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 چکیده

ها دیده هستند که در همه فرهنگشمولی های جهانخشم و پرخاشگری هیجان

ترین مشکالت رفتاری هستند که موجب ناراحتی و شوند و یکی از شایعمی

امروزه  .کنندپریشانی دیگران شده و بهداشت روانی جامعه را مختل می

به افزایش در میان نوجوانان است که خشم و پرخاشگری یکی از مشکالت رو

 بررسی و شود. این پژوهش با هدفمیاگر کنترل نشود به خشونت تبدیل 

 و شناسیکنترل خشم از دیدگاه اسالم و روان برر های مؤث  روش مقایسه

های حاضر بررسیست. انجام گرفته ا های فردی و اجتماعی خشمآسیب بررسی

. نتایج به دست آمده حاکی استشدهای و تحلیلی انجام به صورت کتابخانه

در کاهش  های کنترل خشم به نوجوانان از آن است که آموزش مهارت

تواند به میهای اجتماعی نقش بسزایی ایفا کرده و پرخاشگری و آسیب

ی بعدی مورد استفاده قرار هاعنوان یک روش پیشگیرانه در برابر آسیب

یک الگوی آموزشی مناسب  توانها میرسد با تلفیق این روشبنظر می گیرد.

 ت خشم به وجود آورد.   های مدیری  برای آموزش مهارت

 

 شناسیکنترل خشم، نوجوانان، اسالم، روان کلمات کلیدی:
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 مقدمه

مفاهیم خشم، تندخویی و پرخاشگری، گاهی به جای یکدیگر به کار 

ی تعریف روشن از هریک از این مفاهیم و نشان روند و هنوز ارائهمی

توان خشم را این، می رسد. با وجودنظر میها دشوار بههای آندادن تفاوت

یک حالت هیجانی یا احساس درونی ناشی از برانگیختگی فیزیولوژیکی و 

در متون اسالمی  (.1387توزی تعریف کرد )نویدی، افکار مربوط به کینه

(. و آن 1392کنند )الهی و همکاران، تعبیر می« غضب و غیظ»خشم را به 

از آن منجر به حفظ بقای  دانند که استفاده صحیحرا نیرویی خدادادی می

زاده و گردد )موسیشخصی و نوعی و تداوم نظام خانوادگی و اجتماعی می

 (. 1394مالیم، 

از نظر قرآن کریم خشم برای احقاق حق، جلب رضایت پروردگار و 

ایستادگی در برابر کفار و دشمنان اسالم، از موارد صحیح ابراز خشم 

(. کارکرد مثبت و فواید خشم در 1390اسماعیلی و سعیدی، باشد )حاجیمی

ها غیر قابل انکار است. با وجود این، عدالتیورزی و واکنش به بیجرأت

های فردی و اجتماعی بسیار ی خشم در تخریب و رساندن آسیبهتوان بالقو  

 زیاد است. 

 رفتار هكنند لفعا ،نداتومي رمكر رتصو به خشم نگیختگيابر 

رساند  روانشناختی و سالمت فردی آسیب ريگازسا بهو  دهبو نهاپرخاشگر

و به  یکار، روابط فرد را در محل   یمشکالتو  (1392)زیبایی و همکاران، 

خشم مهار نشده ویژگی  (.1397)فروتن،  کند جادیا یزندگ تی  فیک یطور کل

تالالت روانی اخ (1386علی، های جسمی و )نویدی و برجبسیاری از اختالل

به شمار کشی و اختالل شخصیت ضد اجتماعی اختالل فزون سلوک،مانند اختالل 

تواند شکست در کنترل سازنده خشم می .(1393آید )صداقت و همکاران، می

ی ای فرد و حت  به جدایی از فرد مورد عالقه، آشفته گردیدن عملکرد حرفه

 تحقیقات نشان داده است(. 1387اختالالت قلبی و عروقی بیانجامد )پرکان، 

ت افسردگی، مصرف کوکائین، مصرف الکل و اقدام به خودکشی خشم با شد   که

 (.1383همبستگی داشته است )شکیبایی و همکاران، 

ترین میزان خشم و رفتار پرخاشگرانه در در بین مراحل رشد انسان بیش

گسترش دامنه  (.1392)زیبایی و همکاران، شود ی نوجوانی دیده میمرحله

های اخیر، یکی از ویژه در سالپرخاشگری در جامعه ایران و بهخشونت و 

طوری که مطالعات انجام رود، بهشمار میهای اجتماعی بهترین آسیبجدی

شده در کشور میزان خشونت و رفتارهای پرخاشگرانه را در بین نوجوانان 

 (.1395آبادی، اند )حاجیلو و شفیعدرصد گزارش کرده 50تا  30بین 

تواند به صورت ناسزاگویی، تهدید کالمی می در دوره نوجوانیشگری پرخا

نزوی کردن دیگران نشان و داد و فریاد، رقابت بین فردی و طرد و م

  (.1393)صداقت و همکاران، داده شود 

ساز سوءمصرف مواد و پذیرش ریزی شده زمینهپرخاشگری و رفتارهای برون

ش کنترل خشم موجب افزایش میزان های منحرف است. آموزنوجوان در گروه

دهد. آموزان شده و به تبع آن اعتیادپذیری را کاهش میآوری در دانشتاب
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آوری نوجوانان در برابر مصرف و کنترل خشم در افزایش میزان تاب

