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 چکیده
مختلف های نایی تنظیم هیجانآموزان در مدارس، عدم توااصلی رفتارهای ناسازگارانه دانش دالیل از یکی

بخشی بر کاهش میزان خودنظم توانایی آموزش برنامه ، بررسی تأثیرحاضر شهدف پژوه است.
آزمون ـ آزمایشی با طرح پیشروش پژوهش از نوع شبه بود. با مشکالت رفتاری پرخاشگری دانش آموزان

در سال  رستانمقطع دبیآموزان پسر دانش این پژوهش تمامی جامعه آماریبود.  گواهآزمون با گروه پس
نفر  20شهرستان رشت بود که از بین آنها پس از اجرای اولیه پرسشنامه ناسازگاری  1969 - 1962یتحصیل

 تصادفی شیوه به گواهنفره آزمایش و  10 بودند، انتخاب و در دو گروه معناداری پرخاشگری که دارای
 بخشی، آموزش داده شدخودنظمتوانایی  ای برنامهدقیقه 80جلسه  6جایدهی شدند. برای گروه آزمایش، 

آزمون قرار نکردند، و در پایان هر دو گروه مورد پس دریافت را آموزشی چنین گواهگروه  کهدرحالی
و  ،(1662، پرسشنامه پرخاشگری باس و پری )(1666) ابزار سنجش مقیاس هوش وکسلر کودکان .گرفتند

ها از تحلیل کوواریانس بود. برای تحلیل داده( 1669گ، آموزان )سینها و سینسازگاری دانش پرسشنامه
داری موجب کاهش انواع معنا طوربهبخشی آموزش توانایی خودنظمنتایج  نشان داد استفاده شد. 

 هایبرنامه که گرفت نتیجه توانمی بنابراین ؛(p≤05/0) گرددآموزان ناسازگار میپرخاشگری در دانش
به کاهش رفتارهای پرخاشگرانه کمک  افزایش توان تنظیم و مدیریت هیجانبخشی با خودنظم آموزش

 کند. می

 آموزانبخشی، پرخاشگری، دانشخودنظم توانایی: واژگان کلیدی
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 مقدمه
گیرد. بر اساس تعریف عملیاتی از هدف آسیب رساندن سرچشمه می پرخاشگری 

شناختی برای زای فیزیکی و روانآسیبه شرکت در اعمال ب، پرخاشگری تمایل شدهارائه
رفتارهای پرخاشگرانه برای فرد و  (. 2002، 1)سادوک و سادوک اعمال دیگران است مهار

های مختلف پرخاشگری را شکل بیشتر پژوهشگرانجامعه پرهزینه و مضر است. 
از کنند که پرخاشگری عبارت است قرار داده اند و آن را اینگونه تعریف می موردبررسی

 پدیده (. 2016، 2شود )کوینرفتاری که با هدف آسیب رساندن به دیگری اعمال می
 پناهیبی نظیر عواملی و دارد وجود جوامع بیشتر در که است تلخی واقعیت خشونت،

 قانونی، هایکاستی آزار، بیان در خانواده اعضای شرم و ترس آزاردیده، اعضای

و  راسن) هستند دخیل امر این گسترش در دیگر عامل هزاران و حمایتی نهادهای توجهیبی
تواند باعث نتایج منفی از قبیل میرفتار پرخاشگرانه  (.2012، 4زفورد؛ لن2010، 9آندروود

رفتار  .(2002، 5لیر، ویتارو و وایزنر)ون کاری در نوجوانی شودزهطرد همساالن و ب
رک نمرات پایین و احتمال تآموزان با کاهش عملکرد تحصیلی و پرخاشگری در دانش

(. به عالوه رفتار پرخاشگرانه روابط 2019، 6تحصیل در دبیرستان همراه است )بیرمن
فرزند و روابط منفی با همساالن، در پی  -والد هایاجتماعی ضعیف  و تعارضات و اختالف

  (.2019، 2دارد )اسموکوسکی، کاتر، روبرتسون و گو
 -رفتار پرخاشگری در نوجوانان، وجود تعارضات والدیکی از عوامل خطر برای بروز 

شود فرزند است زیرا مانع از ایجاد یک رابطه حمایتی و سالم بین نوجوانان و والدینشان می
 -تعارضات والد درنتیجهکند. و نوجوانان را از هدایت مثبت از سوی والدین، محروم می

شود رونی کردن در نوجوانان میفرزند، منجر به افزایش رفتارهای درونی کردن و بی
 (.2201وکوسکی و همکاران، )اسم

                                                           
1. Sadock & Sadock 

2. Coyne 

3. Rosen & Underwood 

4. Lnasford 

5. Van Lier, Vitaro & Eisner 

6. Bierman 

7. Smokowski, Cotter, Robertson & Guo 
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 را پرخاشگری هاآن از برخی .است شده عنوان زیادی هایهنظری پرخاشگری مورد در
 نوانع هب سرخوردگی به توجه با .گیرندمی نظر در انسان ذاتی غریزه یک عنوان به

 فروید،) دارند تاکید محیطی هایجنبه به دیگر ایعده ،پرخاشگرانه رفتار برای شرطیپیش
 به اجتماعی، یادگیری هاینظریه (.2010 ،1رونن و کوتیبا از نقل به ؛1666 لورنز، ؛1624
پرخاشگری را مانند یک پاسخ  ،پرخاشگری تبیین در اصلی هاینظریه از یکی عنوان

احتمال وقوع آن بیشتر  ،ا تقویتیاد گرفته شده و ب ،دانند که از راه مشاهدهمی شدهآموخته
 کاپرارا، ،بندورا بعدها،(. 2004، 2؛ به نقل از مکس ویل1629، 1689بندورا، )شود می

 رفتار برای توسعه حال در اجتماعی -شناختی مدل یک (2001) 9پاستورلی و باربارانلی
 بر بیشتر تاکید با و زیست، محیط و داخلی فرآیندهای بین تعامل بر تاکید با پرخاشگرانه،

 مهار در شخص ایمان و خودکارآمدی عنصر رفتاری، و عاطفی شناختی، فرایندهای
 .دنکنمی پیشنهاد اشزندگی مختلف هایجنبه

پرخاشگری از علل اصلی  ، خصومت، وایبا خشم مانند رفتارهای مقابلهمسائل مرتبط 
)سوخودولسکی، درمانی است و کودکان به مراکز مشاوره و روانمراجعه نوجوانان 

