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چكيده

ماليم غيركالمي ايراني بر ميزان پرخاشگري دانش پژوهش حاضر به بررسي تأثير موسيقي

اين تحقيق يك پژوهش نيمه تجربي از نوع پيش . پردازدآموزان پسر دوره راهنمايي مي

آموزان پسر دوره راهنمايي شهرستان مشهد در دانشةباشد و كليپس آزمون مي-آزمون 

ها به كه از بين آن. دهند، جامعه آماري آن را تشكيل مي1385- 1386سال تحصيلي 

جهت . آموز پسر انتخاب شدنددانش30اي، نمونه آماري شامل صورت تصادفي خوشه

الي پرخاشگري آرنولد اچ باس و مارك پري ؤس29ةها از پرسشنامجمع آوري داده

و آمار SPSSها با استفاده از نرم افزار آوري دادهاستفاده شده است كه پس از جمع

. ها مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند، داده)هاي وابستهمقايسه گروه(tاستنباطي آزمون 

ثير مثبت و معنادار موسيقي ماليم غيركالمي ايراني بر كاهش أنتايج به دست آمده بيانگر ت

اما . آموزان دوره راهنمايي، بودپرخاشگري فيزيكي، پرخاشگري كالمي و خشم دانش

.زان اين دوره، معنادار نبودثير آن بر كاهش خصومت دانش آموأت

ارشناس ارشد برنامه ريزي درسي دانشگاه عالمه طباطبايي ك)1

.كارشناس ارشد روانشناسي عمومي دانشگاه آزاد واحد تربت جام) 2

دانشجوي كارشناسي ارشد برنامه ريزي درسي دانشگاه فردوسي مشهد)3

.عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد تربت جام) 4
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موسيقي ماليم غيركالمي ،موسيقي،خصومت،خشم، پرخاشگري: : : : واژگان كليدي

.ايراني

مقدمه

-در زندگي انسان آن چنان رايج بوده كه بشر اصوالً آن را بديهي تلقي مي1پرخاشگري

خاشگري كنيم به نام عصر پراي عصري را كه ما در آن زندگي ميكرده است و حتي عده

كنيم كه اي زندگي مياز طرف ديگر هم اكنون ما در دوره). 1380برازجانيان،(نامند مي

انقالب در تكنولوژي ارتباطات از طريق انتقال سريع و آني، سرعت گرفته و اين انتقال 

و خواسته يا ) 2،2004موري(جهاني گرديدهةسريع موجب يك دنياي به هم پيوست

و امواج آن خواه يا ناخواه سراسر گيتي را . ايمجهاني شدن قرار گرفتهناخواسته ما در عصر 

ديده و چهره جهان امروز و فردا را نسبت به بيست قرن اوليه زندگي بشر متحول در نور

اي درهم تنيده از نيروها و و چون جهاني شدن مجموعه). 1387بهشي،(ساخته است

و مفهومي پيچيده در ) 3،2006بوتري(دهدروندهايي است كه دنياي معاصر را شكل مي

بايد متناسب با شرايط كنوني به دنبال ) 5،2004تامسون،4كمبريج(باشدعلوم اجتماعي مي

ها پرخاشگري است، زيرا هم ترين آنكه يكي از مهم. حل مسائل و مشكالت آن باشيم

چك شده كه هراكنون جهان بر اثر گسترش امكانات و وسايل ارتباط جمعي آن قدر كو

-ثير ميتأيا غيرمستقيم اي از جهان بر ساير نقاط جهان مستقيم واي در هر گوشهحادثه

به عبارت ديگر اگر انسان امروزي، قصد تخريب و آزار رساندن به ساحت . گذارد

اجتماعي و ضرر رساندن به هم نوعان خود را داشته باشد، امكانات و وسايل اين عمل بيش 

تر در اختيار انسان ا است، لذا هرچه اين وسايل آسيب رسان بيشيگري مهياز هر زمان د

انسان كه از اين وسايل و امكانات سوء استفاده ننمايد، ةقرار بگيرد نياز به نيروي مهار كنند

). 1383ملكيان،(تر استبيش

1. Aggression
2. Morey, A.I.
3. Bottery, M
4. Cambridge, J. 
5. Thompson, J.
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الزم به ذكر است كه هر عملي كه در آن صدمه يا ضرري به فرد يا افرادي ديگر 

