بررسی وضعیت مهارت کنترل خشم در دانشجویان
مهناز صلحی* ،1لیال محمدعلی
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چكيده
مقدمه :خشم به رفتارهایی منجر میشود که خسارت فراوانی به بار میآورد .مدیریت خشم به فرد کمک میکند تا یاد
بگیرد چه طور خونسرد باشد و احساس منفی قبل از شروع خشم را مهار کند.
ایران است.
مواد و روشها :این مطالعه مقطعی از نوع توصیفی – تحلیلی در سال تحصیلی  93-94روی  166دانشجو انجام شد .روش
نمونهگیری طبقهای تصادفی بود .ابزار گردآوری اطالعات پرسشنامهی استاندارد مهارتهای کنترل خشم  PACTبود.
دادهها با استفاده از نرمافزار  SPSSنسخه  22و با آزمونهای توصیفی (تعداد ،درصد ،میانگین ،انحراف معیار) و تحلیلی
(کای دو ،دقیق فیشر و ضریب همبستگی پیرسون) تجزیه و تحلیل شدند.
یافتهها :میانگین نمره کلی مهارتهای کنترل خشم در این دانشجویان متوسط بود .در حالی که مهارت شوخ طبعی در
 %62آنها خوب بود ولی نمره سایر مهارتهای کنترل خشم در این دانشجویان متوسط بود .همچنین میان مهارت کنترل
خشم با محل سکونت دانشجویان ( )P=0/004و معدل ( )P=0/014آنها ارتباط معنادار مشاهده شد .بدین صورت که
دانشجویان ساکن خوابگاه و دانشجویان با معدل پایینتر ،مهارت کنترل خشم بهتری داشتند.
بحث و نتیجهگیری :وضع مهارتهای کنترل خشم در این دانشجویان مطلوب نبود و طراحی مداخالت ارتقایی در این
زمینه ضروری است .با توجه به وجود همبستگی میان نمرهی ابعاد مهارت کنترل خشم ،ارتقای هر یک از این مهارتها
میتواند بر ارتقای دیگری مؤثر باشد .برنامهریزی آموزشی در زمینه هریک از این مهارتها پیشنهاد میشود.
کلمات کلیدی :دانشجو ،کنترل خشم ،مهارت.
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مقدمه

بر اثر واکنش شخص نسبت به رفتارهای نامناسب دیگران بروز

هیجانها پدیدههای ذهنی زیستی هدفمند و اجتماعی هستند،

میکند .خشم ممکن است ناشی از عوامل درونی مثل افکار و

پدیدههایی فطری که در افراد مختلف در شرایط یکسانی بروز

عقاید غیرمنطقی ،توقعات نابجا و احساس ناکامی و یا عوامل

میکنند و تأثیرپذیری زیادی از شرایط فرهنگی و یادگیری

بیرونی مثل خیانت در امانت ،مورد بیاعتنایی قرار گرفتن ،مالحظه

ندارند و پاسخهای فیزیولوژیک مشخصی را فرا میخوانند (.)1

نکردن دیگران ،مورد توهین و تجاوز واقع شدن باشد ( .)2زمانی

یکی از هیجانهایی که در زندگی همه افراد نقش مهم و مؤثری

که اعتماد به نفس و تمامیت فردی مورد تهاجم قرار میگیرد

دارد ،هیجان خشم است .خشم نوعی از هیجان است که اغلب

پاسخ طبیعی خشم اتفاق میافتد .این احساس عاطفی ناراحت

1ـ دکترای تخصصی آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت ،دانشیار ،ایران ،تهران ،دانشگاه علوم پزشکی ایران ،دانشکده بهداشت ،گروه خدمات بهداشتی و آموزش بهداشت.
2ـ کارشناس بهداشت عمومی ،ایران ،تهران ،دانشگاه علوم پزشکی ایران ،دانشکده بهداشت (* نویسنده مسئول).
آدرس الکترونیکleila.mohammadali@yahoo.com :
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هدف :هدف این مطالعه تعیین وضع مهارتهای کنترل خشم در دانشجویان دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی
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مقاله تحقیقاتی

