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چکیده
یکی از دالیل اصلی رفتارهای ناسازگارانه دانشآموزان در مدارس ،عدم توانایی تنظیم هیجانهای مختلف
است .هدف پژوهش حاضر ،بررسی تأثیر برنامه آموزش توانایی خودنظمبخشی بر کاهش میزان
پرخاشگری دانش آموزان با مشکالت رفتاری بود .روش پژوهش از نوع شبهآزمایشی با طرح پیشآزمون ـ
پسآزمون با گروه گواه بود .جامعه آماری این پژوهش تمامی دانشآموزان پسر مقطع دبیرستان در سال
تحصیلی 1969 - 1962شهرستان رشت بود که از بین آنها پس از اجرای اولیه پرسشنامه ناسازگاری  20نفر
که دارای پرخاشگری معناداری بودند ،انتخاب و در دو گروه  10نفره آزمایش و گواه به شیوه تصادفی
جایدهی شدند .برای گروه آزمایش 6 ،جلسه  80دقیقهای برنامه توانایی خودنظمبخشی ،آموزش داده شد
درحالیکه گروه گواه چنین آموزشی را دریافت نکردند ،و در پایان هر دو گروه مورد پسآزمون قرار
گرفتند .ابزار سنجش مقیاس هوش وکسلر کودکان ( ،)1666پرسشنامه پرخاشگری باس و پری ( ،)1662و
پرسشنامه سازگاری دانشآموزان (سینها و سینگ )1669 ،بود .برای تحلیل دادهها از تحلیل کوواریانس
استفاده شد .نتایج نشان داد آموزش توانایی خودنظمبخشی بهطور معناداری موجب کاهش انواع
پرخاشگری در دانشآموزان ناسازگار میگردد ()p≥0/05؛ بنابراین میتوان نتیجه گرفت که برنامههای
آموزش خودنظمبخشی با افزایش توان تنظیم و مدیریت هیجان به کاهش رفتارهای پرخاشگرانه کمک
میکند.
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مقدمه
پرخاشگری از هدف آسیب رساندن سرچشمه میگیرد .بر اساس تعریف عملیاتی
ارائهشده ،پرخاشگری تمایل به شرکت در اعمال آسیبزای فیزیکی و روانشناختی برای
مهار اعمال دیگران است (سادوک و سادوک .)2002 ،1رفتارهای پرخاشگرانه برای فرد و
جامعه پرهزینه و مضر است .بیشتر پژوهشگران شکلهای مختلف پرخاشگری را
موردبررسی قرار داده اند و آن را اینگونه تعریف میکنند که پرخاشگری عبارت است از
رفتاری که با هدف آسیب رساندن به دیگری اعمال میشود (کوین .)2016 ،2پدیده
خشونت ،واقعیت تلخی است که در بیشتر جوامع وجود دارد و عواملی نظیر بیپناهی
اعضای آزاردیده ،ترس و شرم اعضای خانواده در بیان آزار ،کاستیهای قانونی،
بیتوجهی نهادهای حمایتی و هزاران عامل دیگر در گسترش این امر دخیل هستند (راسن و
آندروود2010 ،9؛ لنزفورد .)2012 ،4رفتار پرخاشگرانه میتواند باعث نتایج منفی از قبیل
طرد همساالن و بزهکاری در نوجوانی شود (ونلیر ،ویتارو و وایزنر .)2002 ،5رفتار
پرخاشگری در دانشآموزان با کاهش عملکرد تحصیلی و نمرات پایین و احتمال ترک
تحصیل در دبیرستان همراه است (بیرمن .)2019 ،6به عالوه رفتار پرخاشگرانه روابط
اجتماعی ضعیف و تعارضات و اختالفهای والد -فرزند و روابط منفی با همساالن ،در پی
دارد (اسموکوسکی ،کاتر ،روبرتسون و گو.)2019 ،2
یکی از عوامل خطر برای بروز رفتار پرخاشگری در نوجوانان ،وجود تعارضات والد-
فرزند است زیرا مانع از ایجاد یک رابطه حمایتی و سالم بین نوجوانان و والدینشان میشود
و نوجوانان را از هدایت مثبت از سوی والدین ،محروم میکند .درنتیجه تعارضات والد-
فرزند ،منجر به افزایش رفتارهای درونی کردن و بیرونی کردن در نوجوانان میشود
(اسموکوسکی و همکاران.)2012 ،
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در مورد پرخاشگری نظریههای زیادی عنوان شده است .برخی از آنها پرخاشگری را
به عنوان یک غریزه ذاتی انسان در نظر میگیرند .با توجه به سرخوردگی به عنوان
پیششرطی برای رفتار پرخاشگرانه ،عدهای دیگر به جنبههای محیطی تاکید دارند (فروید،
1624؛ لورنز1666 ،؛ به نقل از کوتیبا و رونن .)2010 ،1نظریههای یادگیری اجتماعی ،به
عنوان یکی از نظریههای اصلی در تبیین پرخاشگری ،پرخاشگری را مانند یک پاسخ
آموختهشده میدانند که از راه مشاهده ،یاد گرفته شده و با تقویت ،احتمال وقوع آن بیشتر
میشود (بندورا1629 ،1689 ،؛ به نقل از مکس ویل .)2004 ،2بعدها ،بندورا ،کاپرارا،
باربارانلی و پاستورلی )2001( 9یک مدل شناختی -اجتماعی در حال توسعه برای رفتار
پرخاشگرانه ،با تاکید بر تعامل بین فرآیندهای داخلی و محیط زیست ،و با تاکید بیشتر بر
فرایندهای شناختی ،عاطفی و رفتاری ،عنصر خودکارآمدی و ایمان شخص در مهار
جنبههای مختلف زندگیاش پیشنهاد میکنند.
مسائل مرتبط با خشم مانند رفتارهای مقابلهای ،خصومت ،و پرخاشگری از علل اصلی
مراجعه نوجوانان و کودکان به مراکز مشاوره و رواندرمانی است (سوخودولسکی،
کاسینوف و گرمن .)2008 ،4یکی از مداخالت مؤثر بر پرخاشگری ،آموزش
خودنظمبخشی 5است ،در اواسط سالهای  1660خودنظمبخشی به عنوان یکی از روشهای
مؤثر در رفتاردرمانی شناختی مطرح شد .بر اساس این تکنیک ،میتوان به کودکان
آموزش داد تا به اصالح رفتارهای شناختی خود بپردازند و به درجاتی از خودنظمبخشی
دستیابند .این تکنیک شامل شیوههایی است که در آن ،فرد نقش اول را در جهت دادن و
مهار رفتار خود ،ایفا میکند (مسترز ،بوریش ،هاالن و ریم1682 ،؛ به نقل از اشتریزاده و
علیپور .)1982 ،پژوهشهای روانشناختی اساسی در زمینه خودنظمبخشی نشان میدهند
که خودنظمبخشی بر دامنهای از رفتارها مانند رفتارهای انحرافی و لذتجویی درنگیده
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مؤثر است (کایوتز و هنگ2006 ،1؛ ویکستروم و تریبر2002 ،2؛ حسینخانزاده و
همکاران.)1960 ،
در پژوهشهای روانشناختی ،خودنظمبخشی به ظرفیت فرد برای غلبه کردن و
بازداری تکانههای غیرقابل پذیرش و نامطلوب و نظم دادن به رفتارها ،تفکرات و
هیجانهای خود اشاره دارد (تانجنی ،بومایستر و بون .)2004 ،9خودنظمبخشی به عنوان
نیروی درونی در دسترس برای بازداری ،نپذیرفتن یا تغییر پاسخهایی است که از باورهای
اخالقی ،ویژگیهای اجتماعی ،سطح مذهبی بودن والدین ،مشارکت فرد در فعالیتها و
سنتهای مذهبی تأثیر میپذیرد (ویکستروم و تریبر )2002 ،و ممکن است نتیجه فرایندهای
روانشناختی ،عادت ،یادگیری یا فشار موقعیتی باشد (اشمایکل و بومایستر.)2004 ،4
پژوهشها نشان دادهاند خودنظمبخشی به منزله یکی از انواع مهارتهای اجتماعی
میتواند میزان موفقیت در زندگی را تعیین کند و با سالمت روانی ،ابراز متناسب نیازها و
احساسات (محمدی مصیری و همکاران ،)1961 ،روابط بینفردی مثبت (والثال ،کنلد و
پیانتا ،)2005 ،سازشیافتگی روانشناختی ،پیشرفت در تکالیف ،عملکرد تحصیلی و
بهزیستی (تانجنی ،بومایستر ،و بون )2004 ،رابطه مثبت و معنادار دارد .افرادی که از
خودنظمبخشی باال یا توانایی برای به ت عویق انداختن ارضای فوری نیازها برخوردارند ،در
مهار افکار ،تنظیم هیجانها و بازداری تکانهها از افراد با خودنظمبخشی کمتر عملکرد
بهتری دارند (دریدر 5و همکاران .)2011 ،از میان بسیاری از رفتارهای خودنظمبخشی که
فرد بایستی در طول زندگی بیاموزد شاید هیچ یک به اندازه پرخاشگری اهمیت نداشته
باشد ،زیرا عدم توانایی در مهار پرخاشگری باعث تحمیل هزینههای بسیاری بر فرد در
موقعیتهای مختلف زندگی میگردد (جویرمن ،اندرسون و استراتمن.)2009 ،6
کوتیبا و رونن ( )2010نیز در پژوهشی با هدف بررسی نقش خودنظمبخشی و احساس
تعلق اجتماعی به عنوان میانجیگر ارتباط بین خشنودی ذهنی کم و پرخاشگری به این
نتایج دست یافتند که احساس تعلق اجتماعی و خودنظمبخشی درواقع نقش تعدیلگر در
1. Kivetz & Yuhuang
2. Wikstrom & Treiber
3. Tangney, Baumeister & Boone
4. Schmeichel & Baumeister
5. De Rider
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ارتباط بین خشنودی ذهنی کم و پرخاشگری دارد .همینطور حمامه و رونن -شنهاو