بلكه با توجه به بيش از دويست و پنجاه تعريف . گيردسد در حيطه پرخاشگري قرار نميبر

متفاوت كه از پرخاشگري ارائه شده است، ويژگي كلي پرخاشگري كه مورد قبول 

: باشد اين است كهاكثريت مي

رفتار پرخاشگرانه بايد توسط فرد مورد پرخاشگري، به صورت منفي ادراك شود،)1

). 1378عارفي،(ر پرخاشگرانه بايد قصد و نيت آزار رساندن باشددر رفتا)2

عملي «پرخاشگري را ) 5ص،1380نقل از برازجانيان،( به عنوان مثال، ارونسون

- روانةچنين مؤلفين كتاب خالصهم. »كند كه هدفش اعمال صدمه و رنج باشدتعريف مي

انه و خشم آگين معطوف به يك ها، عقايد يا اعمال خصماحساس«پزشكي، پرخاشگري را 

).24ص،1378،ترجمه پورافكاري،2و سادوك1كاپالن(»دانندشخص يا شي مي

پرخاشگري را ) 744ص،1378ترجمه براهني و همكاران،(و همكاران3اتكينسون

جسماني يا (پرخاشگري رفتاري است به قصد صدمه رساندن : كنندگونه تعريف مياين

.يا نابود كردن دارايي ديگرانبه فرد ديگر ) زباني

-تر به خاطر وجود موانع در مقابل خواستهاگرچه بروز پرخاشگري در كودكان بيش

اما در دوران نوجواني به خاطر شرايط خاصي كه وجود دارد . هايشان است و استمرار ندارد

ر پي تواند عواقب وخيمي را دبروز اين رفتار اگر مورد بررسي و كنترل قرار نگيرد مي

كه اين امر ضرورت و اهميت دو چندان اين پژوهش را ). 1380برازجانيان،(داشته باشد 

.كندمشخص مي

ةهاي علمي در باب پرخاشگري به عنوان پديدبا توجه به اين كه نخستين پژوهش

هاي مختلفي به اين اما پژوهش) 1378عارفي، (ناخوشايند بيش از يكصد سال قدمت ندارد 

ها اشاره اند كه در ادامه به تعدادي از اين پژوهشهاي مختلف پرداختهدگاهموضوع از دي

.شودمي

1. Kaplan, Harold I.
2. Sdok, Benjamin
3. Atkinson, Rital, and Atkinson, Richard , and Hilgard, Ernest R.
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-بررسي پرخاشگري ارتباطي و رابطه آن با سازگاري عاطفي«به ) 1378(عارفي

نتايج تحقيق به قرار زير . پرداخته است»آموزان مقطع ابتدايي شهر شيرازاجتماعي دانش

: بود

آموزان اجتماعي دانش-و ارتباطي و سازگاري عاطفيبين پرخاشگري آشكار) 1

تر از دختران دار بيشپرخاشگري آشكار پسران به طور معني) 2. دار وجود داردرابطه معني

هاي بين ارزيابي) 3. دار بيش تر از پسران استو پرخاشگري ارتباطي دختران به طور معني

. داري وجود داردتباطي، همبستگي معنيآموزان از پرخاشگري آشكار و ارمعلمان و دانش

در پژوهشي به بررسي تأثير آواي ) 1382(توكلي و كريمي... كاظمي، انصاري، ا

قرآن كريم بر بهداشت روان دانشجويان پرستاري دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان 

نتايج حاكي از آن بود كه ميانگين نمره بهداشت روان گروه آزمون به طور . پرداختند

داري بين ميانگين نمره بهداشت روان قبل و بعد از داري افزايش يافته، اما تفاوت معنيعنيم

