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طه آموزان متوسهای قرآن بر کنترل خشم دانشتأثیر آموزش آموزه
 شهر همدان

 3اكبر عروتی موفق، 2مهري حصارخانی، 1مسیب یارمحمدي واصل

 83/87/2311تاریخ پذیرش 21/80/2317تاریخ وصول: 

 چکیده

آموزان بود. روش پژوهش نيمه های قرآن بر کنترل خشم دانشپژوهش مطالعه تأثير آموزش آموزههدف این 
آموزان آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش شامل کليه دانشپس -آزمونآزمایشي با طرح پيش

به روش آموز دختر دانش 98بود. نمونه پژوهش  19-13دختر متوسطه شهر همدان در سال تحصيلي 
نفر در گروه گواه  18طور تصادفي گيری در دسترس از دبيرستان شهيد حجه فروش انتخاب شدند و بهنمونه

های قرآن بر کنترل خشم را دریافت نفر آزمایش قرار گرفتند. گروه آزمایش برنامه آموزش آموزه 18و 
ه ه از پرسشنامه کنترل خشم رضاخاني بها با استفادکردند و گروه گواه این آموزش را دریافت نكردند. داده

آموزان تأثير داشت. های قرآن در کاهش خشم دانشدست آمد. نتایج حاکي از آن بود که آموزش آموزه
خشم در روابط شخصي و خشم در  های شدت احساس خشم،های قرآن بر مؤلفههمچنين آموزش آموزه

آن های قراین پژوهش نشان داد که تأثير آموزش آموزه بنابراین نتایج (؛> 80/8Pروابط اجتماعي مؤثر بود )
نترل آموزاني که در کای مفيد، برای کاهش خشم در دانشتواند به منزلة یك روش مداخلهبر کنترل خشم مي

 کار رود.خشم مشكل دارند، به

 قرآن. هایكنترل خشم، خشم، آموزش قرآن، آموزه: واژگان کلیدی
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 مقدمه
ها سازیمنزله سنگ زیربنای تمدن و فرهنگ اسالمي بر همه تصميمکریم بهازآنجا که قرآن 

های گوناگون رفتاری، اقتصادی، اجتماعي، سياسي و فرهنگي های عرصهگيریو تصميم
 های قرآن از اهميتجامعه اسالمي سایه گسترانيده است، بنابراین آموزش مفاهيم و آموزه

و  های مخربفراد در زندگي گرفتار تنش و درگيریای برخوردار است. بسياری از اویژه
ای جز به هدر رفتن توانایي و از بين رفتن طراوت و شادابي ندارد. گر هستند که نتيجهویران

 هاینظميای هستند که اگر مهار نشود همراه با بيمهار نشده 2بعضي از افراد هم گرفتار خشم
افراد در پي دارد. بنابراین نياز به استفاده از شناختي پيامدهای زیانباری بر سالمت روان

احمدزاده، ) شودهای این کتاب وحياني روز به روز در زندگي بيشتر احساس ميآموزه
 (.2307کریمي، 

خشم هيجاني دروني و نتيجه یك فرایند شناختي است که از طریق ارزیابي و تفسير 
پرخاشگرانه نسبت به یك هدف خاص به شود و معموالً به صورت رفتار فردی ایجاد مي

(. این مشكالت 1827، 1کند )چانگ و هوانگصورت کالمي یا فيزیكي تظاهر پيدا مي
عالوه بر صرف هزینه برای بخش دولتي، پيامدهای اجتماعي را نيز به دنبال خواهد داشت 

ا (. بروز خشم و نمود رفتاری آن به صورت پرخاشگری ر1820)اسدزندی و اسكندری، 
زاترین ترین و مشكلتوان به یك سن و دوره زماني خاص مرتبط دانست اما خشم شایعنمي

تأثيرات  (. خشم نوجوانان1822، 3احساسات در دوران نوجواني است )بلوم، گيتس، قرشي
ای بر نهادهای اصلي جامعه مانند افراد، خانواده، محالت، مدارس، منفي قابل مالحظه

آموزان (. پژوهش در مورد دانش1829، 9گذارد )فردون و سيمونها و تفریحات ميورزش
دهد فقدان قضاوت صحيح آنان در مورد شرایط و تمایل به قضاوت بر نوجوان نشان مي

جای عقالنيت گاهي اوقات منجر به اقدامات پرخاشگرانه توسط آنان اساس احساسات به
بيان خشم به صورت یك روش شود. ویژگي اصلي رفتارهای پرخاشگرانه نوجوانان مي

 چانگ و) نابالغ، فوری به صورت روش غيرکالمي و با مهارت حل مسئله ضعيف است
 (.1827هوانگ، 
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تواند بر سالمت شخصي و اجتماعي شناسان مدرن معتقدند خشم در هر لحظه ميروان
ني را به اسالمت بدني و رو تواندتأثير منفي بگذارد و اگر به مدت طوالني باقي بماند، مي

 عنوان به های دیني و معنویت معموالً(. آموزه2110، 2کمپ، استرونگمن) خطر بيندازد
 که رادیاف واقع، در. شوندمي گزارش سالمتي مضر پيامدهای برابر در کنندهمحافظت عوامل
 از ودخ معنوی و مذهبي کمتر همساالن به هستند، نسبت باالتری معنویت و داریدین دارای

 لهمقاب از و بوده برخوردار کمتری رواني و روحي مشكالت از و کمتر پرخطر رفتارهای
 (.1881، 1کنند )کونيگمي استفاده جسمي هایبيماری کنترل برای معنوی

 جرم هایانگيزه کاهش در آن هایآموزه و قرآن که دهدمي نشان قبلي تحقيقات نتایج
های دهد که آموزههمچنين بسياری از نتایج نشان مي (.2301صولتيان، ) دارد زیادی تأثير

 های رواني و سالمت روان نقش مهمي دارند به عنوان مثالدیني در پيشگيری از آسيب
(. 1821؛ عاشوری، حامدیان، نفيسي، پرویزپناه، راسخي، 2311؛ سليماني، 3،1880ورگس)

داد که افزایش سالمت  ( نشان1828) 9های پژوهش چانگ، کي سي، داسك و بنسونیافته
های سالمت روان ارتباط معناداری دارد. همچنين در نتایج پژوهش معنوی با بهبود مؤلفه

