
ی توزنهیک ودرمانی گروهی بر کاهش تهاجم اثربخشی گشتالت

 یرستانیدب پسرآموزان دانش

 2یطالب حانهیر، 1یمحسن محمد

 41/41/4934تاریخ پذیرش:  22/4/4934تاریخ دریافت: 

 چکیده
ابعاد رشد و سالالمت نوجوانالار را ت الت     یهمهپرخاشگری یکی از مشکالت مهم دوره نوجوانی است که  

و پیامدهای منفی همچور تصالویر ههنالی منفالی در میالار هم الاآر و اموز،الارارا  الرد از         دهدیمتأثیر قرار 

لالذا   سوی هم اآرا افت ت صیلیا مصرف موادا مشکالت ارتبا ی با خالانواده و بههکالاری را در پالی دارد    

 ودرمالانی بالر کالاهش تهالاجم     ی ،شالاالت وهیشال تعیین اثربخشی مشالاوره ،روهالی باله     باهدف پژوهش حاضر

ازمایشی با  رح این پژوهش از نوع نیمه روش صورت ،رفت  ی دانش اموزار پ ر دوره دبیرسااروزتنهیک

یال    یاخوشاله  یریال ،نموناله از میار مدارس پ الرانه دوره دبیرسالاار از  ریال      بود  ازمورپس -ازمورشیپ

 صالورت باله اناخالاب و  ار امالوز دانالش نفالر از   AGQ ، 24 مدرسه اناخاب و با اجرای پرسشنامه پرخاشالگری 

 بالا  درمانی ،روهیجل ه ،شاالت ۸  جایگهین شدندنفر(  42نفر( و کنارل )42،روه ازمایش ) 2در  تصادفی

 پالردازش  دریافت نکالرد   یامداخلههیچ  زمانی ی  هفاه برای ،روه ازمایش اجرا شد و ،روه کنارل فاصله

بالین   دادنشالار   جیناالا  ،رفالت کاله  صالیفی و ت لیالو واریالانس ان الا      اسالافاده از امالار تو   بالا  ی پالژوهش هاداده

ی وهیشال ،روهالی باله    یمشالاوره در نای اله   .p<0.5)) تفاوت معنالاداری وجالود دارد   مطالعه مورد یها،روه

 بوده است  مؤثر یتوزنهیک ودرمانی بر کاهش تهاجم تل،شاا

 یتوزنهیک ،تهاجم درمانی گروهی،گشتالت واژگان کلیدی:
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 ئیارشد مشاوره دانشگاه عالمه  با با یارشناسک  2
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 مقدمه

 وی رشالد ج المیا ههنالیا عالا فیا روانالی      هاجنبهدر همه  ت ول وی تغییر هاسالنوجوانی 

کاله از سالالمت    انالدازه  هالر  وه الاند   جامعاله  هری ایندها هاهیسرمای است  نوجوانار اجاماع

 هالا ،ا جامعه را تضمین خواهند کرد  یکی از اولین  شرفتیپ وا رشد باشند برخوردارکافی 

مثبالت یالا    صورتبه خشونت در مؤثرشناخت عوامو  تواندیمحفظ سالمت نوجوانار  درراه

 عنالوار باله مهمی کاله   عوامو اززمینه باشد و یکی  نیا درا بازدارنده و کنندهتیتقو ای ومنفی 

اسالالت   4داردا پرخاشالالگری مالالؤثرعامالالو بازدارنالالده در ارتبالالاال بالالا سالالالمت نوجوانالالار نقالالش  

نشالیباا   اشرفیا) دهدیمقرار  ریتأثنوجوانار را ت ت  سالمت وی ابعاد رشد همهپرخاشگری 

مراحالالو رشالالد ان الالار از کالالودکی تالالا سالالالمندی بیشالالارین رفاالالار    نیبالال در ( 4939ا زادهقاسالالم

رفاالار کالمالی و    هر،ونهپرخاشگری ارتکاب  شودیمپرخاشگرانه در مرحله نوجوانی دیده 

و روانالی دیگالرار    یج الم  ازار قصالد  به میرم اقیغم اقیم یا  صورتبهی است که غیرکالم

ا ادیال دادوفرناسها،وییا تهدیالد کالمالی و    صورتبه تواندیمپرخاشگری   ردی،یمصورت 

رقابالالت بالالین فالالردی و  الالرد و منالالهوی کالالردر دیگالالرار نشالالار داده شالالود )صالالداقتا مالالرادیا  