با توجه به نتايج به دست آمده از اين مطالعه به نظر . مداخله در گروه شاهد ديده نشد

رسد كه گوش فرادادن به آواي دلنشين قرآن كريم كه به عنوان يك موسيقي عرفاني مي

ثري در جهت بهبود وضعيت بهداشت رواني ؤتواند راه و روش مميشناخته شده است 

.دانشجويان باشد

بر روي پانصد نفر از ) 2003(1در تحقيقي كه توسط انجمن روانشناسي آمريكا

ها و اشعار تند، دانشجويان دانشگاه تگزاس انجام شد، مشخص گرديد كه موزيك

.دهداحساسات و افكار پرخاشگرانه را افزايش مي

هاي در پژوهشي كه انجام داد، به اين نتيجه رسيد كه موزيك)1998(2كرومي

.دهد، پرخاشگري نوجوانان و جوانان را افزايش مي)خشن(تصويري تند 

پرخاشگري ةنتيجه گرفتند كه مشاهد) 2002(و همكاران 3در تحقيقي ديگر پاپيال

چنين ا تحريك كند، و همتواند پرخاشگري مشاهده كننده رتلويزيوني يا واقعي مي

ساله انجام شد، مشخص گرديد كودكاني كه الگوي 6- 3آزمايشي كه در ميان بچه هاي 

1. American Psychological Association (APA)
2. Cromie , William J.
3. Papalia , Diane E., and Wendkos Olds, Sally , and Duskin Feldman, Ruth.
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شان باالتر از كودكاني بود كه الگوي بازي پرخاشگرانه را تماشا كردند، ميزان پرخاشگري

.بازي آرام را در تلويزيون مشاهده نمودند

نفر از دانشجويان آمريكايي 40ي تعداد بر رو) 2006(1كاسدر تحقيقي كه توسط

.و پرخاشگري دانشجويان مشاهده نشد) آرام(اي بين موسيقي سنگينانجام شد، رابطه

با توجه به مباحث نظري مطرح شده در خصوص پرخاشگري و ضرورت دو چندان 

تأثير موسيقي «اين موضوع در سن نوجواني هدف پژوهش حاضر آن است كه به بررسي 

. ، بپردازد»غيركالمي ايراني بر كاهش پرخاشگري دانش آموزان پسر دوره راهنماييماليم 

.هاي ذيل پاسخ داده شودو تالش شده است تا به فرضيه

آموزان موسيقي ماليم غيركالمي ايراني باعث كاهش پرخاشگري فيزيكي دانش) 1

.شودپسر دوره راهنمايي مي

كاهش پرخاشگري كالمي دانش آموزان موسيقي ماليم غيركالمي ايراني باعث) 2

. شودپسر دوره راهنمايي مي

آموزان پسر دوره موسيقي ماليم غيركالمي ايراني باعث كاهش خشم دانش) 3

.شودراهنمايي مي

موسيقي ماليم غيركالمي ايراني باعث كاهش خصومت دانش آموزان پسر دوره ) 4

. شودراهنمايي مي

وشر

ةباشد و كليپس آزمون مي–يمه تجربي از نوع پيش آزمون اين تحقيق يك پژوهش ن

، جامعه 1385- 1386دانش آموزان پسر دوره راهنمايي شهرستان مشهد در سال تحصيلي 

اي، نمونه آماري ها به صورت تصادفي خوشهكه از بين آن. دهندآماري آن را تشكيل مي

.دانش آموز پسر انتخاب شدند30شامل 

1. Coss, Shaleen L.
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ابزار پژوهش

باشد كه الي پرخاشگري آرنولد اچ پاس و مارك پري ميؤس29ابزار پژوهش پرسش نامه 

پرسشنامه پرخاشگري . سنجدخشم وخصومت را ميپرخاشگري فيزيكي،كالمي،چهارجنبه 

هاي ضريب آلفا براي خرده مقياس.خوبي برخوردار استاز همساني دروني بسيار

و 77/0، 83/0، 85/0،72/0ترتيب خشم و خصومت بهپرخاشگري فيزيكي كالمي،

نامه داراي روايي و است و اجزاي پرسش89/0ضريب آلفاي كل نمرات پرسشنامه

.همبستگي معقولي با يكديگر بودند

بحث و نتيجه گيري

پرخاشگري به صورت حضوري و ةدر اين تحقيق براي اجراي پيش آزمون ابتدا پرسش نام

هـا و مشـخص شـدن نمـره     ش شـده و پـس ازجمـع آوري آن   پخمستقيم بين دانش آموزان 

آموزان، به مدت يك ماه موسيقي ماليـم غيركالمـي ايرانـي در سـاعات     پرخاشگري دانش