اسالمي بر  -های دینيهای کنترل خشم بر اساس آموزه( آموزش مهارت2313کرمي )
( نيز در پژوهش 2311) آموزان پسر مؤثر بود. نوین و بهرامي احسانکاهش پرخاشگری دانش

های ارتباطي و کاهش خشم و های دیني باعث ارتقاء مهارتدریافتند که آموزه خود
 که حاکي است( 1881) جهاني بهداشت سازمان پژوهش شود. همچنينپرخاشگری مي

 اميدواری، ایمان، دروني، آرامش مانند راهبردهایي کارگيریبه با معنویت و مذهب
 دی،فر هایحوزه شامل زندگي کيفيت هایبخشهمه  با معنوی رابطه ایجاد و بينيخوش

 .داشت مثبت ارتباط اجتماعي و رواني
( نيز نشان داد که بين 2311) االسالمي، اسدالهي و محمدینتایج پژوهش شيخ

های فردی و روابط اجتماعي رابطه منفي معنادار وجود دارد پرخاشگری نوجوانان و مهارت
اید و از بيني نمزان پرخاشگری را در نوجوانان پيشتواند ميو کيفيت روابط اجتماعي مي

ها در روابط اجتماعي با دیگران ارتباط صحيح برقرار ترین رفتارهایي که به وسيله آنمهم
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نمایند: تعاون و همدلي، احسان و نيكي به دیگران، وفای به شود به این موارد اشاره ميمي
برابر کار نيك، عدالت در برابر دشمني،  عهد، رعایت عدالت و انصاف، تشكر و ستایش در

های زشت تواضع و فروتني، بخشش، نرمي و مالیمت، صداقت و راستگویي، اجتناب از واژه
و رعایت ادب در سخن و توهين نكردن به شخصيت دیگران که تمامي موارد یادشده در 

های مينه مهارت( نيز در پژوهش خود در ز2318قران به تفصيل آموزش داده شده و علمایي )
( در پژوهش خود 2319) ها پرداخته است. همچنين نورائيتمامي آن ارتباطي از منظر قرآن به

های دیني بر کيفيت احساسات بر اساس آموزه نشان داد آموزش هوش هيجاني و بهبود
های قرآن بر افراد جامعه بنابراین نقش آموزه کاهش خشم در نوجوانان و جوانان مؤثر است؛

 نكار ناپذیراست.ا
های سالمت روان که منجر به مدیریت ترین مؤلفهآیات قران و قصص قرآني به مهم

ها، ها شامل صبر و تحمل در برابر سختيشود؛ پرداخته است، این مؤلفهخشم در افراد مي
مجاهدت با نفس، تسلط بر خشم، عفو و گذشت، اظهار نيكي و مهرباني نسبت به مردم است. 

های ای کسب کند که پایهشود که انسان خصوصيات پسندیدهموارد باعث مي همه این
دهد و از او شخصيتي به هنجار، رشد یافته و دارای سالمت روان سالمت روان او را شكل مي

در سوره الشوری، آیه  متعال خداوند طور مثال(. به2310مسبوق، مظفری، عليزاده، ) سازدمي
 چون و دارندمي دور به را خود هازشتكاری و بزرگ گناهان از که کساني: »2فرمایدمي 37
: 1فرمایدمي 201 آیه عمران، آل همچنين در سوره«. گذرنددر مي آینددرمي خشم به
 بودی دلسخت و تندخو اگر و گردانيد خویخوش و مهربان خلق با را تو خدای مرحمت»

 رگذرد آنان از کردند بد تو دربارة ناداني به امّت چون پس شدندمي متفرق تو گرد از مردم
 ...«کن آمرزش طلب آنان برای خدا از و

ا های مقابله بهای قرآن در سوره یوسف و مهارتای تطبيقي که بين آموزهدر مطالعه
خشم و برخورد صحيح با مسائل و مشكالت انجام شده بود؛ مشخص شد که اگر به افراد 

های کنترل خشم آموزش داده شود، تأثير زیادی در مدیریت برای مقابله با مسائل، مهارت
 .(2301محمدخاني،  ترجمه ؛1881ها دارد )کلينكه، ها توسط آنمسائل و کنترل چالش

                                                           
 یَغْفِرُون هُمْ غَضِبُوا ما إِذا وَ الْفَواحِشَ وَ الْإِثْمِ کَبائِرَ یَجْتَنِبُونَ الََّذینَ وَ .1

 فِي وِرْهُمْوَشَا لَهُمْ وَاسْتَغْفِرْ عَنْهُمْ فَاعْفُ حَوْلِكَ مِنْ الَنفَضُّواْ الْقَلْبِ غَلِيظَ فَظًّا کُنتَ وَلَوْ لَهُمْ لِنتَ اللَّهِ مِّنَ رَحْمَةٍ فَبِمَا .2

 الْمُتَوَکِّلِينَ یُحِبُّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهِ عَلَى فَتَوَکَّلْ عَزَمْتَ فَإِذَا األَمْرِ
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ا صحيح ب اند افرادی که در حلَّ مسائل خود و شيوة برخوردپژوهشگران دیني دریافته
آميز تتر هستند و حلَّ موفقيموفقکنند های این کتاب وحياني استفاده ميمشكالت از آموزه
کنترل و  توانند دربرخورد با خشم مي های مقابله واند و استفاده از مهارتمسئله را یاد گرفته

 کننده باشد.کاهش مشكالت در این افراد بسيار کمك
شناسان را در چند دهه اخير موضوع مدیریت خشم توجه بسياری از دانشمندان و روان

ها کتاب و صدها مقاله درباره این موضوع به کرده است به گونه ای که ده به خود معطوف
وجه ت های قرآن کمترچاپ رسيده اما متأسفانه به بررسي این موضوع از منظر دیني و آموزه

 نيز راهكارهای (. در این تعداد مقاالت اندک2311شده است )خاکپور، قربان زاده، قادری، 
ای افراد جامعه مدنظر قرار گرفته و به دوره نوجواني که دوره طور کلي درمدیریت خشم به