سوءمصرف مواد مؤث ر است. بنابراین، با ات خاذ رویکردهایی در جهت آموزش 

توان گام مهمی برای پیشگیری وانان، میکنترل خشم در میان کودکان و نوج

از سوءمصرف مواد و ارتقای سالمت روان در میان نوجوانان برداشت 

 (.1389)رسولی، 

های های مقابله ناکارآمد خشم با سبکپژوهشگران در بررسی ارتباط سبک

اند نوجوانان دارای سبک مقابله سرکوبی رفتاری افراد، گزارش کرده

گرایش بیشتری دارند، طی هفته ساعات کمتری را به  خشم، به مصرف الکل

دهند و نسبت به همساالن فعالیت فیزیکی های ورزشی اختصاص میفعالیت

جا که باالترین میزان از آن (.1393یکتا و همکاران، کمتری دارند )شکوهی

بروز و ظهور خشم در دوران نوجوانی است و از طرفی میان خشم، خشونت 

-توان به ضرورت شناسایی راهاد، رابطه وجود دارد، میو سوء مصرف مو

 کارهای مؤث ر کنترل خشم به منظور پیشگیری از اثرات مخرب آن پی برد.

 اهداف پژوهش

 هدف اصلی: 

 شناسی.کنترل خشم از دیدگاه اسالم و روان برر های مؤث  روش مقایسه

 اهداف فرعی:

 های فردی و اجتماعی خشم.آسیب بررسی -1

 های مؤث ر بر کنترل خشم از دیدگاه اسالم.روش بررسی -2

 شناسی.های مؤث ر بر کنترل خشم در علم روانروش بررسی -3

 پیشینه پژوهش

تواند ضمن آموزش مدیریت خشم در مدارس به ویژه در سنین نوجوانی می

گرانه منجر شود کاهش رفتارهای پرخاشگرانه به افزایش رفتارهای حمایت

(، در پژوهشی که 1393(. فروغی و همکاران )1390کاشانی، لطفی)وزیری و 

ساله انجام شد، نشان دادند که آموزش  12-14آموز پسر دانش 100بر روی 

تواند از طرفی باعث افزایش توانایی کنترل و پیشگیری از کنترل خشم می

آموزان خشم و از طرف دیگر باعث بهبود توانایی در استدالل اخالقی دانش

 پسر گردد.

پژوهشی که با هدف تأیین (، در 1392و همکاران )راد ومیمحمد مظل

نوجوانان  یپرخاشگر زانیآموزش مهارت کنترل خشم بر م یاثربخشمیزان 

انجام گرفت، نشان  1391 رشت در سال تیو ترب اصالحبزهکار پسر کانون 

نوجوانان بزهکار  یکه برنامه کنترل خشم بر کاهش سطح پرخاشگر دادند

  مؤثر است.

-آموزان مؤثر است )شکوهیرفتاری بر کنترل خشم دانش-مداخالت شناختی

(، در پژوهش خود با 1395(. کاظمی و همکاران )1393یکتا و همکاران، 
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های کنترل خشم بر عالیم رفتاری و خشم کودکان عنوان "اثربخشی بازی

خشم، بر خشم و عالیم رفتاری، های کنترل فعال" نشان دادند که بازیبیش

 فعال اثر دارد. هیجانی و ارتباطی کودکان بیش

(، در خصوص رابطه بین تعهد 1394فر و همکاران )نتایج پژوهش فرحان

دینی و دلبستگی دینی با پرخاشگری نشان داد که نوجوانانی که اعتقاد 

 دهند. تری را نشان میتری دارند، رفتارهای پرخاشگرانه کمدینی محکم

 های مؤثر بر کنترل خشم در منابع اسالمیروش

 رشوند، از سیرا که باعث خشم م یحوادث شاپیشیتوان پینم دیتردیب

 مینتوان دشای نمود، اجتناب آنها با دنرو شاز روبه ای و برداشت راه

 یکه چگونه واکنش ها میاموزیب میتوان یاما م م،یده رییآنها را تغ

های کنترل خشم از دیدگاه اسالم بررسی در زیر روش .میخود را کنترل کن

 شده است.:

 پذیر است: عالمه مجلسی معتقد است که درمان خشم از دو راه امکان -1

الف( از راه دانش: در این روش فرد باید در مورد آیات و اخباری که 

در نکوهش خشم و نیز مدح و ستایش فرو خوردن خشم و گذشت و بردباری 

 رسیده است، بیندیشد و جلوی خشم خود را بگیرد. 