در محــيط آموزشـگاه پخــش  ) بــا اسـتفاده از بلنــدگوي آموزشـگاه  (تفـريح دانــش آمـوزان   

-و بعد از جمـع ها به دانش آموزان ارائه شدهسپس در همان شرايط قبل پرسش نامه. گرديد

tو آمار استنباطي آزمون SPSSهاي به دست آمده با استفاده از نرم افزار ها، دادهآوري آن

مورد بررسي قرار گرفت كه در ادامه به نتايج حاصل از پـژوهش  )هاي وابستهمقايسه گروه(

.شوداشاره مي

اوليهفرض

يزيكي دانش آموزان پسر دوره موسيقي ماليم غيركالمي ايراني باعث كاهش پرخاشگري ف

.شودراهنمايي مي

مربوط به پرخاشگري فيزيكي) گروه هاي وابسته( tنتايج آزمون. 1جدول 

tdfدو دامنه( سطح معني داري(

294/329003/0
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محاسبه ) دو دامنه(شود كه سطح معني داريبا توجه به جدول شماره يك مالحظه مي

لذا فرض صـفر رد  ). P>05/0(معنادار است05/0كه در سطح باشدمي003/0شده معادل 

تـوان گفـت كـه بـين     اطمينـان مـي  % 95بنـابراين بـا   . شـود شده و فرض پژوهش پذيرفته مـي 

راهنمـايي در خصـوص   ةميانگين نمرات پيش تست و پس تسـت دانـش آمـوزان پسـر دور    

تـوان  اطمينـان مـي  % 95به عبارت ديگر با. پرخاشگري فيزيكي تفاوت معناداري وجود دارد

آمـوزان  گفت كه موسيقي ماليم غيركالمي ايراني باعث كاهش پرخاشگري فيزيكي دانش

.شودپسر دوره راهنمايي مي

دوميهفرض

موسيقي ماليم غيركالمي ايراني باعث كاهش پرخاشگري كالمي دانش آموزان پسـر دوره  

.شودراهنمايي مي

مربوط به پرخاشگري كالمي) وابستهگروه هاي( tنتايج آزمون....2جدول 

tdfدو دامنه( سطح معني داري(

443/229021/0

محاسـبه  ) دو دامنـه (شود كه سطح معني داريبا توجه به جدول شماره دو مالحظه مي

لذا فرض صـفر رد  ). P>05/0(معنادار است05/0باشد كه در سطح مي021/0شده معادل 

تـوان گفـت كـه بـين     اطمينـان مـي  % 95بنـابراين بـا   . شـود مـي شده و فرض پژوهش پذيرفته

راهنمـايي در خصـوص   ةميانگين نمرات پيش تست و پس تسـت دانـش آمـوزان پسـر دور    

تـوان  اطمينـان مـي  % 95به عبارت ديگر بـا  . پرخاشگري كالمي تفاوت معناداري وجود دارد

مي دانـش آمـوزان   گفت كه موسيقي ماليم غيركالمي ايراني باعث كاهش پرخاشگري كال

.شودپسر دوره راهنمايي مي
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سوميهفرض

-موسيقي ماليم غيركالمي ايراني باعث كاهش خشم دانش آموزان پسر دوره راهنمايي مي

.شود

مربوط به خشم) گروه هاي وابسته( tنتايج آزمون.3جدول 

td.fدو دامنه(سطح معني داري(

894/229007/0

محاسـبه  ) دو دامنـه (شود كه سطح معنـي داري ماره سه مالحظه ميبا توجه به جدول ش

لذا فرض صـفر رد  ). P>05/0(معنادار است05/0باشد كه در سطح مي007/0شده معادل 

تـوان گفـت كـه بـين     اطمينـان مـي  % 95بنـابراين بـا   . شـود شده و فرض پژوهش پذيرفته مـي 

راهنمـايي در خصـوص   ةورميانگين نمرات پيش تست و پس تسـت دانـش آمـوزان پسـر د    

تـوان گفـت كـه    اطمينـان مـي  % 95بـه عبـارت ديگـر بـا     . خشم تفاوت معناداري وجود دارد

