

و بعـد از اجـرای بسـته     سطح ک رتیزول( در گروه پس آزمـ ن 

  دهد.، کاهش میزان نمرات را نشان م آم زش 

 نمـرات ) کمکـ   تصـادف   متغیـر همچنی  نتایج نشان داد 

 آزمـ ن  پـس  نمرات) وابسته متغیر با( پرخاشگری آزم ن پیش

 بی  اختالف شدت و دارد دار معن آماری تالفاخ( پرخاشگری

مهارت آم ز  تاثیر و است زیاد وابسته متغیر و مستقل متغیر

 پرخاشـگر  پسـر  ن ج انـان  پرخاشـگری  بـر  خشم مدیریت های

 شـده،  ارزیـاب   اتا مج ور با که همانگ نه و است دارمعن  کامالا

 در تغییـرات  %58 م جـب  خشـم  مـدیریت  هایمهارت آم ز 

 .است شده پرخاشگر پسر ن ج انان پرخاشگری کاهش

 پـیش  نمـرات نتایج نمرات سطح ک رتیزول نیز نشـان داد  

 آزمـ ن  پـس  نمـرات ) وابسـته  متغیر با ک رتیزول سطح آزم ن

ــ رتیزول ســطح ــاری دارای اخــتالف( ک ــ آم  و اســت دار معن

 هـای مهارت آم ز  شده، نشان داده اتا مج ور با که همانگ نه

ــدیریت ــمخ م ــب ش ــرات %34 م ج ــاهش در تغیی ــطح ک  س

 .است شده پرخاشگر پسر ن ج انان ک رتیزول

 
 در دو گروه آزمایش و کنترل 1396آباد در سال نوجوانان پسر پرخاشگر شهر نجف در کورتیزول سطح و پرخاشگری نمرات تغییرات میانگین -2جدول 

 

 میانگین  ± معیار انحراف
 هاگروه

 P F مجذور اتا
 یرهامتغ

    آزمونپیش آزمونپس

 48/15 001/0 36/0 آزمایش 72/6±6/51 25/9±0/40
 پرخاشگری

 62/36 001/0 58/0 کنترل 13/6±6/46  86/7±8/52

 49/23 001/0 46/0 آزمایش 59/3±0/12 42/2±35/9
 کورتیزول سطح

 26/14 001/0 34/0 کنترل 21/3±73/11 88/2±95/11

 

د بـا   شـ رج شده است مالحظـه مـ   د 3چنانچه در جدول 

آزمـایش و کنتـرل    هـای گـروه ، بی  آزم نپیشکنترل نمرات 

و ســطح کــ رتیزول در مرحلــه    پرخاشــگریمتغیرهــای در

 وج د دارد.  داریمعن تفاوت  آزم نپس

 

  بحث

 مـدیریت  آمـ ز   اثربخش  با هدف بررس  پژوهش حاضر

 پسـر  ن ج انـان  پرخاشگری و ک رتیزول سطح کاهش بر خشم

سـال   18تا  13آباد بی  پسران دبیرستان  نجف شهر پرخاشگر

های نتایج حاصل از فرضیات مبن  بر آم ز  مهارت انجام شد.

و همچنـی    پرخاشـگرانه  صفت، رفتار حالت،مدیریت خشم بر 

 تأییـد دهـد،  آم زان را کاهش مـ  دانش سطح ک رتیزول خ ن

 شد.  

و  Khosh ravesh مطالعـات نتایج پژوهش حاضر با نتـایج  

و  Bostan، [5]  و همکـــــاران Aqdasi، [19]  همکـــــاران

ــارن   ــاران و Naghinasab، [10]همک و  Abooe، [12]  همک

ــاران و  Wheatleyو ، clark [17] و Bradbury، [2] همکـــ

 Anzabi Ahangarمطالعـات  نتایج همس  و با  [18]همکاران 

ناهمسـ    farajzade [32 ] و Navid  [31]، [20] همکارانو 

   ب د.

تـ ان بـه ایـ  امـر     حاضر مـ  پژوهش  هایتبیی  یافتهدر 

اشاره داشت که مداخله آم زش  اعمال شده در افزایش کنترل 

آم زان است و دانش مؤثرآم زان خشم و بهب د اسنادهای دانش

ت انند اص ل نظریه رفتاری عقالن  و عاطف  را از طریق ای  م 

هـای حمایـت   استفاده از سیستم نی چهمن ع برنامه بیام زند. 
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زا مقابلـه  کند تا با رویدادهای تـنش اجتماع  به فرد کمک م 

سیستم حمایت  فرد شامل افرادی اسـت کـه در شـرایط     کند.