بر پرخاشگری، آموزش  مؤثریکی از مداخالت  (.2008، 4کاسینوف و گرمن
 هایروش از یکی عنوان به بخشیخودنظم 1660های سال اواسط دراست،  5بخشیخودنظم

 کودکان به توانمی تکنیک، این بر اساس. مطرح شد شناختی رفتاردرمانی در مؤثر
 بخشیخودنظم از درجاتی به و بپردازند شناختی خود رفتارهای اصالح به تا داد آموزش

 و دادن جهت در را اول نقش فرد در آن، که است ییهاهشیوشامل  تکنیک این. یابنددست
ده و از؛ به نقل از اشتری1682ریم،  و هاالن بوریش، مسترز،) کندمی ایفا خود، رفتار مهار
دهند نشان می بخشیخودنظمشناختی اساسی در زمینه های روانپژوهش(. 1982پور، علی
 6جویی درنگیدهای از رفتارها مانند رفتارهای انحرافی و لذتبر دامنه بخشیخودنظمکه 

                                                           
1. Qutaiba & Ronen 

2. Maxwell 

3. Bandura, Caprara, Barbaranelli & Pastorelli 

4. Sukhodolsky, Kassinove & Gorman 

5. Self regulation 

6. Delayed gratification  
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خانزاده و ؛ حسین2002، 2؛ ویکستروم و  تریبر2006، 1کایوتز و هنگمؤثر است )
  (.1960همکاران، 

به ظرفیت فرد برای غلبه کردن و  بخشیخودنظمشناختی، های رواندر پژوهش
های غیرقابل پذیرش و نامطلوب و نظم دادن به رفتارها، تفکرات و بازداری تکانه

به عنوان  بخشیخودنظم(. 2004، 9یستر و بونامخود اشاره دارد )تانجنی، بو هایجانهی
باورهای  هایی است که ازنیروی درونی در دسترس برای بازداری، نپذیرفتن یا تغییر پاسخ

ها و های اجتماعی، سطح مذهبی بودن والدین، مشارکت فرد در فعالیتژگیاخالقی، وی
( و ممکن است نتیجه فرایندهای 2002، پذیرد )ویکستروم و تریبرهای مذهبی تأثیر میسنت
(. 2004، 4یسترامفشار موقعیتی باشد )اشمایکل و بو شناختی، عادت، یادگیری یاروان

 اجتماعی هایانواع مهارت از یکی منزله به بخشیخودنظم اندداده نشان هاپژوهش

روانی، ابراز متناسب نیازها و  سالمت با را تعیین کند و  زندگی در موفقیت میزان تواندمی
، کنلد و فردی مثبت )والثالبین ط(، رواب1961دی مصیری و همکاران، احساسات )محم

کرد تحصیلی و شناختی، پیشرفت در تکالیف، عملروان یافتگیسازش(، 2005، پیانتا
افرادی که از رابطه مثبت و معنادار دارد. ( 2004یستر، و بون، امبهزیستی )تانجنی، بو

عویق انداختن ارضای فوری نیازها برخوردارند، در تباال یا توانایی برای به  بخشیخودنظم
کمتر عملکرد  بخشیخودنظمها از افراد با و بازداری تکانه هاافکار، تنظیم هیجان مهار

بخشی که از میان بسیاری از رفتارهای خودنظم(. 2011و همکاران،  5بهتری دارند )دریدر
فرد بایستی در طول زندگی بیاموزد شاید هیچ یک به اندازه پرخاشگری اهمیت نداشته 

های بسیاری بر فرد در تحمیل هزینه باشد، زیرا عدم توانایی در مهار پرخاشگری باعث
 (.  2009، 6گردد )جویرمن، اندرسون و استراتمنهای مختلف زندگی میموقعیت

اس و احس بخشیخودنظمدر پژوهشی با هدف بررسی نقش نیز  ( 2010) کوتیبا و رونن
به این گر ارتباط بین خشنودی ذهنی کم و پرخاشگری تعلق اجتماعی به عنوان میانجی

 در گرتعدیل نقش درواقع بخشیخودنظمنتایج دست یافتند که احساس تعلق اجتماعی و 

                                                           
1. Kivetz & Yuhuang 

2. Wikstrom & Treiber 

3. Tangney, Baumeister & Boone 

4. Schmeichel & Baumeister 

5. De Rider 

6. Joireman, Anderson & Strathman 
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 1شنهاو -رونن و حمامه طورهمین .دارد پرخاشگری و کم ذهنی خشنودی بین ارتباط
 دارای و گرفتهطالق هایخانواده نوجوانان پرخاشگری بررسی به پژوهشی در نیز (2012)

 کاهش برای منابعی عنوان به اجتماعی حمایت و بخشیخودنظم کشف برای مادر و پدر
 پرخاشگرانه اقدامات افزایش با والدین طالق داد نشان هایافته. پرداختند پرخاشگری

 رابطه خصمانه افکار و خشم در توجه قابل افزایش با اما نیست، مرتبط لفظی یا فیزیکی
 و بخشیخودنظم باالی سطوح که یافتند ستد نتیجه این به همچنین،. دارد دارمعنی

 پرخاشگری در والدین طالق عوارض کاهش باعث است ممکن اجتماعی حمایت
  .شود نوجوانان

 آموزش (، در پژوهشی باعنوان تاثیر2011و همکاران  ) 2دنیسونهمچنین، 
پرخاشگر پاسخ این  افراد در تحریک به پاسخ در پرخاشگری کاهش در بخشیخودنظم

 2 دوره یک طی در بخشیخودنظم را مورد آزمون  قرار دادند که آیا آموزش سؤال
کاهش دهد؟ جهت پاسخ به  تحریک به پاسخ در را پرخاشگری و خشم تواندمی ایهفته
 آموزش دوره یک هفته 2 مدت به کارشناسی دوره دانشجویان از نفر 20 سؤالاین 

نتایج نشان  .کردند تکمیل را داشت بخشیخودنظم هب نیاز که فعالیتی یک با بخشیخودنظم
شد. به  پرخاشگری کالمی و رفتاری نوع دو هر کاهش سبب بخشیخودنظم داد آموزش

 گروه به نسبت کردند دریافت را خودنظم بخشی آموزش که کنندگانی شرکت بیان دیگر،
 کردند. گزارش را کمتری خشم گواه

