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  چكيده
در سنين نوجواني خشم، از علل اصلي مراجعه نوجوانان به مراكز مشاوره و روان درماني است و به عنوان مشكل اصلي بهداشتي : مقدمه

 تأثيرهدف از اين مطالعه، تعيين . رسد مي به نظر يخشم ضرور تيريو كارآمد مد رانهيشگيپ يها وهياستفاده از ش نيبنابرا. مطرح است
  .است بر شدت خشم نوجوانان در مدارس راهنمايي دخترانه مشهد ببرنامه آموزش مبتني بر و

نفر از  130واحدهاي پژوهش را . با گروه كنترل بود آزمون پس -آزمون پيشاز نوع  اين مطالعه يك پژوهش نيمه تجربي: ها روش
ابزار گردآوري . گروه تقسيم شدند 2دادند كه بر اساس تخصيص تصادفي به  مشهد تشكيل  4آموزان دختر مدارس راهنمايي ناحيه  دانش
مداخله و يك ماه بعد از ها، پرسشنامه مشخصات واحدهاي پژوهش و پرسشنامه شدت خشم نلسون بود كه در دو مرحله قبل از  داده

ها با استفاده از  تحليل داده. اجرا شد يمداخله شامل برنامه مديريت خشم از طريق وب بود كه براي گروه تجرب. مداخله تكميل شد
  .صورت گرفت انسيو كو وار مستقلهاي آماري كاي اسكوئر، تي زوجي، تي  آزمون
حاصل از پژوهش  يها چنين يافته هم. گروه از نظر متغيرهاي دموگرافيك همگن هستنددو  آزمون آماري كاي اسكوئر نشان داد كه: نتايج
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وب در منزل  آموزشآمده برنامه كنترل و مديريت خشم، به روش غير حضوري و با استفاده از به دست جيبر اساس نتا: گيري نتيجه
  .روش در مدارس كشور استفاده شود نيشود از ا ، لذا پيشنهاد مياست اي مؤثر براي بهبود كنترل خشم شيوه
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برانگيختگي آن به صورت مكرر . )1(زندگي انسان است
رفتار پرخاشگرانه بوده و به  كننده تواند، فعال مي

. )2(سازگاري روانشناختي و سالمت فردي آسيب رساند
هاي اختالل سلوك است  و پرخاشگري يكي از نشانهخشم 

ات يا هنجارهاي ركه در آن حقوق اساسي ديگران، مقر
ي مناسب با سن، زير پا گذاشته  اجتماعي و اخالقي عمده

همواره مسائل فردي و اجتماعي متعددي . )4و3(شود مي
ن هيجان متأثر شده است و وجود داشته كه از اي

طبق . )5(ترين پيامد آن است بيني خشونت، قابل پيش
ميليون نفر  5/1گزارش سازمان بهداشت جهاني ساالنه 
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زنان و . )6(دهند مي در اثر خشونت، جان خود را از دست
داري در تجربه و بيان خشم متفاوت  مردان به طور معني

زنان خشم خود را به صورت  هستند، به طوري كه
ترين علت  اولين و مهم. )7(كنند تري تجربه مي طوالني

 مراجعه دختران و زنان جوان مسائل مرتبط با خشم
ين ميزان تر بيشدر بين مراحل رشد انسان . )8(است

خشم و رفتار پرخاشگرانه در مرحله نوجواني ديده 
و از علل اصلي مراجعه نوجوانان به مراكز  )9(شود مي

چنين به عنوان  هم. )10(مشاوره و روان درماني است
مشكل اصلي بهداشتي در سنين نوجواني مطرح 

 5خشم در كودكان بيش از درصد حاالت 90. )11(است
كشد در صورتي كه ميزان متوسط در  دقيقه طول نمي

كشور ما از نظر . )12(دقيقه است 15ي نوجواني  دوره
جمعيت  ست و بيش از يك سومبافت جمعيتي جوان ا

دهند و حدود  سال تشكيل مي 18كشور را نوجوانان زير 
ساله  11-14درصد كل جمعيت را گروه سني  1/25

درصد اين جمعيت دختران  50دهند و  مي تشكيل
يكي از راهكارهاي توصيه شده توسط . )9(هستند

هاي اجتماعي  سازمان بهداشت جهاني جهت كاهش آسيب
، كه آموزش كنترل خشم است ي زندگيها آموزش مهارت
، آموزش آن نه تنها است ي اصلي آنها يكي از مؤلفه

هاي  تواند بخشي از برنامه تواند مفيد باشد، بلكه مي مي
بايد به اين نكته توجه داشت . )13(پيشگيري ثانويه باشد

هاي آموزشي، انتخاب روش  كه در اجراي برنامه
آموزشي مناسب، يكي از مهمترين اقدامات در جريان 