ی موارد من ر به رفاارهای اریب  درخشم در دورار نوجوانی  سو یاز  ( ۳۱۳۱احمدیارا 

  ،الردد یمال ی فراوانالی را موجال    هاخ ارتنهایت  که در شودیمو ضداجاماعی  2تهاجمی

خشالالم بالالا اف الالرد،یا مصالالرف کوکالالائینا مصالالرف الکالالوا اقالالدا  بالاله خودکشالالی و   نیهمچنالال

حاج ) یی چور ارترو اسکلروزی قلبی عروقیا افهایش فشارخورا همب اگی داردهایماریب

 ( 4939لواسانیا شاهیا ح ینیا 

شالالامو رن الالشا  هالم ی ترکیبالالی اسالالت از هی انالات مالالرتب  بالاله  تالوز نالالهیکاز سالوی دیگالالر  

است که این حاآت هی انی پس  ترس وناخوشایندیا نفرتا خصومتا خشم درور مانده 

که افراد یال  واقعالها    دهدیمی هنگامی رخ توزنهیک  دیایماز توجه به ی  تخطی حاصو 

ی بالالقوه  هالا واکالنش و  خطاکالار  ی فالرد هاههیانگن بت به ارا  شاریهاواکنشپیامدهای ارا 

 ( 100۳ورثینگاورا اورتا ج ا ) کنندیمی ههن نشخوارخطاکار را  فرد اخود ی

                                                 
1. Aggression 
2. Invasion 
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برای  نوجوانار وی ناشی از خشم یکی از دآیو ارجاع کودکار پرخاشگر و 4یتوزنهیک

مربالوال باله جالرائم    بیشارین دساگیرشد،ار (  ۳۱۳۱ا صداقت) استی درمانروارمشاوره و 

تهدید و چاقوکشی( مربالوال باله رده   ا عمد ریغو صدمها ارعابا قاو عمده و  وجرحضرب)

جراحالات   درصد معاینات پهشکی قانونی مربوال به صالدمات  ۲1  ه اندسال  1۲سنی زیر 

 دهنالد یمال درصالد انالار را پ الرار نوجالوار و جالوار تشالکیو        1/۶۷کاله   اسالت ناشی از نهاع 

کاله در   دهالد یمال نشار  ا العات وهمچنین بررسی امار (  ۳۱۳0 فالحیا ره ،ویا )ملکیا

ت ربی زیالادی اثالار مخالرب     شواهد واست  افاهیشیافهای پرخاشگر وچند دهه اخیر خشم 

 وترشالیهی   پژوهش ( 2141)واسکها لیکوا هنیگارا  انددادهخشم را در رواب  ان انی نشار 

درصالد از   ۸/12و  امالوزار پ الر  درصد از دانالش  4/14که  دهدیم( نشار 2142) جوسعادت

باله همالین دلیالو     ( 4939ا و همکالارار  به نقو از فرامرزی) ه انددانش ویار دخار پرخاشگر 

کرمالی  ) اسالت روار شناسالار را باله خالود جلال  کالرده       ژهیال وباله این م ئله توجه ماخصصالار  

 ( 4932 بهارلوا زارعیابلداجیا 

به علت پافشاری بر  «2درمانی،شاالت »یا شناسرواراز میار رویکردهای ،ونا،ور 

ی از فنور ری،بهرهدر رویدادهای زند،یا  هاار،ر بودر ی افرادا کنشریپذتیم ئول

ی جابها تشوی  به ج ا وی پشایبانی درونی ها،روهبا  کار دری اح اسات سازاسار

برای رسیدر به خودمخااری شخصی موردتوجه پژوهشگرار   یتشو و پشایبانی بیرونی

ز رویکردهای معاقد است که هدف ا (10۳0)ادا  ریاا  ( 10۳0برونوا ) است قرار،رفاه

درمانی ،روهی توسعه ی  رشد واقعی و مامرکه بر زمار حال از ت ربی همانند ،شاالت

 شاریزند،،رفان م ئولیت  عهده برخود و نیه قدرتمند کردر اعضای ،روه جهت تغییر و 

 است 

است که به افراد در ارائه و بیار سالم میهار تهاجم و خشوناشار  درصدددرمانی ،شاالت

 امناس  و درسای بیار و ارائه نشوند  وربهتهاجمی ا،ر  یهاکششکم  کندا زیرا 

شکلی از  کهیوقا  (4931 اناصریو  یابادعیشف) شدبه کار ،رفاه خواهند  ینادرسا  وربه

                                                 
1. Malice 
2. Gestalt Therapy 
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قرار  ناتما نی اند افراد در حالت تکلیف  شدهحوولی کامو و  شوندیمزمینه اشکار 

