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 چکیده

انش شناختی رفتاری برکاهش پرخاشگری پدران د هدف بررسی اثربخشی آموزش برنامهاین پژوهش با 
آزمون با پس-آزمونانجام شده است. پژوهش حاضر از نوع آزمایشی با طرح پیش توانی دهنیکمآموزان 

مقطع ابتدایی ناحیه  توانی دهنیکمآماری این پژوهش را کلیه پدران دانش آموزان  جامعه .بودگروه کنترل 
گیری با استفاده از روش نمونه د ونفر بودن 90جمعا  دادند که تشکیل 1391-97اهواز در سال تحصیلی  یک

به باال بود، انتخاب و به  38ا در پرسشنامه پرخاشگری نفر از پدرانی که نمرات آنه 20، تصادفی ساده
 -شناختی جلسه برنامه12ایگزین شدند. گروه آزمایش، در جو کنترل صورت تصادفی در دوگروه آزمایش 

الی پرخاشگری و وس 25ها از پرسشنامه آوری دادهعجمرفتاری شرکت وآموزش دریافت کردند. برای 
تحلیل وورد تجزیهمها از طریق آزمون آماری کوواریانس مصاحبه بالینی همراه با مشاهده استفاده شد. داده

رفتاری برکاهش پرخاشگری  -شناختی ریانس نشان داد که آموزش برنامهقرار گرفت. نتایج تحلیل کووا
-نسبت به پدران گروه کنترل در پس یو پدران گروه آزمایش گذاراثر توانی دهنیکمپدران دانش آموزان 

آموزش گرفت که  توان نتیجهمیاین مبنا  بر. نشان دادندداری پرخاشگری کمتری آزمون، به طور معنی
 . استمؤثر  توانی دهنیکمدر کاهش پرخاشگری پدران دانش آموزان  رفتاری -شناختی برنامه
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 مقدمه

کودکان و نوجوانان جوامع بشری امروزی  یکی از مسائل و مشکالت در 1توانی ذهنیکم
 %3ماند و یک اختالل نسبتاً شایع است که حدود باشد که تا سن بزرگسالی نیز باقی میمی

مطابق آمار دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی در ایران ساالنه  کند.جمعیت را مبتال می
شود نی به جمعیت کشور افزوده میتوانی ذههزار کودک با ناتوانی هوشی و کم 22حدود 

توانی کماختالل (. 1392، و مرادی شریفی درآمدیبه نقل از ؛ 2009 ،2و ولف شم)
نحراف معیار از میانگین هوش عمومی ا 2 شود، که هوش آنها حدودشامل افرادی میذهنی 
تر بوده و دارای اختالل در کارکرد سازشی هستند و از نظر رشدی دچار تاخیر پایین
پذیرند های که دارند، بسیار آسیباین دانش آموزان به علت ویژگیباشند. گیری میچشم

ف، به جای حمایت و نیاز به حمایت و مراقبت ما دارند. اما گاهی بزرگساالن به دالیل مختل
پرخاشگری  دهند.شگری، آزار و تنبیه قرار میو مواظبت از کودکان، آنان را مورد پرخا

 این. است امروزی جامعه اجتماعی روانی دهپیچی و شایع معضالت از به کودک یکی

 و درازمدت پیامدهای و آثار دارای کودکی دوران ناگوار تجربیات و پدیده
 و 3آندا)است  بزرگسالی دوران در شخصیت ازگاریس و تحول بر ناخوشایندی

خشونت صورت آشکار بدرفتاری با کودک است و  (. پرخاشگری یا2001 همکاران،
(. پرخاشگری یا 2001، 2شود )ربوتینیعمدتاً به جراحات و صدمات قابل مشاهده منجر می

(. به 1999 ،5شود )آرمنتافرسای او اطالق میکشیدن طاقت خشونت علیه کودک به درد
دیدگی کودک انسانی بوده منجر به آسیبدیگر، پرخاشگری یا خشونت که غیر تعبیر

شود که (. تنبیه عاطفی یا کالمی نیز به الگوهای رفتاری اطالق می1388شود )ابراهیمی، می
رشد عاطفی یا عزت نفس کودک را دچار اختالل کند. انتقاد دائمی، تهدید، طرد و تحقیر 