1

( )2012نیز در پژوهشی به بررسی پرخاشگری نوجوانان خانوادههای طالقگرفته و دارای
پدر و مادر برای کشف خودنظمبخشی و حمایت اجتماعی به عنوان منابعی برای کاهش
پرخاشگری پرداختند .یافتهها نشان داد طالق والدین با افزایش اقدامات پرخاشگرانه
فیزیکی یا لفظی مرتبط نیست ،اما با افزایش قابل توجه در خشم و افکار خصمانه رابطه
معنیدار دارد .همچنین ،به این نتیجه دست یافتند که سطوح باالی خودنظمبخشی و
حمایت اجتماعی ممکن است باعث کاهش عوارض طالق والدین در پرخاشگری
نوجوانان شود.
همچنین ،دنیسون 2و همکاران

( ،)2011در پژوهشی باعنوان تاثیر آموزش

خودنظمبخشی در کاهش پرخاشگری در پاسخ به تحریک در افراد پرخاشگر پاسخ این
سؤال را مورد آزمون قرار دادند که آیا آموزش خودنظمبخشی در طی یک دوره 2
هفتهای میتواند خشم و پرخاشگری را در پاسخ به تحریک کاهش دهد؟ جهت پاسخ به
این سؤال  20نفر از دانشجویان دوره کارشناسی به مدت  2هفته یک دوره آموزش
خودنظمبخشی با یک فعالیتی که نیاز به خودنظمبخشی داشت را تکمیل کردند .نتایج نشان
داد آموزش خودنظمبخشی سبب کاهش هر دو نوع پرخاشگری کالمی و رفتاری شد .به
بیان دیگر ،شرکت کنندگانی که آموزش خودنظم بخشی را دریافت کردند نسبت به گروه
گواه خشم کمتری را گزارش کردند.
کوهن ،آهلس ،آلدریک ویلگز و مزولیس ،)2012( 9در پژوهشی که با هدف
اثربخشی خودنظمبخشی در ایجاد رابطه بین تحریکپذیری و رفتارهای پرخاشگرانه در
نوجوانان ،روی  194نوجوان انجام دادند ،به این نتیجه رسیدند که ظرفیت خودنظمبخشی
موجب کاهش انگیزش برای انجام رفتارهای پرخاشگرانه میشود .خودنظمبخشی همچنین
موجب کاهش رفتارهای تکانشی و تحریکپذیری میشود.
مطالعات دیگری نیز در تأیید تاثیر آموزش خودنظمبخشی بر کاهش رفتار پرخاشگرانه
انجام شده است .در این راستا ،رونن و همکاران ( )2019در پژوهشی به این نتیجه دست
یافتند که نیاز شدید به تعلق (حساسیت به رد اجتماعی) به عنوان یک عامل خطر ،شادی و
1. Hamama & Ronen-Shenhav
2. Denson
3. Kuhn, Ahles, Aldrich, Wielgus & Mezulis
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مهارتهای خودنظم بخشی به عنوان عوامل محافظتکننده در پیشبینی پرخاشگری
نوجوانان بودند .همچنین ،اوزدمیر و وازونی )2019( 1در پژوهشی به بررسی روابط مستقیم
و غیر مستقیم بین فرایندهای والدگری (نزدیکی والدین ،نظارت والدین ،و تأیید والدین)،
خودنظمبخشی پایین ،و پرخاشگری در نوجوانان پرداختند .یافتهها حاکی از اثرات مستقیم
و غیرمستقیم فرایندهای والدگری در پرخاشگری از طریق خودنظمبخشی پایین بود .نتایج
نشان داد که فرایندهای والدگری نامناسب به شکل مستقیم با خودنظمبخشی پایین و بهطور
غیرمستقیم با پرخاشگری ارتباط داشتند .در مجموع ،فرایندهای والدگری و خودنظمبخشی
پایین توانستهاند  21درصد از میزان پرخاشگری را پیشبینی کنند.
حمامه و رونن -شنهاو ( )2019در پژوهشی به مرور مطالعات پیشین درباره نقش
ویژگیهای تحولی ،بحرانهای محیطی و منابع شخصی (خودنظمبخشی و حمایت
اجتماعی) در رفتار پرخاشگرانه نوجوانان پرداختند .آنها به این نتیجه رسیدند که
ویژگیهای تحولی مانند نقش سن و جنس در رفتار پرخاشگرانه در نوجوانان مؤثر است.
آنها در پژوهش خود به شناسایی دو منبع که ممکن است به کاهش رفتار پرخاشگرانه در
شرایط عادی و بحرانی کمک پرداختند که عبارتند از :حمایت اجتماعی به عنوان منابع
زیست محیطی ،و خودنظمبخشی به عنوان یک منبع شخصی .آنها درنتیجهگیری پژوهش
خود پیشنهاد کردند برای کاهش پرخاشگری از طریق یک محیط مداخله یکپارچه که
شامل ادغام ویژگیهای رشد و نمو ،اجزای محیط زیست و خانواده ،و همچنین اجزاء
شخصی است اقدام شود.
پژوهشهای انجامشده در ایران با هدف شناسایی مداخلههای بالینی مؤثر بر کاهش
پرخاشگری متمرکز بر آموزش گروهی مهارت مهار خشم (مظلومیراد ،تیزدست،
ابوالقاسمی1962 ،؛ جعفری ،امانالهنژاد کلخوران ،طالبی ،)1969 ،آموزش رویکرد
شناختی -رفتاری حرمت خود (کرمی بلداجی ،بهارلو ،زارعی و ثابتزاده)1962 ،؛
آموزش مهارتهای اجتماعی (علوی ،پاکدامن ساوجی و امینی ،)2012 ،آموزش نظریه
ذهن (امینیزدی ،کارشکی و کیافر ،)1962 ،آموزش مهارتهای مدیریت تنیدگی (دهقان،
کرمی ،پیری و کریمی )1969 ،و ...بوده است و خالء پژوهشی درباره تاثیر آموزش توانایی
خودنظمبخشی بر کاهش میزان پرخاشگری وجود دارد .همچنین این پژوهش میتواند
1. Özdemir, Y., Vazsonyi, A. T., & Çok
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زمینهساز پژوهشهای بیشتر در حوزه خودنظمبخشی شود .در سطح کاربردی نیز انجام این
پژوهش میتواند گامی مؤثر در راستای پیشگیری و کاهش رفتار پرخاشگرانه در سطح
مدارس باشد .در پژوهش حاضر با هدف مطالعه اثربخشی آموزش توانایی خودنظمبخشی
بر کاهش میزان پرخاشگری دانشآموزان با رفتارهای پرخاشگرانه مقطع راهنمایی شهر
رشت به دنبال بررسی این فرضیه هستیم که آموزش توانایی خودنظمبخشی بر کاهش میزان
پرخاشگری دانشآموزان با رفتارهای پرخاشگرانه مؤثر است.