گرفته  اكثر مداخالت صورت. )14(طراحي آموزشي است
در زمينه آموزش مديريت و كنترل خشم به صورت 

ترس از . بوده است) و بحث گروهي مشاوره( حضوري
رويي و خجالتي بودن، عدم  گرفتن، كم  قرار  مورد مسخره

نفس، استرس، عدم آمادگي روحي و رواني،   اعتماد به
اضطراب و دلهره، شلوغي، ترافيك، عدم دسترسي به 

ي عمومي، وجود جريانات جوي مزاحم از  وسايل نقليه
گير  عوامل مهمي هستند كه ممكن است هم گريبان

و آنها را از شركت گان و هم مخاطبان شده  دهند آموزش
از طرف ديگر، طراحان . )15(در آموزش منصرف نمايد

يادگيري در حد تسلط معتقدند فراگيران زماني در 
شوند كه مدت زماني را كه براي  يادگيري موفق مي

بلوم معتقد . يادگيري نياز دارند در اختيارشان قرار دهيم
درصد فراگيران قادرند به اهداف 90 كم است كه دست

 ،ند، مشروط بر اين كه ما زمان كافيآموزشي دست ياب
. )16(ها و مواد مناسب را در اختيارشان قرار دهيم روش

. به بيان ديگر، زمان عامل حياتي در يادگيري است
ساعت شبانه روز در هفته با  24يادگيري بايد در تمام 

هر شخصي بر . قابليت انتقال به خانه در دسترس باشد
اساس برنامه خود و نه بر اساس برنامه ريزي سازمان، 

آموزش در داخل يك خانواده، از . نياز به يادگيري دارد
  دور نگه اهميت و جايگاه خاصي برخوردار بوده و باعث

خالف  هاي نامناسب يا كارهاي داشتن فراگيران از زمينه
همچنين به دليل نسبت بسيار پايين مدرسين . )17(شود مي

يك و نيم ميليون نفر مدرس در مقابل (به فراگيران كشور 
كالس نياز روزافزون به  و) بيست ميليون فراگير

گوي نيازهاي  آموزش حضوري، پاسخ )18(درس
هاي غيرحضوري،  تفاده از روشاس آموزشي نيست و

هايي كه  از روش. )19(شود مي از پيش احساس تر بيش
توان به  بتواند اين مشكالت را تا حدي برطرف نمايد مي

  . )20(آموزش الكترونيكي اشاره نمود
آموزش الكترونيكي به عنوان يك نوع آموزش انفرادي 

شود كه در آن فراگيران قادرند با توجه به  محسوب مي
. )21(يابندهاي آموزشي دست  استعدادهاي خود به هدف

امروزه اجراي آموزش الكترونيك، با توجه به 
ي ديگر، منجر به ها خصوصيات ويژه در كنار آموزش
نوجوانان عالقه . )18(ارتقاي وضعيت آموزش خواهد شد

اي دارند  هاي رايانه يادگيري و بازي ،زيادي به آموزش
توان در انتخاب روش آموزشي  كه از اين عالقه آنها مي

هاي آموزش  روش. )22(مناسب استفاده نمود
الكترونيكي، آموزش مبتني بر وب يا آموزش از طريق 
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اينترنت است كه از مزاياي آن امكان فراگيري مستقل از 
مورد و  زمان و مكان براي فراگيران، حذف ترددهاي بي

هاي آموزشي، افزايش  پرهزينه براي شركت در دوره
قابليت استفاده مجدد از  رعت فراگيري آموزش،س

سريع و  سازي محتواي آموزشي توليد شده، بهنگام
آسان، افزايش قدرت اعتماد به نفس و خالقيت و همچنين 

لذا مطالعه حاضر . )23(تمركزمحوريت بر فراگيران است
وب برشدت خشم  آموزش مبتني بر تأثيربا هدف تعيين 

نوجوانان در مدارس راهنمايي دخترانه مشهد صورت 
  .پذيرفت

  
  ها روش

با  آزمون پس-آزمون پيشاين پژوهش نيمه تجربي با طرح 
ان مقطع آموز دانشبر روي  1391گروه كنترل در سال 

. راهنمايي در مدارس راهنمايي دخترانه مشهد انجام شد
راهنمايي، معيارهاي ورود اين مطالعه تحصيل در مقطع 

دسترسي به رايانه در منزل، توانايي كار با رايانه و 
اينترنت، برگه كتبي رضايت والدين، تمايل براي شركت در 

بيماري كليوي، (پژوهش، عدم وجود بيماري جسمي 
يا  )ت، صرع، تشنج، سرطان يا تحت شيمي درمانيدياب

عدم مصرف دارو به علت بيماري جسمي يا رواني  ،رواني
از پرسشنامه شدت  39مشخص، كسب نمره باالتر از 