 ناسانشپرتالطم و متغير به لحاظ شناختي و هيجاني است توجه چنداني نشده است. روان
. ستا نوجوانان در رفتاری و رواني مشكالت از بسياری ریشه خشم مدیریت عدم معتقدند

 حقوق به تجاوز و بزه جرم، فردی، بين التمشك سبب توانندمي بروز صورت در رفتارها این
 رواني و جسمي مشكالت انواع ایجاد به قادر شدن ریزیدرون صورت در و شده دیگران

 (.2309 همكاران، و هستند )عبدالخالقي
آنچه اهميت دارد این است که برای اینكه نوجوانان را به عنوان افرادی متعهد که قادر 

رعایت حقوق دیگران باشند، پرورش داد،؛ باید در کنار تربيت های خود و به کنترل هيجان
تر و ها عميقاجتماعي، از راهكارهای تربيت عاطفي و معنوی نيز استفاده نمود، تا آموزش

اند:  دل نوجوان (. امام علي )ع( فرموده2310عمراني، افسردیر، عمراني، ) اثرپذیرتر شود
زه و گياه خالي است. هر بذری که در آن افشانده شود، ای است که از هر سبمانند زمين آماده

، به نقل از 2109پرورد )ابن شعبه حراني، خوبي ميپذیرد و در آغوش خود بهبه خود مي
آموزش  تأثير به خاص طورپژوهش به بنابراین این (؛2310عمراني، افسردیر، عمراني، 

نوجوانان در دوره متوسطه  در آن رفتاری نمودهای و خشم کاهش بر قرآن هایآموزه
 .پردازدمي

 

 
 روش 
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آزمون با پس -آزمونروش این پژوهش از نوع نيمه آزمایشي و طرح آن به صورت پيش
آموزان دختر متوسطه شهر همدان شامل کليه دانش گروه کنترل بود. جامعة آماری پژوهش

بدین يری در این پژوهش در دسترس بود، گنمونهروش  بود. 19-13در سال تحصيلي 
آموزاني که در دبيرستان دخترانه نمونه دولتي شهيد حجه فروش صورت که از بين دانش

عنوان نمونه پژوهش انتخاب نفر به 98باالتر از یك انحراف معيار( ) خشم باالتری داشتند
در این  .رار گرفتندنفر آزمایش ق 18نفر در گروه گواه و  18طور تصادفي شدند، سپس به
ساعت توسط  1جلسه هر جلسه  21به مدت  های قرآن در زمينة کنترل خشمپژوهش آموزه

برای گروه آزمایش آموزش داده شد. در حالي که گروه گواه این آموزش را دریافت  محقق
د تهيه بر اساس تفاسير موجو گيری از کتاب مقدّس قرآن وبهره نكرد. این برنامة آموزشي با

ها و راهكارهای قرآن در زمينة کنترل خشم و چگونگي شد. این برنامه شامل آموزش آموزه
 برخورد در روابط بين فردی، اجتماعي و بهبود احساسات درون فردی بود.

سؤالي سنجش ميزان کنترل خشم بود.  10ابزار مورد استفاده در این پژوهش، پرسشنامه 
( تدوین یافته است. این پرسشنامه دارای سه مؤلفه 2300) این پرسشنامه توسط رضاخاني

ای بين سنجد نمره( مي0-2است، مؤلفه اول پرسشنامه ميزان شدت احساس خشم )از سؤال 
دارد. مؤلفه دوم و سوم پرسشنامه ميزان خشم در روابط شخصي و خشم در روابط  10 -0

د. پایایي آن با روش آلفای سنج( مي10-21و  20-1به ترتيب از سؤاالت )اجتماعي را 
 گزارش شده است، روایي آن توسط پنج نفر از افراد تأیيد شده است 02/8کرونباخ 

 (.2318کاظمي، شيرزایي، ميری، شریف زاده، یعقوبي، حسيني،)
 1جلسه هر جلسه  21های قرآن در زمينة کنترل خشم به مدت در این پژوهش آموزه

های قرآن برای ش آموزش داده شد، برنامه آموزهبرای گروه آزمای ساعت توسط محقق
يد شناسي بررسي و مورد تایکنترل خشم توسط چند نفر از متخصصان علوم قرآني و روان
های قرآن و تفاسير آن به قرار گرفت. موضوعاتي که در هر جلسه در زمينه آموزه

 آموزان آموزش داده شد به صورت زیر هستند:دانش
 
 
 

 های قرآن برای كنترل خشمآموزش آموزه . برنامه1جدول 



 177                                               ....   متوسطه آموزاندانش خشم كنترل بر قرآن يهاآموزه آموزش ریتأث 

 

 

 

 

 قرآن هایآموزه هاجلسه

 جلسه
 اول

 با هرابط در شده ارائه تفاسير و راهكارها کریم: قرآن منظر از خشم به نسبت خودآگاهي تقویت
 الَ أَنفُسَكُمْ عَلَيْكُمْ آمَنُواْ الَّذِینَ أَیُّهَا یَا» 280 آیة مائده سورة تفسير قرآن، در خشم هيجان کنترل

 «.تَعْمَلُونَ کُنتُمْ بِمَا فَيُنَبِّئُكُم جَمِيعًا مَرْجِعُكُمْ اللَّهِ إِلَى اهْتَدَیْتُمْ إِذَا ضَلَّ مَّن یَضُرُّکُم

 جلسه
 دوم

 معنای به (رقابت) قاطعيت خشم: کنترل برای کریم قرآن منظر از قاطعيت و رقابت معيار با آشنایي
 سوره يرتفس است. حرمت هایپرده شكستن بدون مسائل بيان در صراحت و گویي رک روشن، بيان

 «.الرَّاحِمِينَ أَرْحَمُ وَهُوَ لَكُمْ اللَّهُ یَغْفِرُ الْيَوْمَ عَلَيْكُمُ تَثْرَیبَ الَ قَالَ» 11 آیة یوسف

 جلسه
 سوم

 کردن بزرگ و کوچك کریم، قرآن دید از مسائل: کردن بزرگ و کوچك از خودداری آموزش
 تفكر در موانعي ایجاد باعث تحریف این و است شناخت در تحریف از ناشي هاچالش و مسائل