روش
روش پژوهش حاضر شبهآزمایشی از نوع طرح پیشآزمون -پسآزمون با گروه گواه بود.
متغیر مستقل در این پژوهش آموزش توانایی خودنظمبخشی و متغیر وابسته پرخاشگری در
نظر گرفته شد .جامعه آماری شامل تمامی دانشآموزان پسر مقطع دبیرستان شهر رشت در
سال تحصیلی 1969 - 64بود که در مدارس دولتی تحصیل میکردند .نمونه پژوهش با
روش نمونه گیری خوشهای چندمرحلهای تصادفی بر حسب شرایط ورود به پژوهش مانند
داشتن هوش بهنجار ،سطح ناسازگاری معنادار و دارا بودن نمره معنادار پرخاشگری انتخاب
شدند و در دو گروه  10نفری آزمایش و گواه بهطور تصادفی جایدهی شدند .از میان 10
دانشآموز جایدهیشده در گروه آزمایش 66/2 ،درصد پایه دوم دبیرستان بودند .در گروه
گواه 61/2 ،دانشآموز در پایه دوم دبیرستان تحصیل میکردند .برای گروه آزمایش6 ،
جلسه  80دقیقه ای ،برنامه خودنظم بخشی آموزش داده شد درحالیکه برای گروه گواه
آموزشی اجرا نشد ،و در پایان هر دو گروه مورد پسآزمون قرار گرفنتد .برای انتخاب
افراد نمونه ابتدا لیستی از مدارس مقطع متوسطه پسرانه دولتی شهرستان رشت تهیه شد .از
بین این مدارس دو مدرسه به شیوه تصادفی ساده انتخاب شدند .در مرحله بعد از هر یک از
دو مدرسه ،سه کالس انتخاب شد و دانشآموزان ناسازگار توسط معلم معرفی شد و جهت
تشخیص دقیق با پرسشنامه ناسازگاری مورد ارزیابی قرار گرفتند .در نهایت  20دانشآموز
بر اساس شرایط ورود به پژوهش انتخاب و به شیوه تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه
جایدهی شدند .برای جمعآوری دادهها از ابزار زیر استفاده شد.
مقیاس هوشی وکسلر کودکان :این مقیاس در سال  1666توسط دیوید وکسلر
طراحی شد و در سال  1624مورد تجدیدنظر قرار گرفت .متوسط همسانی درونی
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گزارششده توسط وکسلر در  11گروه سنی برای مقیاس هوشبهر کلی ،کالمی ،و عملی به
ترتیب برابر  ،0/65 ،0/66و  0/61است .همسانی درونی برای خردهآزمونهای خاص
تغییرپذیری بیشتری داشته و کمترین ضریب همسانی برای الحاق قطعات برابر  0/66و
بیشترین ضریب برای گنجینه لغات برابر با  0/82به دست آمده است .ضرایب پایایی برای
خردهآزمونهای کالمی باالتر از عملی و پایایی بازآزمایی در فاصله زمانی متوسط  29روز
برای هر گروه سنی برای مقیاس کلی  0/65و برای مقیاسهای کالمی و عملی به ترتیب
 0/64و  0/82گزارش شده است .روایی این آزمون از طریق محاسبه همبستگی نمرات
خردهمقیاسها با نمره کل آزمون ،بیانگر روایی مطلوب این آزمون است .ضرایب روایی
این آزمون از  0/66تا  0/62گزارش شده است (شهیم.)1985 ،
پرسشنامه پرخاشگری باس و پری :برای جمعآوری دادههای این پژوهش از
پرسشنامة پرخاشگری باس و پری )1662( 1استفاده شده است .این پرسشنامه  26سؤالی
چهار جنبة پرخاشگری؛ فیزیکی ،کالمی ،خشم ،و خصومت را میسنجد و میزان
پرخاشگری کلی را نیز اندازهگیری میگیرد .این پرسشنامه برای گروههای سنی نوجوانان و
جوانان  18تا 22ساله ساخته شده است (باس و پری .)1662 ،از  26سؤال  5پرسش
پرخاشگری کالمی 6 ،پرسش فیزیکی 2 ،پرسش خشم ،و  8پرسش خصومت را
موردسنجش قرار میدهد .پرسشنامة پرخاشگری باس و پری ( )1662از همسانی درونی
بسیار باالیی برخوردار است .ضریب آلفای کرونباخ برای خردهمقیاسهای پرخاشگری
فیزیکی ،2کالمی ،9خشم ،4و خصومت 5به ترتیب  ،0/89 ،0/22 ،0/85و  0/22و ضریب
آلفای کرونباخ کل نمرههای پرسشنامه  0/86است .همبستگی بازآزمایی بعد از یک دوره
 6هفتهای برابر با  ،0/22 ،0/22 ،0/26 ،0/80و  0/80برای کل نمرات پرسشنامه بوده است
(عبادی و معتمدین1986 ،؛ لئونارد2005 ،؛ به نقل از گنجه ،دهستانی و زادهمحمدی،
 .)1962نتایج اجرای مقدماتی روی دانشآموزان مهاجر و غیرمهاجر سال اول متوسطه در
شهر بجنورد نشان داد که ضریب آلفا برای خرده مقیاسهای پرخاشگری فیزیکی ،کالمی،
1. Boss & Perry Aggression Questionnaire
)2. Physical aggression (PA
)3. Verbal aggression (VA
)4. Anger (A
)5. Hostility (H
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خشم و خصومت به ترتیب  0/26 ،0/58 ،0/29و  0/64و ضریب آلفای کرونباخ کل
نمرههای پرسشنامه  0/20است .نمرههای پرسشنامه پرخاشگری باس و پری همبستگی
معتبری با یکدیگر داشتند (لنگرودی1928 ،؛ به نقل از گنجه ،دهستانی و زاده محمدی،
.)1962باس و پری پایایی این آزمون را در بازآزمایی مجدد بین  0/22تا  0/80و همسانی
درونی این چهار عامل را با نمره کل برای روایی آن  0/22تا  0/86گزارش کردهاند
(پارسا .)1982 ،نمرهگذاری این پرسشنامه بر اساس یک مقیاس پنج درجهای از کامالً من
را توصیف نمیکند تا کامالً من را توصیف میکند است .در پژوهش حاضر اعتبار
پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برابر با  0/26بود.
پرسشنامه سازگاری دانشآموزان :این پرسشنامه دارای  55گویه با شیوه پاسخدهی
بلی خیر است که توسط سینها و سینگ در سال  1669با هدف شناسایی دانشآموزان
ناسازگار تدوین شد و روایی و اعتبار آن در پژوهشهای مختلف بررسی و تأیید شد .این
پرسشنامه یک ابزار خودگزارشی مداد -کاغذی است که در سال  1922توسط کرمی
ترجمه و نگارش شده است .این پرسشنامه دانشآموزان دبیرستانی (گروه سنی  14تا 18
ساله) با سازگاری خوب را از دانشآموزان با سازگاری ضعیف جدا میسازد .سینها و
سینگ ( )1669نسخه نهایی این پرسشنامه را بر روی نمونه  1650نفری ( 1200پسر و 250
دختر) از دانشآموزان دبیرستانی که از  40دبیرستان به تصادف انتخاب شده بودند ،اجرا
نموده و به کمک دادههای گردآوریشده ،پرسشنامه را برای جمعیت هدف هنجاریابی
نمودند .نویدی ( )1984ضرایب آلفای کرونباخ را برای پرسشنامه سازگاری ،بر روی 281
نفر دانشآموز دبیرستانی برای مؤلفهها و سازگاری کلی به ترتیب از  0/22تا  0/80به دست
آورد .در پژوهش نویدی ( )1982نیز پرسشنامه یادشده ،بر روی  164نفر دانشآموز پسر
دبیرستانی اجرا شد و ضرایب پایایی بر پایه آلفای کرونباخ به عنوان شاخص پایایی برای
سازگاری کلی برابر  0/82و برای سازگاری آموزشی ،عاطفی و اجتماعی به ترتیب برابر
 0/68 ،0/20و  0/65به دست آمد .در پژوهش خوشکنش ،اسدی ،شیرعلیپور و کشاورز
( ،)1986ضریب آلفای کرونباخ برای سازگاری اجتماعی  0/89به دست آمد .رجبی،
چهاردولی و عطاری ( ،) 1982برای بررسی روایی سازه  ،از روش تحلیل عاملی (تحلیل
مؤلفههای اصلی) استفاده کرد که پنج عامل ناسازگاری عاطفی ،اجتماعی ،آموزشی و
فردی شناسایی شدند.
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معرفی برنامه مداخلهای

