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Article Type 
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 Purpose: The addicted to online games is increasing, and 

considering its negative consequences, the present research was 

conducted with the aim of determining the effect of anger control 
education on decreasing anger and anxiety and increasing social 

adjustment of students addicted to online games. 

Materials and Methods: This study in terms of purpose was 
applied and in terms of implementation method was semi-

experimental with a pre-test, post-test and follow-up design with a 

control group. The research population was the fifth grade students 

of district 2 of Sari city in the 2021-22 academic years. The sample 
size based on G Power software for each group was determined 15 

people, who this number was selected by purposive sampling 

method and by random method replaced into two experimental and 
control groups. The experimental group 12 sessions of 90 minute 

underwent the anger control education, and during this time the 

control group did not receive any education. The research tools were 
the addiction to online games questionnaire (Wang and Chang, 

2002), children's anger inventory (Nelson and Finch, 2000), 

children's anxiety scale (Spence, 1997) and children's social 

adjustment scale (Dokhanchi, 1998) and the data were analyzed by 
methods of variance analysis by repeated measurement and 

Bonferroni post hoc test in SPSS-26 software. 

Findings: The findings showed that the anger control education 
decreased the anger and anxiety and increased the social adjustment 

of students addicted to online games, and the results remained in the 

follow-up phase (P<0.001). 
Conclusion: The results of this research indicated the effect of anger 

control education and its permanence on decreasing anger and 

anxiety and increasing social adjustment of students addicted to 

online games. Therefore, professionals and therapists can use anger 
control education along with other treatment methods to improve 

psychological characteristics, especially to decrease the anger and 

anxiety and increase the social adaptation. 
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 و اضطراب و خشم کاهش بر خشم کنترل آموزش تاثیر

 به وابسته آموزاندانش اجتماعی سازگاری افزایش

آنالین هایبازی  

 1درخش مینو
 ازاد دانشگاه ساری، واحد نشناسی،روا گروه دکتری، دانشجوی
 .ایران ساری، اسالمی،

 
 *2حیدری شعبان

 اسالمی، آزاد دانشگاه ساری، واحد روانشناسی، گروه استادیار،
 (.مسئول نویسنده) ایران ساری،

 
 3زاده حسن رمضان

 ساری، اسالمی، آزاد دانشگاه ساری، واحد روانشناسی، گروه استاد،
 .ایران

 
 دهیچک

 هتوج با و است فزایشا حال در آنالین هایبازی به وابستگی: هدف
 آموزش تاثیر تعیین هدف با حاضر پژوهش آن، منفی پیامدهای به

 عیاجتما سازگاری افزایش و اضطراب و خشم کاهش بر خشم کنترل
 .شد انجام آنالین هایبازی به وابسته آموزاندانش
 شیوه نظر از و کاربردی هدف نظر از مطالعه این: هاروش و مواد
 همراه پیگیری و آزمونپس آزمون،پیش طرح با آزمایشینیمه اجرا

 ییابتدا پنجم پایه آموزاندانش پژوهش جامعه. بود کنترل گروه با
 حجم. بودند 1400-1401 تحصیلی سال در ساری شهر 2 ناحیه
 تعیین نفر 15 گروه هر برای G Power افزارنرم اساس بر نمونه

 ادفیتص روش با و انتخاب هدفمند گیرینمونه روش با تعداد این که
 12 آزمایش گروه. شدند جایگزین کنترل و آزمایش گروه دو در

 این در و گرفت قرار خشم کنترل آموزش تحت ایدقیقه 90 جلسه
 پژوهش ابزارهای. نکرد دریافت آموزشی کنترل گروه مدت

 ،(2002 چانگ، و وانگ) آنالین هایبازی به اعتیاد پرسشنامه
 اضطراب مقیاس ،(2000 فینچ، و نلسون) کودکان خشم سیاهه

 کودکان اجتماعی سازگاری مقیاس و( 1997 اسپنس،) کودکان
 با واریانس تحلیل روش با هاداده و بودند( 1377 دخانچی،)

-SPSS افزارنرم در بنفرونی تعقیبی آزمون و مکرر گیریاندازه
 .شدند تحلیل 26
 شمخ کاهش باعث خشم کنترل آموزش که داد نشان هایافته: هایافته

 به وابسته آموزاندانش اجتماعی سازگاری افزایش و اضطراب و
 اندم باقی نیز پیگیری مرحله در نتایج و شد انجام آنالین هایبازی

(001/0>P). 
 و شمخ کنترل آموزش تاثیر از حاکی پژوهش این نتایج: گیرینتیجه

 سازگاری افزایش و اضطراب و خشم کاهش بر آن ماندگاری
 بنابراین،. بود آنالین هایبازی به وابسته آموزاندانش اجتماعی

 ویژهبه روانشناختی هایویژگی بهبود برای درمانگران و متخصصان
 دتواننمی اجتماعی سازگاری افزایش و اضطراب و خشم کاهش برای

 استفاده درمانی هایروش سایر کنار در خشم کنترل آموزش روش از
 .کنند

 
 سازگاری اضطراب، خشم، خشم، کنترل آموزش: هاواژه کلید

 .آنالین هایبازی به اعتیاد اجتماعی،

 
 19/07/1401: افتیدر خیتار
 30/11/1401:  رشیپذ خیتار
 ده مسئول: نویسنshaban.haydari17@yahoo.com 

 مقدمه
های اخیر سبب افزایش چشمگیر توسعه سریع اینترنت در دهه

و  هاهای آنالین شده است و وجود تبلتاستفاده از اینترنت و بازی
(. 1کند )د میهای هوشمند نیز استفاده از آنها را تشدیموبایل

های اینترنتی یکی از عنوان یکی از انواع بازیهای آنالین بهبازی
های انسان در عصر حاضر انگیزترین فعالیتترین و هیجانجذاب

