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چکیته
یقتیه :خشممی یا ااسمماف مافی اسممت اه با اختخل شممااختی ،تغززراو یززیو و یکی و واااشهای
ریتاری همراه می با شد .عدم مدیریت صحزح خ شی ماجر به بروز م شکخو ج سمی و روانی میگردد و

اطخعاو مقا ه
ر ف
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به ا شکال مختلفی ماناد پرخا شگری ،آ سزب زدن به خود ،امله یززیکی و اخمی بروز مینماید .هدف
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از انجام این مطا عه بررسممی ا گوهای بروز خشممی و مدیریت آن در دانشممجویان دانشممگاه علوم پزشممکی

ف طمه نجفا شر رب

بوشهر میباشد.

ایران ،بوشهر ،دانشگاه علوم

ریشک ر :در ابن مطا عه توصزفی -تحلزلی  300دانشجو به روش طبقهبادی تصادیی از طریق تخصزص

پزشکی بوشهر ،دانشکده بهداشت

متااسمممب انتخاب شمممدند .دادهها بهوسمممزله پرسمممشممماامه سممماختارماد ااترل خشمممی برگریته از اتاب
 Understanding Yourselfاز طریق خود گزارشمممی جمع آوری گرد ید .تجز یه تحل زل داده ها
بهوس مزله نسممخه  20نرمایزار  SPSSانجام شممد و از آزمونهای آمار توصممزفی و  t- testمسممتقل برای
تجزیه و تحلزل دادهها استفاده شد.
فتهی  :مزانگزن سممای شممراتااادگان  21/36 ± 1/76و مزانگزن نمره خشممی در روابش شممخصممی و
مدیریت خشمممی خود بودند ( 47/2درصمممد) در اا ی اه  52/8درصمممد دارای خشمممی یروخورده بودند.
ااساف خشی در روابش اجتماعی در پسران بهطور معایداری باالتر از دختران بود ( .)p= 0/019ارتباط
معایداری بزن نمره الی خشی و وضعزت تأهل و محل سکونت مشاهده نشد (. (p >0/05
نتیجهگیرا :این مطا عه نشمممان داد بزش از نزمی از دانشمممجویان هادر به ااترل خشمممی خود نزسمممتاد.
برنامهریزی جهت آموزش مهاروهای ااترل خشممی جهت ارتقاء سممخمت روان دانشممجویان طی دوره
تحصزلی ضروری به نظر میرسد.
کلیت یگژهی  :ابراز خشی ،مدیریت خشی ،دانشجویان

تلفن07733450134 :
پس

گوکترینیک:

f.najafi@bpums.ac.ir

] [ Downloaded from journal.jmu.ac.ir on 2022-05-29

اجتماعی به ترتزب  21/80 ± 5 /11و  26/31 ±4/32بوده اسمممت .امتر از نزمی از دانشمممجویان هادر به

و تغذیه ،گروه بهداشت عمومی.
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Abstract
Introduction: Anger is a negative feeling state associated with cognitive disorder,
physiologic changes, and behavioral reactions. Uncontrolled anger causes physical
and mental disorders and can be expressed in various forms like violence, self-harm,
physical and verbal aggression. The aim of this study is to assess anger expression
patterns and its management among the students of Bushehr Medical Sciences
University.

Methods: In this descriptive- analytical study, 300 students were selected by
proportionate stratified random sampling. Data were collected by structured anger
management and self-administered questionnaire adopted from Understanding
Yourself book. Data analysis was done by SPSS software, version 20. Descriptive
statistics, Independent Sample t-test were used for analysis of data.
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Results: The mean age of participants were 21.36 ± 1.76. The mean score of anger
in personal relationship and social relationship were 21.80 ± 5.11 and 26.31 ± 4.32
respectively. Less than half of students were able to manage anger (47.2%) while
52.8% of them suppressed it. Feeling of anger in the social relationship among male
students was significantly higher than female students (p=0.019). No significant
relationship was found between total anger score with residential place and marital
status (p>0.05).
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Conclusion: This study showed more than half of students were not able to manage
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بررسی ا گوهای ابراز خشی و مدیریت آن در دانشجویان...

