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 چکیده
ط تنش زای شرایهای روانشناختی هستند که در خشم و تاب آوری مولفه :و هدف زمینه

تاثیرات جسمی و روانی، سبب تغییر  باخنده درمانی کارتاریا شوند.  محیط کاری مطرح می
تاثیر خنده درمانی کاتاریا بر خشم و تاب آوری  فرد شود. در این مطالعه روانیدر وضعیت 

 بررسی شد. 6931کارکنان پتروشیمی جم عسلویه در سال 
 07 .استپیش آزمون و پس آزمون  طرحبا تجربی پیش  یپژوهشاین مطالعه  :بررسیروش 

گیری از آوری داده با بهره. جمعندبر اساس معیارهای ورود و خروج، انتخاب شدنفر 
پرسشنامه سه قسمتی )اطالعات دموگرافیک، پرسشنامه خشم اشپیلبرگر و پرسشنامه تاب 

استفاده  با داده هااعته بود. س 5/6جلسه  8شد. مداخله شامل انجام آوری کانر و دیویدسون( 
 تحلیل شد.تجزیه و  SPSS-v22 نرم افزار از

 16/603میانگین نمرات خشم و تاب آوری در مرحله پیش آزمون به ترتیب برابر با  یافته ها:
تغییر کرد. نتایج حاصل از  77/33و  59/693بود که در مرحله پس آزمون به میزان  07/89و 

-18/93داری اختالف ایجاد شده در وضعیت متغیرهای خشم )آزمون تی زوجی بیانگر معنی
+( در مرحله پس آزمون نسبت به مرحله پیش آزمون بوده است 17/65( و تاب آوری )

(75/7>p). 
میانگین خشم در میان کارکنان بیشتر از متوسط بوده است که نیازمند تدابیر  گیری:نتیجه

مناسب می باشد. با توجه به اثربخشی مداخله خنده درمانی کاتاریا، توصیه می شود که این 
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 مقدمه

در محیط کاری  خود راحداقل یک سوم عمر کارکنان 

ی در ط آن هابسیاری از روابط و مناسبات  و کنندسپری می 

اند لذا محیط کاری می تو ،شکل می گیرد یساعات کار

خشم و  .(6)ر نماید وضعیت روانی کارکنان را متاث

پرخاشگری از پاسخ های طبیعی آدمی به شرایط پرتنش و 

تاب آوری، خشم و عدم  .(9, 1)استرس زای شغلی است

 هستندهای موثر بر سالمت روان کارکنان  ابعادی از شاخص

، در حالیکه پیامدهای منفی شوند که کمتر مورد توجه واقع می

 ریاجتناب ناپذ یها بخش بیآس نیا. ناگواری به همراه دارند

 و یواکنش ذهن جهیاست که نت یو شغل یاجتماع یاز زندگ

 یریموضع گ ازمندیو ن زیچالش برانگ لئدر مقابل مسا یجسم

عالوه بر تخریب . (5, 0)می شوند است که افراد با آن روبرو 

به صورت اثر بر  توانیخشم را م یثار جسمانآروانی، 

 ادردر اف یو فکر یجسم یفشارخون، ضربان قلب، خستگ

  .(1) مختلف مشاهده نمود

این  دربه عنوان یک راهبرد مقابله با تنش خشم  اشکال

 آن جادیاو  است که ما را از رسیدن به اهدافمان باز می دارد

تخاذ لذا او  (0) شود یدر افراد موجب بوجود آمدن استرس م

و مقابله با آن ضروری به نظر می  تدابیری جهت کاهش خشم

اصالح شرایط و محیط کار، مدیریت ارتباطات در رسد. 

سازمان، بازبینی سیاست های پرداخت، استفاده از مشوق های 

 مادی و معنوی می تواند سبب ارتقای آرامش در کارکنان شود

 اغلب پرهزینه واین راهکارها اجرا و بکارگیری با این حال 

. این در (8) بوده و اثربخشی آن ها نیز قطعی نمی باشدزمانبر 

حالی است که توانمندسازی درونی کارکنان برای مواجه با 

به  اقدام شرایط تنش زا، راهکاری کم هزینه و اثربخش بوده و

و تصمیم گیری در سطح کالن نیست  آن نیازمند برنامه ریزی

 ،خشم و استرسا یکی از راهکارهای اثربخش در مواجه ب .(3)

 تاب آوری به عنواندر کارکنان است.  یتاب آورتقویت توان 

فرآیندی پویا باعث می شود افراد با مسائل تنش زا در زندگی 

واقع تاب آوری به فرآیند  به طور مناسب روبرو شوند. در

ر در و ناگوا پویای انطباق و سازگاری مثبت با تجارب تلخ

  .(67) زندگی اطالق می شود

راهکارهای متفاوتی جهت تقویت توان تاب آوری مورد 

این  یکی ازآزمایش قرار گرفته و نقش آنان تایید شده است. 

