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 چکیده 

پژوهش حاضر، با هدف تدوین برنامه آموزش مدیریت خشم و بررسی اثربخشی آن بر بهبود سلامت عمومی دانش آموزان نوجوان 

میان مناطق آموزش و پرورششهر انجام شده است. با استفاده از نمونه گیری خوشه ای، از  ۷۹-۷۹دختر دوره متوسطه در سال 

های منطقه شش، یک مدرسه دخترانه دوره متوسطه به تهران، منطقه شش، به طور تصادفی انتخاب شد و از بین دبیرستان

نفر در گروه آزمایشی  1۷نفر دانش آموز، به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. و بعد  83صورت تصادفی انتخاب و از بین آنها نیز،

 ر در گروه کنترل بصورت تصادفی جایگزین شدند.نف 1۷و 

مرحله جداگانه، با توجه به مبانی نظری هیجانها، در  12کاربندی آزمایش)متغیر مستقل(، که یک برنامه مداخله ای است، در 

ج ه کوچک پندو بعد محتواو فرایند تدوین شد. برنامه طراحی شده، قبل از اجرای نهایی به صورت مطالعه مقدماتی بر روی گرو

نفری از جامعه هدف به مدت شش جلسه دو ساعته اجرا شد و سرانجام بعد از بررسی مشکلات محتوایی، نحوه اجرا، مدت زمان 

جلسه آموزش متوالی، هرجلسه به مدت دو و نیم ساعت، برای گروه آزمایشی، اجرا شد. ابزارهای  12اجرا و.. به صورت نهایی در 

بود. نتایج حاصل با استفاده از آزمونهای پیشرفته آماری از  GHQهش، مقیاس ارزیابی سلامت عمومی به کار رفته در این پژو

( معنی دار شدند. >p  50/5، تحلیل شدند و اغلب فرضیه ها،در سطح الفای )Tجمله تحلیل کوواریاس چند متغیره و آزمون 

زمایشی و کنترل( در پیش آزمون و پس آزمون نشان داد و این های بدست آمده، تفاوت معناداری را بین نمرات دو گروه)آیافته

دهد که برنامه آموزش مدیریت خشم بر بهبود سلامت عمومی نوجوانان گروه آزمایشی اثربخش بوده است. در مجموع نشان می

، برای بهبود سلامت تواند به عنوان راهبرد مداخله ای اثربخشیافته های حاصل نشان داد که برنامه آموزش مدیریت خشم، می

 عمومی گروه هدف به کار برده شود.

 آموزش مدیریت خشم، سلامت عمومی، نوجوانان کلید واژه ها:
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 مقدمه 

 شود. پرخاشگریدر بین مراحل رشد انسان از کودکی تا سالمندی، بیشترین رفتار پرخاشگرانه در مرحله نوجوانی دیده می

کند و از جمله مشکلات تحولی در نوجوانان محسوب های مختلف بروز مین به شکلاختلالی است که در کودکان و نوجوانا

تواند به دو شکل مناسب و نامناسب ابراز شود. ابراز خشم به شکل مناسب، به عنوان هیجان خشم می (.18۷5شود)ملکی، می

؛ نقل از کیانی و 1،2553لمشود)مکخشم سازش یافته و ابراز آن به شکل نامتعارف، به عنوان خشم مشکل آفرین تعریف می

شود ابراز خشم به شکل نامناسب آن، سبب بروز مشکلات اجتماعی، شغلی، تحصیلی و حتی سلامت (. گفته می18۷5بهرامی،

تواند پیش بینی کننده مصرف مواد و الکل، سیگار، ناسازگاری در مدرسه، افت تحصیلی، شود و میروانی نوجوان می -جسمی 

 (.  18۷5بزهکاری و سایر اختلال ها در نوجوان باشد)ملکی،  افسردگی،

(، در تحقیقی نشان دادند نوجوانانی که در کنترل خشم ناتوان هستند، اغلب فاقد 2555)2پاترسون، رید، جونز و کانگر