مجله دانشگاه علوم پزشکی جزریت

یقتیه
شاغل در مرااز درمانی و دانشجویان از  11ا ی  23درصد

خشی یکی از هزجاناو روزمرهی روابش اجتماعی انسانها،

گزارش شده است (.)5،6 ،2

یا ااساف ،اا ت ذهای ،روانی و درونی همراه با ا گوی
تحریکی ،یززیو و یکی و روانشااختی تعریف میشود (.)1

چهار مؤ فه اصلی در بروز خشی در جوانان مؤثر میباشد،

خشی یکی از هزجانهای پزچزده انسان و واااشی متداول نسبت

شامل عوامل یردی (مشکخو زیستی مثل سطوح پایزن

به نااامی و بدریتاری است .یکی از عوامل مهمی اه بهعاوان

سروتونزن ،شروع زودهاگام ریتارهای مشکلدار مثل اختخالو

عامل بازدارنده سخمت جوانان نقش مؤثر دارد خشونت است.

توجه و عصبزت ذاتی ،تجارب مربوط به سوء ریتار و خشونت)،

عدم مهار خشی میتواند باعث ایجاد مشکخو بزن یردی ،جرم

عوامل خانوادگی (مشکخو مربوط به وابستگی ،استرف

و تجاوز به اقوق دیگران و یا درونریزی شده و باعث انواع

خانوادگی ،وا دین غایل و غزر متعهد ،ا گوی نامااسب ،اظهار

مشکخو جسمی و روانی مثل زخی معده ،سردردهای مزگرنی

خشونت و عملکرد نارسای خانواده) ،عوامل مربوط به مدرسه

و ایسردگی گردد ()2

(استفاده از تابزه برای تحصزل و آموزش اوداان ارتباط با

اگرچه خشی یا ااساف طبزعی است اما غا باً بهعاوان

اوداان دارای ریتار تهاجمی) ،عوامل محزطی (زندگی در

یا ااساف مافی درک میشود .بسزاری از ایراد برای ابراز

مجاورو یا همسایه دارای سوء ریتار ،اظهار خشونت

مستقزی خشی راات نزستاد ،با این وجود خشی میتواند یا

اجتماعی ،یقر ،هطع ارتباط با سزستی امایت اجتماعی) .مطا عاو

واااش طبزعی و سا ی باشد .زمانی اه شرایش غزرماصفانه یا

نشان میدهد اه سابقه سوء ریتار در دوران اودای با خشونت

غزرعادالنه است اگر یرد بتواند به شکل مثبتی و با اعتماد به نفس

بزرگسا ی رابطه مستقزی دارد ( .)7خشی مهار نشده سازگاری

ااساف خود را نشان دهد به ال تعارض و مشکل ماجر خواهد

ایراد را با خطر جدی روبرو میااد و میتواند ایراد را از

شد (.)3

پزشریت و اارارد بهزاه بازدارد ( .)8از این رو از مدیریت خشی
بهعاوان تدبزری برای ااهش ناسازگاری میتوان بهره گریت.

توانایی ااترل خشی در روابش شخصی در ایراد سازن
اه با ایزایش سن و سابقه اار ،توانایی آنان در ااترل خشی بزشتر

یعا زت آن به اماهش بزماریهای روانی در جامعه مربوط

میشود .هزجاناو ،عدم توانایی در ااترل خشی ،وجود

میشود و در سالهای اخزر به شکل جدی مورد توجه

مشکختی نظزر شغل ،انتخاب همسر ،عدم وجود امکاناو اایی

صاابنظران ،دانشمادان و اارگزاران دو تی هرار گریته است

بر مززان خشی مؤثر میباشد (.)2

زیرا انسان محور توسعه پایدار بوده و الزمه رشد و شمکویایی
انسانها سخمت جسمی ،روانی و اجتماعی آنها است (.)9

خشی یا نگرانی عمده برای جامعه محسوب میشود.
ریتارهای ضد اجتماعی و تهاجمی از تبعاو و پزامدهای خشی