چور رن شا خشما نفرتا دردا  یانشدهابراز  اتاح اس صورتبه تواندیمکه  رندی،یم

کامو در ا،اهی   وربه هااح اساشکار شوند چور این  یدیقیبو  ،ناهاضطرابا اندوها 

که ارتباال  ابندییمبه زند،ی زمار حال اناقال  ا به ن ویمانندیم نهیزم درو  اندنشدهت ربه 

  (4939ا ترجمه سید م مدیا 10۳۱)کوریا  کندیمبا خود و دیگرار را مخاو  مؤثر

و به ا،اهی افراد در مورد  کندیم دیتأکی مخالف رفاار هاجنبهدرمانی بر ،شاالت

افراد با ا،ر اجازه دهیم  ( 211۸)شچارا کندیم دیتأکرفاار و اح اسات خودش 

کار کنندا ن بت به رفاارهای خودا ا،اهی  هاارشوند و روی  روروبهشار هی انات

 یهایبازتا از سطح  کندیمدرمانی به افراد کم  ،شاالت بیشاری خواهند یافت 

فراتر روند و به نشار دادر اح اساتی که هر،ه  شدهشناخاه یهاهیآو  هادفاعا  یخودفر

سعدی پورا جعفری نژادا ا یح نیحاجم اقیم ت ربه نشده است تشوی  شوند ) یا،ونهبه

4934 ) 

درمالانی ،روهالی را بالر کالاهش     (ا اثربخشی ،شالاالت 4939) همکارار واعامادی  این زمینها در

 صالورت نیبالد  اقراردادنالد ی موردبررساموزار شهرساار شهریار دانش نفسعهت ومیهار اضطراب 

تصالادفی در    وربه الق را اناخاب و  اموزدانش 91 تعدادی در دسارس ری،نمونهکه با اسافاده از 

رمالانیا ناالایج نشالار داد کاله     از ان الا  مداخلاله د   پالس  جایگهین کردند  کنارل ودو ،روه ازمایش 

بالوده   مالؤثر امالوزار  الالق   دانالش  نفالس عهتمیهار اضطراب و  کاهش دردرمانی ،روهی ،شاالت

درمانی ،روهی در افالهایش  دریافت که ،شاالتدر پژوهش خود نیه  (۳۱۳۳) یح نیحاج است 

 اموزار تأثیر معنادار داشاه است ورزی دانشجرأت

درمانی ،روهی من ر (ا نشار داد که ،شاالت10۳۱) یآشانهمچنین ناایج پژوهش سعادتی و 

 یمصالاف ناالایج پالژوهش فرحالهادی و      به افهایش اح الاس خودکارامالدی زنالار مطلقاله شالده اسالت      

 بالر رفاالاری  -درمانی و درمالار شالناخای  اثربخشی ،شاالت  هیمقا وبررسی  باهدف( نیه که 10۳۱)

 مالؤثر اف رده خویی صورت ،رفاه بود نشار داد که هر دو مداخلاله در درمالار ایالن اخالاالل      اخاالل

 ( دریافانالد امالوزش  4931ی و همکارار )ملکی در میهار اثربخشی مشاهده نشده است  تفاوت وبوده 

بوده است  ،ن ی  مؤثرساله  42-41 پ راموزار هارت کنارل خشم بر پرخاشگری دانش،روهی م
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 کالالاهش در( نیالاله دریافانالالد کالاله امالالوزش مهالالارت حالالو م الالئله و هالالوش هی الالانی 4932و همکالالارار )

 بوده است  مؤثراموزار پ ر دبیرساانی پرخاشگری دانش

کاله نیالروی فعالال هالر کشالوری       نوجوانالار  دربنابراین با توجه به عواق  رفاارهای پرخاشالگرانه  

پالژوهش   لالذا   شالود یمال ی بیشار در این زمینه اح اس هاپژوهشا ضرورت ان ا  شوندیمم  وب 

امالوزار پ الر   ی دانالش تالوز نهیک ودرمانی ،روهی بر کاهش خشم اثربخشی ،شاالت باهدفحاضر 