وابط اجتماعی های اجتماعی اساسی و ضروری برای شروع و حفظ ررفتارهای سازش یافته و پخته هستند و در اکتساب مهارت

همسالان طرد  مثبت با دیگران نقص جدی دارند با توجه به نقص در مهارتهای اجتماعی و تعاملی سازنده، غالبا از طرف گروه

ای هشوند. نقص در یادگیری و اکتساب انواع مهارتشوند و در نتیجه، از کسب تجربه یادگیری مثبت با دیگران محروم میمی

های میان فردی ویژگی بارز نوجوانان دارای نقص در کنترل خشم است )کاپلان و همکاران، مهارتروان شناختی، مخصوصا 

 (.18۷5؛ نقل از فیروز بخت، 2552

های انجام شده در مورد پیامدهای همه جانبه خشم کنترل نشده ، یکی از راههای پیشگیری و کنترل با توجه به بررسی

یریت خشم است. بر همین اساس پژوهشگران پژوهش حاضر، سعی کردند تا تاثیر خشم در نوجوانان آموزش و یادگیری مد

آموزش و اجرای برنامه های آموزش مدیریت خشم را در خصوص شناخت ماهیت خشم، زمینه و علل بروز هیجان خشم، نقش 

نوجوانان دختر مورد بررسی  هیجان خشم در بروز رفتارهای پرخاشگری و ایذایی، شیوه های مهار، کنترل و کاهش آن را بر روی

های متعددی در ایران انجام قرار دهند. در رابطه با بررسی تاثیر آموزش مدیریت خشم بر کاهش و مهار خشم نوجوانان پژوهش

(، در پژوهشی اثربخشی آموزش گروهی مدیریت خشم را بر کاهش و مهار خشم دانش 1830شده است. یاوریان و همکاران )

سطه شهر ارومیه بررسی کردند یافته های این پژوهش نشان دادند که رفتارهای پرخاشگرانه گروه آموزش به آموزان دوره متو

 (  18۷0طور معناداری کاهش یافته است )انصاری شهیدی، 

سال، موثر واقع  12تا  10( در مطالعه ای نشان داد که آموزش گروهی کنترل خشم بر روی دانش آموزان پسر 18۷5ملکی)

هیجان خشم و بروز رفتار پرخاشگرانه در این نوجوانان کاهش یافته است. در پژوهشی آموزش مدیریت خشم منجر به  شده و

و  8کاهش پیامدهای هیجانی و رفتاری منفی از جمله خشم ، پرخاشگری و فقدان خود کنترلی شده است ) کندلاریا

ه کنترل خشم و افزایش مهارت های ارتباطی در نوجوانان (. یافته های پژوهشی حاکی از افزایش قابل توج251۹همکاران،

(. پژوهش حاضر، به منظور پاسخ به این سوال پژوهشی که آیا آموزش مدیریت خشم بر  2511، 4پرخاشگر است )سلدا و فردا

 بهبود سلامت عمومی دانش آموزان دختر پایه اول متوسطه، موثر است ، انجام شده است. 

 روش  

ژوهش حاضر عبارت است از کلیه دانش آموزان دختر پایه اول دبیرستان های منطقه شش شهر تهران که در جامعه آماری پ

مناطق آموزش و پرورش شهر تهران،  انیاز م ،یاخوشه یریبا استفاده از نمونه گمشغول به تحصیل بودند.  ۷۹-۷۹سال تحصیلی 

مدرسه دخترانه دوره متوسطه به صورت  کیمنطقه شش،  هایرستانیدب نیانتخاب شد و از ب یمنطقه شش، به طور تصادف

 1۷و  یشینفر در گروه آزما 1۷. و بعد دنفر دانش آموز، به عنوان حجم نمونه انتخاب شدن 83 ز،یآنها ن نیانتخاب و از ب یتصادف