 تفسير کند.مي تشویق موانع این از دوری به را انسان موانع این بيان با کریم قرآن شودمي افراد صحيح
 نْهُعَ کانَ أُولئِكَ کُلُّ الْفُؤادَ وَ الْبَصَرَ وَ السَّمْعَ إِنَّ عِلْمٌ بِهِ لَكَ لَيْسَ ما تَقْفُ واَل» اسراء سورة ا 31 آیة

 هُمْ وَ الْمَوْتِ إِلَى یُساقُونَ کَأَنَّما تَبَيَّنَ ما بَعْدَ الْحَقِّ فِي یُجادِلُونَكَ» انفال سورة 0-7 آیة تفسير و «مَسْؤُال
 «.یَنْظُرُونَ

 جلسه
 چهارم

 اگر کریم قرآن نگاه از فصلت: سورة 39 آیة تفسير خشم: هایانگيزه و علل کردن برطرف و شناخت
 ردف و مقابل طرف به خود محبت دادن نشان و مثبت عاطفي رابطة ایجاد باشد حسادت خشم علل

 وَلَا» فصلت سورة 39 آیة شود.مي خشم و حسادت رذیلة صفت رفتن بين از باعث حسادت مورد
 «.حَمِيمٌ وَلِيٌّ کَأَنَّهُ عَدَاوَةٌ وَبَيْنَهُ بَيْنَكَ الَّذِی فَإِذَا أَحْسَنُ هِيَ يبِالَّتِ ادْفَعْ السَّيِّئَةُ وَلَا الْحَسَنَةُ تَسْتَوِی

 جلسه
 پنجم

 جویجست و عقل بردن راه درست روش به رسيدن برای را افراد کریم قرآن شتابزدگي: از اجتناب
 دُعَاءهُ بِالشَّرِّ اإلِنسَانُ دْعُوَیَ» اسراء سورة 22 آیة تفسير است. داده پرهيز شتابزدگي از علوم در حقيقت

 «.عَجُوالً اإلِنسَانُ وَکَانَ بِالْخَيْرِ

 جلسه
 ششم

 السَّيِّئَةَ أَحْسَنُ هِيَ بِالَّتِي ادْفَعْ» مؤمنون سورة 11 آیة تفسير مقابل: طرف با مصالحه و بخشش و عفو
 جَنَّاتٍ الصَّالِحَاتِ وَعَمِلُواْ آمَنُواْ الَّذِینَ وَأُدْخِلَ» ابراهيم سورة 13 آیة تفسير و «یَصِفُونَ بِمَا أَعْلَمُ نَحْنُ

 «.سَالَمٌ فِيهَا تَحِيَّتُهُمْ رَبِّهِمْ بِإِذْنِ فِيهَا خَالِدِینَ األَنْهَارُ تَحْتِهَا مِن تَجْرِی

 جلسه
 هفتم

 وَالَ وَرَسُولَهُ للَّهَا وَأَطِيعُواْ» 91 آیة انفال سورة تفسير بردباری: و صبر فواید و خشم معایب شناخت
 وَاصْبِرْعَلَى» مُزمّل سورة 28 تفسيرآیة و «الصَّابِرِینَ مَعَ اللَّهَ إِنَّ وَاصْبِرُواْ رِیحُكُمْ وَتَذْهَبَ فَتَفْشَلُواْ تَنَازَعُواْ

 «.جَمِيلًا هَجْرًا وَاهْجُرْهُمْ یَقُولُونَ مَا

 جلسه
 هشتم

 الظَّالِمُونَ یَعْمَلُ عَمَّا غَافاِلً اللَّهَ وَالَتَحْسَبَنَّ» ابراهيم سورة 91 آیة تفسير خداوند: کيفر قدرت به توجّه
 وَالَ وَالتَّقْوَى الْبرِّ عَلَى تَعَاوَنُواْ»َ 1 آیة مائده سورة تفسير و «األَبْصَارُ فِيهِ تَشْخَصُ لِيَوْمٍ یُؤَخِّرُهُمْ إِنَّمَا

 .«وَالْعُدْوَانِ اإلِثْمِ عَلَى تَعَاوَنُواْ

 جلسه
 نهم

 همم عوامل از یكي موجود چالش و مسئله از اجتناب کریم قرآن منظر از خشمگين: افراد از اجتناب
 ئرَاکَبَ یجْتَنِبُونَ وَالَّذِینَ» شوری سوره 37 آیة تفسير است. تعارض مورد افراد بين در خشم کنترل در

 «.ونَیَغْفِرُ هُمْ غَضِبُوا مَا إِذَا وَ الْفَوَحِش وَ االثمِ

 جلسه
 دهم
 

 در ینكها یعني سكوت خشم: برانگيزانندة هایچالش برابر در هامحرک مهار و حالت تغيير و سكوت
 ذَّهَبَ إِذ النُّونِ وَذَا» انبياء سورة از 07 آیة تفسير نياوریم. زبان بر چيزی شویممي خشمگين که مواقعي

 «.ظَّالِمِينَال مِنَ کُنتُ إِنِّي سُبْحَانَكَ أَنتَ إِلَّا إِلَهَ لَّا أَن الظُّلُمَاتِ فِي فَنَادَى عَلَيْهِ نَّقْدِرَ لَّن أَن فَظَنَّ مُغَاضِبًا
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 جلسه
 یازدهم

 کنترل و صبر کنندة ایجاد مهم عوامل از یكي کریم قرآن صبور: افراد رفتاری شيوه از برداری الگو
 أُوْلُواالْعَزْمِ صَبَرَ کَمَا فَاصْبِرْ» احقاف سورة 30 آیة تفسير داند.مي صبور افراد از برداری الگو را خشم

 إِلَّا هْلَكُیُ فَهَلْ بَلَاغٌ نَّهَارٍ مِّن سَاعَةً إِلَّا یَلْبَثُوا لَمْ یُوعَدُونَ مَا یَرَوْنَ یَوْمَ کَأَنَّهُمْ لَّهُمْ تَسْتَعْجِل وَلَا الرُّسُلِ مِنَ
 «.الْفَاسِقُونَ الْقَوْمُ