 Laughter) خندیدن و مداخالت خنده درمانی راهکارها

Therapy ) .خنده درمانی کاتاریااست (Kataria 

Laughter Therapy ) بر گرفته از روش جدیدی است

یوگا که برای انجام آن الزم است به یک گروه پیوست و 

های گوناگون یوگای خنده را به مدت  ها و تکنیک فعالیت

کاتاریا بیان می دارد که رویکرد او، . دقیقه انجام داد 05تا  97

فه لطی یوگای خنده، خندیدن بدون دلیل است و مبتنی بر

 ضمن خندیدن. (66) گویی، شوخ طبعی و یا کمدی نیست

منی ای سیستم تقویت به بدن در استرس هایهورمون  کاهش

خنده به شخص کمک می کند تا مشکالت  .هم کمک می کند

ها آسان تر  را اعم از ساده و پیچیده مهار کرده و با آن

)یوگای خنده( به عنوان  یخنده درمان .(61) کندرویارویی 

مکمل در روند حل مساله مطرح است که عبارت از  یروش

با هدف کسب تجربه اثر  ایو مداخله  یگروه یها کیتکن

. (69) افراد است یکیولوژیزیو ف یخنده بر سالمت روان

 بر بهبود سالمت خنده درمانیبر اثربخش بودن  ریشواهد اخ

نگرش مثبت داللت  جادیا یروش ها ریافراد نسبت به سا

 را در کنترل و بهبود یخنده درمان تحقیقات نقش. (0) دارند

همچون باال بودن فشار خون،  بیماری هادرصد  07از  شیب

 یکه به نوع یافسردگ و سرطان ،عروقی -یقلب هایی ماریب

اثربخشی . (60)ثابت کرده است با استرس در ارتباط هستند، 

خنده درمانی در کاهش استرس، رفع خستگی و بهبود خلق 

 .(61, 65)و خو ثابت شده است 

که در مورد  با توجه به آنچه ذکر گردید و از آنجایی

 یخنده در کنترل خشم و تاب آور یوگایموضوع کاربرد 

دسترس در  یگزارش، در ایران صنعتیمرکز  کیکارکنان 

. درسنیست، انجام پژوهش در این حیطه ضروری به نظر می 
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مواد شیمیایی، شتغال در واحدهای صنعتی فرد را در معرض 

قرار می دهد و از این حیث، اغلب مشاغل  ارسمی و قابل انفج

 عالوه بر اینصنعتی دارای شرایط کاری خطرناک هستند. 

وبت طاقت گرما و رط ،آلودگی های هوا، شیفت کاری متغیر

و عوامل دیگری مانند  )پتروشیمی جم( فرسای این منطقه

احتمال ، کمبود امکانات رفاهی و تفریحی ،دوری از خانواده

بعات و ت بودهاین واحد صنعتی باالتر  میان کارکنان در تنش

 . می دهدد را تحت تاثیر قرار می باشکه میزان خشم  آن

شرایط نامساعد کار در محیط پتروشیمی بررسی و تایید شده 

است. برای مثال در مطالعه دهقان و همکاران در یک مرکز 

 01درصد کارکنان واحد های اداری و  0/67پتروشیمی، 

درصد کارکنان بخش تولید ابراز داشتند که صدای زیاد محیط 

عدم ساز آزار دهندگی باالیی دارد. این عامل می تواند زمینه 

همچنین نتایج مطالعه . (60)آرامش روانی و بروز خشم شود 

کارمند شرکت پتروشمی  673یادگارفر و همکاران بر روی 

ارومیه، نشان داد که میزان استرس در میان این کارکنان باال 

بوده و استرس شغلی آنان با عوامل خطر بیماری های قلبی 

، هدف از این مطالعه لذا. (68)عروقی ارتباط داشته است 

تاثیر خنده درمانی کاتاریا بر میزان خشم و تاب آوری  یبررس

 بوده است. 6931کارکنان پتروشیمی جم عسلویه در سال 

 