برنامه مداخلهای حاضر بر پایه نظریه گاتفردسون و هیرشی ( )1666و روشهای
آموزشی ادوارد ورکمن و آلن کاتز ( )1665تدوین شده است که در  6جلسه  80دقیقهای
به مدت یک ماه بر روی گروه آزمایش اجرا شد .گاتفردسون و هیرشی در نظریه خود به
این معتقدند که افراد با ویژگی خودنظمبخشی میتوانند در برابر خشنودی کاذب و
مشکالت رفتاری مقاومت کنند (به نقل از علیوردینیا ،شارعپور و مرادی .)1962 ،ورکمن
و کاتز در نظریه خودمهارگری رفتار به این اشاره می کنند که خودمهارگری رفتاری برای
افزایش رفتارهایی که با رفتار مخل ناسازگارند به کار میرود (ورکمن و کاتز1665 ،؛
ترجمه محمداسماعیل .)1989 ،در این برنامه مداخله از روشهای حلمسئله ،ایفای نقش،
تمرین تنفس ،شمارش اعداد ،نوشتن و ضروریات استفاده شده است .محتوای این جلسات
برگرفته از منابع مرتبط و با پشتوانه پژوهشی در زمینه آموزش کارگاهی و گروهی
مهارتهای تنظیم خلق بود.
جدول  .1خالصه جلسات آموزشی خودنظمبخشی
جلسه

محتوای جلسه

تکنیک جلسه

این روشها و با عنوان تکنیک شش کاله فکری به دانش آموزان آموزش داده شد
به این شکل که در آن دانشآموزان یاد گرفتند تا با گذاشتن کالههایی به رنگهای
اول و دوم

روشهای حل

متفاوت بر سر خود در حالتهای متفاوت ،رفتارهای متنوعی را نیز از خود بروز

مسئله

دهند .دانشآموزان در اثر تعویض کالههای متفاوت فکری ،نقشی را بازی میکردند
فکرشان از (من) خود یا قالبهای ذهنیشان جدا شده و به سمت نقش ،هدایت
میشد.
در این روش به صورت ایفای نقش ،دانشآموزان به جلوی کالس آورده شدند و
سعی شد تا آنها عصبانی شوند یا نقش عصبانی را بازی کنند و در همین حال به آنها

سوم و
چهارم

روش یک گام
به عقب

پنجم و

روش تمرین

کالس هدایت شدند و به آنها گفته شد تا خود را در موقعیت عصبانی کننده تصور

ششم

تنفس

نمایند و سعی کنند حالت عصبانی به خود بگیرند در این حالت از آنها خواسته شد

آموخته شد تا در این حالت یک گام به عقب بروند .در ضمن به دانشآموزان گفته
شد تا در منزل نیز این روش را تمرین کرده و به صورت یک نقش در جلسه بعد آن
را استفاده کنند.
در این روش به دانشآموزان یاد داده شد تا هنگام عصبانی شدن بهآرامی تنفس
کرده چون این کار باعث آرامش آنها میشود .دانشآموزان داوطلب به جلوی

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

در این روش به دانشآموزان ،یاد داده شد تا توجه خود را در هنگام عصبانی شدن
هفتم و

روش شمارش

هشتم

اعداد

تغییر داده و در همین حال سعی کنند تا اعداد را از  1تا  10و بهآرامی بشمارند .به
این شکل که از دانشآموزان خواسته شد تا موقعیت عصبانیکننده را ترسیم کنند و
خود را عصبانی نشان دهند سپس از آنها خواسته شد تا سعی کنند در این هنگام
توجه خود را تغییر داده و معطوف به اعداد و شمارش آنها نمایند.
به دانشآموزان یاد داده شد تا به هنگام عصبانی شدن یا قرار گرفتن در چنین
موقعیتی بالفاصله احساسات خود را بنویسند .در این روش نیز از قاعده تغییر سمت
توجه استفاده گردید .دانشآموزان به سمت تابلو آمده و حالت عصبانی به خود
گرفته یا سعی کردند تا یک موقعیت عصبانیکننده را تعریف یا ترسیم کنند .سپس،

روش نوشتن و
نهم

روش
ضروریات

از آنها خواسته شد تا بالفاصله احساسات خود را بنویسند .این روش برای سایر
دانشآموزان نیز تکرار گردید و تکلیف منزل هم این بود تا در خانه تمرین کرده و
جلسه بعد را به عهده بگیرند .در روش ضروریات نیز از دانشآموزان خواسته شد تا
موقعیتهای عصبانیکننده را بنویسند و سپس از بین آنها با کمک معلم هیجانهایی
را که مهار کمتری روی آنها دارند را مشخص کنند .سپس از دانشآموزان خواسته
شد افکاری را که بیشتر موجب راهاندازی این حالت میشوند را شناخته و عنوان
کنند و جملههایی را به شکل تلقینگونه برای چنین موقعیتهایی حفظ کرده و
تکرار کنند.