های نسبتاً زیادی است که عده زیادی از کودکان و نوجوانان ساعت
ی ها(. افراد در حین بازی2دهند )روز را به آن اختصاص میاز شبانه

های کردن، پیداکردن دوست و انجام تعاملآنالین امکان صحبت
رفتاری دارند و اعتیاد به آنها باعث ایجاد مشکالت تحصیلی، هیجانی 

های آنالین دو دیدگاه (. درباره بازی3شود )و اجتماعی زیادی می
ها باعث افزایش متفاوت وجود دارد و برخی معتقدند که این بازی

نوجوانان برای یادگیری شدند، اما برخی دیگر  انگیزه کودکان و
ها هم خشنونت و پرخاشگری را افزایش معتقدند که این بازی

(. اعتیاد به 4شوند )دهند و هم باعث وابستگی و اعتیاد به آنها میمی
های آنالین یا وابستگی به آنها یک رفتار وسواسی، افراطی، بازی

(. خشم 5باشد )و روانی می غیرقابل کنترل و مخرب از لحاظ جسمی
ی از های آنالین یکعنوان یکی از پیامدهای منفی وابستگی به بازیبه

د باشکننده میهای رایج در شرایط ناگوار، بحرانی و ناکامواکنش
(. خشم نوعی احساس منفی شدید و واکنش در برابر یک منبع 6)

کند، یهایی که فرد احساس خطر متهدیدکننده است و در موقعیت
خاطر ساده تا یک (. خشم با دامنه یک رنجش7شود )ایجاد می

های هیجانی بدون توجه به دنبال کاهش تنشعصبانیت شدید به
 (.8باشد )عواقب و پیامدهای آن می

ش های آنالین، افزاییکی دیگر از پیامدهای منفی وابستگی به بازی
روانی شایع در های عنوان یکی از اختالل( که به9اضطراب است )

کودکان به معنای یک پاسخ هیجانی ناخوشایند، مبهم، فراگیر و 
(. 10باشد )توأم با دلواپسی با منبع نامشخص درباره رویدادها می

اضطراب با تغییرهای جسمی، هیجانی و اجتماعی زیادی همراه است 
های شناختی، اجتماعی و هیجانی، افت سالمت و سبب کاهش توانایی

(. اختالل اضطراب 11شود )زندگی میزندگی و تنزل سبک و کیفیت
در دوران کودکی و نوجوانی شایع است و با عالئمی مانند خجالت، 

های جسمی و روانی، کندی افت تحصیلی، اختالل خواب، ناراحتی
(. از دیگر پیامدهای 12گردد )حرکتی و خشونت مشخص می

 توان به کاهشمیهای آنالین وابستگی منفی وابستگی به بازی
عنوان یک فرآیند (. سازگاری به13سازگاری اجتماعی اشاره کرد )

زای واقعی و غیرواقعی های استرسپیوسته به معنای مدیریت موقعیت
(. سازگاری اجتماعی 14زندگی با هدف ارضای نیازها است )

ها و نیازهای یک فرآیندی برای کنارآمدن با استانداردها، ارزش
(. سازگاری 15باشد )شدن در جامعه میهدف پذیرفتهجامعه با 

های خود با منافع و اجتماعی مستلزم هماهنگی بین نیازها و خواسته
های اجتماعی و های دیگران است که سبب کاهش درگیریخواسته
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 1401زمستان ، 4، شماره 6 دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

ران بینی رفتارهای دیگافزایش توانایی مدیریت رفتارهای خود و پیش
سازگاری با دیگران و انجام  (. توانمندی افراد در16شود )می

رفتارهای مطلوب اجتماعی میزان محبوبیت را نزد همساالن، 
 (.17کند )معلمان، والدین و دیگر بزرگساالن مشخص می

های بسیاری وجود دارد که های روانشناختی روشبرای بهبود ویژگی
(. این 18های احتماالً موثر آموزش کنترل خشم است )یکی از روش

های پیشگیری از شیوع انواع وزشی یکی از موثرترین برنامهشیوه آم
رفتارهای پرخطر و افزایش خودکارآمدی شخصی و اجتماعی 

باشد که باعث افزایش سازگاری و باالرفتن ظرفیت روانشناختی می
(. آموزش کنترل خشم 19شود )محور میافراد برای زندگی سالمت

دف ایجاد تغییر در رفتار و نوعی رویکرد رفتار درمانی شناختی با ه
باشد شناخت افراد از طریق تعدیل شدت، مدت و فراوانی خشم می

شود تا (. در این شیوه آموزشی به افراد آموزش داده می20)
پذیری خود را در برابر های مدیریت خشم را افزایش و آسیبمهارت

(. برنامه آموزش کنترل خشم 21پیامدهای منفی خشم کاهش دهند )
دنبال حذف خشم نیست و میزانی خشم برای زندگی ضروری هب

دنبال خودنظارتی شناختی، هیجانی، فیزیولوژیکی و است، بلکه به
 (.22باشد )رفتاری خشم می

های کمی درباره تاثیر آموزش کنترل خشم بر اضطراب و پژوهش
 ها متفاوتسازگاری اجتماعی انجام شده و حتی گاهی نتایج پژوهش

( نشان داد که برنامه 2021نتایج پژوهش یون و یو )برای مثال بودند. 
مدیریت خشم باعث کاهش خشم و استرس شغلی، افزایش بهزیستی 

(. خانکش 19روانشناختی و بهبود تنظیم ضربان قلب پرستاران شد )
( ضمن پژوهشی به این نتیجه رسیدند که آموزش 1399و همکاران )

و اضطراب کودکان کار  مدیریت خشم باعث کاهش پرخاشگری
( گزارش 1398(. در پژوهشی دیگر هارونی و همکاران )23شد )