 بررسیروش 

-Pre) تجربی پیش یک مطالعه حاضرپژوهش 

experimental)  می باشد. آزمون آزمون و پسپیشطرح با

جامعه پژوهش حاضر را کارکنان شاغل در مجتمع پتروشیمی 

تشکیل دادند که در بازه زمانی  6931عسلویه در سال جم 

 35نفر بودند. حجم نمونه در اطمینان  897م مطالعه انجا

نفر برآورد شد.  10به میزان  8/7درصد و با فرض توان آزمون 

با در نظر گرفتن احتمال ریزش نمونه ها و همچنین جهت 

 ه شد.نفر در نظر گرفت 07حجم نمونه ، مطالعهافزایش اعتبار 

حداقل سابقه شغلی دارا بودن  معیارهای ورود به مطالعه شامل

عدم سابقه ابتال به ، عدم ابتال به بیماری های روانی، سال 1

استرس و اضطراب مشخص شده )عدم مصرف داروهای 

، عدم سابقه شرکت در دوره های آموزشی مرتبط با این حوزه(

مایل ن عدم ت، امکان دسترسی جهت پیگیری بود. همچنیمشابه

عدم حضور در و  به ادامه همکاری بعد از نمونه گیری

جلسه در طی دوره به عنوان معیار  6جلسات آموزشی بیش از 

  لحاظ گردید. خروج

در ابتدا جلسه ای با حضور نمونه های پژوهش برگزار 

هدف از انجام پژوهش و روش کار  گردید که در طی آن

در . گردید اخذنمونه ها آگاهانه  تیو رضاشده داده  حیتوض

ه نحوه تکمیل پرسشنامه ها ارای این جلسه توضیحاتی در زمینه

. ()پیش آزمون شده و پرسشنامه ها در اختیار آنان قرار گرفت

در طی ساعته ارائه گردید.  5/6جلسه  8مداخله به صورت 

ی شاد مواردجلسات اقداماتی نظیر صحبت مختصر در مورد 

، ادای آواهای کوتاه و ساده، حرکت دست ها، دست زدنآور، 

، حرکات هماهنگ، ادای حرف های شکسسته و نامفهومانجام 

پس از گذشت دو روز  .انجام شدکف زدن و  تمرینات خنده

میزان خشم و تاب آوری  مجدداً از آخرین جلسه مداخله،

 )پس شدنمونه ها با استفاده از همان پرسشنامه ها سنجیده 

با هدف حذف اثر همزمانی و همچنین اثرات کوتاه  .آزمون(

مدت مداخله، از برگزاری پس آزمون در جلسه آخر مداخله 

اجتناب گردید. همچنین زمان کاری کارکنان و امکان 

 هماهنگی حضور افراد، در این زمینه موثر بود. 
قسمتی جهت جمع  9در این پژوهش از پرسشنامه 

ت اول پرسشنامه اطالعات قسمآوری داده استفاده گردید. 

ن بیاصفت و  -حالتمقیاس قسمت دوم  .بوددموگرافیک 

-State-triat Anger Expression Inventory) خشم

2 (STAXI-2) )ارائه شده  6388در سال بود که  اشپیلبرگر

ماده ای شامل شش مقیاس و پنج  50است. این پرسشنامه 
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حالت خشم، خرده مقیاس است و ماده های آن در سه بخش 