تـ ان بـا   حساب کند. افرادی که م  هاآنت اند روی سخت  م 

هـای زده شـده بـ د،    حرف زد بدون اینکه م اظب حـرف  هاآن

داننـد و کسـان    کسان  که قدر فرد را به عن ان یک انسان مـ  

کنند کـه آمـ ز    های مهم به او کمک م گیریکه در تصمیم

ش د فرد دیدگاه و نظرگاه  متفاوت پیـدا  ای  مسلله منجر م 

ت عـ ارض و هیجانـا  کند و همیشه به دنبـال آخـری  گزینـه )   

احسـا   منف  همچ ن خشم( به جای گزینه مناسـب نباشـد.   

 هـر دهد کـه  داشت  حمایت اجتماع  به فرد ای  نگر  را م 

ت انـد روی  احتیاج داشته باشد، افـرادی هسـتند کـه مـ      وقت

حساب کند. به عبارت دیگـر، وقتـ  از    هاآنکمک و مساعدت 

دی مطلـ ب،  ش د که خ د را فـر طرف دیگران فرد حمایت م 

   .[13] بداند آرزومندداشتن  و مفید و دوست

نکته دیگر ای  مسلله است که چـ ن فـرد در خـالل ایـ      

شـ د کـه مربـ ط بـه     ها آشـنا مـ   ها با یکسری مهارتآم ز 

اصالح نظام شناخت  فرد، تنظیم هیجانـات و مـدیریت روابـط    

کننـده  بی  فردی است ل ا کاهش پرخاشگری در افراد شـرکت 

 منطق  است.  کامالاای ها پدیدهدر ای  آم ز 

مـدیریت   هـای مهـارت  همچنی  نتایج نشـان داد آمـ ز   

داشته و  تأثیر ک رتیزول ن ج انان پسر پرخاشگر سطح بر خشم

در ایـران پژوهشـ  در رابطـه بـا      باع  کاهش آن شـده اسـت.  

آم ز  مدیریت خشم و کاهش سطح کـ رتیزول انجـام نشـده    

ــا  اســت؛ امــا و  Bahamin تحقیقــات در هــای مشــابهیافتــهب

همس  و با  [30]و همکاران   Taheriniyam و [13]همکاران 

و  Hashemzadو  [33]و همکـــاران  Bijeh نتـــایج تحقیـــق

 نتیجه ای  پـژوهش در تبیی   ؛ب ده است ناهمس   [34]همکار 

سـازگاری   ت انـد مـ   مدتط الن گفت خشم شدید و  ت انم 

 جب افسـردگ  شـده و ضـم     قرار دهد ، م تأثیرفرد را تحت 

هنگام بـروز خشـم،    .آسیب به بدن، ل ت زندگ  را از بی  ببرد

تا بدن بت اند بر اسـتر    یابدم سطح ک رتیزول خ ن افزایش 

ناش  از خشم غلبه کند و به حالت تعادل برسد. چنانچه خشم 

مدیریت ش د و اسـتر  ناشـ  از پیامـدهای آن کـاهش یابـد      

و همچنـی  از نظـر    یابـد مـ  کاهش سطح ک رتیزول خ ن نیز 

زنـدگ  بـه    هـای چالشروان  فرد قادر خ اهد ب د تا با نیازها و 

م جـب   مـدت طـ الن  شی ه بهتری کنار آید؛ همی  مسلله در 

ــا    ــان در برخــ رد ب ــ  و ســازگاری ن ج ان حفــس ســالمت روان

 .  ش دم مشکالت 

 هــایمهــارت ت انــدمــ برنامــه آم زشــ  مــدیریت خشــم، 

را گسـتر  داده و از شـدت ناسـازگاری     هـا آزم دن  سازگارانه

سـازگارانه   هـای مهـارت بکاهد. افراد پرخاشگر معمـ الا از   هاآن

برخ ردار نیستند و هنگام  که از نظر فیزی ل ییـک   مسللهحل 

. ای  افراد بـا  کنندم به ط ر تکانش  عمل  ش ندم برانگیخته 

در کنـار    انندتم آم ز  مدیریت خشم  هایبرنامهشرکت در 

را به دسـت آورنـد، در    م ردنیاز هایمهارتبازسازی شناخت ، 

سـازگارانه نشـان دهنـد و     هـای واکـنش گ ناگ ن  هایم قعیت

روابط اجتماع  خ د را بهب د بخشند. ای  افراد با آم ز  ارائـه  

که تعارضات خ د را بدون پرخاشگری مدیریت  اندآم ختهشده 

یزان کـ رتیزول آنـان کـاهش یافتـه     نمایند و به همی  خاطر م

 است. 

