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 پژوهشی مقاله

 (Original paper ) 

 چکیده

خشم هیجانی است که آثار مختلفی در زندگی انسان دارد. این هیجان برای بقای انسان و  :زمینه و هدف

های ستیز یا گریز به هنگام مواجهه با خطر سودمند است. خشم یافته، بویژه پاسخهای سازشتسهیل پاسخ

هدف پژوهش حاضر  ت.و بخش مهمی از ساختار شخصیتی انسان اسگذارد تاثیر باالیی بر سالمت روان می

 باشد.شخصیتی و هیجان با خشم حالت دانشجویان میتیپتعیین ارتباط 

دختر( از  203پسر و  207) نفر 410تحلیلی انجام شد و تعداد  -به صورت توصیفیطالعه م روش بررسی:

-. روش نمونهعه آماری پژوهش انتخاب شدنددانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کردستان به عنوان جام

حالت و تیپ  -پرسشنامه خشم صفتابزار گردآوردی اطالعات  و یاای تصادفی طبقهچند مرحله، گیری

 .تجزیه و تحلیل گردید Rو نرم افزار  Spss18 افزار آماریازطریق نرمها باشد. دادهشخصیتی آیزنک می

باالترین میانگین خرده مقیاس خشم حالت متعلق به   و 78/6±73/2 تطبق نتایج میانگین خشم حالها: یافته

داری مشاهده خشم حالت با جنسیت و هیجان  ارتباط معناباشد. بین می 19/7±03/3احساس خشم با میانگین

)احساس خشم، خشم کالم و  های خشم حالت(. درهر دو جنس همبستگی بین خرده مقیاسp<01/0شد )

هیجان،  .(p<01/0) باشدتر میو این همبستگی بین خشم کالمی و فیزیکی قوی فیزیکی( مشاهده شد

 (.p<001/0اختالالت روانی خفیف و شدید)نوروز و سایکوز( تاثیر باالیی بر خشم حالت دارند )

نیاز است  در جامعه که ارتباط مستقیمی با بروز خشم دارد،حالت با توجه به افزایش خشم  گیری:نتیجه

باشند و های مدیریت خشم در اولویت قرار گیرند. عوامل موثر بر خشم نیز بسیار حائز اهمیت میهکه برنام

باشند. اختالالت روان نیز باید مورد توجه اختالالت روانی نیز یکی از عوامل تاثیرگذار بر این قضیه می

 مسئوالن و اساتید و مشاوران قرار گیرد.

 ، هیجانصیتی، دانشجوخشم حالت، تیپ شخ: کلیدییهاواژه
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 همقدم

ها همیشه مورد توجه انسان بوده است، زیرا هیجان

در هر تالش و در هر اقدام مهم بشری، به طریقی نقش 

شناسی سالمت، های اخیر در زمینه رواندارند. پیشرفت

بهداشت روان و طب رفتاری نقش هیجان را در سالمت 

. خشم (1)ها مورد توجه قرار داده است بیماری انسان و

از یک حالت هیجانی با احساس درونی ناشی 

برانگیختگی فیزیولوژیکی و شناخت و افکار مربوط به 

خشم حالت، به سه خرده . (2)توزی تعریف کرد کینه

مقیاس احساس خشمگینانه، خشم کالمی و خشم 

ها با هم در شود و خرده مقیاسفیزیکی تقسیم می

باید بسیار کم باشد، حتی اند. میزان خشم حالت ارتباط

های خشم حالت، در صورت متوسط بودن خرده مقیاس

فرد مستعد بروز خشم است و در معرض خطر آسیب از 

آن قرار دارد. چنین افرادی باید مورد درمان قرار گیرند 

شخصیت به عنوان یک کل باعث تمایز فرد از . (3)