خشم نلسون و معيارهاي خروج آن عدم استفاده از 
هاي كنترل خشم  محتواي آموزشي، شركت در كالس

 )نزديكان، طالقمرگ (ديگر، مواجه شدن با بحران جدي 
ابزار مورد استفاده در اين پژوهش شامل فرم . بود

. مشخصات فردي و پرسشنامه شدت خشم نلسون بود
پايه تحصيلي، رتبه تولد، (پرسشنامه مشخصات فردي 

تحصيالت پدر و مادر، شغل پدر و مادر، وضعيت مسكن 
 11حاوي ) و ميزان درآمد و ورزش و وضعيت قاعدگي

توجه به اهداف پژوهش و مطالعه بود كه با  سؤال
 .جديدترين منابع و مقاالت مرتبط تهيه شده بود

تهيه شده  2000در سال  پرسشنامه شدت خشم نلسون 

شامل و سنجد مي سال را 6- 16و شدت خشم در سنين 
بر اساس مقياس ليكرت چهار  عباراتكه  سؤال است 39

، "2 =دهد  مي مرا آزار"، "1= كنم  نمي توجه( اي گزينه
، "4= شوم  مي عصباني"و  "3= شوم  مي واقعاً ناراحت"

، حداقل و حداكثر امتياز هر فرد بين شود مي گذاري نمره
است و نمره باالتر نشان دهنده خشم  156تا  39

روايي و پايايي اين پرسشنامه . بوده و بالعكستر بيش
. در مطالعات داخل و خارج كشور به تأييد رسيده است

ز كشورتوسط نلسون و همكاران بر روي در خارج ا
ان اجرا شده و نتايج ضريب آموز دانشنفر از  1604

و 86/0تا  85/0ثبات دروني  ،75/0تا  65/0 بازآزمايي
در . آمده است به دست 93/0روايي چهار زير مقياس 

ايران كيميايي به نقل از مجديان روايي و پايايي اين ابزار 
در اين . )24(ش شده استنيز به همان ميزان گزاررا 

تن از  10ها توسط  پرسشنامه صوري پژوهش روايي
. اساتيد دانشكده پرستاري و مامايي مشهد تأييد شد
 پايايي پرسشنامه به شيوه آلفاي كرونباخ محاسبه شد

   .آمد به دست 87/0كه 
بعد از تصويب شوراي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي 

دانشكده پرستاري و مامايي  ،مشهد و تأييد كميته اخالق
مشهد و ارائه آن به آموزش و پرورش و كسب موافقت 

از  مداخله مورد نظر در گروه آموزش مبتني بر وب آنها،
 /به آدرس اينترنتي  30/08/1391تا  15/07/1391

http://lms.mums.ac.ir و براي گروه كنترل به  اجرا شد
ظور رعايت مالحظات اخالقي برنامه رايج آموزش من

نحوه انتخاب . هاي زندگي توسط مدارس اجرا شد مهارت
كه به  4مدارس به اين صورت بود كه با مراجعه به ناحيه 

مدرسه  24تعداد (صورت تصادفي انتخاب شده بود 
راهنمايي دخترانه داشت كه مدارس غيرانتفاعي حذف شد 

با روش تصادفي ) مدرسه بود 10و مدارس دولتي شامل 
تجربي و (مدرسه انتخاب شد و براي انتخاب گروه  دو

ها نيز در دو برگه جداگانه ثبت شد و  نام اين روش) شاهد
ها نيز  نام مدرسه از برگه ثبت گروهكشي  قرعه همزمان با
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برگه برداشته شد و بدين ترتيب گروه تجربي و شاهد 
مربوطه نيز تعداد در مدارس . مورد نظر انتخاب شد

هاي پايه تحصيلي دوم و سوم راهنمايي مشخص  كالس
كالس سوم به  2كالس دوم و  2شد و از هر مدرسه 

ها  از بين كالس. انتخاب شد ساده روش تصادفي
آموزاني كه تمايل به شركت در مطالعه را داشتند به  دانش

. هاي مربوطه تكميل شد صورت در دسترس پرسشنامه
هاي مورد نظر افرادي كه  پرسشنامه پس از بررسي

شرايط دسترسي به اينترنت و رايانه و توانايي كار با 
 130 در نهايترايانه و اينترنت را داشتند انتخاب شدند 

وارد )نفر گروه شاهد 75نفر گروه تجربي و  55(نفر 
گروه شاهد برنامه رايج آموزش و پرورش  .مطالعه شدند

كه در واحد پرورشي ارائه هاي زندگي  با عنوان مهارت
  . شود را دريافت نمودند مي

روش آموزش در گروه تجربي به اين صورت بود كه نام 
كاربري و كدعبور به صورت چاپ شده در برگه در 
اختيار آنها قرار داده شد و از آنها خواسته شد به سامانه 