دانشجویان بهعاوان هشر یعال و آیادهسازان جامعه و

میباشد .همچازن خشمی بما شدو ایسردگی ،مصمرف

بهعاوان اسانی اه در آیاده در پستهای اساف شغلی هرار

اوامایزن ،ا کمل و اهمدام بمه خوداشمی همبستگی دارد ( .)4در

میگزرند و ممکن است شرایش شغلی آنها گاها بسزار سخت و

ایران شزوع مززان خشی در گروههای مختلف نظزر اارااان

طاهتیرسا باشد؛ به اد باالیی از ااترل هزجاناو خود و دیگران
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مختلف متفاوو است؛ مطا عه اارااان پرستاری نشان میدهد

سمخمت روان شاخهای از سخمت عمومی است اه عمده
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نزازمادند تا با ااترل باال بر هزجاناو خود ،بهترین عملکرد را

و  7سؤال مربوط به اطخعاو دموگرایزا پرسششونده به آن

ارائه دهاد .با توجه به وجود مطا عاو محدود در اوزه ااترل

اضایه شد .بخشهای اصلی پرسشاامه شامل :سؤاالو مربوط به

خشی در استان بوشهر بر آن شدیی تا پژوهشی را با هدف بررسی

خرده متغزر مززان ااساف خشی در موهعزتهای خشی برانگزز

ا گوهای ابراز خشی و مدیریت و ااترل آن در دانشجویان

( 5سؤال) ،سؤاالو مربوط به خرده متغزر ابراز خشی در روابش

دانشکدههای دانشگاه علوم پزشکی بوشهر انجام دهزی .نتایج

شخصی ( 10سؤال) ،سؤاالو مربوط به خرده متغزر ابراز خشی

ااصل از این مطا عه میتواند مورد بهرهبرداری برنامه ریزان و

در روابش اجتماعی ( 10سؤال) ،سؤاالو مربوط به تسلش و

سزاستگذاران بهداشتی در اوزه سخمت جوانان بخصوص هشر

ااترل خشی ( 5سؤال) .روش جمعآوری اطخعاو بهصورو

پویای دانشجو هرار گزرد.

خود گزارشی بوده و پرسشاامه توسش پرسش شوندهها تکمزل
گردید.

ریشک ر
جمعزت مورد مطا عه تمام دانشجویان شاغل به تحصزل دانشگاه

و در صورو پاسخ به گزیاه ا ف نمره  ،1گزیاه ب نمره  ،3گزیاه

علوم پزشکی بوشهر بودند .با توجه به مطا عه شزرزایی و

ج نمره  5تعلق میگزرد .نمره ال پرسشاامه ااترل خشی در

همکاران در سال  )2( 1390اه نسبت مدیریت خشی را در

بخش اول بزن  5تا  25میباشد .اسب نمره  5تا  10نشاندهاده

واادهای پژوهش  77درصد گزارش نمودهاند ،سطح اطمزاان

ایرادی است اه از خشی خود و دیگران میهراساد و هرگز

 95درصد و برآورد خطای  0/05اداهل اجی نمونه  272نفر

خشمگزن نمیشوند .اسب نمره  11تا  17نشاندهاده آگاهی از

محاسبه گردید .با در نظر گریتن  10درصد ریزش نمونهها اجی

خشی و اسب نمره باالتر از  17نشاندهاده ایراد متخاصی و

نمونه نهایی  300نفر برآورد گردید .نمونهها به روش طبقهبادی

تهدیداااده است .پرسشهای بخش دوم ،مربوط به مززان ابراز

تصادیی و تخصزص متااسب از هر دانشکده انتخاب شدند.