اقل حد. تنظیم شده استخشم صفت و بروز و کنترل خشم 

، در 17و  65و حداکثر نمره در زمینه حالت خشم به ترتیب 

و در زمینه بروز و کنترل  07و  67به ترتیب  زمینه صفت خشم

قسمت سوم . (63) است 618و  91خشم به ترتیب برابر با 

ر سال د دسونیویکانر و د پرسشنامه تاب آوری بود که توسط

 سوندیویو د کانر ی. پرسشنامه تاب آورشده است هیته 1779

 نیب پنج گزینه ای کرتیل اسیمق کیدارد که در  گویه 15

 یدرست( نمره گذار شهیصفر )کامالً نادرست( تا پنج )هم

قرار دارد.  677تا  7 نینمرات آزمون ب فیط نیبنابرا شود. یم

 . (17) است یآزمودن شتریب یتاب آور انگرینمرات باالتر ب

روایی و پایایی این ابزارها در مطالعات داخلی و 

خارجی متعددی تایید شده است. در مطالعه خدایاری فرد و 

ضرایب همبستگی بین خرده مقیاس های خشم همکاران 

صفت و همچنین ضرایب همبستگی بین خرده مقیاس  -حالت

 .های موازی معنادار بودصفت با مقیاس  -های خشم حالت

همچنین ضرایب آلفای کرونباخ برای مقیاس های ششگانه 

، ابراز خشم درونی، ابراز خشم تخشم حالت، خشم صف

بیرونی، کنترل خشم درونی و کنترل خشم بیرونی به ترتیب 

برآورد  80/7و  80/7، 83/7، 09/7، 17/7، 89/7، 31/7، 39/7

در  Culhane & Morera. در مطالعه (16)شده است 

صفت و بیان خشم  -آمریکا روایی همزمان ابزار حالت

 Novaco Anger Scale) اشپیلبرگر با مقیاس خشم ناواکو

and Provocation Inventory (NAS-PI) ) مورد

 ضریب آلفایو بررسی قرار گرفته و مورد تایید واقع شد 

بدست برای ابعاد مختلف،  36/7الی  09/7کرونباخ به میزان 

انی و همکاران برای تعیین روایی در مطالعه سام .(11)آمد 

-KMO (Kaiser-Meyerدو شاخص مقیاس تاب آوری

Olkin ) و آزمون بارتلت(Bartlett )محاسبه شدند. مقدار 

KMO  و مقدار خی دو در آزمون بارتلت برابر  80/7برابر

 بود که هر دو شاخص کفایت شواهد را نشان دادند 18/5551

 .(19) شدگزارش  39/7مقیاس تاب آوری پایایی  و همچنین

کانر و دیویدسون ضریب آلفای کرونباخ مقیاس تاب آوری 

حاصل از گزارش کرده اند. همچنین ضریب پایایی  83/7را 

 . (17) بوده است 80/7روش باز آزمایی 

 ها از آمار توصیفی و استنباطیدادهبرای تجزیه و تحلیل 

استفاده شد. در  11نسخه  SPSS افزار با بهره گیری از نرم

 و همچنین انحراف استانداردو  نیانگیم بخش توصیفی از

از  یو در بخش استنباطگردید و  استفاده فراوانی و درصد

جهت بررسی وضعیت  Kolmogrov- Smirnovآزمون 

شد. بر اساس نتیجه بدست آمده از نرمالیته داده ها استفاده 

مبنی بر توزیع نرمال متغیرهای  آزمون کولموگروف اسمیرنوف

برای مقایسه ( test-Paired t) زمون تی وابستهپژوهش، از آ

میانگین متغیرهای پژوهش در دو مرحله قبل و بعد مورد 

کلیه الزامات قانونی این مطالعه در کمیته استفاده قرار گرفت. 

 نشگاه آزاد اسالمی واحد علوم پزشکی تهران با کداخالق دا

IR.IAU.TMU.REC.1396.250  مورد تایید قرار

گرفته است. همچنین اصل رازداری و محرمانی اطالعات 

  مشارکت کنندگان رعایت گردید. 

 

 یافته ها

 کارکنانیافته های مربوط به متغیرهای دموگرافیک 

 6در این مطالعه به صورت جدول  پتروشیمی جم عسلویه

مشارکت کنندگان مردان  درصد از 07بیش از بوده است. 

و سهم افراد متاهل بیش از نیمی از کل مشارکت  بودند

سال  07تا  91سال و  95تا  96گروه های سنی . کنندگان بود

را به خود  فراوانیدرصد بیشترین  17هر کدام به میزان 

 55ین میزان مربوط به افراد باالی اختصاص داده بودند. کمتر

 07درصد از افراد دارای سن  10مورد بود.  1سال با فراوانی 

درصد از افراد دارای  9/00در مجموع سال و کمتر بودند. 
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مدرک تحصیلی لیسانس و باالتر بودند و در میان گروه های 

تحصیلی کمترین فراوانی مربوط به افراد دارای مدرک فوق 

 مشارکت سابقه کارمیانگین درصد بود.  0/66یزان دیپلم به م

 بود.  16/5±33/9کنندگان 

میانگین و انحراف معیار متغیرهای خشم و تاب آوری 

نشان داده شده  1در دو مرحله پیش و پس آزمون در جدول 

بوده است  16/603است. میانگین خشم در مرحله پیش آزمون 

افت. در زمینه کاهش ی 59/693که در مرحله پس آزمون به 

 07/89تاب آوری میانگین این متغیر در مرحلخ پیش آزمون 

افزایش یافته  77/33بوده است که در مرحله پس آزمون به 

 است. 

نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنوف جهت بررسی 

نحوه توزیع متغیرهای پژوهش نشان داد که سطح معنی داری 

در هر  دو این آزمون برای متغیرهای خشم و تاب آوری 

صدم بوده که  5مرحله پیش آزمون و پس آزمون بیشتر از 

حاکی از توزیع نرمال متغیرها می باشد. نتایج آزمون تی 

زوجی جهت بررسی اختالف میانگین متغیرهای پژوهش در 

نشان  9دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون در جدول شماره 

ات ایجاد داده شده است. همانگونه که مشاهده می شود تغییر

شده اعم از کاهش خشم و افزایش تاب آوری در مرحله پس 

آزمون نسبت به مرحله پیش آزمون از نظر آماری معنی دار 

 (.p=776/7بوده است )
 

 در کارکنان پتروشیمی جم عسلویه  متغیرهای دموگرافیکپژوهش بر اساس نمونه های : فراوانی و درصد 9جدول 
 فراوانی )درصد( متغیر

 (1/18) 17 زن جنسیت
 (0/06) 57 مرد

 تاهل تیوضع

(6/90) 11 مجرد  

(1/58) 06 متاهل  

(9/0) 9 مطلقه/فوت همسر  

 سن )سال(

 (0/66) 8 15تا  17

 (1/65) 66 97تا  11

 (7/17) 60 95تا  96

 (7/17) 60 07تا  91

 (3/61) 3 05تا  06

 (3/61) 3 57تا  01

 (9/0) 9 55تا  56
 (3/1) 1 55باالتر از 

 تحصیالت

 (9/60) 67 دیپلم

 (0/66) 8 فوق دیپلم

 (6/00) 99 لیسانس

 (3/11) 61 فوق لیسانس
 (9/0) 9 دکتری
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  وضعیت خشم و تاب آوری کارکنان مجتمع پتروشیمی جم عسلویه در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون: 0جدول 

 متغیر
 پس آزمون آزمونپیش 

 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین

 10/67 59/693 60/66 16/603 خشم

 00/8 77/33 66/8 07/89 تاب آوری

 

 نتایج آزمون تی زوجی برای بررسی اختالف میانگین خشم و تاب آوری در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون: 3جدول 

 سطح معنی داری آزمونآماره  تفاضل میانگین متغیر

 776/7 85/8 -18/93 خشم

 776/7 85/8 17/65 تاب آوری

 

 

  بحث

در این مطالعه وضعیت متغیرهای خشم و تاب آوری 

نفر از کارکنان پتروشیمی جم عسلویه در سال  07در میان 

پیش آزمون و پس آزمون )بعد از و در دو مقطع زمانی  6931

مورد بررسی ساعته خنده درمانی کاتاریا(  5/6جلسه  8ارائه 

نشان داد که  فت. در مرحله پیش آزمون یافته هاقرار گر

ار کردن ک. بوده استوضعیت متوسط به باال  درمیانگین خشم 

 تولیدی و صنعتی بسیار تنش زا بوده و بادر محیط های 

 . تجهیزاتهمراه استصوتی بسیاری  آلودگی های بصری و

و ماشین آالت مختلفی به صورت مدام در این محیط ها در 

 این آلودگی ها می شودحال حرکت هستند که سبب ایجاد 

. نتایج حاصل از آنالیز میزان صدای موجود در واحدهای (10)

تولیدی و اداری مجتمع پتروشیمی بندر امام خمینی )ره( نشان 

داد که میزان صدایی که کارکنان با آن مواجه هستند بیشتر از 

. همچنین کار کردن با وسایل (60)ست میزان استاندارد بوده ا

و تجهیزات مکانیکی به صورت یکنواخت و در شیفت های 

. یکی دیگر از (15)شد بلند مدت خود می تواند منبع تنش با

معضالت کار کردن در محیط های صنعتی نظیر پتروشیمی ها، 

پایین بودن سطح روابط میان کارکنان به دلیل ماهیت مشاغل 

آنان است که خود می تواند زمینه ساز تنش های درونی ناشی 

در نتیجه در این شرایط،  .(11) از انزوا در محیط کاری باشد

فشارهای روانی و جسمی وارده بر افراد سبب تقویت احساس 

 خشم در آنان می شود. 