(، در پژوهشی که با هدف 2012) 9ویلگز و مزولیس کوهن، آهلس، آلدریک
پذیری و رفتارهای پرخاشگرانه در ن تحریکبخشی در ایجاد رابطه بیاثربخشی خودنظم

 بخشینظمنوجوان انجام دادند، به این نتیجه رسیدند که ظرفیت خود 194نوجوانان، روی 
ین همچن بخشیخودنظمشود. موجب کاهش انگیزش برای انجام رفتارهای پرخاشگرانه می

 شود.پذیری میموجب کاهش رفتارهای تکانشی و تحریک
بر کاهش رفتار پرخاشگرانه بخشی خودنظمتاثیر آموزش  تأییدمطالعات دیگری نیز در 

( در پژوهشی به این نتیجه دست 2019رونن و همکاران )انجام شده است. در این راستا، 
 و شادی خطر، عامل یک عنوان به( اجتماعی رد به حساسیت) تعلق به شدید یافتند که نیاز

                                                           
1. Hamama & Ronen-Shenhav 

2. Denson 

3. Kuhn, Ahles, Aldrich, Wielgus & Mezulis 
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پرخاشگری  بینیپیش در کنندهمحافظت عوامل عنوان به خودنظم بخشی هایمهارت
 مستقیم روابط بررسی به در پژوهشی (2019) 1وزدمیر و وازونیاهمچنین،  د.دننوجوانان بو

 ،(والدین تأیید و والدین، نظارت والدین، نزدیکی) والدگری فرایندهای بین مستقیم غیر و
 مستقیم اثراتها حاکی از یافته .پرداختند پرخاشگری در نوجوانان و پایین،بخشی خودنظم

 نتایج. بود پایینبخشی خودنظم طریق از پرخاشگری در والدگری فرایندهای غیرمستقیم و
 طوربه و پایینبخشی خودنظم با مستقیمبه شکل  والدگری نامناسب فرایندهای که داد نشان

 بخشیخودنظموالدگری و مجموع، فرایندهای  در. داشتند ارتباط پرخاشگری با غیرمستقیم
 بینی کنند. درصد از میزان پرخاشگری را پیش 21اند پایین توانسته

 نقش درباره پیشین مطالعات مرور به پژوهشی در( 2019)  شنهاو -رونن و حمامه
 حمایت وبخشی خودنظم) شخصی منابع و محیطی هایبحران ،تحولی هایویژگی

به این نتیجه رسیدند که  آنها. پرداختند نوجوانان پرخاشگرانه رفتار در( اجتماعی
. است مؤثر نوجوانان در پرخاشگرانه رفتار در جنس و سن نقش مانند یتحول هایویژگی

 در پرخاشگرانه رفتار کاهش به است ممکن که منبع دو شناسایی آنها در پژوهش خود به
 منابع عنوان به اجتماعی حمایت کمک پرداختند که عبارتند از: بحرانی و عادی شرایط
گیری پژوهش درنتیجهها آن .شخصی منبع یک عنوان بهبخشی خودنظم و محیطی، زیست

 که یکپارچه مداخله محیط یک طریق زا پرخاشگری کاهش برای پیشنهاد کردند خود
 اجزاء همچنین و خانواده، و زیست محیط اجزای نمو، و رشد هایویژگی ادغام شامل

 .شود اقدام است شخصی
بر کاهش  مؤثرهای بالینی شده در ایران با هدف شناسایی مداخلههای انجامپژوهش

 تیزدست، راد،مظلومیپرخاشگری متمرکز بر آموزش گروهی مهارت مهار خشم )
(، آموزش رویکرد 1969طالبی،  کلخوران، نژادالهامان ؛ جعفری،1962ابوالقاسمی، 

(؛ 1962زاده، رفتاری حرمت خود )کرمی بلداجی، بهارلو، زارعی و ثابت -شناختی
 نظریه آموزش (،2012های اجتماعی )علوی، پاکدامن ساوجی و امینی، آموزش مهارت

 )دهقان، تنیدگی مدیریت هایمهارت (، آموزش1962کیافر،  و کارشکی یزدی،)امین ذهن
 توانایی آموزش درباره تاثیر پژوهشیبوده است و خالء و...  (1969کریمی،  و یریپ کرمی،

تواند وجود دارد. همچنین این پژوهش میبر کاهش میزان پرخاشگری  بخشیخودنظم

                                                           
1. Özdemir, Y., Vazsonyi, A. T., & Çok 
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شود. در سطح کاربردی نیز انجام این  بخشیخودنظمهای بیشتر در حوزه ساز پژوهشزمینه
در راستای پیشگیری و کاهش رفتار پرخاشگرانه در سطح  مؤثرتواند گامی پژوهش می

 بخشیخودنظم توانایی آموزش اثربخشی مدارس باشد. در پژوهش حاضر با هدف مطالعه
مقطع راهنمایی شهر  پرخاشگرانه رفتارهای با آموزاندانش پرخاشگری میزان کاهش بر

 میزان کاهش بر بخشیخودنظم توانایی به دنبال بررسی این فرضیه هستیم که آموزش رشت
  است. مؤثرپرخاشگرانه  رفتارهای با آموزاندانش پرخاشگری

 روش
. بود گواهآزمون با گروه پس -آزمونطرح پیش از نوعآزمایشی شبه پژوهش حاضرروش 

پرخاشگری در  و متغیر وابستهبخشی خودنظم توانایی در این پژوهش آموزش متغیر مستقل
در  رشت شهر مقطع دبیرستانآموزان پسر دانششامل تمامی جامعه آماری نظر گرفته شد. 