 جلسه
 دوازدهم

 تفسير و «عَظِيمٍ خُلُقٍ لَعَلى وَإِنَّكَ» قلم سورة 9 تفسيرآیة کریم: قرآن دید از پسندیده و مطلوب رفتار
 .«حَلِيمٌ ألوَّاهٌ إِبْرَاهِيمَ إِنَّ» توبه سورة 229 آیه

 هایافته
 در آن هایمقياس و خشم آزمونپس و آزمونپيش هاینمره استاندارد انحراف و ميانگين

 تفاوت معناداری بررسي منظور به اند.شده ارائه 1 جدول در کنترل و آزمایش گروه دو
 شد. استفاده متغيره تك کوواریانس تحليل آزمون از ها،ميانگين

 های خشممؤلفه خشم و آزمونآزمون و پس. ميانگين و انحراف استاندارد نمرات پيش2 جدول

 گروه هامؤلفه
 آزمونپس آزمونپيش

 ميانگين
انحراف 
 استاندارد

 ميانگين
انحراف 
 استاندارد

 خشم
 12/1 98/03 78/7 70 آزمایش

 11/21 70/11 01/1 18/71 کنترل

شدت احساس 
 خشم

 01/2 08/21 93/1 18/21 آزمایش
 82/9 11/21 37/1 08/27 کنترل

خشم در روابط 
 شخصي

 81/9 78/21 01/0 18/10 آزمایش
 80/1 11/13 31/0 18/10 کنترل

خشم در روابط 
 اجتماعي

 01/3 18/18 28/0 08/11 آزمایش

 08/1 11/17 02/1 18/11 کنترل

آزمون گروه شود که ميانگين نمرات خشم در پيشمشاهده مي 1طور که در جدول همان
کاهش پيدا کرده  70/11آزمون این گروه به بوده است که این مقدار در پس 18/71گواه 

بوده است که این مقدار در  70آزمون گروه آزمایش نمرات خشم در پيشاست. امّا ميانگين 
همچنين ميانگين  کاهش بيشتری پيدا کرده است. 98/03این گروه به مقدار  آزمونپس

بوده است که این  08/27آزمون گروه گواه نمرات مقياس شدت احساس خشم در پيش
کرده است. امّا ميانگين نمرات مقياس کاهش پيدا  11/21آزمون این گروه به مقدار در پس

بوده است که این مقدار در  18/21آزمون گروه آزمایش شدت احساس خشم در پيش
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و ميانگين نمرات  کاهش بيشتری پيدا کرده است 08/21آزمون این گروه به مقدار پس
بوده است که این مقدار  18/10آزمون گروه گواه مقياس خشم در روابط شخصي در پيش

کاهش پيدا کرده است. امّا ميانگين نمرات مقياس خشم  11/13آزمون این گروه به ر پسد
بوده است که این مقدار در  18/10آزمون گروه آزمایش در روابط شخصي در پيش

کاهش بيشتری پيدا کرده است. ميانگين نمرات مقياس  78/21آزمون این گروه به مقدار پس
بوده است که این مقدار در  18/11آزمون گروه گواه خشم در روابط اجتماعي در پيش

کاهش پيدا کرده است. امّا ميانگين نمرات مقياس خشم در  11/17آزمون این گروه به پس
آزمون بوده است که این مقدار در پس 08/11آزمون گروه آزمایش روابط اجتماعي در پيش

 کاهش بيشتری پيدا کرده است. 18/18این گروه به مقدار 
رار های آن مورد بررسي قبرای استفاده از تحليل کوواریانس، ابتدا الزم است مفروضه

گيرند: ابتدا آزمون لون برای متغيرهای بررسي شد و مشخص شد که این فرض در همه 
ج نشان داد نتای، بررسي شدهای رگرسيون همچنين فرض همگني شيب .متغيرها برقرار است

 توان نتيجهبنابراین مي (؛<p 80/8) نيست معنادار پراکنش هم و که مقدار تعامل متغير مستقل
 ؛است نشدهأیيد تمتغيرها های رگرسيون در که فرضيه صفر مبني بر عدم همگني شيب گرفت

ستفاده از بنابراین، ا فرض همگني شيب رگرسيون رعایت شده است. به عبارت دیگر پيش
 تحليل کوواریانس بالمانع است.

 های خشمنتايج تحليل كوواريانس تك متغيره برای بررسي تفاوت ميانگين نمره .3جدول 

 منابع تغيير متغير
مجموع 

 مجذورات

درجه 
 آزادی

(DF) 

ميانگين 
 F مجذورات

سطح 
 معناداری

 
 خشم

 882/8 03/22 113/2871 1 011/1200 تصحيح مدل
 882/8 00/18 211/2109 2 211/2109 اثر گروه

 - - 011/13 31 193/3310 خطا

ثر مؤ آموزانهای قرآن بر خشم دانشآموزش آموزه»ها در فرضيه نتایج تحليل یافته
تعدیل  از پس که دهدمي را نشان(  p ،88/20=F =001/0)معناداری آزمون « است

 در گروه گواه آزمایش و گروه ميانگين بين معناداری تفاوت آزمون،های پيشميانگين

های قرآن بر خشم در گروه وجود داشت. به عبارت دیگر، آموزش آموزه آزمونپس
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-یده نميچنين تغييری د، در صورتي که در گروه کنترل ایناستآزمایش تغيير ایجاد کرده 

های قرآن در گروه آزمایش، در مقایسه با گروه گواه، آموزش آموزهبدين معنا كه شود. 
 آموزان شده است.باعث کاهش خشم دانش

 ای خشمههای مؤلفه. نتايج تحليل كوواريانس تك متغيره برای بررسي تفاوت ميانگين نمره4 جدول