ب( از راه رفتار: در هنگام خشم موقعیت بدن و حال خود را تغییر دهد 

تر از همه این است که اگر ایستاده است، انو به کاری بپردازد و آس

بنشیند و در روایتی آمده است که اگر نشسته است، برخیزد یا دراز 

(. تغییر وضعیت بدنی، سکوت، تغییر محیط و ترک محل 1393بکشد )کرمی، 

ده شوند )حاجیاز راهبردهای رفتاری مقابله با خشم در اسالم محسوب می

 (.1394آبادی و بهارلویی، 

 آموزش صبر و فرو خوردن خشم -2

گویند اگر صبر در جهت فروبردن خشم باشد، به آن حلم و بردباری می 

عمران، فرو خوردن خشم سوره آل 134ی (. در آیه1394)ربانی و ارزانی، 

الَِّذیَن ُیْنِفُقوَن »به عنوان یکی از صفات پرهیزگاران نام برده شده است: 

 ُیِحب   َواَللَُّ رَّاِء َواْلَكاِظِمیَن اْلَغْیَظ َواْلَعاِفیَن َعِن النَّاِس ِفي السَّرَّاِء َوالضَّ 

به هنگام خشم  این آیه، به سه مرحله از برخورد متقیان «ِنینَ اْلُمْحسِ 

که همچون یک سلسله مراتب تکاملی، پشت سر هم قرار  کنداشاره می

( ب( گذشت از خطای اْلَغْیظَ َواْلَكاِظِمیَن اند: الف( فروبردن خشم )گرفته

( ِنینَ اْلُمْحسِ  ُیحِب   َواَللَُّ ( ج( نیکی کردن )َواْلَعاِفیَن َعِن النَّاسِ مردم )

(. افرادی که کاظم غیظ هستند، از سرکوب هیجان خشم 1384)ایروانی، 

کنند، بلکه با برخورداری از هوش هیجانی باال به تنظیم و استفاده نمی

پردازند. کظم غیظ بهترین حالت کنترل هیجان خود می کنترل هشیارانه خشم

کند )الهی و همکاران، است که سالمت جسمانی و روانی فرد را تضمین می

1392 .) 

 به خدا  بردنپناه  -3
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 طانیاعوذباهلل من الش»و با گفتن جمله  دییدر هنگام خشم استعاذه نما

 هیهللا عل صلی) خدا ولرس رهی. درسدیبه خداوند عالم پناه ببر «میالرج

امور  یابر حضرت آن: که تمومنان )ع( آمده اس رینقل از ام هو آله( ب

را  یشد، احدیحق غضبناک م یشد، اما هرگاه براینم یهرگز عصبان ایدن

کند. عالمه  یاریحق را  نکهیشد تا ا یآرام نم امبریشناخت و خشم پ ینم

 نیمگخش( ص)خدا ولهرگاه رس»:  دیفرمایم نهزمی ین)ره( در اییطباطبا

تاب مقاومت در برابر غضب آن  یزیچ -کردیخدا غضب نم برای جز که -دشیم

 مالیانسان کامل فقط در راه حق و به خاطر پا کی یآر« حضرت را نداشت.

 مانیمورد از مرز ا نیشود و در ایم نیو حقوق مردم خشمگ یشدن حقوق اله

 (.1389ینی، )حس شودیخارج نم یو حدود اله

 ذکر درمانی -4

است که موجب فرونشاندن خشم و کنترل  ییاز راه ها یکی یدرمان ذکر

الف(ذکر شریف اذکار عبارت است از:  نیاز ا یشود. برخیم یپرخاشگر

موارد، محرک غضب و  یاریدر بس «.اعوذ باهلل من الشیطان الرجیم»

الحول وال »ذکر شریف . ب( صفت هستند طانیو دوستان ش طانیش ،یپرخاشگر

 ازیخواهد دست نیذکر انسان م نیبا گفتن ا ،«العظیم یقوه اال باهلل العل

اوست  ینندهیدراز کند تا خدا که آفر یخالق هست یخود را به سو

)ص(  امبریدعا و ذکر صلوات بر پپ(  کمک کند. یدرفروخوردن خشم به و

امام صادق)ع( و  (.1396)خاکپور و همکاران،  شانیا و آل پاک و مطهر

اند که در بعضی از کتب آسمانی آمده است که نیز رسول خدا)ص( فرموده

ای پسر آدم، هنگام خشم مرا یاد کن تا من هم »خداوند متعال فرموده: 

  (.1389)شریعتی و کرمی، « در وقت خشم تو را یاد کنم

 خشم یهازهیکردن علل و انگ برطرف -5

کردن، سرزنش،  ، مسخرهیدپسندوخشم شامل خ یندهنزایبرانگ یهاعامل 

بر مال فراوان و مقام است که  اریو حرص بسی رگلهیت، مخالفت، حجلجا

اضدادشان  یقآنها را از طر دیاست و با دهیهوکن اسالمها از نظر آن امتم

 (.1395)شهسوارانی و همکاران،  برداشت انیاز م

 سکوت -6

از شما خشم گرفت، پس باید سکوت  هرگاه یکی»فرمایند: پیامبر)ص( می 

دهد. در نتیجه در هنگام خشم فرد زمام عقل خویش را از دست می«. کند

ممکن است حرفی نسنجیده زده یا کاری زیانبار انجام دهد. در حالی که 

فرماید: تواند مشکالت را حل کند. امام علی)ع( میچند لحظه سکوت می

 (.1394)معماری و زمردی، « خشمگینی را با سکوت معالجه کنید»