بررسی وضعیت مهارت کنترل خشم در دانشجویان

خشم به صورت پرخاشگری فیزیکی و کالمی ،خصومت ،مخالفت،

در این پژوهش منظور از مهارتهای کنترل خشم ،مهارتهایی

انتقاد ،احساس رنجش ،بارها دربارهی چیزی حرف زدن ،دوری

است که کلینکه در سال  ،1998برای مقابله با خشم معرفی

و اجتناب از مسائل و افراد ابراز میشود ( .)4گرچه خشم هیجان

میکند و شامل استفاده از نظامهای حمایت اجتماعی ،مهارتهای

طبیعی و گاه مفید است ،اما خطرهایی نیز به همراه دارد .وقتی

مسئله گشایی ،مهارتهای خود آرامسازی ،مهارتهای حفظ تسلط

خشم خارج از کنترل و مخرب باشد ،میتواند به مشکالتی در

درونی ،استفاده از مهارت شوخ طبعی ،مهارتهای صحبت کردن

کار ،روابط بین فردی و کیفیت زندگی منجر شود ( .)5آثار زیان

و گفتگوی مؤثر ،مهارتهای گوش دادن و بیان صریح احساسات

بار خشم هم متوجه درون شخص و هم متوجه بیرون اوست.

خود میباشد (.)2

ناتوانی در مدیریت خشم ،افزون بر ناراحتی شخصی ،اختالل

دانشجویان سرمایههای عظیم و از اقشار مهم جامعه به حساب

در سالمت عمومی و روابط میان فردی ،ناسازگاری و پیامدهای

میآیند ،همچنین دانشجویان در سنی هستند که شیوع خشم

زیان بار رفتار پرخاشگرانه را در پی دارد ( .)6خشم یک نگرانی

و هیجانات در آنها زیاد میباشد ( .)7مهارتهای کنترل خشم

عمده برای جامعه محسوب میشود ،زیرا در بسیاری از موارد به

در این افراد میتواند در پیشرفت تحصیلی و ایجاد ارتباط بهتر و

رفتارهایی منجر میشود که خسارت فراوانی به اقتصاد کشور

مناسبتر در خانواده و اجتماع مؤثر باشد و آنها را در به دست

تحمیل میکند .برای مثال رفتارهای ضد اجتماعی و تهاجمی

آوردن راهبرد مناسب برای زندگی یاری کند ( .)10با توجه به در

از تبعات و پیامدهای خشم میباشد .همچنین خشم با شدت

دست نبودن مطالعه در زمینه وضعیت کنترل خشم در دانشجویان

افسردگی ،مصرف کوکائین ،الکل و اقدام به خودکشی همبستگی

این مطالعه با هدف تعیین وضعیت مهارتهای کنترل خشم در

دارد ( .)7امروزه علیرغم ایجاد تغییرات عمیق فرهنگی و تغییر در

دانشجویان دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال

شیوههای زندگی بسیاری از افراد در رویارویی با مسائل زندگی فاقد

تحصیلی  93-94انجام شد.

با مسائل و مشکالت زندگی روزمره و مقتضیات آن آسیبپذیرتر
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کننده از آزردگی خفیف تا خشم شدید در نوسان میباشد (.)3

جامعه این مهارتها بررسی و آموزش داده شود (.)11

تواناییهای الزم و اساسی هستند و همین امر آنان را در مواجهه
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مهناز صلحی و لیال محمدعلی