های پرخاشگری قدان عشق، محبت، راهنمایی و هدایت، از جمله شاخصو همچنین ف
د کودک توسط مراقبان نزدیکش (. متاسفانه در بیشتر موار2001، 1شود )بینمحسوب می
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(. 1931يوشان و همکاران، آذرنگیرد )و مادر(، مورد پرخاشگری قرار می)پدر 
دیدگاه پدر نسبت به  پرخاشگری به کودکان توسط پدر به سه عامل وابسته است:

به رفتار  پرخاشگری، درک پدر از شدت اختالل رشدی کودک و خشم پدر در پاسخ
توان با کم آموزانر این میان کودکان و دانش(. د2005، 1دورانت نامناسب کودک )اتچ و

معلول مورد پرخاشگری های تحولی، بیشتر از همساالن غیربه دلیل رفتار و محدودیتذهنی 
(. همچنین با توجه به مشکالت خاص 1388افروز، گیرند )های جسمی قرار میو آسیب

های خاص و نیاز آنان به مراقبتو  ذهنی توانکماختالل ویژه کودکان کودکان معلول و به
ها و نیز توجه به این با توجه به فشار روانی وارد بر والدین به دلیل این مشکالت و مسئولیت

هایی که فشار روانی گذارد و در خانوادهبر کارکرد خانواده اثر میموضوع که فشار روانی 
، و همکاران باال وجود دارد احتمال بالقوه رفتارهای پرخاشگرانه و تنبیهی باالست )علیزاده

1390 .) 
اند. این ها برای کاهش پرخاشگری، بر مداخله در خانواده تمرکز کردهبیشتر پژوهش

اهی والدین در مورد مهارت فرزندپروری، کنترل خشم، تغییر ها شامل افزایش آگمداخله
رفتاری متمرکز بر  -باشد که روش شناختیباورها، کاهش استرس و رفتارهای تنبیهی می

-های پرخاشگر میهای مداخله در خانوادهترین روشیکی از شایع 2(AFCBTرفتار )سوء

ف پژوهش حاضر تعیین و شناسایی (. با توجه به مطالب بیان شده هد1991، 3باشد )کولکو
-کمبا  دران دانش آموزانبرکاهش پرخاشگری پرفتاری  - ختیشنا تأثیر آموزش برنامه

آمیزتر است تر و فاجعهباشد. خشونت علیه کودکان از سایر موارد دردناکتوان ذهنی می
ه اهلیتی برای چرا که کودکان قدرت دفاع از خود را نداشته، نه زبانی برای فریاد دارند و ن

است  تر و پایدارتراقامه دعوی، از طرفی اثرات پرخاشگری علیه کودکان بسیار مخرب
، یک مسأله سالمت عمومی با کودکان ناتوان بدرفتاری(. 1391سیف نراقی و نادری، )

بحرانی است و اصطالح ناتوانی شامل طیفی کامل از آسیب جسمی، ذهنی و عاطفی است 
شناختی خود کامال به به خاطر عدم پختگی اجتماعی و رواناین کودکان  (.2007، 2هیبارد)

های مختلف کند تا در برابر شکلبزرگساالن وابسته هستند. این وابستگی آنها را وادار می
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از سوی دیگر والدین آنان نیز به علت  .کودکان باشند پذیرتر از بقیهشدن آسیب قربانی
داری خود را از دست ندگی دارند در مواقعی خویشتنفشارهای روانی زیادی که در ز

(. 1387مردانی جوقانی، گیرند این عامل ناخوشایند را از راه بردارند )دهند و تصمیم میمی
 به پرخاشگری بدترتواند والدین، می اسنادهای عمدی منفی طرفی انتظارات غیرواقعی و از

ها همچنین پژوهش مثبت منجر شود.های آموزش به شیوهعلیه کودک و اطمینان کمتر 
های خاص دارند، مورد غفلت قرار دهند که والدین، کودکانی را که ویژگینشان می

دهد که پدران دارای دانش (. نتایج نشان می2002، 1دهند )اسمیت و فونگمی
در مقایسه با پدران دانش آموزانی که کمتر دچار کم توانی ذهنی  توان ذهنیکمآموز

بیشتر با مشکالت رفتاری دانش آموز درگیرند، به همین ترتیب فشار روانی بیشتری هستند 
کنند و نیاز به حمایت بیشتری دارند. به طور کلی تجربه پدران از داشتن را تجربه می