های منحصر به فرد شود و هرکس ویژگیسایرین می

های مختلف هر خود را داراست و بر همین اساس نظریه

های متفاوت رفتار انسان که مرتبط با یک بر جنبه

یکدیگرند تاکید دارند. یونگ معتقد است که  

اند و این دهشخصیت هر فرد را از اجداد او به ارث رسی

ظرفیت بالقوه جهت رفتار فرد را با کمک عوامل 

. از زمانی که روانشناسی و (4)کنند محیطی تعیین می

علوم رفتاری ذهن بشر را بخود مشغول نموده این دو 

موضوع نظریات متعدد و گاهی متضادی را به خود 

چیزی که در این بررسی مورد  .(5)اند اختصاص داده

نظر محققین  است چیزی غیر از ماهیت و خصوصیات 

شناختی است. مواقعی الزم است که این دو مقوله روان

موضوعات علمی یا یک پدیده و با موضوعات دیگر 

ها تاثیر بپذیرند، شاید علمی در ارتباط بوده و از آن

دیده را اهمیتش بیشتر از این باشد که ما فقط خود آن پ

است که  رنجشخصیت دارای سه . (6)شناسایی کنیم 

درون گرایی  -1د: کدام یک قطب مخالف دار هر

،  (روان نژندی )فقدان روان نژندی -2(، )برون گرایی

میان افراد کامالً (. روان پریشی )فقدان روان پریشی -3

افرادی که دریکی از دو قطب  بهنجار از یک سوی و

و  )اختالالت روانی خفیف( ()نوروز نژندینهایی روان

قرار )اختالالت روانی شدید(  )سایکوز( پریشیروان

روان . فاصله بسیار زیاد است، دارند از سوی دیگر

سیستم عصبی خود کار قرار  تأثیرتحت  معموالًنژندان 

دارند. دیدشان در تاریکی کمتر از دید افراد بهنجار 

حسی هوش و تسلط برنقش و ادراک  لحاظاز  و است

از متوسط  ،و تمرکز حواس و اراده و سعی و کوشش

سخت و دشوار پریش . افراد روانترندافراد بهنجار پایین

تمرکز . ضعیف هستند ،پیدرزدن پیدرجمع هستند.

به کندی . شان ضعیف استحافظه حواسشان کم است؟

خوانند و به طورکلی از نظر فهم و ادراک میمطلبی را 

الزم دارد بسیار کند هستند و  و اعمالی که تحرک

سطح آرزو و و مانند حرکت میبیشتر ساکن و بی

طبق آمار  .(7)کند مینبا واقعیت تطبیق  چندانتوقعشان 

درصد از دانشجویان ما رفتارهای پرخاشگرانه دارند  20

زا از عواملی هستند های استرس. شکست و موقعیت(8)

شوند ه خشم و پرخاشگری دانشجویان میکه منجر ب

-های زندگی تاثیر می. خشم بر بسیاری از جنبه(9)

گذارد، ابراز خشم ممکن است منجر به تعارض 

بین فردی در محل کار  زناشویی، خانوادگی، مشکالت

و تحصیل و ایجاد نگرش منفی افراد به شخص شود 

(10) . 

که با  2007در سال  Khodayarifard ایلعهدر مطا

جامعه آماری دانشجویان تهران انجام شد، نشان داد که 

خشم حالت با بروز خشم بیرونی و درونی ارتباط 

 .(11)مستقیم و مثبتی دارد  
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یک رفتار پرخاشگرانه ضداجتماعی ممکن است 

تحت تاثیر مشکالت شخصیتی و اختالالت روانی قرار 

تواند باعث رفاه کامل شناختی بگیرد. سالمت روان می

و هیجانی هر فرد شود و سالمت شخصیت و کنترل 

هیجان با یکدیگر در ارتباط تنگاتنگی هستند. 

و د ندهمیرا تشکیل  جامعهبخش عظیمی از  دانشجویان

بسیار ، این قشر از افراد جامعه در آینده کشور

و  بررسی خشماهمیت تاثیرگذارند. با توجه به 

، پژوهش شخصیتی بر این هیجانتاثیرگذاری تیپ

دانشجویان حالت  سنجش میزان خشمحاضر با هدف 

تیپ دانشگاه علوم پزشکی کردستان و ارتباط آن با 

 انجام شد. شخصیتی

 

 بررسی روش

 تحلیلی انجام شد. -به صورت توصیفیمطالعه ن ای

 -پرسشنامه خشم صفتابزار گردآوردی اطالعات 

و  93/0با آلفاکرونباخ خشم حالت 2حالت اسپیلبرگر

شخصیتی مه تیپهمچنین برای پرسشنا (11-13)