 وضو گرفتن -7

همانا خشم از شیطان است و شیطان از آتش »فرماید: پیامبر)ص( می 

شود، پس هنگامی که یکی از ی آب خاموش میخلق شده است و آتش به وسیله

در هنگام خشم به سبب افزایش فعالیت «. شما خشمگین شد، وضو بگیرد
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رود. بدن، دمای بدن به شدت باال می ها و افزایش گردش خون درماهیچه

آورد ویژه با آب سرد( دمای بدن را پایین میبنابراین، وضو گرفتن )به

 دهد.ای میزان خشم را کاهش میو به صورت قابل مالحظه

 شناسیهای مؤثر بر کنترل خشم در علم روانروش

 رفتاری -آموزش کنترل خشم با رویکرد شناختی -1

ای را در کاهش رفتاری کنترل خشم، پیشرفت قابل مالحظه-شناختیدرمان 

دهد. این رویکرد درمانی معطوف به نفس نشان میخشم، افسردگی و عزت

های شناختی، رفتاری و فیزیولوژیکی به تحریک شناسایی و تعدیل پاسخ

ادراک شده از طریق فنون درمانی مختلف است. هدف درمان تنظیم و کنترل 

های ضروری طریق درک و پایش الگوهای خشم شخصی و یادگیری مهارتخشم از 

برای کنترل و مدیریت خشم و پرخاشگری در حین برانگیختگی است. هدف 

های خشم و پرخاشگری و به کارگیری راهبردهای این رویکرد کاهش نشانه

های حل مسأله مؤثرتر است )صداقت و طراحی شده برای اکتساب مهارت

کند تا خشم رفتاری به افراد کمک می-(. رویکرد شناختی1393همکاران، 

سالم را از خشم ناسالم تمیز دهند و بنابراین، هنگام احساس خشم 

دهد که او را در کنترل هایی را در اختیار فرد قرار میحلناسالم، راه

 (.1395آبادی، کند )حاجیلو و شفیعخشم یاری می

 استفاده از سؤاالت طالیی -1-1

شناسایی و تغییر خطاهای فکری شامل خطاهای شناختی، افکار اتوماتیک 

شوند. یکی از منفی و باور های غلط که موجب هیجاناتی نظیر خشم می

های مقابله منطقی با این خطاها و هیجانات استفاده از سؤاالت طالیی روش

یی توان در مسائل و رویدادهابعد از واقعه یا رویداد است. در واقع می

شوند با به چالش کشیدن فکرخود، خطاهای که باعث خشم و ناراحتی ما می

فکری، باورها و افکار غیرمنطقی و نامعقول خود را شناسایی و از بروز 

مسائل و مشکالت و خشم و استرس و افسردگی جلوگیری کنیم. مانند: چه 

رای دلیل یا مدرکی برای درستی فکرم دارم؟، آیا تنها دلیل یا مدرک ب

کنم یا دالیل دیگری حادثه یا اتفاق پیش آمده همان است که من فکر می

توانم کنم برداشت من صحیح باشد چه کار مینیز وجود دارد؟، فرض می

 (.1389تر ناراحت و یا عصبانی شوم؟ )شکیبا، انجام دهم تا کم

(، پنج روش زیر را برای فرونشاندن خشم پیشنهاد 2004رابرت نی ) -2-1

 کند:می

های تنفس دیافراگمی: این نوع تنفس مستلزم شل کردن ماهیچه -1-2-1

ی شکم طور کامل به درون حفرهها بتوانند بهکه ریهشکم است، به طوری

انبساط یافته، موجبات تنفسی کامال عمیق را فراهم آورند. این تغییر 

 برد.تر میدر تنفس فورا خشم را به سطوح پایین

 14ها برای آرام شدن: این راهکار شامل کردن ماهیچهسفت  -2-2-1

کار به مرحله است که شامل سفت کردن و شل کردن منظم ماهیچه هاست. این

های کند تا آگاهی بیشتری نسبت به وجود کشش یا تنیدگی بخشافراد کمک می
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مختلف بدن خود پیدا کنند. و بهتر بتوانند خشم خود را در همان مراحل 

 دام بیاندازند. اولیه به

سازی خود های خود تغییر دهنده: در آراماستفاده از عبارت -3-2-1

شود. در این روش به هنگام استفاده می« قدرت تلقین»تغییردهنده از 

صورتم خنک »، «من آرام و... راحت هستم.»هایی مانند خشم از عبارت

ان با تنفسی زمشوند. این عبارات همو... استفاده می« و... آرام است

 شوند.راحت و نسبتا عمیق در ذهن تکرار می

های پردازی بخشی از برنامهپردازی: خیالاستفاده از خیال -4-2-1

بخش، دهد. تجسم واضح یک موقعیت یا صحنه آرامشسازی را تشکیل میآرام

ی واقعی آن موقعیت ایجاد تواند عواطف و هیجاناتی مشابه با تجربهمی

 کند.