خشی آزمودنی در زندگی شخصی و خانوادگی و پرسشهای

تخصزص نمونهها به هر طبقه متااسب با اجی هر طبقه صورو

بخش سوم مربوط به مززان ااترل یا ابراز خشی در موهعزتهای

گریت به این ترتزب اه زست دانشجویان را از دیتر آموزش

اجتماعی و غزر خانوادگی است .امتزاز آزمودنی میتواند بزن 20

دانشکدههای پزشکی ،دندانپزشکی ،پرستاری و مامایی،

تا  100باشد .اگر جمع امتزازاو آزمودنی در بخش دو و سه

پزراپزشکی و بهداشت دریایت نموده و متااسب با تعداد

باالتر از  75باشد ،در گروه ایرادی جای میگزرد اه خشی خود

دانشجویان هر دانشکده نمونهها انتخاب شدند .از معزارهای

را به طرزی آشکار بروز میدهاد و اگر امتر از  50باشد ،خشی

ورود به مطا عه مشغول تحصزل بودن در دانشگاه و شروط

خود را یرو میخورند .امتزاز بزن  51تا  74آزمودنی ،نشانگر

خروج از مطا عه :گوف) وجود بزماری جسمی ماناد بزماری

ااترل خشی است .بخش آخر  5سؤال مربوط به تسلش و ااترل

الزوی ،دیابت ،صرع ،تشاج ،سرطان یا تحت شزمیدرمانی

خشی آزمودنی میباشد اه در صورو پاسخ مثبت به  3سؤال

) مصرف دارو به علت

اول و پاسخ مافی به  2سؤال آخر  1امتزاز به آزمودنی تعلق

بودن ،ب) وجود بزماری روانی و

میگزرد .چاانچه مجموع امتزازاو  3یا بزشتر شود هدر مسلی

بزماری جسمی یا روانی مشخص بوده است .برای جمعآوری

نشانه تسلش بر خشی است ( .)2پرسشاامه در ایران توسش

اطخعاو از پرسشاامه استاندارد ااترل خشی اتاب

ضزاءا دین رضاخانی بررسی و پایایی آن  r=0/81برآورد شده

 Understanding Yourselfترجمه ضزاءا دین رضاخانی
استفاده گردید .در این مطا عه از نسخه اصلی آزمون استفاده شد
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این مطا عه از نوع توصزفی-تحلزلی به روش مقطعی بود.

گزیاههای هر سؤال دارای سه هسمت ا ف ،ب و ج است

بررسی ا گوهای ابراز خشی و مدیریت آن در دانشجویان...
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است و روایی آن توسش پاج نفر از ایراد صاابنظر مورد تأیزد

ت هد یداا اده بود ند .در اوزه مدیریت و ااترل خشمممی 52/8

هرار گریته است (.)10

درصمد از دانشمجویان دارای خشمی یروخورده بودند و امتر از

در این مطا عه پایایی پرسشاامه در یا گروه تصادیی 30

نزمی از دانشمممجویان هادر به ااترل خشمممی خود بودند (47/2

نفری مورد بررسی هرار گریت و آ فای ارونباخ مربوط به مززان

درصد) و هزچادام از واادهای پژوهش بروز آشکار خشی را

ااساف خشی در موهعزتهای خشی برانگزز ( ،)0/76ابراز خشی

گزارش نامودند .در ارتباط باااسممماف خشمممی در موهعزتهای

در روابش شخصی ( ،)0/89ابراز خشی در روابش اجتماعی

خشمممی برانگزز براسمممب جاس تفاوو معایدار مشممماهده شممد

( ،)0/83تسلش و ااترل خشی ( )0/71به دست آمد .اطخعاو با

( ،)p<0/05بطوریکه پسران دارای مزانگزن نمره ااساف خشی

نرمایزار  IBM, SPSS Statistics, version 20تجزیه تحلزل

باالتری ( )13/6±3/6نسمممبت به دختران ( )12/8± 3/4بودند.

گردید .جهت تجزیه و تحلزل اهداف از شاخصهای توصزفی

همچازن نمره خشممی در روابش اجتماعی براسممب جاس تفاوو

(مزانگزن و یراوانی و درصد) و t- testمستقل استفاده شد.

معایداری ن شان داد ( ،)p=0/019بطوریکه مزانگزن نمره خ شی
در روابش اجتماعی در پسران ( )27/38 ±4/68نسبت به دختران

فتهی
در مجموع  300نفر از دان شجویان دان شگاه علوم پز شکی

( )25/94±4/09نزز باالتر بوده اسمممت .در این مطا عه بزن نمره

بوشهر مورد مطا عه هرار گریتاد اه  70درصد از آنان دانشجوی

خشمی در روابش اجتماعی و مقطع تحصمزلی دانشمجویان ارتباط
معایدار مشمماهده شممد ( )p=0/048به گونهای اه دانشممجویان

دختر و  30درصمممد دانشمممجوی پسمممر بود ند .مزانگزن سمممای

مقطع اار شاا سی و اار شاا سی ار شد خ شی بز شتری (± 4/33

شراتااادگان  21/36 ± 1/76محا سبه گردید 91 .در صد از

 )26/73در روابش اجتماعی نسبت به دانشجویان داترا (±3/81

شمممرات ااادگان مجرد و  9درصمممد متأهل بودند .ااثریت
دانشجویان ( 92درصد) در خوابگاه و  8درصد در مازل اهامت

 )25/45گزارش اردنممد (جممدول  .)1تفمماوو معایداری در

داشتاد.