و پایایی دو نیمه  84/0-94/0آزمایی باز اعتبارآیزنک 

ضرایب . (15, 14) باشدمی 74/0-91/0کردن آن 

پایایی بازآزمایی توسط سازندگان اصلی برای شاخص 

و برای شاخص برونگرایی  76/0روانپریشی حداقل 

جامعه آماری حجم نمونه و  .(16)است  90/0حداکثر 

دانشگاه علوم ی دانشجو 600پژوهش به ترتیب تعداد 

ها بین تمامی باشد. پرسشنامهمی پزشکی کردستان

)کارشناسی،  های مختلفها و مقطعها و ورودیرشته

دکترای تخصصی و  ارشد، دکترای عمومی،

)بهداشت، پرستاری و  دندانپزشکی( و  پنج دانشکده

زشکی، پزشکی و دندانپزشکی( توزیع شد. مامایی، پیراپ

 با توجه به معیار صداقت در پرسشنامه تیپ شخصیتی،

پرسشنامه دارای امتیاز الزم برای بررسی نبودند و  112

پرسشنامه نیز برگردانده نشدند، در  78حذف شدند و 

پرسشنامه که با دقت و صداقت پر شده بودند  410پایان 

. ندورد بررسی قرار گرفتمو شرایط الزم را داشتند، 

-چند مرحله گیریروش نمونهبرای توزیع پرسشنامه از 

ها به منظور تحلیل دادهاستفاده شد.  یاای تصادفی طبقه

و )میانگین  برای آمار توصیفی  spss18از نرم افزار

CORRELATION) افزارو از نرم R  آزمون(

ANOVA  برای معنادار شدن خشم به صورت کلی با

ییرهای مستقل و سپس استفاده ازآزمون تعقیبی متغ

برای معناداری خشم  MANOVAتحلیل واریانس 

 حالت با متغییرهای مستقل( استفاده شد.

 

 هایافته

نفر  2390نفر از بین  410جامعه آماری پژوهش 

باشد. دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کردستان می

ن تفکیک میانگین و انحراف معیار سنی دانشجویان بدو

( %15/84) نفر 345سال و تعداد  65/22±02/4جنسیت 

باشند. میانگین خشم حالت از دانشجویان مجرد می

و به تفکیک  78/6±73/2بدون در نظرگرفتن جنسیت 

، واکنش 19/7±03/3 های، احساس خشمخرده مقیاس

-می 31/6±85/2 ، واکنش فیزیکی62/6±93/2 کالمی

   ANOVAون تحلیلیابتدا با آزم(. 1 باشد )جدول

خشم به صورت کلی سنجیده شد و بعد از معنادار شدن 

خشم به صورت کلی، با استفاده از آزمون تعقیبی 

ارتباط خشم حالت با  MANOVAتحلیل واریانس 

زیر مقیاس خشم متغییرهای مستقل سنجش شد، در 

دار و (  ارتباط معناp<01/0حالت با جنسیت و هیجان )

 )جدول تباط معناداری مشاهده نشدشخصیتی اردر تیپ

(. خشم حالت با تیپ شخصیتی ارتباط معناداری 2

بعد از اثبات ارتباط معنادار خشم با هیجان نداشت ولی 

تر ارتباط دقیق MANOVAبا استفاده از آزمون تعقیبی 

های خشم سنجیده شد. هیجان تر زیر مقیاسو جزئی

)اختالل  وزخود به سه خرده مقیاس )ثبات هیجان، نور
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)اختالل شدید  )روان نژند( و سایکوز خفیف روانی(

ثبات t-value شود. تقسیم می پریش()روان  روانی(

هیجان مبنا گرفته شده است و برای تشخیص معناداری 

خرده مقیاس خشم حالت در ثبات  t-value متغییرها، 

ها سنجیده شد. دیگر خرده مقیاس t-value هیجان با . 

ان داد که اختالالت خفیف و شدید روانی با نتایج نش

تری را اند و سایکوز ارتباط قویخشم حالت در ارتباط

 (.3 دارد )جدول

های همبستگی معناداری در تمامی خرده مقیاس

خشم حالت در دختران و پسران دانشجو دیده شد. در 

دو جنسیت باالترین  خشم فیزیکی با کالمی در هر

پسران دانشجو این همبستگی  همبستگی دیده شد و در

 (.4 )جدول (p <01/0باشد  )تر میقوی
 

 

 

 

 های خشم حالت: توزیع فراوانی ویژگی های دموگرافیک  و خرده مقیاس1جدول

 به تفکیک دانشکده و جنسیت افراد مورد مطالعه

 

 

 