توان از پرتی حواس برای قطع پرتی مفید: میاستفاده از حواس -5-2-1

ای برانگیز و فرونشاندن خشم به شیوهوگوی ذهنی خشمکردن تمرکز بر گفت

تر، متفاوت سود جست. هر راهکاری که بر تمرکز دوباره بر چیزی خنثی

تر برای ذهن منجر شود، برای کاهش تحریک خشم مفید تر یا جذابمبهم

   است.

 طبعیشوخ -3-1

های مختلف خشم را خنثی کنند؛ طنز همواره توانند به روشها میشوخی

طبعی، شوخ (.1397کند )فروتن، زا کمک میبه باز شدن گره یک موقعیت تنش

کند و ما را برای گسترش حس رهایی از خشم و تنش را در ما ایجاد می

 -طور که رویدادها را با دیدی متفاوت نگاه کنیم آن -مان افق فکری

طبعی را پرورش سازد. والدین و معل مانی که در کودکان حس شوختوانمند می

های های مقابله با موقعی تها را به یکی از مؤث رترین مکانیزمدهند، آنمی

 (.1384کنند )پورحسین دناک، پراسترس زندگی مجهز می

 اجتماعی-هیجانیهای آموزش مهارت -2

 ییکنترل خشم و توانا شیدر افزا یاجتماع -یجانیه یهاآموزش مهارت

آن  یاجتماع -یجانیه یمنظور از مهارتهامؤثر است.  حل مسئله سازنده

 نیب یاجتماع یهاتعامل یریگکه سبب شکل ییاست که نوجوان بر رفتارها

دوستانه با همساالن )مانند شروع و حفظ روابط  شودیم یرونیب یایاو و دن

و  هاجانیه تیریمد زی( و نیو همکار یتعاون یو بزرگساالن، رفتارها

-و واکنش ییجوو تعارض، نظم یپرخاشگر تیریخود )مانند مد یهااحساس

 شود:ها شامل موارد زیر می. این مهارتابدی( تسلط یریپذ

شخصی، گیری فردی )ارتباطات(، تصمیممهارت خودآگاهی، روابط بین

پذیری شناخت احساسات، همدلی، مقابله با استرس )فشار روانی(، انعطاف

ها، ابراز وجود و مدیریت در مقابل تغییر، حل مسئله، کنترل هیجان

 (.1396زمان )صدری دمیرچی و همکاران، 

 آموزش مهارت خودآگاهی -1-2
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 یاهجانیاست که فرد به احساسات و ه نیا یجانیه یمنظور از خودآگاه

 کیمرحله کنترل  نیداشته باشد. اول یمختلف آگاه یهاتیخود در موقع

 (.1394زاده، )روبن نسبت به آن است یخودآگاه جان،یه

 آموزش مهارت حل مسئله -2-2

کند رفتاری است که در آن شخص تالش می-حل مسئله فرآیندی شناختی

ند. مراحل حل آور شناسایی کهای سازگاری را برای مشکالت استرسحلراه

-ها، تصمیمحلبندی مشکل، تهیه لیستی از راهمسئله شامل تعریف و فرمول

باشد. آموزش ها میحلها و ارزیابی نتایج راهحلگیری، به کارگیری راه

گردد آموزان باعث افزایش کنترل خشم در آنان میمهارت حل مسئله به دانش

 یهاکه سبک دهدینشان ممطالعات (. همچنین 1394)خلیلی و همکاران، 

 به مواد مخدر باشد شیگرا کنندهی نیشبیپ تواندیناسازگار حل مسئله م

 (.1396)صدری دمیرچی و همکاران، 

 آموزش ایفای نقش -3-2

شود تا نوجوانان با نقش بازی کردن، احساسات در این روش تالش می

در کنترل  کهدرونی خود را آزاد نمایند و یاد بگیرتد  تا به جای آن

ی آن، عنان احساسات خود را در خشم خود باشند با آزادسازی کنترل شده

 دست بگیرند.