 مقطع ماوسطه ان ا  شد 

 تحقیق یهاهیفرض

  است مؤثر تهاجمبر کاهش  بر مبنای رویکرد ،شاالای یدرمان،روه -

  است مؤثر یتوزنهیک بر کاهش بر مبنای رویکرد ،شاالای یدرمان،روه -

 روش

 یریگنمونهروش  و نمونه

 ده ویال اموزار پ الر دوره دبیرسالاار شالهر قالدس     اماری این پژوهش شامو کلیه دانش جامعه

کاله از بالین مالدارس     صالورت نیبالد بالود    یامرحلاله تال   یاخوشها یری،نمونهاست  روش 

دبیرساار پ رانه شهر قدس به روش تصالادفی یال  مدرساله اناخالاب شالد  سالشس پرسشالنامه        

کاله نمالره پرخاشالگری     یامالوز دانش 24 ناایجا اساس برپرخاشگری در این مدرسه اجرا و 

 نفالر(  42) کناالرل و نفالر(   42)تصادفی به دو ،الروه ازمالایش     وربهباآیی داشاند اناخاب و 

زمانی ی  هفاه بالرای ،الروه ازمالایش     فاصله با درمانی ،روهیجل ه ،شاالت ۸  سشس جایگهین شدند

 دریافت نکرد  یامداخلههیچ  اجرا شد و ،روه کنارل

 هادادهابزار گردآوری اطالعات و 

کاله ایالن    دشال سالافاده  ا AGQ 4ی پرخاشالگری پرسشالنامه ی ا العالات از  ،الرداور  منظوربه

ی ار عامو تهاجم ماده ۸ی ار عامو خشم و ماده 44ماده است که  91پرسشنامه مشامو بر 

یالالال  مقیالالالاس  AGQ  مقیالالالاس سالالالن دیمالالالی را تالالالوزنالالالهیکعامالالالو دیگالالالر  یمالالالاده ۸و 

                                                 
1. Aggressive Questionnaire 
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 ابنالدرت  هر،الها  ناله ی،ه چهالار دهی مداد کاغذی است که ازمودنی به یکی از خود،هارش

ی اوقات و همیشه پاسخ ،فاه و برای هر ی  از چهار ،هینه مالذکور باله ترتیال  مقالادیر     ،اه

ی منفالالی دارد و جهالالت عالالاملکالاله بالالار  4۸مالالاده  جالالهبالاله شالالودیمالالدر نظالالر ،رفاالاله  1 ا4 ا2 ا9

بالا جمالع نمالرات     31 صالفرتا کلی ایالن پرسشالنامه از    نمره ی در ار معکوس است ،ذارنمره

 در ایالن مقیالاس نمالره انالار از میالانگین کماالر اسالتا        ی کاله افالراد   دیال ایم دست به هاسؤال

 ی پایین خواهند داشت پرخاشگر
است بدین شرح  شدهساخاهی ت لیو عوامو لهیوسبهی مقیاس که سن روارخصوصیات 

 است:

در دو نوبالت )ازمالور و    هالا یازمالودن ی هالا نمالره بالین   امالده دسالت بهضری  باز ازمایی 

و  (=۲4Nی دخاالالر )هالالایازمالالودن(ا =۳۳N) هالالایازمالالودنازمالالودر م الالدد( بالالرای کالالو  

 ا بوده است =۶۳/0rا =۶0/0r= ،۷۲/0r( به ترتی  =۱4Nی پ ر )هایازمودن

ضالالرای  الفالالای کرونبالالاخ )هم الالانی درونالالی( بالالرای کالالو   AGQهمچنالالین در مقیالالاس 

بالوده   4۳/0ی پ الر  هایازمودن  برای 4۷/0ی دخار هایازمودنو برای  4۶۷/0ازمودنی 

)یکالالی از  pdمقیالالاس ( بالالین خالالرده49۸1) فالالرهمب الالاگی توسالال  زاهالالدی   یضالالرا اسالالت 

 ا(=۳01N) هالالایازمالالودنبالالرای کالالو   AGQمقیالالاس  و( MMPIی هالالااسیالالمقخالالرده

(14/0r=00۳/0p= )یهمب الالاگو ضالالرای  همب الالاگی میالالار کالالو )    اسالالت BDVIT 