با  نمونه پژوهش .کردندکه در مدارس دولتی تحصیل می بود 1969 - 64سال تحصیلی
ای تصادفی بر حسب شرایط ورود به پژوهش مانند مرحلهای چندروش نمونه گیری خوشه

انتخاب  پرخاشگری معنادار نمرهو دارا بودن ن هوش بهنجار، سطح ناسازگاری معنادار تداش
 10از میان جایدهی شدند. تصادفی  طوربه گواهآزمایش و  ینفر 10 و در دو گروهشدند 
بودند. در گروه  دبیرستان دومپایه درصد  2/66شده در گروه آزمایش، آموز جایدهیدانش

 6برای گروه آزمایش،  کردند.تحصیل می دبیرستان دوم پایهآموز در دانش 2/61گواه، 
 گواهبرای گروه  کهدرحالی آموزش داده شد خودنظم بخشی برنامه ،دقیقه ای 80جلسه 

برای انتخاب  .آزمون قرار گرفنتد، و در پایان هر دو گروه مورد پسآموزشی اجرا نشد
پسرانه دولتی شهرستان رشت تهیه شد. از  مقطع متوسطهافراد نمونه ابتدا لیستی از مدارس 

بین این مدارس دو مدرسه به شیوه تصادفی ساده انتخاب شدند. در مرحله بعد از هر یک از 
آموزان ناسازگار توسط معلم معرفی شد و جهت دو مدرسه، سه کالس انتخاب شد و دانش

آموز دانش 20نهایت  یابی قرار گرفتند. درزتشخیص دقیق با پرسشنامه ناسازگاری مورد ار
گروه آزمایش و گواه در دو  یه تصادفیط ورود به پژوهش انتخاب و به شیوشرا بر اساس

 .زیر استفاده شد ابزارها از آوری دادهبرای جمع ند.جایدهی شد
 وکسلر دیوید توسط 1666 سال در مقیاس این :کودکان وکسلر هوشی مقیاس

 درونی همسانی متوسط. گرفت قرار تجدیدنظر مورد 1624 سال در و شد طراحی
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 به عملی و ،کالمی کلی، هوشبهر مقیاس برای سنی گروه 11 در وکسلر توسط شدهگزارش
 خاص هایآزمونخرده برای درونی همسانی. است 61/0 و، 65/0 ،66/0 برابر ترتیب

 و 66/0 برابر قطعات الحاق برای همسانی ضریب کمترین و داشته بیشتری تغییرپذیری
 برای پایایی ضرایب. است آمده دست به 82/0 با برابر لغات گنجینه برای ضریب بیشترین

 روز 29 متوسط زمانی فاصله در بازآزمایی پایایی و عملی از باالتر کالمی هایآزمونخرده
 ترتیب به عملی و کالمی هایمقیاس برای و 65/0 کلی مقیاس برای سنی گروه هر برای

 نمرات همبستگی محاسبه طریق از آزمون این روایی. است شده گزارش 82/0 و 64/0
 روایی ضرایب. است آزمون این مطلوب روایی بیانگر آزمون، کل نمره با هامقیاسخرده

 (.1985 شهیم،) است شده گزارش 62/0 تا 66/0 از آزمون این

 از پژوهش های اینداده آوریجمع برای :رسشنامه پرخاشگری باس و پریپ

 سؤالی 26 پرسشنامه این است. شده ( استفاده1662) 1پری و باس پرخاشگری پرسشنامة

سنجد و میزان را می و خصومت ،پرخاشگری؛ فیزیکی، کالمی، خشم جنبة چهار
های سنی نوجوانان و این پرسشنامه برای گروه گیرد.می گیریاندازهاشگری کلی را نیز پرخ

پرسش  5 سؤال 26(. از 1662ساله ساخته شده است )باس و پری، 22تا  18جوانان 
پرسش خصومت را  8و  ،پرسش خشم 2پرسش فیزیکی،  6پرخاشگری کالمی، 

 درونی همسانی ( از1662پری ) و باس پرخاشگری پرسشنامة دهد.قرار می موردسنجش

پرخاشگری  هایمقیاسخرده برای کرونباخ آلفای ضریب .است برخوردار باالیی بسیار
و ضریب  22/0 و ،89/0، 22/0، 85/0ترتیب  به 5خصومت و، 4خشم ،9کالمی ،2فیزیکی

است. همبستگی بازآزمایی بعد از یک دوره  86/0پرسشنامه  هایآلفای کرونباخ کل نمره
پرسشنامه بوده است برای کل نمرات  80/0، و 22/0، 22/0، 26/0، 80/0ای برابر با هفته 6
محمدی، ؛ به نقل از گنجه، دهستانی و زاده2005؛ لئونارد، 1986معتمدین، عبادی و )

 در اول متوسطه سال غیرمهاجر و مهاجر آموزاندانش روی مقدماتی(. نتایج اجرای 1962
 کالمی، فیزیکی، پرخاشگری هایمقیاس برای خرده آلفا ضریب که داد نشان بجنورد شهر

                                                           
1. Boss & Perry Aggression Questionnaire 

2. Physical aggression (PA) 

3. Verbal aggression (VA) 

4. Anger (A) 

5. Hostility (H) 
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و ضریب آلفای کرونباخ کل  64/0و  26/0، 58/0، 29/0و خصومت به ترتیب  خشم
 همبستگی پری و های پرسشنامه پرخاشگری باسنمره است. 20/0های پرسشنامه نمره

 محمدی، زاده و دهستانی ؛ به نقل از گنجه،1928داشتند )لنگرودی،  یکدیگر با معتبری
و همسانی  80/0تا  22/0بین  مجدد بازآزمایی در را آزمون این پایایی پری و (.باس1962

 اندکردهگزارش  86/0تا  22/0درونی این چهار عامل را با نمره کل برای روایی آن 
 من از کامالً ایدرجه پنج مقیاس یک بر اساس پرسشنامه این گذارینمره(. 1982)پارسا، 

 اعتبار حاضر پژوهش در. کند استمی توصیف را من کامالً تا کندنمی توصیف را
 بود.  26/0ضریب آلفای کرونباخ برابر با  از استفاده با پرسشنامه

گویه با شیوه پاسخدهی  55این پرسشنامه دارای : آموزانسازگاری دانش پرسشنامه
آموزان با هدف شناسایی دانش 1669بلی خیر است که توسط سینها و سینگ در سال 

این شد.  تأییدهای مختلف بررسی و ناسازگار تدوین شد و روایی و اعتبار آن در پژوهش
توسط کرمی  1922در سال که کاغذی است  -پرسشنامه یک ابزار خودگزارشی مداد

 18تا  14آموزان دبیرستانی )گروه سنی ترجمه و نگارش شده است. این پرسشنامه دانش
سازد. سینها و آموزان با سازگاری ضعیف جدا میساله( با سازگاری خوب را از دانش

 250پسر و  1200نفری ) 1650 ی این پرسشنامه را بر روی نمونهنهاینسخه ( 1669) نگسی
دبیرستان به تصادف انتخاب شده بودند، اجرا  40آموزان دبیرستانی که از دختر( از دانش