 شدند. نیگزیجابصورت نفر در گروه کنترل 

                                                             
1 Macklem Gayle  
2 Patterson , Reid ,Jones & Conger  
3 - Candelaria 
4 - Selda & Ferda  



مرحله جداگانه، با توجه به مبانی نظری هیجانها،  12ی است، در کاربندی آزمایش)متغیر مستقل(، که یک برنامه مداخله ا

در دو بعد محتوا و فرایند تدوین شد. برنامه طراحی شده، قبل از اجرای نهایی به صورت مطالعه مقدماتی برروی گروه کوچک 

توایی، نحوه اجرا، مدت پنج نفری از جامعه هدف به مدت شش جلسه دو ساعته اجرا شد و سرانجام بعد از بررسی مشکلات مح

جلسه آموزش متوالی، هرجلسه به مدت دو و نیم ساعت، برای گروه آزمایشی،  12زمان اجرا، تسلط بر اجرا، و.. به صورت نهایی در 

اعتبار این مقیاس توسط نوربالا، باقری  (بود.GHQاجرا شد. ابزارهای به کار رفته در این پژوهش، مقیاس ارزیابی سلامت عمومی)

 گزارش شده است. ۷8/  ۹(در سطح 1835دی و محمدی ) یز

، تحلیل شدند و اغلب Tنتایج حاصل با استفاده از آزمونهای پیشرفته آماری از جمله تحلیل کوواریاس چند متغیره و آزمون 

بین نمرات دو های بدست آمده، تفاوت معناداری را ( معنی دار شدند. یافته>p 50/5( و )>p 51/5فرضیه ها، در سطح الفای)

گروه)آزمایشی و کنترل( در پیش آزمون و پس آزمون نشان داد و این نشان می دهد که برنامه آموزش مدیریت خشم بر بهبود 

و افزایش بهبود سلامت عمومی دانش آموزان گروه آزمایشی اثربخش بوده است. در مجموع یافته های حاصل نشان داد که برنامه 

 واند به عنوان راهبرد مداخله ای اثربخش، برای بهبود سلامت عمومی گروه هدف به کار برده شود.تآموزش مدیریت خشم، می



 نتایج

 (: توصیف عملکرد هر یک از شرکت کنندگان گروه آزمایشی و کنترل را در دو سری زمانی پیش آزمون و پس آزمون1جدول)

 شاخص ها

 افسردگی کارکرد اجتماعی اضطراب علائم جسمی

 نیمیانگ
انحراف 

 معیار
 میانگین

انحراف 

 معیار
 میانگین

انحراف 

 معیار
 میانگین

انحراف 

 معیار

پیش 

 آزمون

 ۷۹/1 81/8 58/1 ۹3/2 5۷/2 42/4 04/1 ۹3/2 کنترل

 ۷۹/1 3۷/1 54/2 ۹3/2 ۹3/1 ۷4/2 8۹/1 2۹/2 آزمایش

پس 

 آزمون

 54/2 21/8 2۹/1 0۹/2 51/2 21/4 85/1 8۹/2 کنترل

 3۷/1 50/1 05/1 0۹/4 5۹/1 34/5 ۹5/5 50/1 آزمایش

از شرکت کنندگان گروه آزمایشی و کنترل را در دو سری زمانی پیش آزمون و پس آزمون، با : عملکرد هر یک 1جدول 

نشان می دهد. همانطور که ملاحظه می شود بین نمرات گروه آزمایش و گروه کنترل تفاوت قابل  توجه به متغیر سلامت روانی

وجود دارد. به این معنی که نمرات گروه آزمایشی که آموزش دریافت کرده بودند نسبت به گروه کنترل، در پس  ملاحظه ای

 .آزمون پایین بوده است

(:عملکرد شرکت کنندگان را در هر یک از متغیرهای سلامت روانی در دو حالت زمانی)پیش آزمون و پس آزمون 2جدول)

 نشان می دهد.