یادگارفر و همکاران بر روی کارکنان در مطالعه 

 بط بامرتشیوع استرس و مولفه های میزان پتروشیمی ارومیه 

در مطالعه ای طولی . (68) برآورد شددرصد  87 بیش ازآن 

در نفر شیف کار  6606نفر روز کار و  6916بر روی 

یافته ها بیانگر میزان مشکالت روانی پتروشیمی ماهشهر، 

بیشتر از متوسط بود. در این میان میزان مشکالت روانی 

رش از سایر افراد گزاکارکنان با برنامه شیفت کاری بیشتر 

. در مالزی بررسی صورت گرفته بر روی کارکنان (10)گردید 

پتروشیمی نشان داد که استرس کارکنان در سطح مطلوبی 

ش ا تایید کننده نقنبوده است. همچنین در این مطالعه یافته ه

 رس کارکنان بودهفاکتورهای روانی محیط کار بر میزان است

. در ایران مطالعات صورت گرفته بر روی گروه (18)است 
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های شغلی و اجتماعی مختلف، نتایج متفاوتی را در زمینه 

میزان خشم افراد نشان داده است. بررسی میزان خشم 

ان شهای کاشان نپرستاران شاغل در بخش اورژانس بیمارستان

داد که میانگین خشم در این افراد کمتر از حد متوسط بوده 

یوسفی و همکاران بر روی  که در مطالعه در حالی (13)ست ا

یافته های بدست آمده معلمان مدارس ابتدایی شهر سنندج، 

نشان داد که میزان بروز خشم درونی و بیرونی در این افراد 

ی دارد انبیشتر از متوسط بوده است که با مطالعه حاضر همخو

. در این زمینه آنچه حائز اهمیت است، توجه با (97)

فاکتورهای اثرگذار بر میزان خشم می باشد. خشم عالوه بر 

شرایط فیزیکی محیط کار و ماهیت مشاغل، به شرایط فرهنگی 

فرهنگ های متفاوت از و اجتماعی نیز بستگی دارد. افراد در 

نظر حاالت خشم و میزان آن با همدیگر متفاوت هستند. 

های شخصیتی و مسائل اعتقادی و همچنین تاثیر ویژگی

 .  (96)ت مذهبی نیز در این زمینه شایان توجه اس

ای یافته ه بود کهدومین متغیر مورد بررسی تاب آوری 

ن ایبدست آمده در مرحله پیش آزمون نشان داد که میانگین 

وضعیت باالتر از متوسط و در حد مطلوب بوده  متغیر در

در محیط های پرتنش مانند مجتمع های پتروشیمی،  است.

تاب آوری باال می تواند سبب ایمن سازی افراد در برابر اثرات 

مخرب استرس شود. افراد در طی زمان و جهت رویارویی با 

ی کنند که شرایط تنش زا خود را به ابزارهای روانی مجهز م

میزان دوام آنان را افزایش دهد. یکی از این ابزارهای موثر و 

افزایش ظرفیت سازگاری و آوری است. کارآمد، تاب

کنارآمدن افراد با استرس، تقویت فرآیندهای خانوادگی 

حمایت کننده و تقویت عزت نفس و خودکارآمدی از 

یت تاب آوری به شمار می رود مهمترین راهکارهای تقو

تاب آوری افراد تحت تاثیر شرایط اجتماعی، فرهنگی . (91)

و کاری افراد قرار می گیرد. همچنین ویژگی های تربیتی نیز 

می تواند بر میزان تاب آوری تاثیر گذار باشد. در مطالعه 

کشاورز و همکاران بر روی کارمندان دانشگاه بقیه اهلل )عج( 

ر لعه مذکونتایج مشابهی با مطالعه حاضر بدست آمد. در مطا

یافته ها حاکی از آن بود که میانگین تاب آوری در هر دو 

. در (99)وده است مطلوب بمتوسط و در سطح گروه بیشتر از

مطالعه صورت گرفته بر روی کارمندان طرح اقماری شرکت 

نفت فالت قاره ایران، نتایج نشان داد که میانگین تاب آوری 

. افراد تاب آوی در مقابل (90)است در حد متوسط بوده 

های موثرتری اتخاذ می کنند و شرایط استرس زا، استراتژی

در نتیجه در زمینه فردی و کاری موفقیت های چشم گیری 

 کسب می نمایند. 