 

 

 

 

 دانشکده جنسیت سن وضعیت تاهل خشم حالت

لمتاه مجرد احساس خشم خشم کالمی خشم فیزیکی     

52/2±15/6  62/2±76/6  71/2±03/7  27 7 40/6±03/26  بهداشت مذکر 

05/1±39/5  84/0±44/5  60/1±02/6  38 3 33/3±24/23  مونث 

85/1±76/5  95/1±08/6  19/2±49/6   جمع  10 65 

32/3±82/6  29/3±85/6  02/3±41/7  35 4 10/1±87/21 پرستاری  مذکر 

25/6±82/2 مامایی  06/3±80/6  17/3±63/7  47 9 63/2±04/22  مونث 

03/3±48/6  14/3±82/6  10/3±54/7   جمع  13 82 

81/2±53/6  17/2±43/6  17/2±98/6  43 6 30/4±27/21  پیراپزشکی مذکر 

10/3±05/6  23/3±43/6  29/3±88/6  39 1 89/0±02/20  مونث 

3±32/6  73/2±41/6  76/2±94/6   جمع  7 82 

44/3±88/6  32/3±7  21/3±50/7  58 14 68/4±46/23  پزشکی مذکر 

26/2±89/5  08/3±51/6  64/3±13/7  49 6 27/4±56/23  مونث 

01/3±45/6  21/3±79/6  39/3±34/7   جمع  20 107 

67/1±15/7  15/4±38/7  37/4±92/8  0 13 41/1±22 دندان  مذکر 

09/6±98/2 پزشکی  11/3±64/7  60/2±18/7  9 2 93/0±45/22  مونث 

24/3±67/6  64/3±50/7  70/3±13/8   جمع  15 9 

85/2±31/6  93/2±62/6  03/3±19/7  345 

15/84  

65 

85/15  

03/4±65/22  جمع)درصد( 
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 تحلیل چند متغیره، ارتباط فاکتورهای خشم حالت)احساس،کالمی،فیزیکی( افراد مورد مطالعه: 2جدول

 df wilks p-value 

01/0 1 سن  25/0 

04/0 1 جنسیت  **001/0> 

002/0 1 وضعیت تاهل  81/0 

03/0 4 دانشکده  41/0 

09/0 2 هیجان  *6-
e766/1 

02/0 3 تیپ شخصیتی  43/0 

 

01/0>  p
*

 

 در خصوص رابطه هیجان با خشم حالت در جمعیت مورد مطالعه MANOVA نتایج تحلیلی آزمون :3جدول

 خشم حالت  

 خشم فیزیکی  خشم کالمی  احساس خشم  

 t-value p-value ضریب t-value p-value ضریب t-value p-value ضریب  

هیجا

 ن

16/0 نوروز  47/4  *6-
e93 16/0 31/4 *5-

e04/2 14/0 07/4 *5-
e62/5 

35/0 سایکوز  22/6  *9-
e25/1 26/0 72/4 *6-

e27/3 21/0 02/4 *5-
e08/7 

001/0>p
 * 

 
 

 : ماتریس همبستگی حالت در دانشجویان به تفکیک جنسیت4جدول

 خشم فیزیکی خشم  کالمی احساس خشم  
سر

ن پ
ویا

شج
دان

 

)
( 

   - احساس خشم

747/0** خشم  کالمی  -  

704/0** خشم فیزیکی  **866/0  - 

ختر
ن د

ویا
شج

دان
 

)
( 

   - احساس خشم

733/0** خشم  کالمی  -  

592/0** خشم فیزیکی  **813/0  - 

01/0> p
 ** 

 

 و نتیجه گیری بحث

ق نتایج مطالعه احساس خشم، خشم کالمی و طب

، 19/7±03/3های فیزیکی به ترتیب میانگین

اند را بخود اختصاص داده 31/6±85/2و  93/2±62/6

مطالعه  و باالترین میانگین به احساس خشم تعلق دارد.