نتایج
در جدول  2شاخصهای آماری نمرات پیشآزمـون و پـسآزمـون پرخاشـگری بـه همـراه
خردهمقیاسهای آن در گروه آزمایشی و گواه ارائهشده است.
جدول  .2شاخصهای آماری نمرات پیشآزمون و پسآزمون پرخاشگری به همراه خردهمقیاسهای آن
در گروه آزمایش و گواه
مؤلفه

گروه
آزمایش

پرخاشگری فیزیکی
گواه

پرخاشگری کالمی

آزمایش
گواه

وضعیت

میانگین نمرات

انحراف استاندارد

پیشآزمون

26/20

2/20

پسآزمون

8/80

1/55

پیشآزمون

25/80

9/12

پسآزمون

26/10

4/29

پیشآزمون

28/60

2/92

پسآزمون

10/90

0/65

پیشآزمون

28/10

9/64
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آزمایش
خشم
گواه

خصومت

آزمایش

گواه

نمره کل پرخاشگری

آزمایش

گواه

پسآزمون

26/60

9/10

پیشآزمون

22/10

1/66

پسآزمون

2/10

1/29

پیشآزمون

25/90

9/16

پسآزمون

24/40

2/68

پیشآزمون

28/80

2/96

پسآزمون

12/20

2/62

پیشآزمون

22/80

9/08

پسآزمون

21/60

9/19

پیشآزمون

119/20

9/26

پسآزمون

98/40

9/52

پیشآزمون

102/60

6/26

پسآزمون

62/20

2/89

به منظور آزمون فرضیه پژوهش در سطح نمره کل از تحلیل کوواریانس تکمتغیره
استفاده میشود .برای این کار مفروضههای استفاده از این روش بررسی میشود .ابتدا
همگنی شیب خط رگرسیون موردبررسی قرار گرفت که نشان داد تعامل بین شرایط و
پیشآزمون معنادار نیست ( )F=4/966 ،P>0/428درنتیجه دادهها از همگنی شیب
رگرسیون حمایت می کند .سپس به منظور بررسی یکسانی واریانس متغیر وابسته از آزمون
لوین استفاده شد که نشان د اد فرض همگنی خطاهای هر دو گروه برای نمره کل انگیزش
خواندن تأیید شد ( .)F=0/029 ،P>0/286بنابراین ،با توجه به همگنی شیب رگرسیون و
همین طور یکسانی واریانس متغیر وابسته برای بررسی آماری تفاوتها ،در سطح نمره کل
پرخاشگری از تحلیل کوواریانس تک متغیره استفاده شد که نتایج آن در جدول شماره 9
ارائهشده است.
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جدول  .3نتایج تحلیل کوواریانس تکمتغیره نمره پسآزمون پرخاشگری
مجموع

درجه

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

16258/682

1

16258/682

692/096

228/626

1

228/626

8/886

492/921

12

25/225

آماره منبع تغییرات
گروه
کوورایانس با گواه
پیش آزمون
خطا

F

سطح

ضریب

معنیداری

سهمی ایتا

0/001

0/624

0/008

0/949

همانطور که در جدول شماره  9مشاهده میشود ،تحلیل کوواریانس پسآزمون
نمرات متغیر پرخاشگری پس از تعدیل پیش آزمون ،نشان میدهد که با حذف اثر
نمرههای پیش آزمون ،اثر آموزش خودنظم بخشی بر نمرههای پس آزمون معنادار است
( .)F=692/096 ،df=1/12 ،P> 0/001به این ترتیب زمانی که اثر پیش آزمون مربوط به
گروهها حذف شود تفاوت بین گروهها معنادار است و میتوان نتیجه گرفت که آموزش
خودنظم بخشی در کاهش پرخاشگری دانشآموزان مؤثر بوده است.
همچنین برای تعیین اثر متغیر مستقل (آموزش خودنظم بخشی) بر خرده مقیاسهای
پرسشنامه پرخاشگری از آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغییره (مانکوا) استفاده شد .ابتدا به
منظور بررسی مفروضه همگنی ماتریس واریانس و کوواریانس از آزمون باکس استفاده
شد .نتایج مربوط به این آزمون نشان داد فرض همگنی خطای واریانسهای هر دو گروه

(آزمایش و گواه) برای خرده مقیاسهای پرخاشگری تأیید شد (M 4/286 ،P>0/228

= .)Boxپس میتوان از آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیره استفاده کرد .جدول شماره
 ،4آزمون معناداری تحلیل کوواریانس چندمتغیره خرده مقیاسهای پرخاشگری را نشان
میدهد.
جدول  .4آزمون معناداری تحلیل کوواریانس چندمتغیره خردهمقیاسهای پرخاشگری در گروههای
آزمایش و گواه
نام آزمون

مقدار

f

فرضیه dfخطا df

سطح معناداری

مجذور
ایتا

اثر پیالیی

0/660

4/000 11/000 282/002

0/001

0/660

المبدای ویلکز

0/010

4/000 11/000 282/002

0/001

0/660

4/000 11/000 282/002 102/548

0/001

0/660

بزرگترین ریشه روی 4/000 11/000 282/002 102/548

0/001

0/660

اثر هوتلینگ
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با توجه به جدول شماره  ،4آماره  Fتحلیل واریانس چندمتغیری بررسی تفـاوت گـروه
آزمایش و گـواه در خـرده مقیـاسهـای پرخاشـگری (پرخاشـگری فیزیکـی ،پرخاشـگری
کالمی ،خشم و خصومت) معنـیدار اسـت ( Wilks' Lambda= 0.010, F=282.007,