میزان 

 معناداری
 T مقدار

انحراف 

 معیار
 متغیرها آزمون میانگین

50551 40511 
108۹35 202۹8 

پیش 

 علائم جسمی آزمون

 پس آزمون 10508 50۹505

50551 ۹0811 
10۹320 20۷4۹ 

پیش 

 آزمون
اضطراب و 

 خواب
 پس آزمون 5034۹ 105۹۹۷

50551 00422- 
405485 20۹۷5 

پیش 

 آزمون
کارکرد 

 اجتماعی
 س آزمونپ 400۷5 100524

501۷ 200۹۹ 
10۷۹۷1 103۷0 

پیش 

 افسردگی آزمون

 پس آزمون 10500۹ 103۷۷0

: عملکرد شرکت کنندگان گروه آزمایشی را در هر یک از خرده مقیاس های مقیاس سلامت روانی را در دو سری 2جدول 

، 551/5داری ، و سطح معنیtبه نمره شود با توجه دهد. همانطوری که ملاحظه میزمانی پیش آزمون و پس آزمون نشان می

 ای کنترل خشم، در سلامت روانی گروه آزمایشی تاثیرگذار بوده است.شود که آموزش برنامه مداخلهمعلوم می

 



 
ه مقیاس های (: وضعیت شرکت کنندگان گروه آزمایشی را در سری زمانی پیش آزمون و پس آزمون با توجه به خرد1نمودار)

 مقیاس سلامت روانی را نشان می دهد.

 (:  نتایج آزمون لوین در مورد پیش فرض تشابه واریانس ها به منظور استفاده از تحلیل کوواریانس چندمتغیره8جدول)

 داریسطح معنی 2درجه آزادی  1درجه آزادی  Fمقدار  شاخص

 80۹/5 8۹ 1 3۹5/5 علائم جسمانی

 050/5 8۹ 1 404/5 اضطراب

 42۷/5 8۹ 1 ۹8۷/5 کارکرد اجتماعی

 513/5 8۹ 1 1۷/۹ افسردگی

: معلوم می شود که همه متغیرها به جز دارای حداقل تفاوت هستند به این معنی که اختلاف بین 2با توجه به جدول 

 ها با هم تفاوت ندارند.متغیرها، معنی دار نیست در نتیجه گروه

 ( GHQهای سلامت عمومی)نس خرده مقیاس(:  نتایج تحلیل کوواریا4جدول)

مجموع  منبع تغییرات شاخص ها

 مجذورات

df  میانگین

 مجذورات

F سطح معناداری 

م 
لائ

ع
مان

جس
 ی

 551/5 ۷5/14 51/11 1 51/11 اثر گروه

 551/5 2۹/13 05/18 1 05/18 آزموناثر پیش

   ۹8۷/5 80 3۹/20 خطا

    83 1۹۹ مجموع کل

ب
طرا

اض
 

 551/5 28/4۹ 81/4۹ 1 81/4۹ اثر گروه

 551/5 02/03 ۹2/03 1 ۹2/03 آزموناثر پیش

   552/1 80 5۹/80 خطا

    83 444 مجموع کل

ی
ماع

جت
د ا

کر
کار

 

 551/5 88/88 83 1 83 اثر گروه

 551/5 ۹۹/20 8۹/2۷ 1 8۹/2۷ آزموناثر پیش

   14/1 80 3۷/8۷ خطا

    83 0۷4 مجموع کل

ی
دگ

سر
اف

 

 510/5 43/۹ 3۹/۹ 1 3۹/۹ گروهاثر 

 551/5 88/35 03/۷۹ 1 03/۷۹ آزموناثر پیش

   21/1 80 01/42 خطا

0 1 2 3 4 5

عالئم جسمی

اضطراب و خواب

کارکرد اجتماعی

افسردگی

پس آزمون

پیش آزمون



    8۹ 80۹ مجموع کل

شود که بین نمره پیش آزمون و پس آزمون گروه های آزمایشی و کنترل درسطح ، مشاهده می4باتوجه به نتایج جدول 

5551/5 (51/5 P<تفاوت معناداری وجود دار )دهد آموزش برنامه مداخله ای کنترل خشم، در سلامت د. این یافته نشان می

 روانی گروه آزمایشی تاثیرگذار بوده است.