کردند که آموزش مدیریت خشم باعث کاهش خشم و افزایش تاب 
آوری، سخت رویی و سالمت عمومی دانش آموزان دختر هنرستانی 

( 1398(. همچنین، نتایج پژوهش شکوهی یکتا و همکاران )24شد )
ش مدیریت خشم باعث کاهش خشم، افسردگی، نشان داد که آموز

(. 25اضطراب و تنیدگی دانش آموزان مدارس غیرانتفاعی شد )
( ضمن پژوهشی به این نتیجه رسیدند که 2016پرابهیو و همکاران )

مدیریت خشم نقش موثری در کاهش اضطراب و افسردگی، کنترل 
 محیط های پراسترس و بهبود سالمت روان و فعالیت های درسی

(. در پژوهشی دیگر 26دانشجویان کارشناسی پزشکی داشت )
( گزارش کردند که تنظیم خشم بر 2015یاماگیوچی و همکاران )

 86تا  35اضطراب اجتماعی و استرس ادراک شده مردان و زنان 
(. عالوه بر آن، نتایج پژوهش 27ساله اثر مستقیم و معناداری داشت )

د که آموزش گروهی مدیریت ( نشان دا1397سعیدمنش و قربانی )
خشم باعث افزایش سازگاری اجتماعی و شغلی مبتالیان به میگرن 

( ضمن پژوهشی به این نتیجه رسید که 2017(. کیومار )28شد )
مدیریت خشم با تکنیک برگشت خشم در نوجوانان مدرسه ای 
باعث کاهش پرخاشگری و بهبود مهارت های اجتماعی، سازگاری 

(. در پژوهشی دیگر حسینی 29روانی آنان شد ) اجتماعی و سالمت
( گزارش کردند که آموزش مهارت های کنترل 1396و همکاران )

خشم باعث افزایش سازگاری کلی و مولفه های آن شامل سازگاری 

در خانه، سازگاری بهداشتی و سازگاری عاطفی دانشجویان دانشگاه 
اجتماعی و علوم پزشکی شد، اما تاثیر معناداری بر سازگاری 

 (.30سازگاری شغلی آنان نداشت )
های آنالین در امروزه در مقایسه با گذشته استفاده از بازی

ها با اینکه بسیار آموزان رشد چشمگیری داشته و این بازیدانش
ژه ویجذاب و مهیج هستند، اما باعث ایجاد مشکالت نسبتاً زیادی به

شوند. از اعی میهای خشم، اضطراب و سازگاری اجتمدر زمینه
ها در کودکان نیز مانند نوجوانان آنجایی که میزان شیوع این بازی
های درمانی دنبال استفاده از روششیوع بسیاری دارد، لذا باید به

ویژه در زمینه خشم، مناسب جهت کاهش مشکالت آنها به
اضطراب و سازگاری بود. با توجه به مبانی نظری و از آنجایی که 

ضر بر روی خشم، اضطراب و سازگاری اجتماعی پژوهش حا
رسد که استفاده از روش آموزش کنترل کودکان است به نظر می

خشم بتواند در این زمینه موثر واقع شود. بررسی پیشینه پژوهشی 
های اندکی درباره تاثیر آموزش کنترل مشخص کرد که پژوهش

ج اهی نتایخشم بر اضطراب و سازگاری اجتماعی انجام شده و حتی گ
 گیری دربارهها متفاوت بوده است. در نتیجه، برای تصمیمپژوهش

تاثیر روش مداخله آموزش کنترل خشم بر متغیرهای ذکرشده نیاز 
باشد و پژوهش حاضر نیز با همین هدف های بیشتری میبه پژوهش

های آنالین زیاد و در طراحی شده است. بنابراین، وابستگی به بازی
است و با توجه به پیامدهای منفی آن، پژوهش حاضر حال افزایش 

با هدف تعیین تاثیر آموزش کنترل خشم بر کاهش خشم و اضطراب 
ن های آنالیآموزان وابسته به بازیو افزایش سازگاری اجتماعی دانش

 انجام شد.
 

 مواد و روش ها
آزمایشی این مطالعه از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا نیمه

آزمون و پیگیری همراه با گروه کنترل بود. آزمون، پسرح پیشبا ط
شهر ساری  2آموزان پایه پنجم ابتدایی ناحیه جامعه پژوهش دانش

افزار بودند. حجم نمونه بر اساس نرم 1400-1401در سال تحصیلی 
G Power  نفر تعیین که این تعداد با روش  15برای هر گروه

گیری هدفمند، ند. در روش نمونهگیری هدفمند انتخاب شدنمونه
شود که در پژوهش هایی انتخاب میها با توجه به مالکنمونه

های های ورود به مطالعه شامل وابستگی به بازیحاضر مالک
های در پرسشنامه اعتیاد به بازی 56آنالین و کسب نمره حداقل 

 ها وآنالین، تمایل جهت شرکت در پژوهش، عدم ابتالء به بیماری
های های روانی در شش ماه گذشته، عدم استفاده از سایر روشاختالل

صورت همزمان و مصرف داروهای آموزشی و درمانی به
های خروج پزشکی مانند ضداضطراب و ضدافسردگی و مالکروان

از مطالعه شامل انصراف از ادامه همکاری و غیبت بیشتر از یک 
 جلسه بودند.