مزانگزن نمره الی خ شی برا سب و ضعزت تأهل و محل اهامت
دانشجویان مشاهده نشد (.)p < 0/05

مزانگزن نمره ال ااترل خ شی در دان شجویان 48/2±7/5
و مزانگزن نمره خشی در روابش شخصی  21/8±5/1و خشی در

بحث

موهع زت های اجتماعی  26/3±4/3تعززن گردید .مزانگزن نمره

این مطا عه نشمممان داد اه هزچ ادام از دانشمممجویان ابراز

ااساف خشی ال ایراد  12/9± 3/5محاسبه گردید.

خ شی آ شکار ندا شته و تقریباً نزمی از آنان هادر به ااترل خ شی

در تمام ازطههای آن ماناد ااسمماف خشممی ،خشممی در روابش

خشمممی یروخورده بودنممد .خشمممی غزر هممابممل ااترل ،ارتبمماط

شخصی و خشی در روابش اجتماعی معاادار نزست ()p < 0/05

رضمممایتبخش با دیگران را غزرممکن میااد و همانگونه اه

و باابراین دارای توزیع نرما ی اسمممت و میتوان از تحل زل های

خشممی ابراز شممده نامتااسممب تأثزر مافی دارد ،خشممی یروخورده

پارامتریا ماناد آزمون  tبرای آن استفاده ارد.

شممده نزز میتواند ماجر به ریتارهای مافعخنه خشممی مثل تحقزر

از نظر و ضعزت اا ساف خ شی  21در صد ایراد از خ شی

مداوم دیگران ،بدگمانی و انتقاد از دیگران شود .نتایج اا صل

خود و دیگران هراف دا شتاد و هر گز خشمگزن نمی شدند70.

از مطا عه مکی و همکاران در دانشمممجویان پرسمممتاری و مامایی

درصد نمونهها از خشی خودآگاه بودند و بهطور الی این ایراد

یخورجان نشممان داد اه از نظر سممطح خشممی ااثریت واادهای

خ شمگزن نبودند .همچازن  9در صد نمونهها ایرادی متخا صی و

مورد مطا عه ( 69/5درصد) مززان خشی متوسش و طبزعی داشتاد
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و در مورد مززان ااترل خشی  69درصد خشی یروخورده شده

نداشتاد ( )2اه نسبت به مطا عه ااضر از مدیریت خشی بزشتری

را گزارش نمودند ( )6اه نسممبت به مطا عه ااضممر از مدیریت

برخوردار بود ند اه شمممما ید به د زل ت فاوو در ویژگی های

ااترل خشی پایزنتری برخوردار بودند.