 هالا یازمالودن ی کو برا AGQ مقیاس و( ۳۳1۶خصوصیت ،ناه باس و دورکی  پرسشنامه

(1۳1N= ،)(1۷./r= 00۳/0p= )( 49۸1فرا است )زاهدی شده،هارش 

 نتایج

ی ها،روهی هایازمودنمیانگین و ان راف معیار نمرات  ای توصیفیهاافاهبررسی ی منظوربه

 م اسالبه ( ی ارهالا اسیال مقدر مقیاس کلی پرسشنامه پرخاشالگری و خالرده   ) ،واهازمایش و 

 اورده شده است  اشد که در جداول مربوال به هر فرضیه
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 دو گروه آزمایش و کنترل آزمونپسو  آزمونشیپی توصیفی مربوط هاداده .۳ جدول

 تهاجم یتوزنهیک کو 

 ازمایش

 ازمورشیپ
 ۸9/42 99/41 1۸/11 میانگین

 4/4 44/2 13/۸ ان راف اسااندارد

 ازمورپس
 1/3 1۸/44 42 میانگین

 1۸/4 15/2 15/1 ان راف اسااندارد

 کنارل

 ازمورشیپ
 21/49 34/44 ۸9/14 میانگین

 12/4 1/2 14/۸ ان راف اسااندارد

 ازمورپس
 51/49 41 41/11 میانگین

 22/4 53/2 91/41 اسااندارد ان راف

ی هاتفاوتک   ا مینار از معنادار بودر  منظوربها ی اسانبا یهاافاهدر بخش ی

 fازمور  جیناا است  شدهاسافادهت لیو واریانس( ) f از ازمور هانیانگیمبین  شدهمشاهده

 ی پژوهش به شرح زیر است:هاهیفرضپاسخ به  در

گروه آزمایش و  دو( آزمونپسو  آزمونشیپنمرات اختالفی ) نیانگیمی مقایسه برا f جینتا .1 جدول

 مقیاس تهاجمکنترل در خرده

 منبع تغییرات
 م موع

 م ذورات

درجه 

 ازادی

 میانگین

 م ذورات
F 

 سطح

 معناداری
 اثر اندازه

 941/1 11/1 113/44 415/۸۸ 4 415/۸۸ ها،روهبین 

 درجات و ۳ صورتدرجه ازادی  با( 1۷۳/۳۳) شدهمشاهده f با توجه به اینکه

اول  هیفرض بیشار استا جدول fمقدار  از( 01/0)ی معنادارو سطح  11ازادی مخرج 

ی که در اموزاندانشنای ه ،رفت که سطح تهاجم  تواریمو  شودیم دییتأپژوهش 

ی است که اموزاندانشمعناداری کمار از   وربه ااندکردهدرمانی شرکت جل ات ،شاالت

  اندنکرده شرکت دردر این جل ات 
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 و،روه ازمایش  دو( ازمورپسو  ازمورشیپنمرات اخاالفی ) نیانگیمی مقای ه برا f جیناا .۱ جدول

 یتوزنهیکمقیاس در خرده کنارل

 م ذوراتم موع  تغییراتمنبع 
درجه 

 ازادی

میانگین 

 م ذورات
F اثر اندازه معناداری سطح 

 192/1 11/1 ۸12/95 115/451 4 115/451 ها،روهبین 

 درجات و ۳ صورتدرجه ازادی  با( 4۷1/۱۶) شدهمشاهده f نکهیابا توجه به 

 دییتأ هیفرض بیشار استا جدول f مقدار از( 01/0)ی معنادارو سطح  11ازادی مخرج 

ی که در جل ات اموزاندانشی توزنهیکنای ه ،رفت که سطح  تواریمو  شودیم

ی است که در این اموزاندانشمعناداری کمار از   وربه ااندکردهدرمانی شرکت ،شاالت

  اندنکرده شرکت درجل ات 

 یریگجهینتبحث و 

ی کاله در جل الات مشالاوره    امالوزان دانالش تهالاجم   نشار داد که میار ناایج حاصو از پژوهش

جل الات شالرکت    ی کاله در ایالن  اموزاندانشو  اندکردهی ،شاالت شرکت وهیش،روهی به 

میهار تهالاجم   که دهدیمی این پژوهش نشار هاافاهتفاوت معناداری وجود دارد  ی اندنکرده

ی کاله در ایالن   امالوزان دانالش ماالر از  ک انالد کالرده ی که در این جل الات شالرکت   اموزاندانش