شده، پرسشنامه را برای جمعیت هدف هنجاریابی های گردآورینموده و به کمک داده
 281سازگاری، بر روی  یب آلفای کرونباخ را برای پرسشنامهضرا (1984) نویدی .نمودند

دست به  80/0تا  22/0ترتیب از ها و سازگاری کلی به آموز دبیرستانی برای مؤلفهنفر دانش
آموز پسر نفر دانش 164شده، بر روی یاد ( نیز پرسشنامه1982آورد. در پژوهش نویدی )

عنوان شاخص پایایی برای آلفای کرونباخ به  پایهدبیرستانی اجرا شد و ضرایب پایایی بر 
ترتیب برابر و برای سازگاری آموزشی، عاطفی و اجتماعی به  82/0سازگاری کلی برابر 

پور و کشاورز کنش، اسدی، شیرعلیدست آمد. در پژوهش خوش به 65/0و  68/0، 20/0
دست آمد. رجبی،  به 89/0(، ضریب آلفای کرونباخ برای سازگاری اجتماعی 1986)

(، برای بررسی روایی سازه ، از روش تحلیل عاملی )تحلیل 1982چهاردولی و عطاری )
که پنج عامل ناسازگاری عاطفی، اجتماعی، آموزشی و  کردهای اصلی( استفاده مؤلفه

 فردی شناسایی شدند. 
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 ایمداخله برنامه معرفی
های ( و روش1666) یبر پایه نظریه گاتفردسون و هیرش ای حاضربرنامه مداخله

ای دقیقه 80جلسه  6( تدوین شده است که در 1665آموزشی ادوارد ورکمن و آلن کاتز )
گاتفردسون و هیرشی در نظریه خود به  به مدت یک ماه بر روی گروه آزمایش اجرا شد.

در برابر خشنودی کاذب و توانند میبخشی خودنظماین معتقدند که افراد با ویژگی 
ورکمن (. 1962پور و مرادی، نیا، شارعمشکالت رفتاری مقاومت کنند )به نقل از علیوردی

رفتاری برای مهارگری رفتار به این اشاره می کنند که خود و کاتز در نظریه خودمهارگری
؛ 1665 )ورکمن و کاتز،رود افزایش رفتارهایی که با رفتار مخل ناسازگارند به کار می

نقش،  ، ایفایمسئلههای حلدر این برنامه مداخله از روش(. 1989اسماعیل، ترجمه محمد
 جلسات این محتوای است. شده استفاده تمرین تنفس، شمارش اعداد، نوشتن و ضروریات

 گروهی و کارگاهی آموزش زمینه در پژوهشی پشتوانه با و مرتبط منابع از برگرفته

 بود. خلق تنظیم هایمهارت

 بخشی. خالصه جلسات آموزشی خودنظم1جدول 
 محتوای جلسه تکنیک جلسه جلسه

 اول و دوم
 حل هایروش

 مسئله

 شد داده آموزش آموزان دانش به فکری کاله شش تکنیک عنوان و با هااین روش
 هایرنگ به هاییگذاشتن کاله با تا گرفتند یاد آموزاندانش آن در که شکل این به

 بروز خود از نیز را متنوعی رفتارهای متفاوت، هایحالت در خود سر بر متفاوت
کردند می بازی را نقشی فکری، متفاوت هایکاله اثر تعویض در آموزاندانش. دهند

 نقش، هدایت سمت به و شده جدا شانذهنی هایقالب یا خود( من) از فکرشان
 .شدمی

سوم و   
 چهارم

 گام یک روش
 عقب به

 و شدند آورده جلوی کالس به آموزاندانش نقش، ایفای صورت به روش این در
 آنها به حال همین در و کنند بازی را عصبانی نقش یا شوند عصبانی آنها شد  تا سعی

 گفته آموزاندر ضمن به دانش. بروند عقب به گام یک حالت این در تا آموخته شد
 آن بعد جلسه در نقش یک صورت به و کرده تمرین را این روش نیز در منزل تا شد

 .کنند استفاده را

پنجم و 
 ششم

 تمرین روش
 تنفس

 تنفس آرامیبه شدن هنگام عصبانی تا شد داده یاد آموزاندانش به روش این در
 جلوی به داوطلب آموزاندانش. شودها میآن آرامش باعث کار این چون کرده

 تصور کننده عصبانی موقعیت در را خود تا شد گفته هابه آن و شدند هدایت کالس
 شد ها خواستهآن از حالت این در بگیرند خود به عصبانی حالت کنند سعی و نمایند

 سپس آرامآرام فرستادن بیرون با و عمیق تنفسی. نمایند تنفس کنند سعی آرامیبه تا
 خود هاآن بعد جلسه در تا شد این بر قرار و هم تمرین دیگر آموزاندانش با کار این
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 .بگیرند عهده بر را آموزش و تمرین

هفتم و 
 هشتم

 شمارش روش
 اعداد

 شدن عصبانی هنگام در خود را توجه تا شد داده یاد آموزان،دانش به روش این در
به . بشمارند آرامیبه و 10 تا 1 از را اعداد تا کنند سعی حال همین در و داده تغییر
 و کنند ترسیم را کنندهعصبانی موقعیت تا شد خواسته آموزاندانش از که شکل این

 هنگام این در کنند سعی تا شد خواسته هاآن سپس از دهند نشان عصبانی را خود
 .نمایند هاآن شمارش و اعداد به معطوف و داده تغییر را خود توجه

 نهم
نوشتن و  روش

 روش
 ضروریات

 چنین در گرفتن قرار یا عصبانی شدن هنگام به تا شد داده یاد آموزاندانش به
 سمت تغییر قاعده از روش نیز این در. بنویسند را خود احساسات بالفاصله موقعیتی

 خود به عصبانی حالت و آمده تابلو سمت به آموزاندانش. گردید استفاده توجه
 سپس، کنند. ترسیم یا تعریف را کنندهعصبانی یک موقعیت تا کردند سعی یا گرفته

سایر  برای روش این. بنویسند را خود احساسات بالفاصله تا شد خواسته هاآن از
 و کرده تمرین خانه در تا بود این هم منزل تکلیف و گردید تکرار نیز آموزاندانش
 تا شد خواسته آموزاندانش در روش ضروریات نیز از .بگیرند عهده به را بعد جلسه

 هاییهیجان معلم کمک با هاآن بین از سپس و بنویسند را کنندههای عصبانیموقعیت
خواسته  آموزاندانش سپس از کنند. مشخص را دارند هاآن روی کمتری مهار که را