خواسته شد كه صفحات  آناناز  ،مورد نظر مراجعه كنند
سامانه كه به صورت متن، صوتي و  طراحي شده در
محتواي . حداقل يك بار استفاده كنند را تصويري بود

تهيه شده، شامل تعريف خشم، اهميت خشم، فوايد خشم، 
 كننده عاليم فيزيكي خشم، رفتار پرخاشگرانه، عوامل ايجاد
هاي  خشم و پرخاشگري، خشم ناسالم، خشم سالم، روش

منافع  عدم كنترل خشم، ابراز خشم، بهاي خشم، پيامدهاي
اين مطالب در قالب  .غلبه بر خشم، رفتار جرأتمندانه بود

تمرين عملي نيز در نظر گرفته شده  10و  تهيهصفحه  30
مدت  بررسي جهت ورود به سامانه و دفعات و .بود

توسط مهندس كامپيوتر كه سامانه مورد نظر را  استفاده
چنين شماره  هم. قابل پيگيري بود ،طراحي نموده بود

داده شد تا در  رقراموبايل پژوهشگر در اختيار دوگروه 

  .صورت نياز راهنمايي شوند
هفته از  2خواسته شد به مدت حداقل  تجربياز گروه 

مداخله اتمام بعد از هفته  2 روش مذكور استفاده كنند و
  .مرحله دوم پرسشنامه اجرا شد

ا و كدبندي و ورود آنها به رايانه ه آوري داده پس از جمع
و با  SPSS-16 ها دادهافزار  تجزيه و تحليل توسط نرم

براي توصيف . هاي آماري زير انجام شد روش
هاي پژوهش، از آمار توصيفي شامل  مشخصات واحد

انحراف (توزيع فراواني، ميانگين، درصد و پراكندگي 
از نظر  براي بررسي همگني دو گروه. استفاده شد) معيار

براي مقايسه ومتغيرهاي كيفي از آزمون كاي اسكوئر
ي آموزشي از نظر شدت خشم، از آزمون تي ها گروه

از  ها مستقل و براي مقايسه قبل و بعد هريك از گروه
ها ضريب  در تمام آزمون. آزمون تي زوج استفاده شد

مدنظر قرار  05/0ي معنادارسطح  درصد و 95اطمينان 
اين پژوهش، پژوهشگر كدهاي اخالقي را در انجام . گرفت

در شوراي  910034اين طرح با كد  .رعايت نموده است
  .اخالق دانشگاه مشهد به تائيد رسيداي  منطقه

  
  نتايج
 55(نفر  130در اين پژوهش كننده  ان شركتآموز دانش

ريزش  ،بودند) نفر گروه شاهد 75نفر گروه تجربي و 
دو گروه از نظر پايه ان آموز دانش. نمونه وجود نداشت

تحصيلي، رتبه تولد، تحصيالت مادر، تحصيالت پدر، 
شغل مادر، شغل پدر، وضعيت مسكن، وضعيت قاعدگي و 

دار با  تاريخچه قاعدگي همگن بودند و تفاوت آماري معني
ولي از نظر متغيرهاي ميزان ). 1جدول(يكديگر نداشتند

  ).2جدول(درآمد و ورزش همگن نبودند
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  اي در گروه تجربي و شاهد مقايسه متغيرهاي زمينه :1 جدول

  اي متغيرهاي زمينه
  گروه شاهد گروه تجربي 

 pمقدار   نتيجه آزمون
  )درصد(تعداد )درصد(تعداد

  X2=1/6 40/0  )7/46(35 )9/50(28 دوم  پايه تحصيلي
   df=3  )3/53(40 )1/49(27 سوم

      )4/33(25 )36(20  اول  رتبه تولد
      )7/30(23 )22(12 دوم
  X2=2/3 056/0  )12(9 )11(6 سوم
   df=6  )20(15 )22(12 آخر
      )3/1(1 )6/3(2  تك

      )3/1(1 )6/3(2 دوم و آخر
      0 )8/1(1 سوم و آخر

      )3/1(1 0 چهارم و پنجم
  14/0    0 0 سواد بي  مادرتحصيالت

=X2  )3/13(10 )5/5(3 ابتدايي 2/0    
   df=3  )28(21 )29(16 راهنمايي
      )32(24 )4/27(15 دبيرستان