باشد: پذیرش یا عدم پذیرش، می شامل چند موضوع توان ذهنیکم اختالل طیفکودکان 
و چهارمین موضوع، عدم توانمندی پدر در  متی پدراحساسات منفی، سالمتی و ناسال

هایی همچون: عدم آگاهی از مجموعهریت خود و کودک است، که شامل زیرمدی
ریزی بلندمدت برای آینده کودک و خانواده، نداشتن مشکالت کودک معلول، عدم برنامه

م استفاده های الزم از نحوه مراقبت جسمی و روانی کودک، فشار روانی مزمن، عدآگاهی
نهایت عدم توانمندی در برقراری ل مشکل در برخورد با مشکالت و درهای حاز مکانیزم

ارتباط اثربخش با کودک و دیگران که منجر به عدم پذیرش، پرخاشگری و تنبیه بدنی 
 (. 2005، 2و همکاران شود )دیهوفکودک معلول ذهنی می

عنوان روشی برای کنترل رفتارهای  متاسفانه برای این دسته از والدین پرخاشگری به
از  شتریب ترنییپا التیتحص سطح دارای سازی شده است. پدراننامطلوب فرزندان درونی
 تواند بهیامر م نیاکنند. میاستفاده  یتیترب روش کیبه عنوان  پرخاشگری و تنبیه بدنی

 یاسب و طوالنمن یتیترب هایروش ،پرخاشگریاز اثرات سوء  پدران نیا یعدم آگاه علت
؛ به نقل از آقابیگلویی، 2001، 3پارک)گذرانند، باشد یم کودک باوالدین که  یبودن زمان

های در کسب مهارتوسیله والدین، ه کودکان مورد پرخاشگری قرار گرفته ب. (1380
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های اصلی فکر کردن را به دست شوند، مهارتبنیادی در دامان خانواده دچار مشکل می
اجتماعی مناسبی ندارند  -نویاعتماد به نفس ضعیفی خواهند داشت و رشد معآورند، نمی

 .نهایت در بزرگسالی ممکن است نقش مثبت و موثری در اجتماع نداشته باشندو در
زنند که ساالنه در سراسر جهان چهار میلیون کودک تا المللی تخمین میهای بینسازمان

در این میان کودکان و گیرند. غفلت قرار می ه و پرخاشگری وسالگی، قربانی تنبی12سن 
های خود بیش از سایر کودکان مورد انواع آموزان با نیازهای ویژه به دلیل محدودیتدانش

های این کودکان، تولد کودک خانواده گیرند. درخشونت، پرخاشگری و تنبیه قرار می
خوردن است که سبب برهم نی برای والدین مبتال به ناتوانی حامل باری از فشارهای روا

های جسمانی کودک بر خو و ویژگیوشود. رفتارها، خلقتگی آنان مییافسازش آرامش و
ها با معیارهای والدین گذارد و در صورتی که این ویژگیفرزند اثر می -تعامل والدین

 .توجهی قرار دهدتواند کودک را در معرض بدرفتاری یا بیتفاوت بسیار داشته باشد می
اند هایی که به واسطه داشتن فرزندانی با ناتوانی از جامعه فاصله گرفتههمچنین در خانواده

یاریگر روش، زمینه بروز رفتارهای پرخاشگرانه نسبت به فرزندان معلول خود بیشتر است )
1387 .) 

طور مداوم در  هکودکان در کنار آمدن با فوران خشم و پرخاشگری اعضای خانواده، ب
های تنیدگی، هراس و اضطراب های مختلفی را به صورت نشانهتغییر هستند و واکنشحال 

های تحولی که با ها و آسیب(. اختالل2008، 1پوگیندهند )با همساالن یا مدرسه نشان می
شود هایی را شامل میانگاری او همراه است، بیشتر آسیبپرخاشگری به کودک و نادیده
دهد و خطر بروز ری نامناسب در آینده را افزایش میکه احتمال شکست و سازگا
(. کودکان مورد 2008، ماکهآورد )وجود میه تری را بمشکالت هیجانی بسیار جدی

گذاری کنند که درک، نامپرخاشگری قرار گرفته در جهانی از جنجال و افراط زندگی می
(. به طور 2010همکاران، و  2کاماراسوانیکند )و تعدیل حاالت درونی آنها را دشوار می