صورت بود که بعد از تصویب پروپوزال روند اجرای پژوهش به این 
شهر  2وپروش ناحیه اقدام به هماهنگی با مسئوالن اداره آموزش

ها ساری جهت انتخاب نمونه و انجام پژوهش شد. برای والدین نمونه
اهمیت و ضرورت پژوهش بیان و درباره رعایت نکات اخالقی از 

طالعات ماندن اها، محرمانهجمله رازداری، حفظ حریم نمونه

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 is

la
m

ic
lif

ej
.c

om
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             3 / 10

https://islamiclifej.com/article-1-1600-fa.html


  306.. . و اضطراب و خشم کاهش بر خشم کنترل آموزش تاثیر  

Journal of Islamic Life Style Volume 6, Issue 4, Winter 2023 

 30شخصی و غیره به آنها اطمینان داده شد. در نهایت، تعداد 
های ورود به آموز پایه پنجم ابتدایی پس از بررسی مالکدانش

مطالعه انتخاب و با روش تصادفی در دو گروه مساوی شامل 
جلسه  12های آزمایش و کنترل جایگزین شدند. گروه آزمایش گروه

ل خشم قرار گرفت و در این مدت ای تحت آموزش کنتردقیقه 90

گروه کنترل آموزشی دریافت نکرد. الزم به ذکر است که آموزش 
( ساخته شد و 2013کنترل خشم بر اساس برنامه ریلی و شاپر )

 ارائه شد. 1ها در جدول تفکیک جلسهترین محتواهای آن بهمهم
 

 
 اهتفکیک جلسهترین محتواهای آموزش کنترل خشم به. مهم1جدول 

 محتواها هاجلسه
 قوانین گروه، پیامدها و نتایج مداخله، باورهای غلط درباره خشم، راهبردهایی برای کنترل خشم و تکلیف منزل 1
 های خشم، ارزیابی خشم و تکلیف منزلوقایع آغازگر خشم، نشانه 2
 برنامه کنترل خشم، آرمیدگی از طریق تنفس و تکلیف منزل 3
 پرخاشگری، آرمیدگی پیشرونده عضالنی و تکلیف منزلچرخه خشم و  4
 ، توقف فکر و تکلیف منزلA-B-C-Dمدل  5
 های قبل و تکلیف مرتبط با آنهامرور مفاهیم جلسه 6
 ورزی مقدماتی، مدل حل تعارض مقدماتی و تکلیف منزلجرأت 7
 ورزی پیشرفته، مدل حل تعارض پیشرفته و تکلیف منزلجرأت 8
 خشم و خانواده مقدماتی و تکلیف منزل 9
 خشم و خانواده پیشرفته و تکلیف منزل 10
 های قبل، ایفای نقش مقدماتی و تکلیف منزلمرور مفاهیم جلسه 11
 بندیهای قبل، ایفای نقش پیشرفته و جمعمرور مفاهیم جلسه 12

ابزار استفاده شد که ها از چهار در این پژوهش برای گردآوری داده
 شوند.در زیر شرح داده می

های آنالین: این پرسشنامه توسط وانگ و پرسشنامه اعتیاد به بازی
ماده طراحی شد. برای پاسخگویی به هر ماده  20( با 2002چانگ )

ندرت با نمره یک تا همیشه با نمره پنج ای از بهاز روش پنج گزینه
ها محاسبه و حداقل مجموع نمره گویه شود. نمره ابزار بااستفاده می

و باالتر  56است و نمره  100و حداکثر نمره در آن  20نمره در آن 
های آنالین و در کل نمره باالتر دهنده وابستگی به بازینشان
 باشد. وانگ و چانگهای آنالین میدهنده اعتیاد بیشتر به بازینشان

ل عاملی اکتشافی بررسی و ( روایی سازه ابزار را با روش تحلی2002)
نتایج حاکی از وجود دو عامل مشکالت اجتماعی خلقی و مشکالت 
عملکرد تحصیلی و شغلی بود و پایایی کل آن را با روش آلفای 

پیام و همکاران (. در ایران، زندی31گزارش کردند ) 90/0کرونباخ 
 و( روایی سازه ابزار را با روش تحلیل عاملی تاییدی بررسی 1394)

نتایج حاکی از وجود دو عامل مشکالت اجتماعی خلقی و مشکالت 
عملکرد تحصیلی و شغلی بود و پایایی کل آن را با روش آلفای 

(. در پژوهش حاضر مقدار پایایی 32محاسبه نمودند ) 95/0کرونباخ 
 دست آمد.به 92/0با روش آلفای کرونباخ 

 39( با 2000چ )سیاهه خشم کودکان: این سیاهه توسط نلسون و فین
ای ماده طراحی شد. برای پاسخگویی به هر ماده از روش چهار گزینه

ه شوم با نمره چهار استفادکنم با نمره یک تا عصبانی میاز توجه نمی
ها محاسبه و حداقل نمره شود. نمره ابزار با مجموع نمره گویهمی

دهنده ناست و نمره باالتر نشا 156و حداکثر نمره در آن  39در آن 
( روایی سازه ابزار 2000باشد. نلسون و فینچ )خشم بیشتر کودکان می

را با روش تحلیل عاملی اکتشافی بررسی و نتایج حاکی از وجود 
چهار عامل ناکامی، پرخاشگری بدنی، روابط با همساالن و روابط 

 93/0با مراجع قدرت بود و پایایی کل آن را با روش آلفای کرونباخ 
( روایی 1392(. در ایران، زیبایی و همکاران )33دند )گزارش کر

تن از اساتید دانشکده پرستاری و مامایی  10صوری ابزار را توسط 
محاسبه  87/0مشهد تایید و پایایی کل آن را با روش آلفای کرونباخ 

(. در پژوهش حاضر مقدار پایایی با روش آلفای کرونباخ 34نمودند )
 دست آمد.به 90/0

 45( با 1997اضطراب کودکان: این مقیاس توسط اسپنس )مقیاس 
ای ماده طراحی شد. برای پاسخگویی به هر ماده از روش چهار گزینه