بـ د از   روبـرو  هـای  محـدودیت پژوهش حاضر همچنی  با 

جمله در ای  مطالعه به منظ ر مشخ  کـردن دانـش آمـ زان    

پرخاشگر از پرسشنامه استفاده شده است؛ بـا ت جـه بـه اینکـه     

جامعـه   هـای پاسـخ جنبه خ د گزار  ده  دارد و  نامهپرسش

س گیری وج د  هاپاسخممک  است در  ندکم پسند را تق یت 

داشته باشد یعن  بی  خ د گزار  ده  فرد و رفتار واقعـ  او  

البتـه الزم بـه    در دنیای خارج فاصله زیادی وج د داشته باشد.

 گیـری اندازه نب د. پژوهشگرذکر است که ای  متغیر در اختیار 

از خـ ن دانـش    گیـری نم نـه سطح ک رتیزول خـ ن، مسـتلزم   

ان ب د که ای  کار با سخت  فراوان همراه ب د به ای  دلیـل  آم ز

کــه والــدی  دانــش آمــ زان بــا ایــ  مســلله مخــالف ب دنــد و  

 گیـری نم نـه بعض  از دانـش آمـ زان نیـز از انجـام      ط رهمی 

آن، و برطـرف کـردن    هااز محدودیت برای گ رهرا  داشتند. 

ضـیح داده  آم زان و والدی  ت ای ت جیه  برای دانشجلسهدر 

بـه  شد که اطالعات آنـان محرمانـه خ اهـد مانـد و همچنـی       

بـه آنـان اعـالم     ،آم زانهای س ءگیرانه دانشرف  پاسخ منظ ر

گـ اری خـ ب یـا بـد نـدارد و      ارز  گ نههیچها ج ابشد که 

 .است سؤاالتصرفاا پاسخ  به 

هـای پـژوهش   ثیر مداخلـه أتر پیرام ن تبرای قضاوت دقیق

هـای  تر در نم نههای جام م نتایج، انجام پژوهشحاضر و تعمی



العابدین شاه محمدی و همکارزین                                                                                                                                                   خشم مدیریت آموزش اثربخشی  

 1399بهار ، 1 دهم، شمارهچهار دوره                                                                   18                                         سالمت جامعه                                                           

ها و در هـر دو جنسـیت پیشـنهاد    تر، در سایر جمعیتگسترده

 گردد.م 

 

ت اند بـر  آم ز  مدیریت خشم احتماال م  :گیرینتیجه

کاهش سطح پرخاشگری ن ج ان پسر و همچنی  کاهش سطح 

کــ رتیزول آنــان شــ د. ایــ  امــر اهمیــت ایــ  رویکــرد را در  

ریــزی درمــان  و مــداخالت بــالین  بــه منظــ ر کــاهش رنامـه ب

 بخشد.مشکالت ن ج انان ضرورت م 

 

 تعارض منافع

ــژوهش   ــ  پ ــیچدر ای ــهه ــط    گ ن ــافع  ت س ــارض من تع

 ن یسندگان گزار  نشده است.

 

 سهم نویسندگان

، اجرای مداخله و نگار  مقالـه و  محمدیشاه العابدی زی 

را بـر عهـده    هـا یافتـه و ی سف گرج  راهنمای  رو  پژوهش 

 .اندداشته

 

 تشکر و قدردانی

الزم به ذکر است در ایـ  پـژوهش از هـیچ ارگـان  کمـک      

 های آن شخص  انجام شده است.گرفته نشده و تمام هزینه

در ای  پژوهش و  کنندهشرکتدر پایان از همه دانش آم زان 

محترم دبیرستان ادیب که صب رانه در  مسل لی همچنی  از 

ای مراحل آزم ن همکاری الزم را مب ول داشتند، صمیمانه اجر

 .ش دم قدردان  
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Introduction: Anger and aggression are found in all cultures and are the most common kind of 

behavioral problems, which cause discomfort and distress in others; thus, they disrupt the mental 

health of the community. This study aims to investigate the effectiveness of anger management 

training on the reduction of aggression and cortisol levels in aggressive male adolescents in Najaf 

Abad city in 2018.  

Materials and methods: The research method was semi-experimental with pre-test and post-test in 

two control and experimental groups. The subjects consisted of 30 high school male students in 

Najaf Abad who had a high score in the Spielberger anger inventory. They were randomly assigned 

to two experimental and control groups (n=15 in each group). First, cortisol levels were tested in 

each group, and then eight sessions of training in anger management skills were held for the 

experimental group. After completing the training sessions, both groups were tested and completed 

the Spielberger anger inventory again. Univariate analysis of covariance was used to analyze the 

data.  

Results: The results showed that there was a significant difference between the post-test mean 

scores of two experimental and control groups, and anger management training was effective on the 

reduction of cortisol and aggression level in the experimental group at the significant level of 

p<0.05. 

Conclusion: Anger management training can be considered as a supportive and effective tool for 

reducing aggression and used for aggressive adolescents in particular. 

Keywords: Anger Management Training, Cortisol Level, Aggression, Adolescent. 
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