 .)p<0.001بنابراین می تـوان گفـت کـه بـین گـروه آزمـایش و گـواه حـداقل در یکـی از
خردهمقیاسهای پرخاشگری در پسآزمون بعد از گواه نمرات پـیش آزمـون و تعامـل بـین
خردهمقیاسهای پرخاشگری ،تفاوت معنیدار وجود دارد .در ادامه بـه بررسـی اثـرات بـین
آزمودنیها خردهمقیاسهای پرخاشگری پرداخته میشود که نتایج آن در جـدول شـماره 4
ارائه شده است.
جدول  .5اثرات بین آزمودنیها نمرات تحلیل کوواریانس چندمتغیره با گواه پیشآزمون و تحلیل
پسآزمون (پرخاشگری فیزیکی ،پرخاشگری کالمی ،خشم ،و خصومت) گروههای آزمایش و گواه
مجموع

درجه

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

1284/462

1

1284/462

110/606

1089/868

1

1089/868

485/668

0/001

خشم

1201/862

1

1201/862

922/024

0/001

0/656

خصومت

994/015

1

994/015

41/112

0/001

0/246

متغیرها
پرخاشگری
فیزیکی
گروه

پرخاشگری
کالمی

F

سطح

ضریب

معناداری

ایتا

0/001

0/888
0/622

همانطور که در جدول  5مشاهده میشود ،نتایج آزمون اثر بین آزمودنیها نشان
میدهد که از بین خردهمقیاسهای پرخاشگری اثر بینگروهی در میزان پرخاشگری
فیزیکی ()F=110/606 ،df=1 ،P> 0/001؛ پرخاشگری کالمی (،df=1 ،P> 0/001
)F=485/668؛ خشم ( )F=922/024 ،df=1 ،P> 0/001و خصومت (،df=1 ،P> 0/001
)F=41/112؛ پس از تعدیل پیشآزمون ،نشان میدهد که با حذف اثر نمرههای
پیشآزمون ،اثر آموزش توانایی خودنظمبخشی بر نمرههای پسآزمون پرخاشگری
فیزیکی ،پرخاشگری کالمی ،خشم و خصومت معنادار است به این ترتیب زمانی که اثر
پیشآزمون مربوط به گروهها حذف شود تفاوت بین گروهها معنادار است و میتوان نتیجه
گرفت که آموزش توانایی خودنظمبخشی در کاهش پرخاشگری فیزیکی ،پرخاشگری
کالمی ،خشم و خصومت مؤثر بوده است.
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بحث و نتیجهگیری
هدف این پژوهش ،بررسی اثربخشی آموزش توانایی خودنظمبخشی بر کاهش میزان
پرخاشگری در دانشآموزان با مشکالت رفتاری بود .نتایج پژوهش حاضر نشان داد
آموزش توانایی خودنظمبخشی بهطور معنیداری موجب کاهش پرخاشگری در
دانشآموزان با رفتارهای پرخاشگرانه میگردد .همچنین ،دانشآموزان گروه آزمایش در
تمامی چهار خردهمقیاسهای پرسشنامه پرخاشگری (پرخاشگری فیزیکی ،پرخاشگری
کالمی ،خشم ،و خصومت) نسبت به پیشآزمون در پسآزمون نمرههای پایینتری به
دست آوردند؛ به این معنی که نمره پرخاشگری آنها ،کاهش قابلمالحظهای یافت .این
یافته با نتایج پژوهشهای حمامه و رونن -شنهاو ( ،)2019روزدمیر و وازونی (،)2019
رونن و همکاران ( ،)2019دنیسون و همکاران ( ،)2011حمامه و رونن -شنهاو (،)2012
وینستوک ،)2006( 1رونن ()2006؛ همسو است .همچنین ،این یافته همسو با پژوهش رونن
و همکاران ( ،)2002بود که ارتباط منفی بین خودنظمبخشی و پرخاشگری را گزارش
کردند .مطالعات دیگری نیز در تأیید تاثیر آموزش خودنظم بخشی بر کاهش رفتار
پرخاشگرانه انجام شده است .در این راستا ،رونن و همکاران ( )2019در پژوهشی به این
نتیجه دست یافتند که نیاز شدید به تعلق (حساسیت به رد اجتماعی) به عنوان یک عامل
خطر ،شادی و مهارتهای خودنظمبخشی به عنوان عوامل محافظتکننده در پیشبینی
پرخاشگری نوجوانان بودند .همچنین ،یافتههای پژوهش روزدمیر و وازونی ( )2019حاکی
از اثرات مستقیم و غیر مستقیم فرایندهای والدگری در پرخاشگری از طریق خودنظمبخشی
پایین بود .بهطور خاص ،نتایج نشان داد که فرایندهای والدگری نامناسب به شکل مستقیم با
خودنظمبخشی پایین و بهطور غیرمستقیم با پرخاشگری ارتباط داشتند .در مجموع،
فرایندهای والدگری و خودنظمبخشی پایین توانستهاند  21درصد از میزان پرخاشگری را
پیشبینی کنند .و حمامه و رونن -شنهاو ( )2019در پژوهشی به مرور مطالعات پیشین به