 بحث و نتیجه گیری

آیند، به احتمال بسیار در ارتباطات بین فردی دهند نوجوانانی که به طرز مناسبی از عهده خشم شان بر نمیها نشان مییافته

از طرفی سلامت آنها نیز در خطر بوده و از لحاظ سلامت روانی و عمومی هم با پیامدهای منفی بیشتری دچار مشکل هستند. 

(از آموزش توجه 1۷۹0)۹رفتاری نواکو–(. با توجه به این امر پژوهشگران، بر پایه رویکرد شناختی2518، 0شوند)اسکاتروبرو می

اهش استرس و آرام سازی ، مهارت های اجتماعی و ابراز وجود استفاده رفتاری خشم، ریشه یابی شناختی، ک –های بدنیبه نشانه

 (.  2515)نواکو و تایلر،  کرده اند

یافته های پژوهش حاکی از آنست که مداخله انجام شده از طریق برنامه آموزشی مدیریت خشم، در کاهش علائم جسمانی، 

-انان موثر بوده است. یافته های این پژوهش با بسیاری از پژوهشاضطراب، افسردگی، بهبود روند خواب و کارآیی اجتماعی نوجو

(، حاکی از آنست که 183۹های انجام شده در این راستا هم خوانی دارد. نتایج پژوهش هاشمیان، شفیع آبادی و سودانی) 

اعی دانش آموزان اجتماعی و در نتیجه ارتقاء عملکرد اجتم –آموزش مهارت های کنترل خشم موجب افزایش سازگاری فردی 

های توان آموزش مهارتدهند که می( نشان می 1833دختر سال اول متوسطه شده است. تحقیق درتاج، مصائبی ، اسدزاده )

کنترل خشم را به عنوان روش موثری برای بالا رفتن سازگاری اجتماعی نوجوان در نظر گرفت. همچنین نتایج پژوهش حجازی، 

کی از آنست که آموزش مدیریت خشم، بر روی سازگاری، خودکارآمدی و بهبود سلامت عمومی ( حا2511آل هاشم، علوی ) 

( نیز 18۷5( و رضایی و همکاران )183۷دانش آموزان تاثیر معناداری داشته است. یافته های پژوهش خوش کنش و همکاران )

. در پژوهشی تاثیر آموزش مدیریت خشم حاکی از تقویت مهارت های خود نظم دهی و کاهش پرخاشگری نوجوانان بوده است

بر بهبود سلامت عمومی و کاهش رفتار پرخاشگرانه نوجوانان ارجاعی به دادگاه ، نتایج آماری حاکی از تفاوت معنادار در نمرات 

پس آزمون بود به عبارتی آموزش مدیریت خشم منجر به کاهش پرخاشگری و بهبود سلامت عمومی نوجوانان مجرم شده 

( نشان می دهد نوجوانانی که تحت آموزش 2553) 3(. نتایج پژوهش کلنر، بری و سالوادور2553، ۹لد، توسکر، گارسیابود)گ

اند رفتارهای اجتماعی معناداری را نسبت به معلم هایشان نشان می دهند و کمتر دست به رفتارهای مدیریت خشم قرار گرفته

 مخرب در مقابل همسالانشان می زنند. 