در ایالن جل الات    کننالده شرکتمثبای بر افراد  ریتأثو این جل ات  اندنکردهجل ات شرکت 

 ؛1004جاکوبالاس و ریلالیا  ) ناله یزمدر ایالن   شالده ان ا برخی از مطالعات  جیناا داشاه است 

  کنندیم دییتأ( نیه این ناایج را 49۸۸ یاوسفی ؛۳۱۶۲ یاغفار

منبالع   عنالوار بهخود  ،وش واز چشم  دهندیمامکار  اریجودرماردرمانگرار ،شاالای به 

در ا،الاهی   که دهدیم هااری اسافاده کنند که ا العاتی را درباره خودشار به خوراندپس

 ازجملاله  اریال جودرمالار   دهنالد یمرا افهایش  هااری اریهش نبوده است و به این  ری ا هاار

 بالالرخالف،شالالاالای  درمالالانگرار همالالین دلیالالوا بالاله اانالالدا،الالاه اورنالالدیمالالیی کالاله بالالر زبالالار اهالال

 درمالانگرار   کننالد ینمال را مالنعکس   انشاریجودرماری هاکلمه اهایراجرزدرمانگرانی مانند 

 حالالت  کیفیت صالداا -در ارتباال ه اند اریجودرمار،شاالای بیشار با بیانگرهای غیرکالمی 
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 معمالوآا و  شالود یمال در ی  حالت تهالاجمی دیالده    کهچیههای  همار  هااربدر و حرکات 

 ا،اهی ندارد  هاارشخص در حالت تهاجمی از 

را  اریجودرمار« من»ی اسافاده از ضمیر قاعدههمچنین درمانگرار ،شاالای به پیروی از 

 در پالیش رونالد    تالر م الئول و  تریعا فم یر خود را تغییر دهند و در جهت  کنندیمترغی  

و فق  م ئول رفاار خود است بنالابراین   ردیپذینمدرمانی شخص م ئول دیگرار را ،شاالت

مطالاب  بالا ناالایج ایالن       اله یدرنام ئولیت رفاالار تهالاجمی خالود را بشالذیرد و      تواندیمشخص 

 پژوهش رفاار تهاجمی کماری از خود نشار خواهد داد 

ی شخصیت حو شود و فالرد  اهقط تا تعارض میار  شودیمدرمانی سعی در ،شاالتنیه 

در این مورد فرد میالار دو قطال  خشالم و ارامالش یال  ،فاگالو باله         که به یکشارچگی برسد

را جهئالی از شخصالیت خالود     هالا تیال قطبفالرد ایالن    رسالد یمال و به یکشارچگی  اوردیموجود 

و  ردیپالالذیمالالشالالخص اح الالاس ضالالعف را نیالاله هماننالالد اح الالاس قالالدرت خالالود      دانالالدیمالال

درمالانی  ،شالاالت  نالد ی،ویمال در مورد مواردی که   دهدیمی خود را افهایش ریپذتیم ئول

که به این دلیو است ،فت  تواریمبرای مداخالت ب رانی و رفاارهای شدید مناس  نی ت 

تا اح اسالات خالود را پنهالار نکنالد و      شودیمدرمانی چور از مراجع خواساه که در ،شاالت

ی باله خالود بگیالرد    رعادیغت حالت ممکن اس دهدیممراجع این رفاارها را ان ا   کهیهنگام

 توانالد یمال جل ات و با پذیرش م ئولیت رفاار از سوی مراجع ایالن مالداخالت    با،ذشتکه 

 است  شدهمشاهدهنیه  پژوهشمثمر ثمر باشد و این چیهی است که در این 

ی ،شالاالت  وهیشال ی کاله در جل الات مشالاوره ،روهالی باله      امالوزان دانالش ی تالوز نهیکبین 

تفالاوت معنالاداری    انالد نکالرده جل ات شالرکت   ی که در ایناموزاندانشو  اندکردهشرکت 

ی کاله در ایالن جل الات    امالوزان دانالش  کاله  دهالد یمال ی این پژوهش نشار هاافاهوجود دارد  ی

 تالوز ناله یک انالد نکالرده ی کاله در ایالن جل الات شالرکت     اموزاندانشکمار از  اندکردهشرکت 

 جیناالا  در ایالن جل الات داشالاه اسالت      دهکننشرکتمثبای بر افراد  ریتأثاین جل ات  و ه اند