-موسيقي ماليم غيركالمي ايراني باعث كاهش خشم دانش آموزان پسر دوره راهنمايي مي

.شود

چهارميهفرض

اهنمايي كالمي ايراني باعث كاهش خصومت دانش آموزان پسر دوره رموسيقي ماليم غير

. شودمي

مربوط به خصومت) گروه هاي وابسته(  tنتايج آزمون. 4444جدول جدول جدول جدول 

td.fدو دامنه( سطح معني داري(

608/129119/0

) دو دامنـه (داريشـود كـه سـطح معنـي    با توجه به جـدول شـماره چهـار مالحظـه مـي     

لذا فـرض  ). P<05/0(معنادار نيست05/0باشد كه در سطح مي119/0محاسبه شده معادل 

توان گفت كـه بـين   اطمينان مي% 95بنابراين با . شودييد شده و فرض پژوهش رد ميأصفر ت
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راهنمـايي در خصـوص   ةميانگين نمرات پيش تست و پس تسـت دانـش آمـوزان پسـر دور    

تـوان گفـت كـه    اطمينان مي% 95به عبارت ديگر با . خصومت تفاوت معناداري وجود ندارد

كالمي ايراني باعث كاهش خصومت دانش آموزان پسـر دوره راهنمـايي   رموسيقي ماليم غي

.شودنمي

بحث و بررسي

هاي اول، دوم، سوم پژوهش، الؤهاي مربوط به سبا توجه به نتايج حاصل از تحليل داده

شواهد نشان دهنده آن است كه كاربرد موسيقي ماليم غيركالمي ايراني باعث كاهش 

به عبارت . شودآموزان اين دوره ميگري كالمي و خشم دانشپرخاشگري فيزيكي، پرخاش

توان گفت كه اگر در ساعات تفريح مدارس از موسيقي ماليم غيركالمي ايراني ديگر مي

توانند پرخاشگري فيزيكي، پرخاشگري كالمي و خشم دانش آموزان استفاده نمايند، مي

.اين دوره را كاهش دهند

ثير موسيقي ماليم أويسندگان مقاله تحقيقي كه به تاگر چه با توجه به جستجوي ن

غيركالمي ايراني بر كاهش پرخاشگري دانش آموزان دوره راهنمايي در ايران پرداخته 

له أباشد، يافت نشد، اما با مطالعه تحقيقات انجام گرفته در ساير كشورها نيز پي به اين مس

ند و خشن بر افزايش پرخاشگري افراد هاي تثير موسيقيأبريم كه در اكثر مطالعات به تمي

هاي ماليم بر كاهش در سنين مختلف پرداخته شده است و كم تر به كاربرد موسيقي

اما اگر بخواهيم نتايج اين تحقيق را با ساير تحقيقات مقايسه . پرخاشگري توجه شده است

صورت معكوس هاي اول، دوم و سوم اين تحقيق را به توانيم نتايج حاصل از فرضكنيم مي

، پاپيال و همكاران)1998(كرومي،)2003(با نتايج پژوهش انجمن روانشناسي آمريكا

-دهد كه موسيقيها نتايج نشان ميبه عبارت ديگر در اين پژوهش. هم سو دانست) 2002(

ا ام. شودباعث افزايش پرخاشگري مي) هاي تصويري خشنيا موسيقي(هاي خشن و تند

ول، دوم و سوم پژوهش حاضر نشان دهنده اين است كه موسيقي ماليم هاي انتايج فرض

. غيركالمي مي تواند باعث كاهش پرخاشگري فيزيكي، كالمي و خشم شود
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چنين نتايج حاصل از سه فرض اول، دوم و سوم اين پژوهش با نتيجه تحقيقهم

ييد أرا ت) 2006(كاسمغايرت دارد اما فرض چهارم اين پژوهش نتيجه تحقيق) 2006(كاس

.كندمي

پيشنهادهاي كاربردي

هاي موسيقي ماليم غيركالمي ايراني مناسب براي تهيه و توزيع نوارها و سي دي•

.مدارس

.استفاده از موسيقي ماليم غيركالمي ايراني در ساعات تفريح مدارس•

بهره گيري دبيران ادبيات مدارس راهنمايي از موسيقي ماليم غيركالمي ايراني به•

.هاي درسي مدارس جهت كاهش پرخاشگريصورت تلفيقي با برنامه
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