واادهای پژوهش ماناد باال بودن مزانگزن سای ،وضعزت شغلی

جتیل :1آزمون  tبرای بررسی مزانگزن نمره خشی در روابش شخصی و

و درآمد باشد (.)2

اجتماعی براسب جاسزت ،مقطع تحصزلی ،تأهل و محل سکونت

مطا عاو نشان داده ا گوی ابراز خشی ،ایسردگی و عزو

دانشجویان

جنسیت

خشم در روابط شخصی (مرد)
خشم در روابط شخصی (زن)
خشم در روابط اجتماعی (مرد)
خشم در روابط اجتماعی (زن)
نمره کل خشم (مرد)
نمره کل خشم (زن)
خشم در روابط شخصی
(کارشناسی و کارشناس ارشد)
خشم در روابط شخصی (دکترا)
خشم در روابط اجتماعی
(کارشناسی و کارشناس ارشد)
خشم در روابط اجتماعی (دکترا)
نمره کل خشم (کارشناسی و
کارشناس ارشد)
نمره کل خشم (دکترا)
خشم در روابط شخصی (متأهل)
خشم در روابط شخصی (مجرد)
خشم در روابط اجتماعی (متأهل)
خشم در روابط اجتماعی (مجرد)
نمره کل خشم (متأهل)
نمره کل خشم (مجرد)
خشم در روابط شخصی
(خوابگاه)
خشم در روابط شخصی (منزل)
خشم در روابط اجتماعی
(خوابگاه)
خشم در روابط اجتماعی (منزل)
نمره کل خشم (خوابگاه)
نمره کل خشم (منزل)

انحراف معیار ±

p- value

22/ 92 ± 6/12
21/ 46 ± 4/66
27/ 38 ± 4/68
25/96 ± 4/09
50/17 ± 8/49
47/40 ± 4/94
21/76 ± 4/93
22/56 ± 5/03

0 / 061

در سمممال  2014در مزان  320دانشمممجوی پرسمممتاری اه با ابزار

*0 / 019

ااترل خشممی اسممپزلبرگر اندازه گریته شممده بود ،مزانگزن نمراو

روان بزماران را تحت تأثزر هرار میدهد .مطا عه  Chaو Sok

میانگین

مقطع
تحصیلی

وضعیت
تأهل

محل
سکونت

پایزنتری از ازطههای مختلف خشمممی را گزارش داد .همچازن

*0 / 008

در این مطا عه همبسمممتگی معایداری بزن ا گوهای ابراز خشمممی
(خشممی یروخورده ،خشممی آشممکار و ااترل خشممی) ،اسممترف و

0 / 311

عزو نفس وجود داشت اه به گسترش و آموزش مهاروهای

26/73 ± 4/33
25/45 ± 3/81

*0 / 048

48/48 ± 7/52
47/62 ± 7/21

0 / 469

21/87 ± 5/01
22/20± 5/01
26/45 ± 4/33
25/91 ± 4/14
48/24 ± 7/44
48/41 ± 8/34
21/83 ± 5/11
23/00 ± 6/19

0 / 103

ااترل خشمممی جهت ااهش ایسمممردگی و باال بردن عزو نفس
دانشجویان پرستاری تأازد شده است (.)11
در آیریقا مطا عهای اه توسممش تاراسممیکی و همکاران در
دانشممجویان اتزوپی انجام شممد ،بروز عخئی ایسممردگی و سممطح
باالیی از ابراز خ شی را به ترتزب در  24در صد و  29در صد از
دان شجویان آ شکار نمود و ایراد مورد مطا عه اداهل یا ریتار

0 / 780

خشممونتآمزز را طی سممال تحصممزلی گزارش اردند ( )12اه

0 / 436

ن سبت به مطا عه اا ضر خ شی آ شکار باالتری را ن شان دادند اه
شاید به د زل تفاووهای یرهاگی تأثزرگذار بر بروز خشی باشد.

0 / 960

26/30 ± 4/31
27/52 ± 4/21

0 / 596

48/04 ± 4/31
50/75 ± 7/79

0 / 782

در مطا عه ااضمممر اختخف معای داری در م زانگزن نمره
خ شی برا سب جاس م شاهده نگردید اه با مطا عه شزرزایی و
هم کاران همخوانی دارد ( )3همچازن بزن وضمممع زت تأ هل و
ااترل خشمممی ارتباط معایداری مشممماهده نشمممد اه با یایتههای
مطا عه شزرزایی ( )2و معتمدی ( )13هیراستا میباشد.
م طا عه  Bilgelو  Bayramدر سممممال  2014با هدف

در اا ی اه مطا عه شمممزرزایی و همکاران اه در سمممال

بررسی اپزدمزو و یا ایسردگی ،اضطراب ،استرف و خشی در

 1390در اارااان پرستاری بزمارستان بزرجاد انجام شد ،ن شان

دانش آموزان مقطع دبزرسمممتان در ترازه نشمممان داد اه دانش

داد اه ااثریت شمممراتااادگان هادر به ااترل خشمممی خود

آموزان دختر در مقای سه با دانش آموزان پ سر سطح ای سردگی،

بودند و یقش  23درصد ایراد شراتاااده بر خشی خود ااترل
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متغیر

حیطه خشم

نفس در دانشجویان پرستاری بهطور معایداری سخمت جسی و

بررسی ا گوهای ابراز خشی و مدیریت آن در دانشجویان...