 رمنابع تغيي متغير
مجموع 

 مجذورات
 درجه آزادی

(DF) 
ميانگين 

 F مجذورات
سطح 

 معناداری

 شدت
 احساس خشم

تصحيح 
 مدل

039/231 1 927/10 31/7 881/8 

 882/8 77/29 190/231 2 190/231 اثر گروه

 - - 197/1 31 181/331 خطا

خشم در روابط 
 شخصي

تصحيح 
 مدل

111/922 1 123/180 11/28 882/8 

 828/8 92/7 100/291 2 100/291 اثر گروه
 - - 131/21 31 319/111 خطا

خشم در روابط 
 اجتماعي

تصحيح 
 مدل

119/107 1 111/310 23/21 882/8 

 882/8 11/21 118/982 2 118/982 اثر گروه
 - - 312/18 31 871/739 خطا

شم های خهای قرآن بر مؤلفهآموزش آموزه»ها حاکي است که در فرضيه یافتههمچنين 
، p =001/0)معناداری آزمون در مؤلفه شدت احساس خشم «. مؤثر است آموزاندانش

77/14=F  ،) مؤلفه خشم در روابط شخصي(001/0= p ،41/7=F  ) و مؤلفه خشم در روابط
های تعدیل ميانگين از پس که دهدمي را نشان(  p ،96/16=F =001/0اجتماعي )

 آزمونپس در گروه گواه آزمایش و گروه ميانگين بين معناداری تفاوت آزمون،پيش

های خشم های قرآن بر مؤلفههای خشم وجود داشت. به عبارت دیگر، آموزش آموزهمؤلفه
تغييری  چنين، در صورتي که در گروه کنترل ایناستدر گروه آزمایش تغيير ایجاد کرده 

های در گروه آزمایش، در مقایسه با گروه گواه، آموزش آموزهبدين معنا كه شود. دیده نمي
 ، خشم در روابط شخصي، خشم در روابط اجتماعيدت احساس خشمش کاهش قرآن باعث

 آموزان شده است.دانش

 گیرییجهنتبحث و 
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های قرآن بر کاهش خشم آموزه آموزشنتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که 
 نوین ،(2313) پژوهش کرمي نتایج به توانمي . در تبيين این یافتهآموزان تأثير داشتدانش

بر اساس نتایج این کرد.  اشاره( 1820) اسكندری و اسدزندی ،(2311) احسان بهرامي و
ی مذهبي و هانگرشو راهكارهای قرآني و مذهبي،  هاآموزهو پژوهش حاضر  هاپژوهش

مناسب  یامقابلهی هامهارتدیني و پيروی از دستورات کتاب مقدّس قرآن باعث فراگيری 
ام به هنگها و کاهش خشم در روابط و کاهش عالئم فشار رواني به هنگام برخورد با چالش

، در مجموع پيروی از شودها و مسائلي که بر خالف ميل افراد است ميبرخورد با چالش
یك نوع  قرآن و رهنمودهای مذهبي مقدسی مدیریت خشم در کتاب هادستورالعمل

تواند به راحتي توسط فرد در برنامه مراقبت يمآورد که يمراهم خودمراقبتي معنوی را ف
 روزانه به کار گرفته شود.

 هایمؤلفه کاهش باعث قرآن هایآموزه های پژوهش، آموزشهمچنين بر اساس یافته
در  انآموزدانش ، خشم در روابط شخصي، خشم در روابط اجتماعيشدت احساس خشم

 (، عمراني،2319) ينورائ(، 2318) یيعلمانتایج پژوهش  این نتایج با .گروه آزمایش شد
. در استهمخوان  (2311) یمحمد و اسدالهي االسالمي،يخشو  (2310) عمراني افسردیر،

های قرآني در زمينه تربيت اجتماعي و عاطفي قادر با فراگيری آموزه واقع نوجوانان و جوانان
یت ادب، تعدیل غرایز، رعاي، اخالقخوشی مثبت از جمله هامهارتبه شناخت رفتارها و 

ي از ی منفهامهارتخيرخواهي، عفو و گذشت، نيكو سخن گفتن و نيز شناخت رفتارها و 
ملي ی عهاآموزشقبيل تحقير، کوچك شمردن دیگران، بدگماني و سوء ظن و ... همچنين 

و فراگيری  واطفپذیری، کنترل عيتمسئولاز جمله مبارزه با عادات ناپسند، تفكر و آگاهي؛ 
های زندگي خواهند بود )عمراني، افسردیر، ی به هنگام مشكالت و تنشامقابلهی هامهارت

 حلَّ رایب با ارتقاء کيفيت روابط اجتماعي و کمك هامهارت( و فراگيری این 2310عمراني، 
ه دتواند پيش کننيمدهد و يمميزان خشم را در نوجوانان کاهش  های زندگيچالش و مسائل

 (.2311محمدی،  و اسدالهي االسالمي،يخباشد )شميزان پرخاشگری در نوجوانان 
 آنقر مقدّس کتاب دستورات از پيروی و مذهبي و دیني و قرآني راهكارهای وها آموزه

 واداشتن و بردباری و صبر فواید و خشم معایب شناساندن با قوی مذهبي اعتقادات داشتن و
 دعوت با و نامناسب اخالق دليل به خانواده نظام يدنفروپاش معایب درتفكر  و تأمل به افراد
 باعث. کننديم برخورد مشكلي به شخصي روابط در که هنگامي شكيبایي و صبر به افراد
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 وابطر کيفيت بهبود باعث و یافتهکاهش خصوصي و شخصي روابط در خشم شونديم
تر تحكممس روز به روز خانوادگي و شخصي روابط آن دنبال به؛ و شوند خانوادگي و شخصي

 .شونديم
 افراد واداشتن و خشم معایب به اشاره با انفال سورة از 91 آیة در متعال خداوند چنانچه

 دعوت با همچنين و کنديم دعوت تنازع و اختالف از دوری به را افراد معایب این در تأمل به
 91 آیة. ودشمي خانوادگي و شخصي روابط کيفيت بهبود باعث بردباری و صبر به افراد

 هک نپویيد تنازع و اختالف راه هرگز باشيد و رسول و خدا فرمان پيرو همه و» :2انفال سورة
 باید مهه بلكه شد، خواهد نابود شما عظمت و قدرت و شده ضعيف و ترسناک تفرقه اثر در

 در تعالم خداوند همچنين. «است صابران با هميشه خداوند که باشيد صبور و پایدار یكدل،
 سفارش( عیوسف ) فرزندش به( عیعقوب ) حضرت فرمایند،يم یوسف سورة از 0 آیة
 خواب نشود، دب تو با برادرانت روابط و نبرند حسادت تو بر برادرانت اینكه برای که کندمي