ققین سععی کرده اند با برنامه ریزی های مناسب ، محدودیت های موجود در اجرای پژوهش را به حداقل برسانند گرچه مح

اما با محدودیت هایی از جمله محدود بودن نمونه و دشعواری در تعمیم دادن نتایج به کل جامعه و محدودیت در دسععترسی به 

شود که در همین زمینه پژوهش های بیشتری در جامعه اند. توصیه می اطلاعات طبقه بندی شده راجع به نوجوانان مواجه بوده

های آماری گوناگون انجام شعود و جهت سعنجش خشعم، پرخاشعگری و ابعاد مختلف سلامت عمومی نوجوانان، پرسشنامه های 

وجوانی پیشععنهاد دیگری نیز تهیه و نرم شععود. از طرفی با توجه به بروز هیجان خشععم نامناسععب و آثار منفی آن در سععنین ن

مدیریت خشم از سوی مشاوران مدارس اجرا و تاثیر آن ها به صورت انجام پژوهش های مرتبط گردد که دوره های آموزشی می

در رابطه با چگونگی تاثیر خانواده در شععکل گیری و بروز هیجان خشععم و رفتار پرخاشععگرانه در شععده و  در این زمینه بررسععی

ه صععورت برگزاری کارگاه های آموزشععی مرتبط ، جلسععات سععخنرانی، جلسععات مشععاوره و.. در اختیار نوجوانان، اطلاعات لازم ب

 خانواده های محترم گذاشته شود.  

                                                             
5 Scott  
6 Novaco  
7- Tucker , Gold , Garcia 

8- Kellner , Bry , Salvador 



 منابع

بررسی اثربخشی درمان شناختی رفتاری گروهی بر کاهش خشم دانشجویان دانشگاههای (، 1830انصاری شهیدی، مجتبی)

 رشته روان شناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات.. پایان نامه ی کارشناسی ارشد اصفهان

(، تاثیر آموزش مدیریت خشم بر مهارت های خود 183۷خوش کنش، ابوالقاسم. ابویی مهریزی، محبوبه. طهماسیان، کارینه )

-۹، ص 4ه پژوهی، شماره خانواد فصلنامهنوجوان در دختران دوره راهنمایی شهر تهران.  –نظم دهی خشم و تعارضات والد

10.  

(تاثیر آموزش مدیریت خشم بر پرخاشگری و سازگاری اجتماعی دانش 1833درتاج، فریبرز. مصائبی، اسدالله. اسدزاده، حسن)

 81-28ص 8روانشناسی کاربردی، شماره  ساله. فصلنامه 12 –10آموزان پسر 

(، تاثیر آموزش مهارت مدیریت خشم بر  18۷5واد )رضایی، حسن. حجت خواه ، سید محسن. درکه ، محسن . محمدی، ج

 پرخاشگری نوجوانان ، همایش آسیب شناسی مسائل جوانان. 

(، تهران: موسسه 18۷5، ترجمه ی مهرداد فیروزبخت) سفر پرماجرای کودک )روان شناسی رشد ((، 2552کاپلان، پاول.اس)

 خدمات فرهنگی رسا ، چاپ پنجم .

 (، تهران: انتشارات ارجمند. 18۷5. ترجمه احمدرضا کیانی، فاطمه بهرامی)یجان کودکانتنظیم ه( 1۷۷۷مکلم، گایل)

(، بررسی تاثیر آموزش گروهی مهارت کنترل 18۷5ملکی، صدیقه. فلاحی خشکناب، مسعود. رهگوی، ابوالفضل. رهگذر، مهدی)

امایی دانشگاه علوم پزشکی تهران ، ساله. نشریه دانشکده پرستاری و م 12 – 10خشم بر پرخاشگری دانش آموزان پسر 

 .  ۹۷شماره  24جلد 

سوالی سلامت عمومی به عنوان ابزار  23( اعتباریابی پرسشنامه 183۹نوربالا، احمد علی. باقری یزدی، سید عباس. محمد، کاظم)

  4، شماره  11پژوهشی حکیم ، دوره -مجله علمی. 1835 –غربالگری اختلالات روان پزشکی در شهر تهران 