مواد و روشها

نموده است .پژوهشهای بیشماری نشان دادهاند که بسیاری از

در این مطالعه مقطعی از نوع توصیفی  -تحلیلی ،جامعهی آماری

مشکالت بهداشتی و اختالالت روانی و عاطفی ریشههای اجتماعی

شامل کلیهی دانشجویان دختر و پسر دانشکده بهداشت دانشگاه

دارند .جهت غلبه بر مشکالت فردی اجتماعی بایستی تواناییهای

علوم پزشکی ایران در سال تحصیلی  93-94بود .نمونهی این

افراد را افزایش داد ( .)8مهارتهای زندگی یعنی ایجاد روابط بین

پژوهش  166نفر از این دانشجویان بودند كه به روش طبقهای

فردی مناسب و مؤثر برای انجام مسئولیتهای اجتماعی ،انجام

تصادفی انتخاب شدند .طبقات ،گروههای آموزشی بودند .در

تصمیمگیریهای صحیح ،حل تعارضها و کشمکشها بدون توسل

مجموع در این دانشکده  7گروه آموزشی (تغذیه ،آمار زیستی،

به اعمالی که به خود و دیگران صدمه میزنند (.)9

اپیدمیولوژی ،آموزش بهداشت ،بهداشت حرفهای ،بهداشت محیط)

مدیریت خشم و کنترل خشم یکی از مباحثی است که مدتهاست

وجود داشت كه طبق گزارش مسئول آموزش دانشکده بهداشت

در حوزه روانشناسی مطرح شده است .مدیریت خشم در واقع به

 213نفر دانشجو در دانشکده در سال تحصیلی  93-94مشغول

فرد کمک میکند تا یاد بگیرد چه طور خونسرد باشد و احساس

تحصیل بودند .برای محاسبه حجم نمونه از فرمول تعیین حجم

منفی قبل از شروع خشم را مهار کند و تحت کنترل بگیرد (.)10

نمونه کوکران با مشخص بودن تعداد جامعه ( 213نفر دانشجو)

مهارت مدیریت خشم میتواند بسیاری از ناهنجاریها و اتفاقات

استفاده شد .در این فرمول مقدار ( zسطح اطمینان) ،1/96

بد و شوم اجتماع را كاهش دهد ( .)10از این جهت الزم است

(انحراف معیار) به دست آمده از مطالعه مقدماتی روی  10نفر

برای بهبود تعلیم و تربیت و همچنین راهنمایی و کمک به افراد

از دانشجویان مشابه نمونه درباره مهارت کنترل خشم  4/65و
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( dتفاوت میانگین مهارت کنترل خشم نمونه با جامعه)  1قرار

مورد مطالعه کسب شد .درباره نحوه پر کردن پرسشنامه و عدم

داده شد.

وجود پیامد برای شرکت کنندگان در مطالعه به آنها توضیح
1 / 962  4 / 652
 83
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داده شد .به دانشجویان درباره محرمانه ماندن مشخصات آنها و
نتایج فردی مطالعه تأکید شد .به آنها اطمینان داده شد یافتهها

به روش نمونهگیری و در نظر گرفتن ضریب اثر  2تعداد کل نمونه

شرکت کنندگان در مطالعه میتوانستند نام و نام خانوادگی خود

 166نفر برآورد شد.

را روی پرسشنامه ننویسند .همچنین با عقد قرارداد حقوق مادی

ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه استاندارد مهارتهای

و معنوی همکاران مطالعه رعایت شد .این مطالعه دارای تأییدیه

PACT

اخالق از کمیته اخالق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران با کد

کنترل خشم است .این پرسشنامه به برنامه آموزشی

) (Positive Adolescence Choices Trainingمتعلق است .برنامه
کنترل خشم  PACTرا در سال  1995بتی یونگ و رودنی هاموند
تهیه و منتشر کردند و به عنوان یکی از برنامههای معتبر در

 25959-193-52-94است.
یافتهها

زمینه کنترل خشم از آن استفاده میشود .این پرسشنامه توسط

میانگین سنی دانشجویان شرکتکننده در مطالعه  27/4سال

حاجتی ترجمه و بعد از اجرای اولیه و به دست آوردن اعتبار

(محدوده  21تا  42سال) و معدل آنها ( 17/06با طیف 13/62

درونی و همبستگی آن ،برای سنجش مهارتهای کنترل خشم

تا  )18/95بود %62/7 .آنها دختر %60/8 ،در رشتهی تحصیلی

در مطالعهای با عنوان تأثیر آموزش برنامه ترکیبی درمان شناختی

بهداشت %84/3 ،در مقطع کارشناسی ارشد و کارشناسی و %39/2

رفتاری با رویکرد مثبتگرایی بر پیشگیری از خشم نوجوانان شهر

در ترم  4تحصیل میکردند %1/2.از دانشجویان مورد بررسی

تهران بکار برده شد.