 آموزش کنترل تکانه -4-2

آموزان یاد داده شد تا ابتدا با تشخیص در این آموزش، به دانش

ها را تشخیص دهند. ها پدید آمدن آنهای خشم و عالئم بدنی آنبرانگیزان

شود تا هنگام مواجهه با یک مسأله و برای ه میها آموختسپس به آن

ی خشم خود، راهبرد آرام بودن را تمرین کنند. این مدیریت تکانه

های مفید )به راهبردها شامل شمارش اعداد، نفس عمیق کشیدن، خود گویی

 (.1386توانم آرام باشم( است.  )وکیلی، طور مثال من می

 آموزش نحوه مذاکره در هنگام خشم -5-2

سازد وگو ما را قادر مياست. شركت در گفت همراه با تعارضخشم معموال 

براي مذاكره و  طيی. گفت وگو شرامیطرف مقابل آگاه شو اتیتا از نظر

ما عالقه به سازش  شتریسازش را فراهم مي كند. ب ایراه حل  افتنی

طوالني مدت است،  مزش بهتر از خشكه سا میریگمي ادیاما وقتي  میندار

زندگي ساده تر، ارزش  کیداشتن  منظوربهبراي هنر سازش  میمي توان

 (.1391فرد، )مهران میقائل شو

 خشمکردن  ازابر -6-2

 یخشم خود جسور و منطق انبی در که تمعنا اس نای به مابراز کردن خش

. است مابراز خش یبرا یراهکار نیتر یروش منطق نینه پرخاشگر. ا دیباش

 دییو خود را تبرئه نما دیکه چگونه رفع اتهام کن دیریبگ ادی دبای شما

. جسور بودن به دیبرس گرانیهدف بدون صدمه زدن به د نیو چگونه به ا



9 
 

 نیبلکه به  ا د،ییزور بگو گرانیو به د دباشی قلدر که تسین یمعن نیا

و با احترام  دیارزش قائل باش گرانیخودتان و د یاست که برا یمعن

 (.1389)حسینی،  دیحل کن یو مشکالت تان را از راه منطق دیرفتار کن

 نگر شناسی مثبتآموزش روان -3

نگر بر پرورش شادی و آرامش تمرکز دارد. آموزش شناسی مثبتروان

آوری در نگر باعث افزایش کنترل خشم و افزایش تابشناسی مثبتروان

آوری دست یافتن به نتایج مثبت با وجود شرایط شود. تابآموزان میدانش

 (.1393انگیز و تهدیدآمیز است )حسین ثابت و همکاران، چالش

 آموزش بخشش درمانی -1-3

نگر است و پیوند بسیار نزدیکی شناسی مثبتهای روانبخشش یکی از مؤلفه

از حق  یاراد یبخشش فرآیند گذشتن از خطا، چشم پوشبا مذهب دارد. 

خش و محو عوارض آن است که در بزیان یانیت و انزجار از عمل ارتکاببعص

با فرد  یو همفکر یود روابط، همدلببه ،یآرامش درون یفرد با انگیزه 

 یبخشش را میل. گیردیم صورت یارزش یو یا به منظور انجام رفتار یخاط

ی ناخوشایند از پاسخ ها یبازدار یکه افراد را به سو دانندیمی درون

با آنها  یکه به طور منف یت به کسبسارتباطی و انجام رفتار مثبت ن

ها نشان داده است که بخشش درمانی . پژوهشسازدیرفتار کرده متمایل م

در کاهش خشم و بهبود افسردگی و سالمت روان تأثیر دارد )عسگری و 

 (.1395همکاران، 

 گیری و ارائه پیشنهادنتیجه

طور کامل توان بههمیشه وجود دارند و نمیی خشم عوامل ایجاد کننده

اند که آموزش ها اجتناب کرد. با وجود این، تحقیقات نشان دادهاز آن

های کنترل و مدیریت خشم باعث کاهش خشونت و رفتارهای مهارت

شود. درویشی و همکاران ناسازگارانه در نوجوانان و بزرگساالن می

تأثیر آموزش مدیریت خشم بر کنترل (، در پژوهشی که با هدف بررسی 1395)

آموزان انجام شد، نشان دادند که آموزش کنترل خشم و کاهش خشم در دانش

 باشد.آموزان مؤث ر میخشم در افزایش توانایی کنترل و مدیریت خشم دانش

های مختلف کنترل خشم از دیدگاه در این پژوهش سعی بر آن بوده که روش

ی شناسایی و بررسی گردد. نتایج بدست آمده شناسدین اسالم و علم روان

تواند در کاهش های کنترل خشم میحاکی از آن است که شناخت و آموزش روش

ویژه در بین نوجوانان بسیار مؤث ر باشد. دین اسالم و بروز خشونت به

ی شناختی، رفتاری، عقالنی و عاطفی، شناسی هر دو  از چهار جنبهعلم روان

رسد با کنند. بنظر میهایی را برای کنترل خشم توصیه میها و مهارتروش

های ها بتوان یک الگوی آموزشی مناسب برای آموزش مهارتتلفیق این روش

 مدیری ت خشم به وجود آورد.   

های آموزشی کنترل خشم در نهایت پیشنهادات زیر جهت ارتقاء برنامه

 گردد: ارائه می



10 
 

های کنترل خشم به مدارس جهت آموزش مهارتاستفاده هدفمند از ظرفی ت  -1

 آموزان.دانش

 های مدیریت خشم به والدین.آموزش مهارت -2

 آموزان از عواقب و مضرات خشم و خشونت.سازی دانشآگاه -3

های همگانی، ویژه های گزینشی در کنار برنامهتدوین و اجرای برنامه -4

 رند.آموزانی که سطح پرخاشگری باالتری دادانش

 منابع

 ایقرآن کریم، ترجمه الهی قمشه

خشم ری، صدیقه؛ اشتری، صدیقه، الهی، طاهره؛ بیگدلی، الیاس؛ سلیمانی ابه

، یظ چیست؟ سرکوب خشم یا مدیریت آنشناسی: کظم غدر نگاه اسالم و روان

 .31-46، 1392، 192ودوم، شمارهنامه معرفت، سال بیستفصل

مه نا، فصلارا و عفو از دیدگاه قرآن و حدیثخاستگاه مدایروانی، جواد، 

 .151-186، 1384، 17الهیات و حقوق، شماره

، 79، مجله اصالح تربیت، شمارههای کنترل خشمشناخت و آموزش شیوهپرکان، فضل، 

1387 ،25-19. 