 ؛1004ادانالا  ؛1000 و جونگ الماا  سال،رت ؛1001 پ تا) شدهان ا برخی از مطالعات 

  کنندیم دییتأدر این زمینه نیه این ناایج را  (49۸۸یوسفیا ؛ 1004 اشچر
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ی عالا فی  هالا واکالنش ی دوبارهکردر  ت ربه زمانی که خا رات هی انی فرد از دیگرارا

توجه باله   با ی هی انی اصالحی اسافاده کردات ربهاز  تواریم اکندیمرا ت ری   نشدهحو

یش روانالی اصالالح کالرد و در    ار را با پاآ تواریماست  نشدهحوی واکنشی توزنهیکاینکه 

ی ماناس  با ار وجود دارد کاله ناالایج پالژوهش نیاله ار را     هانیتمردرمانی ،روهی ،شاالت

ی ی  تکلیف ناتما  اسالت کاله انالرزی زیالادی از     توزنهیکدرمانی ،شاالت در  دهدیمنشار 

با ان ا  تکالالیف   که ی باشد که ه تک ار تواندینمفرد   هیدرناو  کندیمفرد را م دود 

باله ارامالش     اله یدرناو  کنالد یمال ،شاالای مانند صندلی خالی فرد خصالومت خالود را تخلیاله    

از هنگا  شروع تا اتما  ار بایالد یال     دیایمدر فرد ی  نیاز به وجود  کهیهنگام  رسدیم

یال    صالورت باله تالا   شودیمچرخه را کامو کند که ماندر در هر مرحله از این چرخه باعث 

ی که ی  تکلیالف ناتمالا  اسالت هماننالد دیگالر تکالالیف       توزنهیک تکلیف ناتما  باقی بماندا

ناتمالا  بالودر    نیال ا ی قالرار داشالاه باشالدا   قراریبتا فرد همیشه در حالت  شودیمناتما  باعث 

یالالا تمالالاس باشالالد کالاله در جل الالات      عمالالو یاا،الالاه ممکالالن اسالالت در مرحلالاله اح الالاسا   

تما  نیروی خالود را    هیدرناو  کندیمدرمانی فرد اح اساتش را وارد ا،اهی خود ،شاالت

و باله دنبالال دسالت یالافان باله       شالود یمو وارد عمو  کندیمصرف پاسخ به این تکلیف ناتما  

مرحلاله تمالاس    در جدید است تا فعالیت و رفاار مناسبی ان الا  دهالد   ی هاحوراهامکانات و 

،شاالت چرخه کامالو   ازنظرو  کندیمفرد فارغ از ی  برخورد خوب یا بد تکلیف را تما  

چرخه در ارتباال با سایر افالراد ،الروه و همچنالین تمرینالات ،روهالی باله وجالود         نیا  شودیم

  دیایم

حال موج  کنارل اح اسات و عملکردهالای   ت ارب دردناک بیمارار در زمار اوردر

مقالاومای را کاله    کنالد یمی که فرد با ت ارب خود در زمار حال برخورد زمان اشودیم هاار

هالدر   جهالت یبکه انرزی خود را  شودیمو ماوجه  دهدیمدر مورد رفاارش دارد را کاهش 

 خود را اهیت کرده است  درواقعداده است و 

جه به اینکه این جل الات بالرای   پژوهش حاضر این است که با تو یهاتیم دودازجمله 

است ناایج حاصو تنها قابلیت تعمیم به این جامعه را دارد و بایالد   اجراشدهاموزار پ ر دانش

 قالرار ،یالرد    یموردبررسال سالنی و جن الیای نیاله     یهالا ،الروه با ح اسیت خاص بالرای دیگالر   



 121  ... یتوزنهیبر کاهش تهاجم و ک یگروه یدرمانگشتالت یاثربخش

 

بالا ار مواجاله بالودا م الدودیت     همچنین م دودیت دیگری که پژوهشگر در  الول ت قیال    

با سالایر   یدرمان،روهتداخو جل ات  اموزار در مدرسه و ،اهاابادانشزمار کافی برای کار 

 مدرسه بود  یهابرنامه

با توجه باله اهمیالت انکارناپالذیر هی انالات مثبالت در سالالمت روارا باله معلمالارا         در اناها 

داشالاه باشالند    یاژهیوم ائو توجه  به این شودیممشاورار مدارس و سایر درمانگرار توصیه 