شود. نمره از هرگز با نمره صفر تا همیشه با نمره سه استفاده می
و  0ها محاسبه و حداقل نمره در آن ابزار با مجموع نمره گویه

دهنده اضطراب نمره باالتر نشان است و 135حداکثر نمره در آن 
( روایی سازه ابزار را با روش 1997باشد. اسپنس )بیشتر کودکان می

تحلیل عاملی اکتشافی بررسی و نتایج حاکی از وجود شش عامل 
حمله وحشت و ازدحام هراسی، اختالل اضطراب جدایی، هراس 

عملی و  -اجتماعی، ترس از صدمه جسمی، اختالل وسواس فکری
ازحد بود و اختالل اضطراب بیش -یافتهالل اضطراب تعمیماخت

(. 35گزارش کردند ) 96/0پایایی کل آن را با روش آلفای کرونباخ 
( روایی صوری ابزار را توسط 1399در ایران، بختیاری و همکاران )

تن از متخصصان گروه علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه آزاد  15
و پایایی کل آن را با روش آلفای کرونباخ اسالمی واحد گرگان تایید 

(. در پژوهش حاضر مقدار پایایی با روش 36محاسبه نمودند ) 91/0
 دست آمد.به 94/0آلفای کرونباخ 
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 1401زمستان ، 4، شماره 6 دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

مقیاس سازگاری اجتماعی کودکان: این مقیاس توسط دخانچی 
ماده طراحی شد. برای پاسخگویی به هر ماده از روش  37( با 1377)

ز هیچ وقت با نمره صفر تا بیشتر اوقات با نمره سه ای اچهار گزینه
گذاری صورت معکوس نمرهها بهشود و برخی گویهاستفاده می

ها محاسبه و حداقل نمره شوند. نمره ابزار با مجموع نمره گویهمی
دهنده است و نمره باالتر نشان 111و حداکثر نمره در آن  0در آن 

( روایی 1377باشد. دخانچی )یسازگاری اجتماعی بیشتر کودکان م
صوری و محتوایی ابزار را با نظر خبرگان تایید و پایایی کل آن را 

(. در ایران، حسینی 37گزارش کرد ) 79/0کردن با روش دونیمه
( پایایی ابزار را با روش آلفای کرونباخ در 1401خرم و همکاران )

حاسبه م 73/0و  71/0ترتیب آزمون بهآزمون و پسمراحل پیش
(. در پژوهش حاضر مقدار پایایی با روش آلفای کرونباخ 38نمودند )

 دست آمد.به 85/0

ها پس از گردآوری با ابزارهای فوق با روش تحلیل واریانس با داده
-SPSSافزار گیری مکرر و آزمون تعقیبی بنفرونی در نرماندازه

 تحلیل شدند. 26
 

 هایافته
 ها برای دو گروههای پژوهش اتفاق نیفتاد و تحلیلریزشی در نمونه

نتایج میانگین و انحراف معیار  2نفری انجام شد. در جدول  15
آموزان وابسته به خشم، اضطراب و سازگاری اجتماعی دانش

آزمون، های آزمایش و کنترل در مراحل پیشهای آنالین گروهبازی
 د.آزمون و پیگیری گزارش شپس
 

 
 ها در مراحل ارزیابیهای آنالین گروهآموزان وابسته به بازی. نتایج میانگین و انحراف معیار خشم، اضطراب و سازگاری اجتماعی دانش2جدول 

 مرحله متغیر
 گروه کنترل گروه آزمایش

 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین
 24/4 53/121 77/6 93/122 آزمونپیش خشم
 99/7 00/120 22/7 60/73 آزمونپس 
 78/7 80/120 62/7 00/76 پیگیری 

 82/8 53/102 56/8 00/106 آزمونپیش اضطراب
 01/8 33/105 27/11 27/77 آزمونپس 
 85/7 07/106 71/11 07/78 پیگیری 

 41/4 13/50 67/4 07/50 آزمونپیش سازگاری اجتماعی
 36/5 93/48 83/6 87/80 آزمونپس 
 31/5 67/49 44/6 93/81 پیگیری 

 گیری مکرر نشان دادهای تحلیل واریانس با اندازهفرضبررسی پیش
بودن هر سه متغیر خشم، اضطراب و سازگاری که فرض نرمال

های هر سه همگنی واریانساجتماعی در مراحل ارزیابی، فرض 
 -متغیر بر اساس آزمون لوین، فرض همگنی ماتریس واریانس

باکس و فرض کوواریانس برای هر سه متغیر بر اساس آزمون ام
ها برای هر سه متغیر بر اساس آزمون کرویت همگنی کوواریانس

(. در نتیجه، شرایط استفاده از روش <05/0Pموخلی برقرار بود )
نتایج  3گیری مکرر وجود داشت. در جدول نس با اندازهتحلیل واریا

گیری مکرر برای تعیین تاثیر آموزش کنترل تحلیل واریانس با اندازه
آموزان وابسته خشم بر خشم، اضطراب و سازگاری اجتماعی دانش

 های آنالین گزارش شد.به بازی
 

 
آموزان ن تاثیر آموزش کنترل خشم بر خشم، اضطراب و سازگاری اجتماعی دانشگیری مکرر برای تعیی. نتایج تحلیل واریانس با اندازه3جدول 

 های آنالینوابسته به بازی
 توان آماری اندازه اثر معناداری Fمقدار  میانگین مجذورات منبع متغیر
 00/1 94/0 <001/0 90/620 89/14621 زمان خشم
 00/1 86/0 <001/0 24/126 69/14043 گروه 
 00/1 87/0 <001/0 68/144 18/3407 زمان*گروه 

 00/1 67/0 <001/0 81/85 26/3867 زمان اضطراب
 00/1 52/0 <001/0 41/22 46/4118 گروه 
 00/1 60/0 <001/0 50/31 46/1419 زمان*گروه 