های کنترل آن، مجله خشم در خانواده، پیامدها و شیوهپورحسین دناک، مژده، 

 .46-53، 1384، 306پیوند، شماره

جان خشم های مدیریت و کنترل هیراهمحمدرضا؛ سعیدی، محمدرضا، اسماعیلی، حاجی

 .50-61، 1390، 40مجله قرآنی کوثر، شماره ،از دیدگاه قرآن و روایات

تدابیر عام پیشگیری از مدعلی؛ بهارلویی، ریحانه، ده آبادی، مححاجی

ق اسالمی، قرآن، فقه و حقو، مجله گی از منظر قرآن و روایات اسالمیبزهدید

 .190-159، 1394، 2سال اول، شماره

تعیین اثربخشی مشاوره گروهی مبتنی بر آبادی، عبدهللا، حاجیلو، سهیال؛ شفیع

، آموزان دختر سال اول دبیرستانرفتاری بر کنترل خشم دانش-مداخالت شناختی

 .1-20، 1395، 46نامه پژوهشنامه تربیتی، سال یازدهم، شمارهفصل

اثربخشی آموزش مبتنی فرحناز؛ فرحبخش، کیومرث،  ثابت، فریده؛ جوبانیان،حسین

آموزان دختر دوره آوری و کنترل خشم در دانشنگر بر تابشناسی مثبتبر روان

 .5-22، 1393، 52های مشاوره، شمارهنامه پژوهش، فصلمتوسطه شهر یزد

رخاشگری راهکارهای درمان پعباس؛ قادری، محدثه، زاده، خاکپور، حسین؛ قربان

، 1396، 12ش در دین و سالمت، شماره، مجله پژوهاز دیدگاه قرآن و روایات

127-120. 

اثربخشی آموزش عود؛ آزاد فارسانی، یاسر، خلیلی، شیوا؛ غالمعلی لواسانی، مس

امه ن، فصلمتوسطه آموزان مقطعگروهی مهارت حل مسئله بر کنترل خشم دانش

 .1-10، 1394، 1انشناختی، سال ششم، شمارههای کاربردی روپژوهش
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بررسی تأثیر آموزش مدیری ت ند، خدیجه؛ رسولی، صدیقه، درویشی، صدیقه؛ بروم

-شناسی و علوم، مجله مطالعات روانآموزان هنرستانیخشم بر کنترل خشم دانش

 .161-170، 1395، 14تربیتی، شماره

تبیین و تحلیل روایی فضیلت اخالقی صبر در رضا، حبیبربانی، رسول؛ ارزانی، 

 .37-64، 1394، 17اخالق، سال پنجم، شماره ترویجی-نامه علمی، فصلالبالغهنهج

در نوجوانان  آوریاثربخشی آموزش کنترل خشم بر افزایش تابرسولی، فاطمه، 

هارم، مواد، سال چ ی اعتیاد پژوهی سوء مصرفنامه، فصلدر معرض خطر اعتیاد

 .7-24، 1389، 16شماره

، 114زاده، شرمین، مهارت کنترل خشم در نوجوانان، ماهنامه کودک، شمارهروبن

1394 ،40. 

آبادی، مهدی، زیبایی، اعظم؛ غالمی، حسن؛ زارع، مسعود؛ مهدیان، حسین؛ حارث

در مدارس راهنمایی  تأثیر آموزش مبتنی بر وب برکنترل خشم نوجوانان

-795، 1392، 60زش در علوم پزشکی، شمارهمجله ایرانی آمو، دخترانه مشهد

784. 

های کنترل خشم بر اساس رویکرد و مهارتد صدرالدین؛ کرمی، مرتضی، شریعتی، سی

 .73-100، 1389، 3درمانی، شماره، مجله فرهنگ مشاوره و روانهای اسالمیآموزه

-جواد؛ اکبری یکتا، محسن؛ زمانی، نیره؛ محمودی، مریم؛ پورکریمی،شکوهی

آموزان رفتاری بر کنترل خشم دانش-تأثیر مداخالت شناختیزردخانه، سعید، 

، 11یکم، شمارهوپژوهشی دانشگاه شاهد، سال بیست-نامع علمی، فصلدبیرستانی

1393 ،70-61. 

، 198شمارهنامه موفقیت، ، هفتهطالیی کنترل خشم و استرسسؤاالت شکیبا، فریبا، 

1389 ،43-42. 