شناسایی دو منبع می پردازد که ممکن است به کاهش رفتار پرخاشگرانه در شرایط عادی و
بحرانی کمک مانند :حمایت اجتماعی به عنوان منابع زیست محیطی ،و خودنظمبخشی به
عنوان یک منبع شخصی .همچنین ،رونن ( )2006در پژوهشی با عنوان نقش مهارتهای
خودنظمبخشی بر کاهش خشونت در میان نوجوانان با استفاده از مدل مداخله
1. Winstok
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خودنظمبخشی رونن و روزنبام ( ،)2001به این نتایج دستیافتند که مدل مداخله
خودنظمبخشی در کاهش پرخاشگری مؤثر بود .همچنین ،نرخ پرخاشگری در گروه
مداخله در مقایسه با خط پایه و در مقایسه با گروه گواه بهطور قابل توجهی کاهش یافته
بود .همچنین نوجوانان در معرض برنامه مداخله خودنظمبخشی فکر خصمانه و احساسات
منفی خود را تغییر داده و توانستند آنها را گواه و بدون پرخاشگری رفتار کنید .همچنین
همسو با مطالعات پیشین یافتهها نشاندهنده اثر کاهشدهنده خودنظمبخشی بر رفتار
نافرمانی مقابلهای است (امسی جینیس و گلدشتاین1662 ،1؛ رونن.)2005 ،2009 ،
همچنین ،مهارتهای خودنظم بخشی در کاهش رفتار پرخاشگرانه در مدرسه ،و افزایش
ظرفیت مقابله مؤثر است (ام سی جینیس و گلدشتاین1662 ،؛ رونن 2009 ،1662 ،و
.)2005
در تبیین این یافته میتوان گفت کمبود مهارتهای خودنظمبخشی مشاهدهشده در
کودکان به رفتار پرخاشگرانه ،بیش فعال و تکانشی (رونن )1662 ،مربوط میشود .همچنین
مشخص شده است که کودکان پرخاشگر ،با توجه به داشتن مشکالت در خودنظمبخشی،
در یافتن طرحی برای پاسخهای خود مشکل دارند که به نوبه خود آسیبزا ،تکانشی و
مهارنشده هستند ،که موجب افزایش احتمال رفتار پرخاشگرانه میشود (آیزنبرگ1664 ،؛
پاپ 2و بیرمن1666 ،؛ رونن .) 2009 ،1662 ،با توجه به مدل پردازش اطالعات اجتماعی،
میتوان استدالل کرد که کودکانی که مهارتهای خودنظمبخشی دارند به شیوهای
متعادلتر فکر میکنند و دارای ظرفیت برنامهریزی و تفکر به شکل متعادلشدهتر هستند و
به پشتیبانی از کدهای اجتماعی به شیوهای هدایتشده ،در تعبیر و تفسر رویدادها به
صورت واقعبینانهتر اقدام میکنند .بر این اساس ،به انتخاب پاسخهای دارای پرخاشگری
کمتر نسبت به کودکان با مهارتهای خودنظمبخشی معیوب میپردازند (دوج 9و
همکاران .)2002 ،کودکان با خودنظمبخشی باال دارای ظرفیت تنظیم هیجانهای خود
هستند و هیجانهای منفی خود را به صورت پرخاشگری آشکار بیان نمیکنند (دوج،
1686؛ آیزنبرگ 4و همکاران1664 ،؛ آیزنبرگ و همکاران1666 ،؛ آیزنبرگ و همکاران،
1. McGinnis & Goldstein
2. Pope & Bierman
3. Dodge
4. Eisenberg
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 .)1668مطالعات متعدد انجامشده بر روی کودکان و نوجوانان به وضوح نشان از ارتباط
قوی بین رشد مهارتهای خودنظمبخشی  ،مانند به تعویق انداختن رضایت ،حل مسئله و
کاهش رفتار پرخاشگری دارد (آداک 1و همکاران2000 ،؛ گیورگ 2و آداک2008 ،؛
وزبرود.)2002 ،
پژوهش حاضر با محدودیتهایی مواجه بوده است .اول این که متغیرهایی مانند جنس
و طبقه اجتم اعی اقتصادی فرهنگی و سایر متغیرهای مزاحم تأثیرگذار بر تظاهرات هیجان و
پرخاشگری به خوبی کنترل نشده است .دوم این که مشکالت اجرایی امکان انتخاب نمونه
با حجم بیشتر و به شیوه تصادفی را امکانپذیر نساخته است .بدین ترتیب انجام پژوهشهای
مشابه در دانشآموزان پسر ،دختر و هر دو جنس؛ همچنین ،پژوهشهای مشابه در مقاطع
مختلف تحصیلی و به شیوه انتخاب تصادفی به منظور ایجاد زمینه مقایسه و کشف
تفاوتهای تحولی در این زمینه برای پژوهشهای آتی پیشنهاد میشود .بر اساس نتایج
پژوهش حاضر پیشنهاد میشود آموزش مهارتهای خودنظمبخشی به صورت برنامه درسی
منظم رسمی و غیررسمی از سنین پایه در دستور کار آموزش و پرورش قرار گیرد.