      )3/25(19 )1/38(21 عالي
      )4/1(1 0 حوزوي

  52/0    )4/1(1 0 سواد بي  تحصيالت پدر
=X2  )8(6 )5/5(3 ابتدايي 6/3    

   df=5  )3/25(19 )1/18(10 راهنمايي
      )3/29(22 )7/32(18 دبيرستان

      )36(27 )7/43(24 عالي
      0 0 حوزوي

=X2  )7/74(56 )1/78(43 دار خانه  شغل مادر 7/0  37/0  
   df=3  )12(9 )4/7(4 آزاد

      )3/9(7 )5/14(8 كارمند
      )4(3 0 بازنشسته

      )3/9(7 )8/1(1 كارگر  شغل پدر
  24/0   )64(48 )3/56(31 آزاد

=X2  )3/21(16 )2/38(21 كارمند 6/1    
   df=3  )4/5(4 )7/3(2 بازنشسته
      )7/66(50 )5/54(30 شخصي

=X2  )28(21 )7/43(24 استيجاري  وضعيت مسكن 02/3  36/0  
   df=2  )3/5(4 )8/1(1 با بستگان

  04/0    )8(6 )7/3(2 <350  ميزان درآمد
=X2  )28(21 )4/45(25 هزارتومان500-350 2/4    

   df=5  )52(39 )3/36(20 ميليون1-5/0
      )7/10(8 )8/12(7 ميليون 2-1
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      )3/1(1 )8/1(1 ميليون2
      )3/9(7 )11(6 رزمي  ورزش

  004/0   )12(9 )1/9(5  شنا
     )3/13(10 )11(6 آمادگي جسماني

      )8(6 0 واليبال
=X2  )7/2(2 0 بسكتبال 1/15    

   df=6  )7/2(2 )1/7(4 غيره
      )52(39 )8/61(34 هيچ ورزشي

=X2  )2/13(10 )8/12(7  بلي  *وضعيت قاعدگي 1/2  92/0  
   df=1  )7/86(65 )2/87(48 خير

=X2  )80(60 )1/78(43  بلي  **تاريخچه قاعدگي 9/0  09/0  
   df=1  )20(15 )9/21(12 خير

  .يا خير منظور از وضعيت قاعدگي اين بود كه در زمان تكميل پرسشنامه قاعده بودند*
   .قاعدگي رخ نداده است منطور از تاريخچه قاعدگي اين بود كه آيا تا زمان تكميل پرسشنامه پريود شده اند يا هنوز **

  
شدت خشم  دادنشان ) 3جدول (آزمون تي زوج 

 يمعنادارآموزان در گروه وب اختالف آماري  دانش
)0001/0=p (جهت كاهش شدت خشم بعد از مداخله  را در

شدت خشم  دادآزمون تي زوجي نشان  چنين هم. دارد
آموزان قبل و بعد در گروه كنترل اختالف آماري  دانش

  )p=5/0(ندارد معنادار
  

  گروه تجربي و شاهد در از مداخله بعد و ان قبلآموز دانششدت خشم  نمرهو انحراف معيار  مقايسه ميانگين :3جدول 
  تي مستقل گروه شاهد گروه تجربي  شاخص آماري متغير

df 

 pمقدار

  
  20/0  128  93/96±94/16 54/95±63/17  قبل از مداخله
  0001/0  128  09/98±41/16 26/89±49/20  بعد از مداخله
  نتايج آزمون
 تي زوجي

605/4=t 

53 Df=  
669/0=t 

73 Df= 

    

     p 0001/0=p 5/0=pمقدار
  

بر ميزان نمره  تأثيرگذاراي  جهت كنترل متغيرهاي زمينه
ها از تحليل كوواريانس استفاده شد و  خشم در گروه

اي با نمره  نتايج نشان داد كه متغيرهاي ذكر شده رابطه
اند و فقط وضعيت مسكن رابطه آماري  خشم اوليه نداشته

آموزاني كه در  داشت به اين صورت كه دانش معنادار
كردند نمره خشم باالتري  يجاري زندگي ميمنزل است

  ).ضريب اتا=013/0و  sig=038/0(داشتند
از نظر ميزان درآمد ماهيانه خانواده، گروه تجربي وضعيت 

بهتري داشت به اين صورت كه ميزان درامد خانواده آنان 
بود، ولي استفاده از تحليل كوواريانس با ضريب  تر بيش
642/0= sig نشان داد كه رابطه بين  005/0=و ضريب اتا

ميزان خشم و ميزان درآمد ماهيانه از نظر آماري معنادار 
از نظر ورزش نيز با استفاده از تحليل  چنين هم. نيست

 022/0=و ضريب اتاsig =081/0كوواريانس با ضريب
مشخص شد كه رابطه آماري معنادار بين نوع ورزش و 

  .ميزان خشم وجود ندارد
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  بحث
 رو روبه جدي خطر با افراد را ازگاريس مهارنشده خشم
 بهينه كاركرد پيشرفت و از را افراد تواند مي و كند مي

 به خشم از اين رو از مديريت ).26تا24و10و9(بازدارد

توان بهره  مي ناسازگاري كاهش براي تدبيري عنوان
آموزش مبتني  تأثير"پژوهش حاضر با هدف كلي . گرفت