 00/1 86/0 <001/0 15/261 65/6427 زمان سازگاری اجتماعی
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 00/1 79/0 <001/0 78/78 61/6798 گروه 
 00/1 77/0 <001/0 59/70 31/1737 زمان*گروه 

گیری مکرر بر اساس نتایج آزمون تحلیل واریانس با اندازه
اثر زمان، گروه و تعامل زمان و گروه  ،3شده در جدول گزارش

برای هر سه متغیر خشم، اضطراب و سازگاری اجتماعی معنادار 
ها آموزش با توجه به اثر گروه و جدول میانگین (.P<001/0)است 

کنترل خشم باعث کاهش خشم و اضطراب و افزایش سازگاری 
های آنالین گروه آزمایش در آموزان وابسته به بازیاجتماعی دانش

مقایسه با گروه کنترل شد. همچنین، با توجه به اثر زمان و تعامل 

تغیر مذکور تفاوت زمان و گروه بین مراحل ارزیابی در هر سه م
نتایج آزمون تعیقیبی بنفرونی  4معناداری وجود داشت. در جدول 

های خشم، اضطراب و سازگاری اجتماعی برای مقایسه میانگین
آزمون، های آنالین در مراحل پیشآموزان وابسته به بازیدانش
 آزمون و کنترل گزارش شد.پس
 

 
الین در های آنآموزان وابسته به بازیهای خشم، اضطراب و سازگاری اجتماعی دانشمقایسه میانگین. نتایج آزمون تعیقیبی بنفرونی برای 4جدول 

 مراحل ارزیابی
 معناداری خطای استاندارد هااختالف میانگین مرحله متغیر

 <001/0 83/1 29/38 آزمونپس آزمونپیش خشم
 <001/0 91/1 73/36 پیگیری آزمونپیش 
 <05/0 68/1 39/2 پیگیری آزمونپس 

 <001/0 67/1 40/28 آزمونپس آزمونپیش اضطراب
 <001/0 54/1 89/26 پیگیری آزمونپیش 
 <05/0 83/0 76/0 پیگیری آزمونپس 

 <001/0 51/1 22/27 آزمونپس آزمونپیش سازگاری اجتماعی
 <001/0 33/1 90/27 پیگیری آزمونپیش 
 <05/0 75/0 -86/0 پیگیری آزمونپس 

 ،4شده در جدول بر اساس نتایج آزمون تعیقیبی بنفرونی گزارش
آزمون و پیگیری در هر سه متغیر آزمون با پساختالف میانگین پیش

آموزان وابسته به خشم، اضطراب و سازگاری اجتماعی دانش
آزمون اما اختالف پس(، P<001/0)های آنالین معنادار است بازی

 یک از سه متغیر مذکور معنادار نیستبا پیگیری در هیچ
(05/0P> به عبارت دیگر، آموزش کنترل خشم در مراحل .)

آزمون باعث کاهش معنادار آزمون و پیگیری در مقایسه با پیشپس
خشم و اضطراب و افزایش معنادار سازگاری اجتماعی شد، اما بین 

یک از متغیرها تفاوت آزمون و پیگیری در هیچمراحل پس
آزمون در مقایسه با معناداری وجود نداشت. تفاوت معنادار پس

دهنده تاثیر آموزش کنترل خشم و تفاوت معنادار آزمون نشانپیش
دهنده ماندگاری تاثیر آموزش آزمون نشانپیگیری در مقایسه با پیش

 کنترل خشم بود.

 
 نتیجه گیری

ین، های آنالبا توجه به آمار باال و در حال افزایش وابستگی به بازی
پژوهش حاضر با هدف تعیین تاثیر آموزش کنترل خشم بر کاهش 

آموزان وابسته خشم و اضطراب و افزایش سازگاری اجتماعی دانش
 های آنالین انجام شد.به بازی

ش ث کاههای این پژوهش نشان داد که آموزش کنترل خشم باعیافته
های آنالین شد و نتایج در مرحله آموزان وابسته به بازیخشم دانش

و یو  های یونپیگیری نیز باقی ماند که این یافته با یافته پژوهش
(، شکوهی 24(، هارونی و همکاران )23(، خانکش و همکاران )19)

ها ( همسو بود. در تبیین این یافته29( و کیومار )25یکتا و همکاران )
توان گفت که آموزش کنترل ( می2021مبنای پژوهش یون و یو ) بر

شود و گری در آنان میآموزان باعث ایجاد خودنظارهخشم در دانش
این امر باعث افزایش آگاهی آنان از عالئم هشداردهنده خشم و 

گردد که این عوامل نقش موثری در راهکارهای مقابله با آن می
گی جسمی و روانی در هنگام خشم و جلوگیری از افزایش برانگیخت

پرخاشگری خواهند داشت. از آنجایی که افراد پرخاشگر و 
ها بیشتر از خود رفتارهای خشمگین هنگام مواجهه با چالش

دهند و کمتر از راهبردهای حل مساله استفاده پرخاشگرانه نشان می
نمایند. از آنجایی که آموزش مهارت حل مساله یکی از اجزای می
تواند به ش آموزش کنترل خشم است، لذا آموزش حل مساله میرو

زا ها و رویدادهای استرسآموزان در هنگام مواجهه با چالشدانش
کمک نماید که آنان کمتر از رفتارهای پرخاشگرانه یا خشمگینانه 
استفاده نمایند. نکته دیگر اینکه کنارآمدن مناسب با خشم به یک 

نه اصل مهمی است که در برنامه شیوه صحیح و غیرپرخاشگرا
گردد شود و همین امر سبب میآموزش کنترل خشم آموزش داده می