سابقه مشروط شدن داشتند %60/2 .دانشجویان خوابگاهی بودند

پرسشنامه استاندارد مهارت کنترل خشم  8سؤال دارد و نمرهگذاری

و  %62میزان درآمد خانواده خود را خوب (بیشتر از یک میلیون

آن بر اساس مقیاس لیکرت است .آزمودنیها باید پاسخهای خود

تومان) اعالم کردند .تعداد افراد خانوادهی  %47/6آنها  5و 6

را بین  5درجه (خیلی مخالف ،مخالف ،بینظر ،موافق ،خیلی

نفره ،رتبهی فرزندی در  %38/6سوم و یا باالتر بود .در %42/8

موافق) مشخص کنند که به هر کدام از پاسخها به ترتیب نمرههای

میزان تحصیالت پدر دبیرستان و دیپلم ،در  %42/2تحصیالت مادر

( )5-4-3-2-1داده میشود .دامنه نمره از  8تا  40است .کسب

ابتدایی و راهنمایی ،شغل پدر در  %59دانشجویان مورد مطالعه

نمره پایین در این پرسشنامه نشاندهنده توانایی کمتر در کنترل

کارمند یا آزاد و در  %86/1شغل مادر خانهدار بود .میانگین و انحراف

خشم آزمودنی است .اعتبار و پایایی این پرسشنامه در مطالعه

معیار متغیرهای زمینهای کمی در جدول  1آورده شده است.

فرشته سادات حاجتی در یک مطالعه پایلوت روی نمونه 50
نفری به دست آمد .همچنین معیار دستهبندی نمره نهایی مهارت
کنترل خشم میانگین  ±انحراف معیار است و نمرات هریک از
سؤاالت به صورت =5 :خوب 3 ،و  =4متوسط و  1و  =2ضعیف
دستهبندی شد .پس از تکمیل پرسشنامهها توسط دانشجویان،
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جدول  -1میانگین و انحراف معیار متغیرهای زمینهای کمی در دانشجویان
مورد بررسی

ﻣﺘﻐﻴﺮ

ﺳﻦ
ﻣﻌﺪل

دادهها در  SPSSنسخه  22وارد و با استفاده از روشهای توصیفی

ﺗﺮم ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ

(میانگین ،انحراف معیار ،تعداد ،درصد )...،و تحلیلی (آزمون کای

ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮاده

 ,2ضریب همبستگی پیرسون و دقیق فیشر) تجزیه و تحلیل شد.

رﺗﺒﻪ ﻓﺮزﻧﺪي

جهت رعایت مالحظات اخالقی رضایتنامه آگاهانه از دانشجویان

ﺗﻌﺪاد ﻓﺮزﻧﺪان

اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر±ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ

27/4±4/04
17/06±0/9
2/6±1/26
5/9±1/7
2/6±1/6

3/9±2/7
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تعداد نمونه با استفاده از این فرمول  83نفر برآورد شد که با توجه

به صورت کلی مطرح شود .شرکت در مطالعه داوطلبانه بود و
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بررسی وضعیت مهارت کنترل خشم در دانشجویان

بررسی  30/4±4/1بود که در حد متوسط قرار داشت .میانگین

خشم با مهارت بیان صریح احساسات بیشترین همبستگی

و انحراف معیار هر یک از مهارتهای کنترل خشم در جدول 2

( )r=0/64و با مهارت حمایت از نظام اجتماعی کمترین همبستگی

مشاهده میشود.

را ( )r=0/44داشته است .همچنین همبستگی میان مهارتهای

وضع مهارت کنترل خشم در  %56/6از دانشجویان مورد بررسی

کنترل خشم با یکدیگر در جدول  3مشاهده میشود.