 عنوان و شناخته را شوندمی حالت این اندازیراه موجب بیشتر که را افکاری شد
 و کرده حفظ هاییموقعیت چنین برای گونهتلقین شکل به را هاییجمله کنند و

 .کنند تکرار

  نتایج
آزمـون پرخاشـگری بـه همـراه     آزمـون و پـس  پیشهای آماری نمرات شاخص 2 در جدول

 است. شدهارائه گواهو  یهای آن در گروه آزمایشمقیاسخرده

های آن مقیاسآزمون پرخاشگری به همراه خردهآزمون و پسهای آماری نمرات پیششاخص .2جدول 
 گواهدر گروه آزمایش و 

 انحراف استاندارد میانگین نمرات وضعیت گروه مؤلفه

 پرخاشگری فیزیکی

 آزمایش
 20/2 20/26 آزمونپیش

 55/1 80/8 آزمونپس

 گواه
 12/9 80/25 آزمونپیش

 29/4 10/26 آزمونپس

 کالمیپرخاشگری 
 آزمایش

 92/2 60/28 آزمونپیش

 65/0 90/10 آزمونپس

 64/9 10/28 آزمونپیش گواه
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 10/9 60/26 آزمونپس

 خشم

 آزمایش
 66/1 10/22 آزمونپیش

 29/1 10/2 آزمونپس

 گواه
 16/9 90/25 آزمونپیش

 68/2 40/24 آزمونپس

 خصومت
 

 آزمایش
 96/2 80/28 آزمونپیش

 62/2 20/12 آزمونپس

 گواه
 08/9 80/22 آزمونپیش

 19/9 60/21 آزمونپس

 نمره کل پرخاشگری
 

 آزمایش
 26/9 20/119 آزمونپیش

 52/9 40/98 آزمونپس

 گواه
 26/6 60/102 آزمونپیش

 89/2 20/62 آزمونپس

متغیره به منظور آزمون فرضیه پژوهش در سطح نمره کل از تحلیل کوواریانس تک
شود. ابتدا های استفاده از این روش بررسی می. برای این کار مفروضهشودمیاستفاده 

قرار گرفت که نشان داد تعامل بین شرایط و  موردبررسیهمگنی شیب خط رگرسیون 
ا از همگنی شیب هداده درنتیجه( =P ،966/4F<428/0آزمون معنادار نیست )پیش

کند. سپس به منظور بررسی یکسانی واریانس متغیر وابسته از آزمون رگرسیون حمایت می
اد فرض همگنی خطاهای هر دو گروه برای نمره کل انگیزش لوین استفاده شد که نشان د

، با توجه به همگنی شیب رگرسیون و بنابراین. (=P ،029/0F<286/0)شد  تأییدخواندن 
در سطح نمره کل  ها،تفاوت آماری بررسی برایهمین طور یکسانی واریانس متغیر وابسته 

 9که نتایج آن در جدول شماره  کوواریانس تک متغیره استفاده شد پرخاشگری از تحلیل
 .  است شدهارائه
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 آزمون پرخاشگریپسمتغیره نمره نتایج تحلیل کوواریانس تک .3جدول 

 آماره منبع تغییرات
مجموع 

 مجذورات
درجه 
 آزادی

میانگین 
 F مجذورات

سطح 
 داریمعنی

ضریب 
 ایتاسهمی 

 624/0 001/0 096/692 682/16258 1 682/16258 گروه

 گواهکوورایانس با 
 پیش آزمون

626/228 1 626/228 886/8 008/0 949/0 

    225/25 12 921/492 خطا

آزمون شود، تحلیل کوواریانس پسمشاهده می 9که در جدول شماره  طورهمان
دهد که با حذف اثر پس از تعدیل پیش آزمون، نشان می نمرات متغیر پرخاشگری

های پس آزمون معنادار است بر نمره خودنظم بخشین، اثر آموزش های پیش آزمونمره
(001/0 >P ،12/1df= ،096/692F=به این ترتیب زمانی که اثر پیش آزمون مرب .) وط به

 توان نتیجه گرفت که آموزشها معنادار است و میها حذف شود تفاوت بین گروهگروه
  بوده است. مؤثرآموزان دانش پرخاشگری در کاهش خودنظم بخشی

های ( بر خرده مقیاسخودنظم بخشی همچنین برای تعیین اثر متغیر مستقل )آموزش
. ابتدا به شدپرسشنامه پرخاشگری از آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغییره )مانکوا( استفاده 

منظور بررسی مفروضه همگنی ماتریس واریانس و کوواریانس از آزمون باکس استفاده 
های هر دو گروه فرض همگنی خطای واریانس نشان دادط به این آزمون شد. نتایج مربو

 P ،286/4M<228/0) شد تأیید پرخاشگریهای ( برای خرده مقیاسگواهآزمایش و )

Box=جدول شماره  متغیره استفاده کرد.ان از آزمون تحلیل کوواریانس چندتو(. پس می
های پرخاشگری را نشان خرده مقیاسون معناداری تحلیل کوواریانس چندمتغیره ، آزم4

 دهد.می

های در گروه پرخاشگریهای مقیاسون معناداری تحلیل کوواریانس چندمتغیره خردهآزم .4جدول 
 گواهآزمایش و 

 سطح معناداری dfخطا   dfفرضیه f مقدار نام آزمون
مجذور 

 ایتا
 660/0 001/0 000/4 000/11 002/282 660/0 اثر پیالیی

 660/0 001/0 000/4 000/11 002/282 010/0 ویلکز المبدای
 660/0 001/0 000/4 000/11 002/282 548/102 اثر هوتلینگ

 660/0 001/0 000/4 000/11 002/282 548/102 بزرگترین ریشه روی
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 گـروه  تفـاوت ی بررسی ریچندمتغ انسیوار لیتحل F آماره ،4 شماره جدول به توجه با
پرخاشـگری   فیزیکـی،  )پرخاشـگری  هـای پرخاشـگری  مقیـاس  خـرده  در گـواه  و شیآزما