دیده با برنامه کنترل خشم در هنگام آموزان آموزشکه دانش
آمیز از خود رفتارهای انگیز و تحریکمواجهه با رویدادهای چالش

 شدهتری نشان دهند. افزون بر آن، آموزش کنترل خشم ارائهمناسب
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ها سبب آموزان از طریق کنترل بیشتر بر روی افکار و هیجانبه دانش
دهی مناسبی به رفتارهای شود که آنان در شرایط مختلف جهتمی

خود دهند و خشم خود را که در اغلب موارد به دلیل سختی و 
ا شود رعدالتی ایجاد میدشواری کار، زورگویی دیگران و احساس بی

تر از خود خشم و پرخاشگری نشان دهند. در کنترل نموده و کم
توان انتظار داشت که برنامه آموزش کنترل خشم باعث نتیجه، می

های کاهش خشم و ماندگاری آن در دانش آموزان وابسته به بازی
 آنالین شود.

های دیگر این پژوهش نشان داد که آموزش کنترل خشم باعث یافته
های آنالین شد و نتایج ه بازیآموزان وابسته بکاهش اضطراب دانش

های در مرحله پیگیری نیز باقی ماند که این یافته با یافته پژوهش
(، پرابهیو 25(، شکوهی یکتا و همکاران )23خانکش و همکاران )

( همسو بود. در تبیین 27( و یاماگیوچی و همکاران )26و همکاران )
توان ( می2016ها بر مبنای پژوهش پرابهیو و همکاران )این یافته

های فعال گفت که شناخت تفسیرهای نامناسب و آموزش مهارت
ویژه تغییر در الگوی تفکر نقش موثری در بهبود رفتارها تفکر و به

خواهند داشت. همچنین، درک افراد از شناختی که منجر به تجربه 
د توانهای رفتاری برای کنترل خشم میشود به همراه مهارتخشم می
خشم تاثیر بگذارد و تجربه افراد را تغییر دهد. از آنجایی  بر تجربه

ی رفتار -های مربوط به خشم بر مبنای رویکرد شناختیکه مداخله
بینی است. در این شیوه ها قابل پیشبودن این نوع مداخلهاست، موثر

شده و رفتارهای شود تا الگوهای تحریفبه مراجع کمک می
های مداخله با این شیوه و برنامهناکارآمد خود را تشخیص دهد 

ها، فرد را به سوی ها و هیجانمعموالً با تشویق به بازنگری احساس
دهد. بنابراین، آموزش کنترل خشم توانایی آگاهی هیجانی سوق می

افراد را در تمرکز بر احساس در برخورد با افراد و رویدادها، بسط 
فکر، فهم دالیل و ها در تسهیل تها، استفاده از هیجانهیجان

ها و های خود و توانایی فهم ارتباط بین هیجانپیامدهای احساس
بخشد. همچنین، برنامه آموزش کنترل خشم با تفسیر آنها بهبود می

بت به ها نسرفتاری بر تغییر شناخت -تاکید بر راهبردهای شناختی
شود. در برنامه آموزش خشم و درک صحیح فرآیند آن موثر واقع می

آموزان راهبردهای منفی و غیرانطباقی برای نترل خشم دانشک
های مناسب، مواجهه با خشم را درک کرده و با فراگیری مهارت

کنند. از آنجایی که منشأ مقابله مثبت با هیجان خشم را تمرین می
های منفی در تفکر فرد است، لذا آموزش کنترل ها و هیجاناحساس

شناخت افکار خودکار و ایجاد بحث خشم با هدایت افراد در جهت 
و تعامل گروهی، آنان را تشویق کرد تا در جهت تغییر افکار و 

های خو تالش کنند و به شناخت و بینش مناسبی در احساس
های خود دست یابند. در نتیجه، منطقی رویارویی با افکار و احساس

رسد که آموزش کنترل خشم نقش موثری در کاهش به نظر می
های آنالین آموزان وابسته به بازیب و ماندگاری آن در دانشاضطرا

 داشته باشد.
های این پژوهش نشان داد که آموزش کنترل خشم باعث دیگر یافته

های آنالین آموزان وابسته به بازیافزایش سازگاری اجتماعی دانش
شد و نتایج در مرحله پیگیری نیز باقی ماند که این یافته با یافته 

( همسو و با 29( و کیومار )28های سعیدمنش و قربانی )پژوهش

( ناهمسو بود. در تبیین 30یافته پژوهش حسینی و همکاران )
ناهمسویی نتیجه پژوهش حاضر با نتیجه پژوهش حسینی و همکاران 

های مداخله و تفاوت در توان به تفاوت در تعداد جلسه( می30)
جلسه آموزش  12از  جامعه پژوهش اشاره کرد. در پژوهش حاضر

جلسه آموزش  8کنترل خشم استفاده، اما در پژوهش آنان از 
های کنترل خشم استفاده شد. همچنین، پژوهش حاضر بر مهارت

آموزان مقطع ابتدایی انجام، اما پژوهش آنان بر روی روی دانش
دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه علوم پزشکی گلستان انجام شد. 