 بين تحساد بردن بين از برای کند،يم بيان مسئله این و نكن نقل برادرانت برای را خود
 خشممهم  لعل از یكي به باید خانواده اعضای شخصي روابط کيفيت بهبود و خانواده اعضای

 (.2307قدمي،) بود واقفاست  حسادت که
 آن هایفهمؤل بر تأثير و خشم کاهش بر قرآن هایآموزه گذاری تاثير علل تبيين برای

 که کندمي تأکيد و داندمي خود به پرداختن را انسان خودآگاهي مایة خداوند گفت توانمي
 و دده قرار بررسي مورد را خویش وجودی قوت و ضعف نقاط و بپردازد خود به انسان اگر

 بر خویش ضعف نقاط اصالح صدد در آن دنبال به شود، واقف خویش استعدادهای به
 آید.مي

 باشد. همراه فروتني و مالطفت با انسان رفتار اینكه یعني خویينرم کریم قرآن منظر از
 اب آنكه بر عالوه» فرمایند:مي یوسف حضرت به یوسف سورة آیات مضامين در خداوند

 چنان هم حال عين در ولي کن صحبت خویينرم با هاآن با کنيمي مصالحه برادرانت
 در اجحافي کسي اگر کریم، قرآن دید از (.2307 )رضائيان،«کن حفظ را خود قاطعيت
 تعددیم آیات در متعال خداوند کنيم. نظر صرف حقَّمان از و ببخشيم را او است کرده حقِمان
 کيفيت ودبهب و اسالمي جامعة وحدت حفظ بر عنصر ترینمهم را ایثار و بخشش و عفو طریقة

                                                           

 الصَّابِرِینَ مَعَ اللَّهَ إِنَّ وَاصْبِرُواْ رِیحُكُمْ وَتَذْهَبَ فَتَفْشَلُواْ تَنَازَعُواْ وَالَ وَرَسُولَهُ اللَّهَ وَأَطِيعُواْ .2
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 افراد حقَّ که مواقعي در خود حقَّ از شتنگذ و داندمي اجتماعي روابط و شخصي روابط
 سورة 9 آیة در متعال خداوند داند.مي خشم کنترل برای روش ترینمهم را است شده ضایع

 و صبر و خوش خلق و خویيخوش و مهرباني به را افراد زیبا تعبير با توبه سورة 229 آیه قلم
 دانديم خشم کنترل نایب زیر را باال صفات داشتن و کندمي دعوت گذشت و بردباری

 (.2379 شيرازی، مكارم)
 در حقيقت جستجوی و عقل بردن راه درست روش به رسيدن برای را افراد کریم قرآن

 برابر در هامحرک مهار و حالت تغيير و سكوت است. داده پرهيز يزدگشتاب از علوم
 هک مواقعي در اینكه یعني سكوت کریم: قرآن منظر از خشم برانگيزاننده هایچالش

 در و دهيم تغيير را خود حالت خشم مواقع در و نياوریم زبان بر چيزی شویممي خشمگين
 (.2300 شيرازی، مكارم) کنيم مهار را هامحرک واقع

 در تحریف از ناشي هاچالش و مسائل کردن بزرگ و کوچك کریم، قرآن دید از
 کریم قرآن شودمي افراد صحيح تفكر در موانعي ایجاد باعث تحریف این و است شناخت

 از انعمو این از دوری با تا کندمي تشویق موانع این از دوری به را انسان موانع این بيان با
 زا جلوگيری برای را افراد متعال خداوند کنيم. خودداری مسائل کردن بزرگ و کوچك

 در که ادیافر با مقابله در مجادله عدم به معایب این از گرفتن پند با و خشم بارزیان معایب
 شمخ علل اگر کریم قرآن نگاه از کند.مي دعوت ایم،برخورده مسئله به هاآن با برخورد
 از اعثب مقابل، طرف به خود محبت دادن نشان و مثبت عاطفي رابطة ایجاد باشد؛ حسادت

 (.2379 شيرازی، مكارم) شودمي خشم و حسادت رذیلة صفت رفتن بين
 يانب هاآن خشم کاهش همچنين و هاانسان بر تأثير برای کریم قرآن هایروش از یكي

 در که پيامدهایي و منفي آثار گونه این بر تأمل با افراد تا است. بدکرداری و انحراف آثار
 همه و» فرمایند:مي 91 آیة انفال سورة در متعال خداوند جویند. دوری خشم از دارند، پي

 ترسناک رقهتف اثر در که نپویيد تنازع و اختالف راه هرگز و اشيدب او رسول و خدا فرمان پيرو
 بورص و پایدار یكدل، باید همه بلكه شد، خواهد نابود شما عظمت و قدرت و شده ضعيف و

 بارها نایيک طرزی به کریم قرآن در متعال خداوند «.است صابران با هميشه وندخدا که باشيد
 کرده ادانن افراد و دشمنان اذیت و آزار مقابل در كيبایيش و بردباری به امر را ص() پيامبر
 از يیك خداوند داند.مي محكم اجتماعي و شخصي روابط بنای زیر را صبر داشتن و است

 گناهان و زشت اعمال از افراد کردن دوری و اجتناب را خشم کنترل در مهم خيلي عوامل



 99پاییز ، شانزدهم، سال هفتمو   ی تربیتی، شماره پنجاهشناسروانفصلنامه                                             181 

 دهش حقشان تضييع باعث اعمال آن و است شده هاآن خشم باعث که داندمي افرادی بزرگ
 کنندمي عفو را او و کنندمي اجتناب مقابل طرف از شدن خشمگين هنگام به هاآن امّا است،

 (.2300 شيرازی، مكارم)
به تمامي ابعاد زندگي و مقابله با  کریمتوان گفت توجه جامع قرآن يمدر مجموع 

ها و تماعي و عاطفي و مدیریت هيجانتواند در فراگيری تربيت اجيمها مشكالت و چالش
کردن های دیني و درونييرگذار بوده و عمق بخشيدن به آموزهتأثرفتارهای نوجوانان بسيار 