منابع
اشترزاده ،ل؛ و علیپور ،ا .)1982( .تأثیر آموزش راهبرد خود نظارتی بر اصالح رفتارهای
دانش آموزان دارای اختالل نقص توجه .پژوهش در حیطه کودکان استثنایی،9 ،
.202-222
امین یزدی ،ا؛ کارشکی ،ح؛ و کیافر ،م .)1962( .اثر بخشی آموزش نظریه ذهن بر کاهش

پرخاشگری و افزایش توانایی نظریه ی ذهن در کودکان پیش دبستانی .فصلنامه
پژوهش در سالمت روانشناختی.56-62 ،28 ،
پارسا ،م .)1982( .هوش هیجانی .تهران :رشد.
جعفری ،س؛ امانالهنژاد کلخوران ،م؛ و طالبی ،ر .)1969( .تاثیر آموزش کنترل خشم بر

پرخاشگری دختران تکواندوکار نوجوان مبتدی .فصلنامه مطالعات روان شناسی
ورزشی.88-22 ،9 ،
1. Ayduk
2. Gyurak
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حسینخانزاده ،ع؛ همتی علمدارلو ،ق؛ آقابابایی ،حسین؛ مرادی ،اعظم؛ و رضایی ،صدیقه.
( .)1960پیشبینی ظرفیت خودنظم بخشی از طریق انواع جهتگیریهای مذهبی و
نقش آن در کاهش بزهکاری .پژوهشنامه حقوقی.16-96 ،2 ،
خوشکنش ،ا؛ اسدی ،م؛ شیرعلیپور ،ا؛ و کشاورز افشار ،ح .)1986( .نقش نیازهای بنیادین

و حمایت اجتماعی در سازگاری اجتماعی دانشآموزان مقطع متوسطه .فصلنامه ی
روانشناسی کاربردی82٫ -64 ،1 ،
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