مجله دانشگاه علوم پزشکی جزریت

اضطراب و استرف بزشتری داشتاد و عخئی بزشتری از خشی را
گزارش نمودند .ااسمماف تحقزر شممدن ،خطا اار بودن و مورد

نتیجهگیرا

سرزنش واهع شدن بز شترین اا تهای خ شی در مزان دختران

این مطا عه نشان داد اه نزمی از دانشجویان هادر به ااترل

بود .همچازن دختران در روابش بزن یردی بزشمممتر ریتممارهممای

و مدیریت خشی خود نزستاد و نزی دیگر دارای خشی یروخورده

انفعا ی و واااش های درونی از خود نشمممان میدادند در اا ی

میبا شاد .با توجه به ایناه دان شجویان علوم پز شکی در آیاده

اه بروز ریتارهای پرخاشمممگرانه در پسمممران بزشمممتر از دختران

در اوزههای مختلف سمممخمت و درمان مشمممغول ارائه خدمت

م شاهده گردید ( )14در اا ی اه در مطا عه اا ضر دان شجویان

خواهاد شمممد و برخورداری آنان از سمممخمت روانی مطلوب بر

پ سر اا ساف خ شی بز شتری را در روابش شخ صی و اجتماعی

نحوه تعامل آنان با بزماران ،گزرندگان خدماو بهداشمممتی و

گزارش نمودند.

همکاران تأثزرگذار خواهد بود ،آموزش مهارو های مدیریت

امروزه علزرغی ایجمممماد تغززراو عمزق یرهاگی و تغززر در

و ااترل خشی در طی دوره تحصزلی ضروری به نظر میرسد.

شزوههای زندگی ب سزاری از ایراد در رویارویی بمممما م سممممائل

تقت ر ی ت کر

زنممممدگی یاهد تواناییهای الزم و اساسی هسممممتاد و همزن امر

مطا عه ااضمممر در ها ب طرح پژوهشمممی زیر نظر معاونت

آنان را در مواجهممه بمما مسممائل و مشممکخو زنممدگی روزمره

تحقزقاو و یااوری دانشگاه علوم پزشکی بوشهربا دریایت اد

و مقت ضمممممممممزاو آن آ سزبپذیرتر نموده ا ست .جهت غلبه بر

اخخق با شمممماره  IR.BPUMS.Rec.1394.69انجام شمممده

مشکخو یردی و اجتماعی بایستی تواناییهای ایراد را ایزایش

است اه بدینوسزله جهت تصویب و پرداخت هزیاه این طرح

داد .آموزش م هارو های ز ندگی می توا ند ماجر به ایزایش

سممپاسممگزاریی .همچازن از دانشممجویان اارشممااسممی بهداشممت

تواناییهای روانی ،مواجهه مؤثر با مقتض مزاو و اشمممکشهای

عمومی ،خانیها :مریی آهاجری زاده ،امزرا سممملزمانی ،آسمممزه

زن مدگی و در نهایت پزشگزری از ایجاد ریتاره مای آسزبرسان

اسمممف اد یاری و مریی اا مدزاده ج هت جمع آوری داده ها و

بممممه بهداشممممت و سخمت و ارتقای سطح سخمت روان ایراد

همچازن الزه دانشممجویان دانشممگاه علوم پزشممکی بوشممهر اه با

میگردد ( 15و .)4

تکمزل پرسشاامهها ما را یاری نمودند تشکر و هدردانی به عمل

برنامه آممممموزش بهداشممممت روانممممی از جمله برنامههای

میآید.

پزشگزری سطح اول میباشد و بهعاوان یکی از مهیترین اراان
خدماو بهداشت روانی اسمممت امممه شامل آشاا اردن مردم با

تد رض ین فع

یراگز م مر ،ب م مرای الزه اهش م مار جامع م مه اع م می از دانشآموز،
دانشجو ،اارماد ،وا دین و  ...اجرا گردد.
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