( اثربخشی آموزش مهارت های کنترل خشم بر سازگاری 183۹هاشمیان، فاطمه. شفیع آبادی ، عبدالله، سودانی ، منصور ) 

فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی دانشگاه اجتماعی دانش آموزان دختر سال اول متوسطه شهرستان ماهشهر.  –فردی

 . 8۹و  80آزاد اسلامی واحد خوراسگان )اصفهان(، شماره 

Candelaria, Ashley M. Fedewa, Alicia L. Ahn , Soyeon (2512) The Effects of Anger 

Management On Children, s Social And Emotional Outcomes : A Meta – Analysis , School 

Psychology International. Journal of psychosomatic Research, ۹2،2۷۹-855. 

Hejazi , s . Alehashem , t . Alavi , H (2511).The Effect Of Anger Management On Adjustment 

And Self  Efficacy. Journal of  European Psychiatry , 2۹  - 2۷4 

Kellner , Millicent H . Bry , Brenna H . Salvador , Diana S (2553) anger management effects 

on middle school students with emotional / behavioral disorders : anger log use , Aggressive 

and ProsaicallyBehavior. Journal of Child & Family Behavior Therapy 85 –8،122-182 

Novaco , Raymond . W , Taylor . John L (2515) Anger Management For People With 

Developmental Disabilities . Journal of Clinical psychology, ۹2, 8۹8-83۹. 

Scott , Elizabeth (2518) Anger Problems : Effects Of Poorly Managed Anger – About.com. 

Journal of Personality and Individual Differencess,05. 222-22۹. 

Selda , Z , F . Ferda , Aysan ( 2511 ) The Effect Of Anger Management Training On Anger 

Coping And Communication Skills Of Adolescents. International Online Journal Of 

Educational Sciences – www.iojes.net . 

Tucker , Sherri McCarthy . Gold , Andrew . Garcia ,Enemencio ( 2553 ) Effects of Anger 

Management Training On Aggressive Behaviours in Adolescent Boys. Journal of Offender 

Rehabilitation – vol 2۷, 482-444 

http://www.iojes.net/


The Effectiveness of Anger Management intervention program on the Improvement of 

on positive and negative emotion in Oppositional Defiant disorder 

Saeed Rezayi1 & Yaasaman Alizade2 

1. PhD in Child Psychology and faculty member of Allameh Tabatabai University 

saeed.rezayi@atu.ac.ir 

2. Master of Educational Sciences, University of Tehran 

 

ABSTRACT 

Anger is one of the natural emotions in Lives of individuals. Nevertheless, the defect of anger 

control is characteristic of many disorders such as personality disorder, psychosomatic 

disorder, schizophrenia,… . 

According to Novaco,s cognitive – clinical approach , external events have been evaluated in 

cognition and lead to a physiological response that it has been interpreted with individual 

differently and eventually it get to expose reactions such as physical – verbal counteraction, 

passively aggression and avoidable isolation. Problematic characteristic of this emotion is its 

activation, expression and effect without adequate control on it and will cause to negative 

physical, mental, environmental effects, … . The purpose of this research has been assess the 

effectiveness of anger management education on the improvement of general health in first 

grade of female high school students in ۹th area of education in Tehran.Among of high schools 

in ۹th area of education in Tehran city, one school was selected by simple random sampling 

and 83 high school students assigened  in experimental and control groups randomly . The type 

of research was semi – experimental with pre – post test experimental and control groups and 

GHQ inventory used too. Experimental group received ۹ sessions of ۷5 minutes of anger 

management education program . T – Test used to process of data.  

Anger management education was effective (p<5051) on reduction of physical symptoms 

(t=40511), anxiety and sleep disturbance (t=۹0888), depression (t=200۹۹) and improvement of 

social efficiency (t=- 0042۷). 

Key Words: Education - Anger management - General Health - High School Students. 

 