 ,Wilks' Lambda= 0.010, F=282.007) اسـت  داریمعنـ  کالمی، خشم و خصومت(

p<0.001 .)از حـداقل در یکـی   گـواه  و شیآزمـا  گـروه  نیبـ  کـه  گفـت  تـوان می نیبنابرا 
 نیبـ  تعامـل  و آزمـون  شیپـ  نمرات گواه از بعد آزمونپس درپرخاشگری های مقیاسخرده
اثـرات بـین   ی بررسـ  بـه  ادامه در. دارد وجود داریمعن تفاوت ،پرخاشگریهای مقیاسخرده

 4که نتایج آن در جـدول شـماره    شودمیپرداخته  پرخاشگریهای مقیاسخرده هاآزمودنی
   است. شده ارائه

 تحلیل و آزمونپیش گواه با چندمتغیره کوواریانس تحلیل نمرات هاآزمودنی بین اثرات .5 جدول
 گواه و آزمایش هایگروه( پرخاشگری کالمی، خشم، و خصومت، فیزیکی پرخاشگری) آزمونپس

 متغیرها
مجموع 

 مجذورات
درجه 
 آزادی

میانگین 
 F مجذورات

سطح 
 معناداری

ضریب 
 ایتا

 گروه
 

 پرخاشگری
 فیزیکی

462/1284 1 462/1284 606/110 001/0 888/0 

پرخاشگری 
 کالمی

868/1089 1 868/1089 668/485 001/0 622/0 

 656/0 001/0 024/922 862/1201 1 862/1201 خشم
 246/0 001/0 112/41 015/994 1 015/994 خصومت

ها نشان شود، نتایج آزمون اثر بین آزمودنیمشاهده می 5 که در جدول طورهمان
پرخاشگری گروهی در میزان های پرخاشگری اثر بینمقیاسدهد که از بین خردهمی

، =P ،1df< 001/0) کالمی پرخاشگری(؛ =P ،1df= ،606/110F< 001/0) فیزیکی
668/485F=)خشم  ؛(001/0 >P ،1df= ،024/922F=)  001/0) خصومتو >P ،1df= ،
112/41F=های دهد که با حذف اثر نمرهآزمون، نشان می(؛ پس از تعدیل پیش
 پرخاشگریآزمون های پسبر نمره بخشیخودنظم توانایی آموزشآزمون، اثر پیش

معنادار است به این ترتیب زمانی که اثر  خشم و خصومت ،کالمیپرخاشگری  فیزیکی،
توان نتیجه معنادار است و می هاگروهحذف شود تفاوت بین  هاگروهآزمون مربوط به پیش

پرخاشگری  فیزیکی، پرخاشگریکاهش در  بخشیخودنظم توانایی آموزشگرفت که 
 بوده است. مؤثرکالمی، خشم و خصومت 
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 گیری و نتیجه بحث
بر کاهش میزان بخشی خودنظمتوانایی هدف این پژوهش، بررسی اثربخشی آموزش 

نتایج پژوهش حاضر نشان داد  .بودمشکالت رفتاری  با آموزانرخاشگری در دانشپ
 در پرخاشگری کاهش موجب داریمعنی طوربه بخشیخودنظم توانایی آموزش

 در آزمایش گروه آموزاندانش همچنین،. گرددمیپرخاشگرانه  رفتارهای با آموزاندانش
فیزیکی، پرخاشگری  پرخاشگری) پرخاشگری پرسشنامه هایمقیاسخرده چهار تمامی

 به تریپایین هاینمره آزمونپس در آزمونپیش به نسبت( خصومتو  ،خشم کالمی،
این  .یافت ایمالحظهقابل کاهش ها،آن پرخاشگری نمره که معنی این به آوردند؛ دست
 ،(2019) وازونی و روزدمیر ،(2019)  شنهاو -رونن و حمامه هایبا نتایج پژوهش یافته

 ،(2012)  شنهاو -رونن و حمامه ،(2011) همکاران و  دنیسون ،(2019) همکاران و  رونن
همچنین، این یافته همسو با پژوهش رونن همسو است. ؛ (2006) رونن ،(2006)  1وینستوک

و پرخاشگری را گزارش بخشی خودنظم(، بود که ارتباط منفی بین 2002و همکاران )
تاثیر آموزش خودنظم بخشی بر کاهش رفتار  تأییدکردند. مطالعات دیگری نیز در 

( در پژوهشی به این 2019پرخاشگرانه انجام شده است. در این راستا، رونن و همکاران )
 عامل یک عنوان به( اجتماعی رد به حساسیت) تعلق به شدید نتیجه دست یافتند که نیاز

 بینیپیش در هکنندمحافظت عوامل عنوان بهبخشی خودنظم هایمهارت و شادی خطر،
( حاکی 2019های پژوهش روزدمیر و وازونی )پرخاشگری نوجوانان بودند. همچنین، یافته

بخشی خودنظم طریق از پرخاشگری در والدگری فرایندهای مستقیم غیر و مستقیم از اثرات
 با به شکل مستقیم والدگری نامناسب فرایندهای که داد نشان نتایج خاص، طوربهبود.  پایین

مجموع،  در. داشتند ارتباط پرخاشگری با غیرمستقیم طوربه و پایینبخشی خودنظم
درصد از میزان پرخاشگری را  21اند پایین توانستهبخشی خودنظمفرایندهای والدگری و 

 به پیشین مطالعات مرور به پژوهشی در( 2019)  شنهاو -رونن و بینی کنند. و حمامهپیش
 و عادی شرایط در پرخاشگرانه رفتار کاهش به است ممکن که پردازد می منبع دو شناسایی

 بهبخشی خودنظم و محیطی، زیست منابع عنوان به اجتماعی حمایت: مانند کمک بحرانی
 هایمهارت نقش عنوان با پژوهشی در( 2006) همچنین، رونن. شخصی منبع یک عنوان

 مداخله مدل از استفاده با نوجوانان میان در خشونت کاهش بربخشی خودنظم

                                                           
1. Winstok 
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 مداخله مدل که یافتنددست نتایج این به ،(2001) روزنبام و روننبخشی خودنظم
 گروه در پرخاشگری نرخ همچنین،. بود مؤثر پرخاشگری کاهش دربخشی خودنظم
 یافته کاهش توجهی قابل طوربه گواه گروه با مقایسه در و پایه خط با مقایسه در مداخله

 احساسات و خصمانه فکربخشی خودنظم مداخله برنامه معرض در نوجوانان همچنین. بود
همچنین . کنید رفتار پرخاشگری بدون و گواه را هاآن توانستند و داده تغییر را خود منفی