Lindqvist  در سوئد نشان  2003و همکارانش در سال

فیزیکی  احساس خشم، خشم کالمی ومیانگین داد که 

 16/5±75/0و  25/5±69/0، 52/5±18/1به ترتیب 

بود، نتایج حاکی از آن است که در این مطالعه نیز 

باالترین میانگین متعلق به احساس خشم است اما 

باشند و نتایج دو ها از نتایج حاضر کمتر میمیانگین

های به علت تفاوت .(17)مطالعه با یکدیگر تضاد دارند 
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فرهنگی، اجتماعی و سطح طبقاتی خشم در مناطق 

 .(18)باشد مختلف متفاوت می

های و متغییرحالت که بین خشم نتایج نشان داد 

طالعه جنسیت و هیجان ارتباط معناداری وجود دارد. م

Archer  که یک مطالعه مروری در رابطه  2004در سال

با خشم در سنین مختلف بود نشان داد که خشم با 

جنسیت رابطه معناداری ندارد و با ننایج حاضر همخوان 

و هیلگارد در سال  Atkinsonمطالعه . (19)نیست 

کند بین هیجان خشم در زنان و مردان بیان می 2013

تفاوت وجود دارد  و هیجان خشم در مردان بیشتر به 

. (3)خورد، که با مطالعه حاضر سازگار است چشم می

با توجه به اینکه هیجان خشم تحت تاثیر عوامل مختلفی 

های آینده متغییرهای است، الزم است که پژوهش

مستقل را به صورت مجزا مورد بررسی قرار دهند تا 

 ها بر خشم مشخص شود.  اثربخشی آن

نتایج مطالعه نشان داد که بین خشم و هیجان ارتباط 

و  Agha mohamadiyanمعناداری وجود دارد. مطالعه 

نشان داد که بین هیجان و  2004همکارانش در سال 

خشم ارتباط معناداری وجود دارد، که این نتایج با 

 .(20)مطالعه حاضر همخوانی دارد  

 

و نتایج مطالعه حاضر نشان داد که بین خشم حالت 

)نوروز و سایکوز(  اختالالت خفیف و شدید روانی

ارتباط معناداری وجود دارد و در اختالالت شدید 

های خشم روانی این ارتباط در تمامی خرده مقیاس

و همکارانش   Shekoftehتر است. مطالعهیحالت قو

در سمنان نشان دادند که بین خشم و  2014در سال 

ی وجود دارد و این اختالالت روانی ارتباط معنادار

تر است ارتباط معنادار در اختالالت روانی شدید، قوی

 . (21)و با نتایج مطالعه حاضر سازگار است 

های مطالعه نشان داد که بین خرده مقیاس نتایج

خشم حالت)احساس خشم، خشم کالمی و فیزیکی( در 

هر دو جنس همبستگی مثبتی وجود دارد و این 

مطالعه تر است. همبستگی در پسران دانشجو قوی

Alcazar  نشان داد که بین  2011و همکارانش در سال

ار های خشم حالت ارتباط معناداری برقرخرده مقیاس

. همچنین ارتباط و یا عدم ارتباط خرده (22)است 

است اما  های خشم با اینکه در خشم تاثیر گذارمقیاس

گردد الزاما تغییر یکی با تغییرات دیگری توام نمی

(23). 
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Abstract 
Background and Aim:  Anger is an excitement that has various effects in human life. This 

excitement is useful for the human survival and facilitates adapted responses especially fight 

response when encountered danger. Anger has a great effect on mental health and is an 

important part of the personality structure. The aim of the study is to determine the 

relationship between the personality type and anger excitement of the students.  

Materials and Methods: The study was conducted descriptive-analytically and 410 

Kurdistan's medical university students were involved as the samples (207 males and 203 

females). The sampling method was multistage random-stratified and the instrument to 

collect the data were state-trait anger and Eysenck personality type questionnaires. The data 

was analyzed by the statistical software SPSS18 and R software. 

Result: Based on the results the anger state mean is 6.78±2.73 and the highest average anger 

subscale belongs to anger sense with an average of 7.19±3.03. There was a significant 

correlation between anger state and gender and excitement p<0.01. In both genders the 

correlation between anger state subscales (anger feeling, verbal and physical angers) were 

observed and this correlation between physical and verbal anger was stronger p<0.01. 

Excitement, minor and severe mental disorders (Neurosis and psychosis) have a great impact 

on anger state p<0.001. 

Conclusion 

 Considering the increase of anger state in the society that has a direct correlation with anger 

prevalence, the anger management programs should be of priority. Effective factors on anger 

are also important and mental disorders are one of those factors. Mental disorders also should 

be considered by advisors, professors and officials.  

Keywords: Anger state, Personality type, Student, Excitement 
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