متوسط ،در  2/4درصد ضعیف و فقط  %41آنها مهارت خوبی

با کاربرد آزمون کای دو و استفاده از آزمون دقیق فیشر از میان

در این زمینه داشتند.

متغیرهای زمینهای فقط میان دستهبندیهای مهارت کنترل خشم

 %۷۱/۷از دانشجویان مورد بررسی در مهارت حل مسئله توانایی

با وضعیت سکونت ( )p=0/004و معدل ( )p=0/014رابطهی

متوسط داشتند .وضع  %۶۳/۲از دانشجویان از نظر مهارت خود

آماری معناداری مشاهده شد.

آرامسازی در حد متوسط بود %۶۶/۲ .از دانشجویان در مهارت حفظ
تسلط درونی نمرهی متوسط کسب کردند %۶۲ .از دانشجویان

بحث و نتیجهگیری

مورد بررسی در مهارت شوخ طبعی نمرهی خوبی به دست آورند.

خشم حالتی عاطفی است که از نظر شدت از تحریک مالیم

 %۷۲/۳از دانشجویان مورد بررسی از نظر مهارت صحبت کردن

تا عصبانیت شدید تغییر میکند .هدف مدیریت خشم کاهش

و گفتگوی مؤثر امتیاز متوسط کسب کردند .وضع مهارت گوش

احساس عصبانیت و برانگیختگی فیزیولوژیکی است که خشم

دادن در  %۷۵/۳از دانشجویان مورد بررسی متوسط بود .در %۷۱/۷

باعث آن میشود (.)12

از این دانشجویان وضع مهارت بیان صریح احساسات در حد

در این مطالعه میانگین نمرهی مهارت کنترل خشم در دانشجویان

متوسط بودند .همچنین  %۴۸/۸از این دانشجویان از نظر مهارت

مورد بررسی در حد متوسط بود که نشان دهندهی توانایی کمتر

استفاده از نظامهای حمایت اجتماعی در حد متوسط بودند .نمره

آنها در کنترل خشم میباشد .این یافته با نتایج مطالعات محمد

کلی مهارتهای کنترل خشم در  ۵۶/۶درصد از دانشجویان مورد

خدایاری فرد ،نویدی ،هاشمیان و حسنوند عموزاده همخوانی

بررسی در حد متوسط بود که نشاندهندهی توانایی کمتر آنها

دارد ( .)16-13با توجه به این یافته انجام آموزش مهارتهای

در کنترل خشم میباشد.

کنترل خشم و سایر مداخالت ارتقایی از طریق مسئوالن دانشگاه

با کاربرد آزمون ضریب همبستگی پیرسون میان نمرهی مهارت

برای این دانشجویان ضروری است .مطالعات بسیاری در زمینه

کنترل خشم با نمرهی تک تک مهارتها همبستگی مستقیم و

تأثیر آموزش بر کنترل خشم وجود دارد از جمله مطالعه مون و

جدول  -2میانگین و انحراف معیار مهارتهای کنترل خشم در دانشجویان
مورد بررسی

ﺣﻔﻆ ﺗﺴﻠﻂ دروﻧﻲ
ﮔﻮش دادن

2/37±1/03

کارشناسی را نشان داد ( .)17مطالعه هاشمیان و همکاران نشان

ﺻﺤﺒﺖ ﻛﺮدن و ﮔﻔﺘﮕﻮي ﻣﺆﺛﺮ

ﺧﻮد آرامﺳﺎزي

3/42±1/07

ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ
ﺑﻴﺎن ﺻﺮﻳﺢ اﺣﺴﺎﺳﺎت
اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻈﺎمﻫﺎي ﺣﻤﺎﻳﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻣﻬﺎرت ﻛﻨﺘﺮل ﺧﺸﻢ

درمان رفتاری شامل تلقیح شناختی استرس ،مهارت حل مسئله

اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ±ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ

3/7±0/89

ﺷﻮخ ﻃﺒﻌﻲ

ایزلر ) (Moon & Eislerدر سال  1983اثربخشی سه استراتژی
و مهارت اجتماعی برای کاهش خشم در دانشجویان مرد مقطع

3/7±0/9

4/54±0/67

4/04±0/73
3/58±0/86

4/23±0/89
30/4±4/1
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میانگین و انحراف معیار مهارت کنترل خشم در دانشجویان مورد

معنادار وجود داشت (در همه موارد  .)p=0/001مهارت کنترل

ﻣﺘﻐﻴﺮ

] [ DOI: 10.18869/acadpub.mcs.2.4.238

مهناز صلحی و لیال محمدعلی

داد آموزش مهارتهای کنترل خشم باعث افزایش سازگاری فردی
– اجتماعی میشود ( .)15مطالعه آهنگرزاده رضایی و همکاران
در سال  1390نیز نشان داد آموزش مدیریت خشم بر سالمت
روانی دانشجویان تأثیر مثبت دارد ( .)18طارمیان در مطالعه
خود در سال  1387به این نتیجه رسید که آموزش مهارتهای
زندگی بر سالمت جسمانی و روانی و مقابله با فشارهای محیطی،
اضطراب ،افسردگی ،پرخاشگری ،افت تحصیلی مؤثر است (.)19
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جدول  -3بررسی رابطه همبستگی مهارتهای کنترل خشم با تک تک مهارتها در دانشجویان مورد بررسی

ﻣﻬﺎرت
ﻛﻨﺘﺮل
ﺧﺸﻢ

1

r
P value

2

r
P value

3

r
P value

4

r
P value

5

r
P value

6

r
P value

7

r
P value

8

r
P value

ﺟﻤﻊ

1

ﻣﺆﺛﺮ

دادن 2

ﻃﺒﻌﻲ
4

3

ﻣﺴﺌﻠﻪ
5

ﺳﺎزي
6

اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻧﻈﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
7

8

**0/644

**0/449

0/0001

**0/621

**0/529 **0/512 **0/507 **0/609 **0/578

0/0001

0/0001

0/0001

0/0001

0/0001

0/001

**0/399 **0/462

*0/163

**0/369

0/0001

0/036

0/0001

0/103
0/185

**0/235

*0/182

0/002

0/019

**0/416

*0/187

0/0001

0/016

0/149
0/055

0/105
0/178

**0/210

0/116
0/136

**0/266

0/010

0/001

0/0001

0/001

0/111
0/153

1

0/097
0/215

**0/254

**0/319

**0/347

0/001

0/0001

0/0001

**0/236

**0/239

0/002

0/002

0/090
0/250

**0/485

0/048
0/539

1

0/0001
0/0001
1

1

**0/283 **0/250 **0/200

1

1

0/007

0/0001
1

**0/235

0/002
1

166

166

166

166

166

166

166

166

166

* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).p-value<0.05
**Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).p-value<0.01
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پژوهش رضایی در سال  1390برای بررسی تأثیر آموزش مهارت

مطالعه نواکو ) (Novacoدر سال  1975همخوانی دارد ( .)24با

مدیریت خشم بر پرخاشگری نوجوانان نشان داد بعد از آموزش

توجه به یافتههای به دست آمده بجزء در مهارت شوخ طبعی ،الزم

کنترل مهارت خشم نمرات پرخاشگری گروه آزمایش کاهش

است مداخالت ارتقایی به منظور ارتقاء سایر زیر شاخههای مهارت

معناداری داشته است ( .)20نتایج حاصل از تحقیقات صادقی،

کنترل خشم در این دانشجویان طراحی و اجرا شود.