بر وب بر شدت خشم نوجوانان در مدارس راهنمايي 
 تأثيرها نشان دهنده  يافته. انجام شد "دخترانه مشهد

. مثبت آموزش بر كنترل خشم نوجوانان از طريق وب بود
هاي اين پژوهش نشان داد كه ميانگين شدت خشم  يافته

نوجوانان دختر بعد از آموزش كاهش يافته است كه 
ي بر وب بوده نآموزش به روش مبت تأثيرنده ده نشان
  .است

بيشتر تحقيقاتي كه در حوزه كنترل خشم وجود دارد، 
ي مديريت خشم بصورت ها روي گروه درماني و آموزش

به حضوري و در طي چندين جلسه انجام شده است 
كه با هدف  مثال در تحقيق ملكي و همكاران عنوان

ترل خشم بر آموزش گروهي مهارت كن تأثيربررسي 
ساله و در كرج و  12-15آموزان پسر  پرخاشگري دانش

نتايج نشان داد كه . انجام شده بود جلسه 12در طي
آموزش گروهي مديريت خشم در كنترل خشم مؤثر بوده 

  .)9(است
آموزش  تأثيرهمچنين مطالعه رافضي كه با هدف بررسي 
 15-18آموز  كنترل خشم بر پرخاشگري دختران دانش

جلسه  8نشان داد كه  ساله در تهران انجام شده بود،
 مؤثرتواند روي كنترل خشم  مي گروهيآموزش 

  .)27(باشد
ميرباقري و همكاران در تحقيق خود با هدف بررسي 

بحث گروهي بر خود پنداره و پرخاشگري در  تأثير
آموزان پسر كه در تهران انجام شد، نشان دادند كه  دانش

ي ارتباطي روي كنترل ها بحث گروهي با محوريت مهارت
 داد پژوهش نويدي نشان. )28(بود مؤثرخشم نوجوانان 

 يك هفته هر(هفته  14 طول در خشم مديريت برنامه كه

توانست  ان دبيرستانيآموز دانش براي )اي هدقيق 90 جلسة
  .)25(باشد مؤثردر كنترل خشم آنها 
 تأثيركه با هدف بررسي  و همكاراندر مطالعه كيميايي 

آموزش هوش هيجاني بر پرخاشگري نوجوانان 
نفر از پسراني كه نمره باالتر  10پرخاشجوي و بر روي 

از پرسشنامه خشم كسب كرده بودند، انجام شد نتايج 
تواند باعث كنترل  مي هوش هيجاني نشان داد كه آموزش

نشان دادند همچنين نتايج برخي مطالعات . )24(خشم شود
 يها دوره در كننده بزرگساالن شركت و كه نوجوانان

 و ،كرده كسب را مديريت خشم ي ها مهارت نظر، مورد
 از خشم، ريزي از برون ناشي رخدادهاي شدت و فراواني

 يافته آنها كاهش ميان در ناسازگارانه، رفتارهاي جمله

نتايج اين مطالعات با  .)31تا29و26تا24و10و9و5و2(است
  .ي دارندخوان هممطالعه حاضر 
آمده از مطالعات مختلف و مطالعه  به دستمقايسه نتايج 

روي كنترل  ها مثبت اين برنامه تأثيرحاضر نشان دهنده 
مطالعات نشان داد  برخي ولي نتايج ؛خشم نوجوانان است

ي و در پذير كه آموزش مبتني بر وب به دليل انعطاف
ي آموزش حضوري ها يها دن نسبت به روشدسترس بو
تواند بيشتر مورد استفاده قرار  مي و سنتي

مثال نتايج مطالعه حسيني  به عنوان ).34تا32و18(گيرد
آموزش به كمك  تأثيرنسب و همكاران با هدف تعيين 

گيري عاليم  رايانه و نمايش علمي بر ميزان يادگيري اندازه
در تبريز انجام شد، حياتي در دانشجويان پرستاري كه 

نشان داد كه اين دو روش تفاوت معنادار آماري با هم 
ندارند، يعني هر دو شيوه آموزشي موجب پيشرفت مثبت 

دهد كه  اين نتايج نشان مي. در دانش دانشجويان شده بود
تواند  استفاده از رايانه به عنوان يك رسانه آموزشي مي

ركت در هاي آموزش مستقيم مثل ش به اندازه روش
. )35(و بحث گروهي مؤثر باشد) نمايش عملي(كالس

اي كه با هدف  همچنين قمري گيوي و همكاران در مطالعه
بررسي اثربخشي درمان شناختي رفتاري مبتني بر رايانه 
در مقايسه با درمان به شيوه باليني در افسردگي اساسي 
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كه در اردبيل انجام شد، نشان دادند كه تفاوتي در ميزان 
اين دو روش درماني با يكديگر وجود نداشته اثربخشي 