ایج بررسی متغیرهای پژوهش در مرحله پس آزمون نت

ت. بوده اسخنده درمانی کاتاریا نشان دهنده اثربخشی مداخله 

داری یزان خشم کارکنان در مرحله دوم به صورت معنیم

 کاهش و میزان تاب آوری به صورت معنی داری افزایش یافت

(776/7=p) . نشاط و خندیدن از طریق متفاوتی می تواند بر

ان خشم و تاب آوری افراد تاثیرگذار باشد. یکی از این میز

مسیرها شامل تاثیرگذاری خندیدن بر وضعیت ترشح هورمون 

ها در بدن است که در نهایت سبب آرامش روانی، کاهش 

استرس و در نتیجه کاهش برروز خشم در شخص می شود. 

خنده به شخص کمک می کند تا مشکالت را عالوه بر این 

ها آسان تر رویارویی  ساده و پیچیده مهار کرده و با آناعم از 

کند در نتیجه عملکرد شخص در موقعیت های دشوار قوی 

روانی و کاهش خشم در وی می  شده و خود سبب آرامش

 ی، این روشخنده درمانامروزه به دلیل اثربخشی  .(61)شود 

مکمل در روند حل مساله مطرح است که  یبه عنوان روش

با هدف کسب  ایو مداخله  یگروه یهاکیعبارت از تکن

 د استافرا یکیولوژیزیو ف یتجربه اثر خنده بر سالمت روان

در فرآیند  یخنده درمان روش هایکاربرد  یعلم ی. مبنا(69)

کنترل استرس آن است که ثابت شده شواهد حاصل از 

ها  نآ یروان -یروح طیدر شرا یافراد، نقش مثبت اتیتجرب
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پیرامون دارد خود و  تیریتلخ و مد اتیدر مواجهه با تجرب

(95).  

اثربخشی رویکرد خنده درمانی در مطالعات مختلف 

داخلی و خارجی و در زمینه های متعددی بررسی و تایید 

امید و معناجویی  افزایش خنده درمانی کاتاریا برشده است. 