های مداخله یی که همواره در تاثیر یا عدم تاثیر روشهایکی از علت
باشد و در اینجا نیز همین های مداخله میموثر است، تعداد جلسه

شده که در هر دو پژوهش نمره سازگاری اجتماعی افزایش امر سبب
یابد، اما در پژوهش حاضر برخالف پژوهش حسینی و همکاران 

های آموزش ن تعداد جلسه( این افزایش معنادار نیز شود. چو30)
های آموزشی درصد بیشتر از جلسه 50کنترل خشم پژوهش حاضر 

در پژوهش آنان بود. نکته حائز اهمیت دیگر اینکه سازگاری یک 
گیرد و هر چه افراد سن ویژگی است که مرور زمان شکل می

های مداخله بیشتری داشته باشند برای اصالح آن به برنامه
تواند سبب تفاوت نتایج در است و این امر نیز میتری نیاز طوالنی

 ها باشد.پژوهش
همچنین، در تبیین تاثیر آموزش کنترل خشم بر افزایش سازگاری 

های آنالین بر مبنای پژوهش آموزان وابسته به بازیاجتماعی دانش
توان گفت که این شیوه آموزشی باعث کاهش ( می2017کیومار )
های فیزیولوژیکی ایجادکننده خشم کهای عاطفی و تحریاحساس

شوند و شامل آموزش مهارت خودآگاهی هیجانی، آموزش می
 برانگیز، آموزشهای خشمخودگویی درونی مثبت، شناسایی موقعیت

مهارت قاطعیت، آموزش تکنیک حل مساله و آموزش آرمیدگی 
ای مناسب برای تغییر شوند مداخلهاست که این موارد سبب می

ها و افزایش مهارت های منفی از واقعیتناسالم و ارزیابی هاینگرش
در کنترل و مدیریت خشم باشد. در واقع، برنامه آموزش کنترل خشم 

آمیز، دهی هیجانی و تکانشی در برابر امور تحریکبا کنترل پاسخ
های حل مساله از طریق ورزی ابراز مناسب خشم و شیوهجرأت

و برانگیختگی و بازسازی های مدیریت خشم پرورش مهارت
تواند سبب افزایش بروز رفتارهای هنجار و فرآیندهای شناختی می

های مختلف از جمله سازگار در مواجهه با دیگران در موقعیت
انگیز شود. افزون بر آن، آموزش زا و چالشموقعیت های استرس
های روانی و اجتماعی ایجاد آموزان توانمندیکنترل خشم در دانش

تواند در مواقع برخورد با مشکالت و فشارهای کند که میمی
شیوه مناسبی استفاده نمایند و بر زندگی شخصی و اجتماعی از آنها به

ها و رفتارهای خود تاثیر بگذارند و بر آنها مسلط افکار، احساس
 هایشوند. بنابراین، برنامه مداخله مذکور باعث افزایش توانایی

ندگی اثربخش و مفید برای افراد جامعه روانی اجتماعی جهت ز
های زندگی شود و در آنها این آمادگی را برای مقابله با چالشمی

توان انتظار داشت که برنامه آورد. در نتیجه، میاجتماعی بوجود می
آموزش کنترل خشم باعث افزایش سازگاری اجتماعی و ماندگاری 

 ین شود.های آنالآن در دانش آموزان وابسته به بازی

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 is

la
m

ic
lif

ej
.c

om
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             7 / 10

https://islamiclifej.com/article-1-1600-fa.html


  310.. . و اضطراب و خشم کاهش بر خشم کنترل آموزش تاثیر  

Journal of Islamic Life Style Volume 6, Issue 4, Winter 2023 

 گیری غیرتصادفیاولین محدودیت این پژوهش استفاده از روش نمونه
دهی برای هدفمند بود. همچنین، استفاده از ابزارهای خودگزارش

ها محدودیت دیگر پژوهش حاضر بود. محدودیت آوری دادهجمع
آموزان پایه پنجم مهم دیگر محدودشدن جامعه پژوهش به دانش

توان به اری بود. از پیشنهادهای پژوهشی میشهر س 2ابتدایی ناحیه 
گیری تصادفی، استفاده از مصاحبه های نمونهاستفاده از روش

ها و انجام پژوهش بر روی آوری دادهساختاریافته برای جمع
ها و سایر شهرها اشاره کرد. پیشنهاد پژوهشی آموزان سایر پایهدانش

ها از جمله ر روشدیگر مقایسه تاثیر آموزش کنترل خشم با سای
موسیقی درمانی، شفقت درمانی، درمان شناختی رفتاری، آموزش 

باشد. از پیشنهادهای کاربردی آگاهی مینگری و آموزش ذهنمثبت
های مشاوره و خدمات توان پیشنهاد داد که مسئوالن کلینیکمی

روانشناختی، مشاوران، روانشناسان بالینی و درمانگران خود را ملزم 
راندن برنامه مداخله آموزش کنترل خشم نمایند تا در هنگام به گذ

مداخله با کودکان از آن استفاده نمایند. پیشنهاد کاربردی دیگر 
های خدمات روانشناختی برای اینکه مسئوالن مراکز و کلینیک

ویژه در زمینه خشم، های روانشناختی کودکان بهبهبود ویژگی
دیده در زمینه خصصان آموزشاضطراب و سازگاری اجتماعی از مت

ریزان آموزش کنترل خشم استفاده کنند. متخصصان و برنامه
هایی توانند برنامهوپرورش بر اساس نتایج این مطالعه میآموزش

برای کاهش خشم و اضطراب و افزایش سازگاری اجتماعی کودکان 
 رآموزان ابتدایی طراحی و اجرا نمایند. پیشنهاد کاربردی دیگو دانش

برگزاری دوره آموزش کنترل خشم برای کادر آموزشی مدارس 
باشد تا راهکارهای روش مذکور را ویژه آموزگاران محترم میبه

عنوان آخرین پیشنهاد کاربردی کار برند. بهدر کالس و مدرسه به
توان به برگزاری دوره آموزش کنترل خشم برای والدین اشاره می

ها از آن دگی و هنگام مواجهه با چالشکرد تا آنان در زندگی خانوا
 استفاده نمایند.

 

 تقدیر و تشکر
شهر  2وپرورش و مدارس ناحیه وسیله از مسئوالن اداره آموزشبدین

آموزان به دلیل مساعدت جهت انجام پژوهش ساری و والدین دانش
های مداخله تشکر آموزان به دلیل شرکت در جلسهو خود دانش

 شود.می
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