نویدی ،فروغان فر و حاتمی در سال  1391نیز گویای این مطلب

میان نمره مهارت کنترل خشم با تک تک مهارتها همبستگی

است که آموزش کنترل خشم باعث افزایش سازگاری افراد و

مثبت وجود داشت .همچنین از نظر همبستگی میان مهارتهای

کاهش رفتار پرخاشگری میشود (.)23-21 ،14

زیرشاخه مهارت کنترل خشم کلی میان نمرهی مهارت حفظ

یافتههای این بررسی نشان داد دانشجویان مورد بررسی در مهارت

تسلط درونی با مهارتهای گوش دادن ،صحبت کردن و گفتگوی

شوخ طبعی وضع خوبی داشتند اما در بیشتر دانشجویان مورد

مؤثر ،شوخ طبعی ،حل مسئله ،بیان صریح احساسات و حمایت

بررسی وضع مهارتهای حل مسئله ،خود آرامسازی و حفظ تسلط

از نظام اجتماعی ،میان نمرهی مهارت گوش دادن با مهارتهای

درونی ،صحبت کردن و گفتگوی مؤثر ،گوش دادن ،بیان صریح

حفظ تسلط درونی ،صحبت کردن و گفتگوی مؤثر ،شوخ طبعی و

احساسات و حمایت از نظام اجتماعی متوسط بود که با نتایج

بیان صریح احساسات ،میان نمره مهارت صحبت کردن و گفتگوی
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ﻣﻬﺎرت
ﻛﻨﺘﺮل
ﺧﺸﻢ

r
P value

1

ﺣﻔﻆ ﺗﺴﻠﻂ دروﻧﻲ

ﮔﻮش

ﮔﻔﺘﮕﻮي

ﺷﻮخ

ﺣﻞ

ﺧﻮد آرام ﺑﻴﺎن ﺻﺮﻳﺢ

ﺣﻤﺎﻳﺖ از

] [ DOI: 10.18869/acadpub.mcs.2.4.238
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بررسی وضعیت مهارت کنترل خشم در دانشجویان

] [ DOI: 10.18869/acadpub.mcs.2.4.238

مهناز صلحی و لیال محمدعلی

بیان صریح احساسات ،میان نمره مهارت شوخ طبعی با خود

تعداد نمونه و خودگزارش دهی از محدودیتهای پژوهش

آرامسازی ،بیان صریح احساسات و استفاده از نظامهای حمایت

حاضراست .همچنین برای اندازهگیری وضع مهارت کنترل خشم

اجتماعی ،میان نمره مهارت حل مسئله با خود آرامسازی ،بیان

دانشجویان فقط از پرسشنامه استفاده شد .از آنجا که افراد تمایل

صریح احساسات و میان نمره مهارت خود آرامسازی با نمره بیان

دارند خود را کاملتر از آنچه هستند ،نشان دهند ،این امکان

صریح احساسات و میان نمره مهارت بیان صریح احساسات با نمره

وجود دارد که در پاسخگویی به سؤاالت پرسشنامه اغراق کنند.

مهارت استفاده از نظامهای حمایت اجتماعی همبستگی مثبت

لذا پیشنهاد میشود مطالعه در حجم بزرگتر و با استفاده از سایر

معنادار مشاهده شد که با نتایج مطالعات خدایاری فرد (،)25

روشهای جمعآوری اطالعات نظیر مصاحبه ،مشاهده و گزارش

حسنوند عموزاده ( ،)16هاشمیان ( ،)15آهنگر زاده رضایی ()18

انجام شود .همچنین انجام مطالعه مشابه در سایر دانشکدهها ،سایر

و وطنخواه و همکاران ( )26همخوانی دارد .با توجه به وجود

دانشگاهها و دانشجویان رشتههای متفاوت و مقایسه نتایج آن با

همبستگی میان نمرهی مهارتهای زیرشاخه مهارت کنترل خشم

هم طراحی مداخالت آموزشی در زمینه ارتقاء وضع مهارتهای

کلی ،نتیجهگیری میشود ارتقای هر یک از این مهارتها میتواند

کنترل خشم در این دانشجویان و بررسی تأثیر آن ،مطالعه کیفی

بر ارتقای دیگری مؤثر باشد؛ بنابراین آموزش در زمینه هریک

در زمینه مفهوم خشم و عوامل مؤثر بر مهارتهای کنترل خشم

از این مهارتها میتواند به ارتقاء مهارتهای زیرشاخه دارای

در دانشجویان پیشنهاد میشود.