اثرات  بررسی. (91)ست سالمندان شهر تهران موثر بوده ا

زن پس از زایمان  10 استرسخنده درمانی بر میزان خستگی و 

 درجه می تواندخنده درمانی  نشان داد که در کره جنوبی

ه را بخستگی مادرانی که در خنده درمانی شرکت داشته اند 

تاثیر . همچنین بررسی (65)ی کاهش دهد میزان قابل توجه

خلق و خو و ضربان قلب در بیماران منتظر  خنده درمانی بر

 روش این تاثیر چشم گیردر آمریکا نشان داد که  پیوند عضو

ته شاین افراد دادر بهبود خلق و خو و افزایش ضربان قلب 

. یافته های این مطالعه نیز مانند پژوهش حاضر (61)باشد 

بخشی خنده درمانی بوده است. همانگونه که از تایید کننده اثر

نتایج مطالعات استنباط می شود، خنده درمانی دارای طیفی از 

اثرات جسمی و روانشناختی است که بر مولفه های مختلف 

تاثیر می گذارد. تاثیر خنده درمانی بر یکی از ابعاد جسمی و 

گر یغییر در بعد دتواند زمینه ساز تیا روانشناختی خود می

 . (90)شود 

 یهای بدست آمده در این مطالعه با محدودیتیافته

مواجه است که قابلیت تعمیم آن را با چالش مواجه نموده و 

. اصلی دیم یافته ها با احتیاط صورت پذیرلذا باید تفسیر و تعم

. این ترین محدودیت این مطالعه نبود گروه کنترل است

تغییرات معنی دار ایجاد  نتوانکه  محدودیت سبب می شود

 آنمحتوای اجرای مداخله و به  را شده در متغیرهای پژوهش

اند در این تو. البته فرض ثبات سایر شرایط میمرتبط دانست

زمینه سودمند باشد. عدم امکان دسترسی به افراد کافی )بر 

اساس تخمین حجم نمونه برای دو گروه(، زمانبندی و شیفت 

ایل عدم تم هش(،جه به محیط صنعتی پژوهای کارکنان )با تو

و همچنین عدم موافقت  کارکنان به مشارکتتعدادی از 

ود. ب دخیلمسئولین پتروشیمی جم عسلویه در این زمینه 

گروهی افراد در جلسات مداخله با  حضورهمچنین نیاز به 

 توجه به ماهیت مشاغل صنعتی، امکانپذیر نبود. 

 

 نتیجه گیری

مده از این مطالعه نشان داد که میزان یافته های بدست آ

خشم کارکنان مجتمع پتروشیمی جم عسلویه در مرحله پیش 

لوبی ه بیانگر وضعیت مطآزمون بیشتر از متوسط بوده است ک

و از این رو توجه به مسائل روانشناختی محیط کار نمی باشد 

جهت بهبود وضعیت روانی کارکنان ضروری است. در زمینه 

نتایج بدست آمده وضعیت مناسب تری را نشان تاب آوری 

داده است، با این حال اهمیت این مولفه ایجاب می نماید که 

همواره اقداماتی برای تقویت آن در میان کارکنان صورت 

پذیرد تا آنان قادر باشند به صورت موثر با چالش ها و مسائل 

موجود در محیط کاری و همچنین محیط خانوادگی مواجه 

یافته های حاصل از مطالعه در فاز دوم و بعد از انجام  شوند.

مداخله خنده درمانی کاتاریا حاکی از بهبود هر دو متغیر 

)کاهش خشم و افزایش تاب آوری( بوده است. در این شرایط 

با توجه به کم هزینه بودن و مقدور بودن انجام چنین 

ن های مشابه از چنیرود که سازمانمداخالتی، انتظار می

های توانمندسازی کارکنان و آموزش های مداخالتی در برنامه

ضمن خدمت بهره گیرند تا از این طریق شرایط را برای 

افزایش کیفیت زندگی کاری کارکنان و همچنین عملکرد بهتر 

 سازمان فراهم آورند.

 

 قدردانی
مقاله حاضر برگرفته از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد 

ی در دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم رشته روان پرستار

باشد، از این رو نویسندگان از تمامی پزشکی تهران می
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مسئولین آن دانشگاه نهایت تشکر و قدردانی را دارند. 

همچنین نویسندگان بر خود الزم می دانند از مسئولین مجتمع 

پتروشیمی جم عسلویه به لحاظ تسهیل در اجرای مطالعه و از 

کنندگان در این پژوهش تشکر و قدردانی  تمامی مشارکت

 نمایند.
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Abstract 

Background and Objectives: Anger and resilience are the 

psychological components that arise in the stressful conditions of the 

working environment. Kataria laughter therapy with physical and 

mental effects can change the mental status of the individual. In this 

study, the effect of Katariya laughter therapy on anger and resilience 

of petrochemical personnel of Jam Aslouyeh in 2017 was 

investigated. 

Subjects and Methods: This is a quasi-experimental study with pre-

test and post-test design. Seventy people were selected based on 

inclusion and exclusion criteria. Data were gathered using a three-

part questionnaire (demographic information, Spielberger anger 

questionnaire, and Conner and Davidson Resilience Questionnaire). 

The intervention included eight sessions, each of 1.5 h duration. Data 

was analyzed using SPSS-v22 software. 

Results: The mean of anger and resilience in the pre-test phase were 

179.21 and 83.40, respectively, which was reduced significantly in 

the post-test phase at 139.53 and 99.00, respectively. The results of 

paired t-test showed significant differences in the status of anger (-

39.68) and resiliency (+15/60) in the post-test phase compared to the 

pre-test stage (P <0.05).  

Conclusion: The mean of anger among employees is more than 

average, which requires appropriate measures. Given the 

effectiveness of Kataria laughter therapy intervention, it is 

recommended that this approach be included in training courses and 

staff development programs to provide conditions for improving 

their mental status.  

 

Key words: Anger, Resilience, Kataria Laughter Therapy, 

Petrochemical personnel. 
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