ها در مقايسه با گروه شاهد  است؛ ولي هر دو اين روش
اند كه اين حكايت از  به طور معناداري مؤثرتر بوده

با توجه . ها در درمان افسردگي دارد مؤثربودن اين روش
به اين كه درمان و كنترل افسردگي ساختاريافته است و 

تواند به  گردد به راحتي مي اجرا ميبه طور گام به گام 
اي و يا غيرحضوري تبديل گردد،  هاي رايانه فرمت

با توجه به محدوديت دسترسي به درمان  چنين هم
شناختي رفتاري سنتي و شمار زياد افرادي كه ضعف در 
كنترل افسردگي دارند، مداخالت مبتني بر وب اين 

رمان اين گونه سيل را دارد كه منابع مورد نياز براي دنپتا
تواند به  افراد را كاهش دهند، چرا كه اين رويكردها مي

. جويي كند گران صرفه طور قابل توجهي در وقت درمان
رايانه نام كساني را كه در جستجوي درمان هستند فاش 

. گردد كند و منجر به حفظ حريم شخصي آنان مي نمي
اي سازي و بازيابي اطالعات از ديگر مزاي تسهيل ذخيره

چنين  اين مداخالت هم. روش مبتني بر رايانه است
برانگيزاننده خود مديريتي در فرد هستند و به او اختيار 

دهند، چرا كه ايده اساسي اكثر مداخالت مبتني بر وب  مي
كند،  اي در درمان خود ايفا مي اين است كه فرد نقش عمده

گر فرد در طول مراحل  در حالي كه درمانگر فقط حمايت
هم مداخله ما  با نتايجيوي نتايج قمري گ. )36(رمان استد

به عبارت ديگر با توجه به اين كه خشم يك . سواست
سازه رواني است و كنترل آن نياز به صرف زمان دارد و 
از طرفي بايد مرحله به مرحله صورت گيرد، بنابراين با 
توجه به محدوديت دسترسي به منابع و امكانات و منافع 

تواند به  مي ،دشماري كه براي آموزش گيرنده دار بي
 .مؤثر به كار گرفته شوداي   عنوان مداخله

آموزش از طريق وب به دليل داشتن مزايايي همچون در 
 به وسيلهدسترس بودن آن در همه جا و همه زمان 

اينترنت، تغيير محوريت آموزش از معلم به فراگير، اين 
روش آموزشي را تبديل به يك ابزار مفيد و قابل اعتماد 

ي ها تواند محدوديت مي آموزش از طريق وب. تكرده اس
موجود در آموزش به روش سنتي را بر طرف كرده و 

  . )32(ي را فراهم كندپذير يادگيري آسان و انعطاف
در بيشتر مطالعاتي كه در زمينه مديريت خشم به روش 

كوتاه  ،ها آموزش سنتي انجام شده بود يكي از محدوديت
قف شدن آن در برهه زماني بودن دوره آموزش و متو

وابسته به زمان . )37و25و24(است عنوان شدهكوتاه 
و ادامه دار بودن آموزش از  پذير نبودن، قابل انعطاف

تواند يكي از مزاياي اين روش نسبت به  مي طريق وب
در دسترس بودن آن  چنين هم. ي ذكر شده باشدها روش

اينترنت، تغيير محوريت  به وسيلهدر همه جا و همه زمان 
آموزش از معلم به خود فراگير، اين روش آموزشي را 

آموزش . تبديل به يك ابزار مفيد و قابل اعتماد كرده است
ي موجود در آموزش ها تواند محدوديت مي از طريق وب

به روش سنتي را بر طرف كرده و يادگيري آسان و 
  ).32(ي را فراهم كندپذير انعطاف

 ،نشان داد كه بين پايه تحصيلي، رتبه تولدمطالعه حاضر
و  تحصيالت مادر، تحصيالت پدر، شغل مادر، شغل پدر

ميزان نمره خشم رابطه آماري معناداري وجود ندارد كه 
با نتايج مطالعه ترشيزي و همكاران بوده  سو هم

اي  رابطهخشم و تاريخچه قاعدگي چنين بين  هم .)38(است
با نتايج  سو همآماري معنادار وجود نداشت كه غير 

مكان تواند به علت  ترشيزي و همكاران است كه اين مي
زمان و چنين گذشت  جغرافيايي و نقش فرهنگ و هم
بين خشم . )38(باشد ها آموزش توسط مدارس و خانواده

و وضعيت قاعدگي رابطه آماري معنادار وجود نداشت كه 
. )6(است با نتايج مطالعه غفاري و همكاران سو همغير 

و همكاران اين مطالعه را در مقطع دبيرستان  البته غفاري
اند و با توجه به اين كه در اين مقطع قاعدگي  انجام داده