 های اخالقي و اجتماعي مصون دارد.يبآسی اخالقي در نوجوانان آنان را از هاارزش

 قدرداني و تشكر

آموزان دانش تمامي نيز و فروشدبيرستان شهيد حجه  محترم مسئولين از وسيلهینبد
 عمل به را الزم مساعدت پژوهش این انجام در که مطالعه این در شرکت کننده

 شود.يم قدرداني و آوردند، تشكر

 منابع
 ای. قم: انتشارات دارالثقلين الكریم.(. ترجمه مرحوم استاد الهي قمشه2301. )قرآن کریم

 . تهران: بنياد بعثت.البرهان في تفسيرالقرآن(. 2307کریمي، مرتضي. ) احمدزاده، مهدی؛
(. راهكارهای درمان پرخاشگری 2311خاکپور، حسين؛ قربان زاده، عباس؛ قادری، محدثه. )

 .227-217(: 9)3. مجله پژوهش در دین و سالمت از دیدگاه قرآن و روایات.
ارات دفتر انتش. تهران: انتشارات ناصرخسرو، تفسير سورة یوسف(. 2307رضائيان، قاسم. )

 اسالمي.
(. سالمت روان 2311محمد؛ داداللهي ساراب، رویا. )سليماني، سميرا؛ رضایي، علي

المه شناسي تربيتي دانشگاه عنامه روانفصلدانشجویان: نقش معنویت و هوش هيجاني. 
 .91-00(: 99)23، طباطبائي

(. 2310ليلي، احسان. )کاظم نژاد د شفيع پور، زهرا؛ صادق، رباب، جعفری اصل، معصومه؛
مجله پرستاری و مامایي های دلبستگي در نوجوانان. پرخاشگری در انواع سبك

 .00-19(: 02) 10 نگر،جامع
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بيني پرخاشگری (. پيش2311االسالمي، علي؛ الهام، اسدالهي؛ محمدی، نسيم. )شيخ
نامه لفصهای ارتباطي. نوجوانان بزهكار بر اساس راهبردهای حل مسئله و مهارت

 .189-129(: 3)9، سالمت اجتماعي مرکز تحقيقات عوامل اجتماعي مؤثر بر سالمت
کيانوش؛ ميری، محمدرضا؛ شریف زاده، غالمرضا؛ یعقوبي، مریم؛ حسيني،  شيرزایي،

(. کنترل خشم در بين کارکنان پرستاری بيمارستان 2318خدیجه، کاظمي، سعيده. )
های نوین دانشكدة پرستاری و مامایي دانشگاه بتفصلنامه مراق امام رضا )ع( بيرجند.
 .3-70(. 1) 0، علوم پزشكي بيرجند

ها در های دیني و نقش آن(. آموزه2301)صفورایي پاریزی، محمد مهدی؛ قاسمي، سليمان. 
 .07-20،38، ماهنامة معرفتهای رواني. پيشگيری از آسيب

د فصلنامه رشهای مجرمانه. اهش انگيزهک (. تأثير یادگيری قرآن بر2301صولتيان، بهزاد. )
 .20، 21، شماره آموزش قرآن

. پایان نامه شناسيهای ارتباطي از دیدگاه قرآن و روانمهارت(. 2318علمائي، نسيبه. )
 کارشناسي ارشد منتشرنشده. رشته علوم قرآن و حدیث. دانشگاه اصفهان.

(. راهكارهای تربيت 2310ادات. )عمراني، سيد مسعود؛ افسردیر، حسين؛ عمراني، مرجان س
 (:13) 1 ،قرآني معارف پژوهشنامهاجتماعي و عاطفي نوجوانان در قرآن و احادیث. 

39-7. 
. جلد دوم. مشهد: انتشارات آستان تفسير موضوعي قرآن کریم(. 2313قدمي، حبيب اهلل. )
 قدّس رضوی.

های کنترل خشم بر اساس (. بررسي تأثير آموزشي گروهي مهارت2313کرمي، مرتضي. )
نامه پژوهش در مسائل تعليم و فصلآموزان. های اسالمي بر پرخاشگری دانشآموزه

 .11-229(: 11) 11، تربيت اسالمي
(. 2301. )ترجمه شهرام محمدخاني؛ های زندگيمهارت(. 1881کلينكه، کریس، ال. )

 ن: انتشارات اسپند هنر.تهرا
ای و (. بررسي رابطه بين راهبردهای مقابله2301لهسائي زاده، عبدالعلي؛ مرادی، گلمراد. )

 شناسيمجله جامعهآباد غرب. رفتار پرخاشگرانه جوانان: مطالعه موردی شهر اسالم
 .2-20(،1)12، کاربردی
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(. تأثير داستان های قرآن بر 2310مسبوق، مهدی؛ فتحي مظفری، رسول؛ عليزاده، گالویژ. )
نامه تحقيقات علوم قرآن فصلسالمت روان )مطالعه موردی داستان های سوره کهف(. 

 .180-200(: 1) 3 و حدیث دانشگاه الزهرا )س(،
 . تهران: انتشارات دارالكُتُب االسالميه.تفسير نمونه(. 2300مكارم شيرازی، ناصر. )
 تهران: انتشارات دارالكُتُب االسالميه. یدة تفسير نمونه.برگز(. 2379مكارم شيرازی، ناصر. )

 خشم، کنترل و کاهش در آن اثربخشي و هيجاني هوش (. آموزش2319نورائي، محسن. )
 هایموزهآ بر تأکيد با جوانان و نوجوانان کودکان، بين در جرم و خشونت پرخاشگری،

 .يلتبليغات اسالمي استان اردباداره کل دومين کنگره تفكر و پژوهش دیني. دیني. 
-(. طراحي و ارزیابي بسته آموزشي دیني2311نوین، جنان؛ بهرامي احسان، هادی. )

شناسي فصلنامه مطالعات روانهای ارتباطي. روانشناختي بر کنترل پرخاشگری و مهارت
 .2-13(: 11)3، باليني

(. بررسي 2309محمود. )عبدالخالقي، معصومه؛ دواچي، اقدس؛ صحبائي، فائزه؛ محمودی، 
آموزان پسر مقطع رایه نه ای با پرخاشگری در دانش -های ویدئوئيارتباط بازی

 .292-290(، 3)20، مجله علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسالميراهنمایي تهران. 
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