همبستگی کمک کند.

درنهایت با توجه به نتایج این مطالعه ،وضع مهارت کنترل خشم در

در این پژوهش میان نمرهی مهارت کنترل خشم با محل سکونت

دانشجویان مورد بررسی مطلوب نیست و انجام مداخالت آموزشی

دانشجویان و معدل آنها ارتباط معنادار مشاهده شد .بدین صورت

و ارتقایی در زمینه مهارتهای کنترل خشم در این دانشجویان

که دانشجویان ساکن خوابگاه و دانشجویان با معدل پایینتر مهارت

ضروری است .طراحی دوره آموزشی مهارتهای کنترل خشم و

کنترل خشم بهتری داشتند و نمرههای بهتری به دست آورده

تدوین کتابچه راهنما در این زمینه برای مقاطع مختلف تحصیلی،

بودند .از جمله رفتارها و تجارب ارزشمندی كه دانشجویان در

توسط مسئوالن این دانشکده پیشنهاد میشود.

زندگی خوابگاهی یاد میگیرند ،سازگاری با محیط جدید و احترام
به افكار دیگران و همچنین باال بردن آستانه تحملشان در زمینههای
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مؤثر با مهارتهای شوخ طبعی ،حل مسئله ،خود آرامسازی و

و با معدل باال در اولویت قرار دارد.

تشکر و قدردانی

مختلف است ( .)27به نظر میرسد تالش برای کسب معدل باالتر

این مقاله حاصل طرح تحقیقاتی مصوب معاونت تحقیقات و فناوری

در این دانشجویان نیز زمینه را برای بروز هیجانات منفی ازجمله

دانشگاه علوم پزشکی ایران به شماره  25959است .همچنین

خشم فراهم میآورده است .انجام مطالعه دقیقتر در این زمینه

نویسندگان از همکاری مسئوالن و دانشجویان دانشکده بهداشت

الزم است .با توجه به این یافته انجام مداخالت ارتقایی در زمینه

این دانشگاه سپاسگزاری میکنند.

مهارت کنترل خشم برای دانشجویان مورد بررسی غیرخوابگاهی
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مهناز صلحی و لیال محمدعلی

بررسی وضعیت مهارت کنترل خشم در دانشجویان

Status of Anger Control Skills in Students
Solhi. M1, *Mohammadali. L2

Abstract
Background: Anger leads to behaviors that bring great damages. Anger management helps people to learn how to
be calm and feel no anger before the start it.

Downloaded from mcs.ajaums.ac.ir at 16:26 +0430 on Tuesday June 25th 2019

Objectives: The purpose of this study was to determine the state of anger control skills in students at School of
Health, Iran University of Medical Sciences, Iran.
Materials and Methods: This cross-sectional study was conducted on 166 students in 2015. The sampling method
was stratified random sampling. The data gathering tool was a standard questionnaire for anger control skills (PACT).
Data were entered in SPSS software version 22 and analyzed using descriptive (frequency, percentage, mean, standard
deviation) and analytical (chi-squared, exact Fisher’s and Pearson’s correlation coefficient tests) statistics.
Results: Mean of age in these students was 27 years, 72.3% were single, 62.7% were female, 84.3% were
undergraduate and had master of sciences, and 60.2% lived in dormitory. Mean of scores of anger control skills was
moderate. While 62% of them had good status in humor skills, the status of other anger control skills were moderate.
There was a significant relationship between the score of anger control skills and student accommodation (P = 0.004)
and mean of course marks (P = 0.014). It means that anger control skills in dormitory students and students with lower
average of course marks were better.
Discussion and Conclusion: Anger control skills were not desirable in the studied population and promotion
interventions in this field should be provided. Regarding the correlation between the scores of anger control sub-skills,
improving each of these skills can be effective on promoting another one. Educational planning in each of these skills
is suggested.
Keywords: Anger control skills, College students.
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