تی که ممکالن اسالت در اینالده    کنارل خشم و پرخاشگری از مشکال یهامهارتو با تقویت 

جهت تعمیم ناالایج   شودیمهمچنین توصیه  ،یر این قبیو افراد شود جلو،یری نمایند ،ریبار

نموناله   عنالوار باله مخالالف   یهالا تیموقعو در از هر دو جنس  پژوهشگرار تربهرگبه جامعه 

 اسافاده نمایند خود  موردپژوهش

 منابع

(  اثربخشی 4939ا عهیه زاده  )زادهقاسم؛ بانو نازاشرفیا س ر؛ حدادیا معصومه؛ نشیباا 

پیشرفت ت صیلی و پرخاشگری دانش  هشیبرانگاموزش مهارت خودا،اهی 

-14(: 4) 1  ی اموزش علو  پهشکیتوسعه وی مرکه مطالعات فصلنامهاموزار  

41  

(  اثربخشی 4939یا مهردادا نادعلی پور ح و نظری ا  )ح نیحاجاعامادیا احمدا 

دانش اموزار  الق   نفسعهت و،شاالت درمانی ،روهی بر میهار اضطراب 

  49۸-412(: 4) 4۸  یشناسرواری م له

(  اثربخشی 4939یا غالمعلی؛ شاهیا مصطفی  )لواسان م عودحاج ح ینیا منصوره؛ 

پرخاشگری دانش اموزار  مقاله مناشرشده  کاهش براموزش ،روهی کنارل خشم 

  4-3 ی علو  ان انی و مطالعات رفااری المللنیبدر کنفرانس 

اثربخشی ،شاالت  (.۳۱۳۳یا مهرداد؛ اعامادیا احمد؛ ارینا خدی ه  )ح نیحاج

م له انش اموزار  درمانی و رویکرد شناخای رفااری بر میهار ابراز وجود د
 .۳۷-۳، 1، 1ا ی علو  شناخای و رفااریهاپژوهش
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یا مهرداد؛ سعدی پورا اسماعیو؛ جعفری نژادا هادی؛ رسامیا کاوه؛ پیرساقیا ح نیحاج

ی فعال و ،شاالت درمانی بر کاهش درمانیقیموس(  اثربخشی ۳۱۳۳فهیمه  )

  (1۱) ۷  م له اندیشه و رفااراضطراب اما ار  

  تهرار: یدرمانرواری مشاوره و هاهینظر(  4931  )رضاغال ناصریا  یا عبداهلل؛ابادعیشف

 است(  مناشرشده 4911 سال درکااب اصلی )  مرکه نشر دانشگاهی

(  اثربخشی اموزش ،روهی 4939صداقتا سمیره؛ مرادیا امید؛ احمدیارا حمهه  )

م له ر دخار پرخاشگر  رفااری کنارل خشم بر پرخاشگری دانش اموزا -شناخای
  241-221(: 4) 24  علو  پهشکی دانشگاه ازاد اسالمی

(  اثربخشی شناخت درمانی مبانی 4939یا پیمار  )گیب ولدفرامرزیا ساآر؛ رجبیا سورار؛ 

ماهنامه علمی پژوهشی پرخاشگری دانش اموزار   کاهش بربر ههن ا،اهی 
  412-419(: ۸) 4۸  دانشگاه علو  پهشکی کرمانشاه

(  اثربخشی 4932؛ بهارلوا غفار؛ زارعیا اقبال؛ ثابت زادها ماجده  )اهللروحکرمی بلداجیا 

بر پرخاشگری نوجوانار پ ر مقطع  نفسعهترفااری -اموزش رویکرد شناخای

-42(: 3) دیجدا دوره علمی پژوهشی دانشگاه شاهد فصلنامه دودبیرساار شهرکرد  

99  

)ویراست نهم(  ترجمه  یدرمانروارنظریه و کارب ت مشاوره و (  2149کوریا جرالد  )

 ی یی سید م مدی  تهرار: ارسبارار 

(  4931ملکیا صدیقه؛ فالحی خشکنابا م عود؛ ره ،ویا ابوالفضو؛ رهگذرا مهدی  )

 42-41اموزش ،روهی کنارل خشم بر پرخاشگری دانش اموزار پ ر  ریتأثبررسی 

  91-51(: 53) 24  ییماما و نشریه دانشکده پرسااریسال  
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