گروه  یور، زهرا؛ آثاری، شروین،ایی، فرشته؛ تهرانی دوست، مهدی؛ شهرشکیب

، مجله ایرفتاری در نوجوانان مؤسسه-درمانی مدیریت خشم با رویکرد شناختی

 .59-66، 1383، 2و1م شناختی، سال ششم، شمارههای علوتازه

ری، نیا، مرسده؛ جعفشهسوارانی، امیرمحمد؛ حکیمی کلخوران، مریم؛ عصمت

و مدیریت خشم در متون دینی مند خشم مرور نظامده؛ ستاری، کلثوم، سعی

 .8-44، 1395، 4سی اسالم، سال دوم، شمارهشنانامه روان، پژوهشاسالم

-اثربخشی آموزش گروهی شناختی؛ مرادی، امید؛ احمدیان، حمزه، صداقت، سمیره

علوم ، مجله آموزان دختر پرخاشگررفتاری کنترل خشم بر پرخاشگری دانش

 .215-220، 1393، 4، شماره24اد اسالمی، دورهپزشکی دانشگاه آز

اعیلی قاضی ولوئی، فریبا، گران، سارا؛ اسمصدری دمیرچی، اسماعیل؛ اسدی شیشه

اجتماعی بر کنترل خشم و توانایی -های هیجانیاثربخشی آموزش برنامه مهارت

اجتماعی، دوره  ، مجله طبماعی در نوجوانان وابسته به موادحل مسئله اجت

 .67-76، 1396، 1ششم، شماره
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تأثیر آموزش بخشش درمانی بر زاده، حمید؛ کاظمی، مریم، عسگری، محمد؛ علی

م، سال شناختی، دوره چهار، مجله دست آوردهای روانآموزانکنترل خشم دانش

 .155-174، 1395، 1بیست و سوم، شماره

تأثیر تعهد دینی، دلبستگی ن، ی، محمدعلی؛ مولوی، حسیفر، محبوبه؛ نادفرحان

، مجله آموزان مقطع دبیرستاندینی و همدلی بر پرخاشگری در بین دانش

 .67-80، 1394، 8م شناختی و رفتاری، شمارههای علوپژوهش

، 376نامه موفقیت، شماره، هفتههایی برای کنترل خشماستراتژیفروتن، سولماز، 

1397 ،71-70. 

ری، سیمین؛ پدرام، پریسا، ا؛ کیانی، رقیه؛ جعففروغی، مژگان؛ حسینی، آزیت

، مجله ساله 12-14آموزان پسر تأثیر آموزش کنترل خشم بر پرخاشگری دانش

 .71-84، 1393، 22ت علوم رفتاری، شمارهها و مطالعاپژوهش

های کنترل خشم اثربخشی بازیر، حمیدرضا؛ نجفی، مصطفی، یاکاظمی، اکرم؛ نیک

ده پزشکی ، مجله دانشکفعال/ نقص توجهم کودکان بیشبر عالیم رفتاری و خش

 .461-469، 1395، 381اصفهان، شماره

-های کنترل خشم بر اساس آموزهبررسی آموزش تأثیر گروهی مهارتکرمی، مرتضی، 

، مجله پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت آموزانهای اسالمی بر پرخاشگری دانش

 .99-114، 1393، 22ودوم، شمارهاسالمی، سال بیست

اثربخشی آموزش مهارت یزدست، طاهر؛ ابوالقاسمی، شهنام، راد، محمد؛ تمظلومی

، مجله انان بزهکار کانون اصالح و تربیتکنترل خشم بر میزان پرخاشگری نوجو

 .11-15، 1392، 224اصالح و تربیت، سال یازدهم، شماره

اج ، مجله سرریت آن در قرآن کریمماری، داود؛ زمردی، محمد، خشم و مدیمع

 .115-136، 1394، 18منیر، سال ششم، شماره

کارهای پیشگیری و مهار خشم ماهیت، علل و راهاده، زهره؛ مالیم، فاطمه، زموسی

تربیتی از نامه پژوهشی علوم، فصلگاه اندیشمند مسلمان ابوزید بلخیاز دید

 .59-74، 1394، 4اه اسالم، سال سوم، شمارهدیدگ

، مدیریت ارتباطات، مجله توصیه برای کنترل خشم 10فرد، ناصر، مهران

 .47، 1391، 23و22شماره

اری پسران دوره های سازگنویدی، احد، تأثیر آموزش مدیری ت خشم بر مهارت

، 55اسی بالینی ایران، شمارهشنپزشکی و روان، مجله روانمتوسطه شهر تهران

1387 ،403-394. 

ی آموزش مدیریت خشم اثرات اجرای یک یک برنامهعلی، احمد، نویدی، احد؛ برج

-های روان، مجله پژوهشپسران دبیرستانیدهی خشم هاس خود نظمبر مهارت

 .58-81، 1386، 20شناختی، شماره

غلبه بر خشم: مسئولیت خشم خود را بپذیرید: چگونه ، 1394نی، دبلیو. رابرت، 

خود را با دیگران حفظ کنیم و بدون از دست ی اختالفات را حل کنیم تا رابطه

مرجان،  ، فرجی،ن کنیمهای درونی خود را بیادادن کنترل، نظرها و احساس

 تهران، انتشارات رشد.
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م: مهارتی بنیادی آموزش مهارت کنترل خشکاشانی، فرح، وزیری، شهرام؛ لطفی

 .93-103، 1390، 111ه تعلیم و تربیت، شمارهنام، فصلدر مدرسه زندگی

نوجوانان ارزیابی تأثیر آموزش مهارت حل مسأله در کنترل خشم وکیلی، پریوش، 

 .39-48، 1386، 6و رفتار، دوره دوم، شماره، مجله اندیشه ساله 12-15پسر 

 