 احتماالًگذاري و  تواند همراه با تخمك شروع شده و مي
باشد بنابراين و سندروم پيش از قاعدگي  ديسمنوره

ولي مطالعه حاضر . تواند در ميزان خشم مؤثر باشد مي
قاعدگي تازه شروع در مقطع راهنمايي بوده كه معموالً 



  و همكاران اعظم زيبايي  تأثير آموزش مبتني بر وب بر كنترل خشم نوجوانان
 

 http://ijme.mui.ac.ir )10(13؛ 1392دي / مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي /  792

  . گذاري وجود ندارد شده و اغلب تخمك
دسترس با  در نبود يك شبكه پيوسته اينترنتي قابل قبول

ان، عدم آموز دانشسرعت مناسب، عدم عالقه برخي از 
ترين  بران به منابع الكترونيكي از عمدهآشنايي كار

مشكالتي بود كه تيم تحقيقاتي در زمان مطالعه با آن 
  .روبرو بودند

از نقاط قوت اين مطالعه انتخاب جمعيت نوجوان به عنوان 
واحد پژوهش است با توجه به اين كه جمعيت نوجوان 

است مطالعه و پژوهش درمورد  پذير آسيبجزو جمعيت 
و به دنبال آن  آنان مشكالتكشف  منجربه اين گروه سني

استفاده از جمعيت دختران با  چنين هم. گردد ميها  راه حل
توجه به اين كه از همان دوران كودكي به طريقي تربيت 

شوند كه بايد خشم خود را بروز ندهند و اين عامل  مي
و به دنبال  تر بيشباعث سركوب خشم و انرژي تخريبي 

شود و  خود و خانواده و جامعه مي به تر بيشآن آسيب 
باعث از هم پاشيدن روابط به خصوص با همساالن كه 

. شود مي ،براي اين رده سني بسيار حياتي و مهم است
اي است كه از روش  اولين مطالعه اين بررسي چنين هم

غيرحضوري و آنالين براي آموزش در زمينه كنترل 
  .است خشم استفاده شده و در نوع خود بديع

هاي آموزشي از  در نهايت تمركز بر بهبود كيفيت محتوا
شود زيرا اين پژوهش در قالب  طريق وب پيشنهاد مي

نامه بوده و بدليل كمبود وقت دانشجو و اساتيد، بر  پايان
تمركز  وب محيط آموزشي سازي عوامل زيبا و جذاب

  .الزم صورت نگرفته است
  

  گيري نتيجه
با توجه به اين كه با آموزش از طريق وب، كنترل خشم 
نوجوانان بهبود يافته و باعث كاهش در شدت خشم شده 

توان اظهار داشت كه اين روش جهت آموزش  است، مي
توان از اين شيوه  است؛ بنابراين مي مؤثرنوجوانان 

آموزشي با هدف كاهش مشكالت آموزش حضوري و 
  .وداطمينان خانواده استفاده نم

  
  قدرداني

نامه كارشناسي ارشد با كد  اين پژوهش از متن پايان
بدين وسيله از دانشگاه . استخراج شده است ،910034

علوم پزشكي مشهد به دليل تأمين اعتبار اين پژوهش و از 
آموزان  مديران و دانش ،دانشكده پرستاري و مامايي

آموزش و پرورش خصوصاً مدارس ديانت و  4ناحيه 
بانك صادرات كه همكاري الزم را داشتند نهايت شهداي 

  .تشكر را دارم
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Abstract 
 
Introduction: Anger is one of the main reasons for youngster to visit mental health counseling centers. It is 
considered as the main health problem in youth. Frequent arousal anger may activate aggressive behavior 
and it might damage psychological adjustment, individual and social health. Therefore employing preventive 
and effective strategies of anger management seem to be necessary. The aim of this study is to determine the 
efficacy of web-based education on anger management in guidance school girls of Mashhad. 
Methods: This was a semi-experimental study using pretest and posttest method and a control group. 130 
female students were randomly selected from province number 4 of Mashhad then randomly divided into two 
groups. Data gathering tools included a questionnaire about characteristics of modules under investigation 
and Nelson et al aggression questionnaire that were completed in two phases, before and one month after 
intervention. Intervention comprised administered anger management program for the intervention group 
via web. Data was analyzed using chi2, paired t, independent t, and covariance tests. 
Results: Chi2 test showed that both groups are similar in terms of demographic variables. Anger scores also 
showed no statistically significant difference between the two groups before intervention. However after 
intervention, anger score was 89/2±20.4 out of total score of 156 which was significantly lower compared to 
98.0±16.04 of control group (p= 0.0001). 
Conclusion: According to the results, web-based anger control and management program through indirect 
method at home is an effective way to improve anger control. Therefore, it is recommended that schools use 
this method nationwide. 
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