بر رفتار بخشی خودنظمدهنده دهنده اثر کاهشها نشانهمسو با مطالعات پیشین یافته
(. 2005، 2009؛ رونن، 1662، 1جینیس و گلدشتاینسی ای است )امنافرمانی مقابله

های خودنظم بخشی در کاهش رفتار پرخاشگرانه در مدرسه، و افزایش همچنین، مهارت
 و 2009، 1662؛ رونن، 1662است  )ام سی جینیس و گلدشتاین،  مؤثرظرفیت مقابله 

2005 .)   
شده در مشاهدهخشی بخودنظمهای گفت کمبود مهارت توانمیدر تبیین این یافته 

. همچنین شودمی( مربوط 1662کودکان به رفتار پرخاشگرانه، بیش فعال و تکانشی )رونن، 
بخشی، مشخص شده است که کودکان پرخاشگر، با توجه به داشتن مشکالت در خودنظم

زا، تکانشی و های خود مشکل دارند که به نوبه خود آسیبدر یافتن طرحی برای پاسخ
؛ 1664شود )آیزنبرگ، ستند، که موجب افزایش احتمال رفتار پرخاشگرانه مینشده همهار
(. با توجه به مدل پردازش اطالعات اجتماعی، 2009، 1662؛ رونن، 1666و بیرمن،  2پاپ
ای به شیوهدارند بخشی خودنظمهای توان استدالل کرد که کودکانی که مهارتمی

تر هستند و شدهریزی و تفکر به شکل متعادلبرنامهکنند و دارای ظرفیت تر فکر میمتعادل
شده، در تعبیر و تفسر رویدادها به ای هدایتبه پشتیبانی از کدهای اجتماعی به شیوه

های دارای پرخاشگری کنند. بر این اساس، به انتخاب پاسختر اقدام میبینانهصورت واقع
و  9پردازند )دوجعیوب میمبخشی خودنظمهای کمتر  نسبت به کودکان با مهارت

های خود باال دارای ظرفیت تنظیم هیجانبخشی خودنظم (. کودکان با2002همکاران، 
کنند )دوج، های منفی خود را به صورت پرخاشگری آشکار بیان نمیهستند و هیجان

؛ آیزنبرگ و همکاران، 1666؛ آیزنبرگ و همکاران، 1664و همکاران،  4؛ آیزنبرگ1686

                                                           
1. McGinnis & Goldstein 

2. Pope & Bierman 

3. Dodge 

4. Eisenberg 
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شده بر روی کودکان و نوجوانان به وضوح نشان از ارتباط طالعات متعدد انجام(. م1668
، مانند به تعویق انداختن رضایت، حل مسئله و بخشی خودنظمهای قوی بین رشد مهارت

؛ 2008و آداک،  2؛ گیورگ2000و همکاران،  1کاهش رفتار پرخاشگری دارد )آداک
  (.2002وزبرود، 

هایی مواجه بوده است. اول این که متغیرهایی مانند جنس پژوهش حاضر با محدودیت
اعی اقتصادی فرهنگی و سایر متغیرهای مزاحم تأثیرگذار بر تظاهرات هیجان و مو طبقه اجت

نشده است. دوم این که مشکالت اجرایی امکان انتخاب نمونه  کنترلپرخاشگری به خوبی 
های بدین ترتیب انجام پژوهش اخته است.پذیر نسصادفی را امکانبا حجم بیشتر و به شیوه ت

های مشابه در مقاطع جنس؛ همچنین، پژوهش دو آموزان پسر، دختر و هرمشابه در دانش
مختلف تحصیلی و به شیوه انتخاب تصادفی به منظور ایجاد زمینه مقایسه و کشف 

نتایج  شود. بر اساسهای آتی پیشنهاد میهای تحولی در این زمینه برای پژوهشتفاوت
به صورت برنامه درسی بخشی خودنظم هایشود آموزش مهارتپژوهش حاضر پیشنهاد می

 منظم رسمی و غیررسمی از سنین پایه در دستور کار آموزش و پرورش قرار گیرد.

 منابع
 رفتارهای اصالح بر نظارتی خود راهبرد آموزش (. تأثیر1982پور، ا. )زاده، ل؛ و علیاشتر

، 9، پژوهش در حیطه کودکان استثناییتوجه.  نقص اختالل دارای آموزان دانش
222-202. 

 کاهش بر ذهن نظریه آموزش بخشی اثر (.1962ح؛ و کیافر، م. ) کارشکی، ا؛ امین یزدی،
 فصلنامهدبستانی.  پیش کودکان ذهن در ی نظریه توانایی افزایش و پرخاشگری

 .56-62 ،28 ،روانشناختی سالمت در پژوهش
 (. هوش هیجانی. تهران: رشد.1982پارسا، م. )

تاثیر آموزش کنترل خشم بر   (. 1969. )ر ،طالبی ؛ وم ،نژاد کلخورانالهامان ؛س ،جعفری
 شناسی روان مطالعات فصلنامه. پرخاشگری دختران تکواندوکار نوجوان مبتدی

 .88-22 ،9 ،ورزشی

                                                           
1. Ayduk  

2. Gyurak 
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حسین؛ مرادی، اعظم؛ و رضایی، صدیقه. خانزاده، ع؛ همتی علمدارلو، ق؛ آقابابایی، حسین
های مذهبی و گیریبینی ظرفیت خودنظم بخشی از طریق انواع جهت(. پیش1960)

 .16-96، 2، پژوهشنامه حقوقینقش آن در کاهش بزهکاری. 
 بنیادین نیازهای نقش(. 1986) ح. افشار، کشاورز و ا؛ م؛ شیرعلیپور، اسدی، ا؛ کنش،خوش

 ی فصلنامه. متوسطه مقطع آموزاندانش اجتماعی سازگاری در اجتماعی حمایت و
 82٫ -64 ،1 ،کاربردی روانشناسی

 های مهارت آموزش (. تاثیر1969پ. ) کریمی، پیری، م؛ و کرمی، ج؛ دهقان، ف؛
 ،مازندران پزشکی علوم دانشگاه مجلهپرخاشگری.  میزان کاهش بر استرس مدیریت

115، 169-126. 
ی عملکرد خانواده و جو بررسی رابطه(. 1982) . و عطاری، ی؛ حچهاردولی، ؛ رجبی، غ

-مجله .آموزان دبیرستانی شهرستان مالیراجتماعی کالس با ناسازگاری دانش -روانی
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