اند در معرض خطر گرفته کلی نوجوانان و بزرگساالن که در معرض خشونت والدین قرار
خشن مشخص  فزاینده برای بروز مشکالت بین فردی هستند که با اعمال پرخاشگرانه و

(. نباید جای شگفتی باشد که پرخاشگری 2010ایزدی فرد و سپاسی آشتیانی، شود )می
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های پزشکی، باری برای جامعه دارد. هزینهسبت به کودک پیامدهای زیانوخشونت ن
ده کننقانونی، آموزشی و خدمات رفاه کودک با بدرفتاری، در ایاالت متحده به رقم نگران

رو در این زمینه در تمامی سطوح پیشگیری و از اینمیلیارد دالر رسیده است.  8/103
ها برای هایی در مورد مداخلهه طور کلی ارزیابیمداخله، یک حس اضطرار وجود دارد. ب

رفتاری  -دهند که رویکردهای شناختیانگاری، نشان میپرخاشگری، تنبیه جسمی و نادیده
ها به طور این شیوه. های مورد تایید برای کمک به والدین پرخاشگر هستندترین شیوهرایج

های ری علیه کودک و مهارتگیری در تعدیل رفتارهای مرتبط با پرخاشگکامال چشم
رفتاری دارای  -مدل شناختیش کودک و کنترل فردی، موثر هستند. مناسب پرور

باشد. این می ای اجرای آن ساده و تاثیرگذارای قوی و در هر فرهنگ و جامعهپیشینه
ها شامل افزایش آگاهی والدین به ویژه پدران در مورد مهارت فرزندپروری، کنترل مداخله
 هایروش ترینشایع از یکیباشد. بنابراین تغییر باورها و کاهش پرخاشگری می خشم،

است  شناختی رفتاریمادر به روش و پدر آموزش پرخاشگر، هایخانواده در مداخله
 اثربخشی( به بررسی 1387)و همکاران  شکوهی یکتا(. 2002و همکاران،  1)ساندرز

 و پذیرآموزش توان ذهنیکم ودکانک مادران به مدیریت خشم هایمهارت آموزش

این است که آموزش مدیریت خشم ه کنندبیان ی پژوهشاه. یافتهپرداختند دیرآموز
و  صرامی. ردهای کنترل خشم تأثیر مثبت داردافزایش استفاده از راهب برکاهش خشم و

رفتاری وسواس پدران بر کاهش  -به بررسی تاثیر درمان شناختی. (1387) همکاران
ها نشان داد که عالیم وسواس پدران به طور تالالت رفتاری کودکان آنها پرداختند. یافتهاخ

آزمون تفاوت داری کاهش یافته است. اما اختالالت رفتاری کودکان در مرحله پسمعنی
مک  .داری داشتله پیگیری تفاوت معنیداری با گروه کنترل نداشت ولی در مرحمعنی

( به بررسی رفتارهای کودکان در معرض خشونت والدین، قبل و 5200) 2فارلین و همکاران
رفتاری( یک ساله برای مادرانی که  -برنامه درمانی )مبتنی بر شناختی پس از اجرای

ها نشان داد که مشکالت رفتاری دهند پرداختند. یافتهکودکان خود را مورد آزار قرار می
ای مادران آنها درمانی یک ساله بر نامهکودکان در معرض آزار و خشونت پس از اجرای بر

                                                                                                                    
1. Sanderz 

2. Mcfarlin, Fana, Gorup, Oberin & Vatsoon 
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رفتاری فردی و  -( به بررسی اثربخشی آموزش شناختی1991) 1کولکو. بهبود یافته است
دهند خانواده درمانی بر والدینی که کودکان خود را مورد اذیت و تنبیه جسمی قرار می

انه آنها نسبت به ها نشان داد که اضطراب والدین و رفتارهای پرخاشگرپرداختند. یافته
( به بررسی 2002) 2کودکان خود کاهش یافته است. رانیون، دبلینگر، ریان، کوالر

رفتاری بر والدینی که کودکان خود را مورد پرخاشگری قرار  - اثربخشی آموزش شناختی
ها نشان داد که رفتارهای پرخاشگرانه والدین پس از مداخله به دهند، پرداختند. یافتهمی

های ( به بررسی استفاده از کتاب2012) 3داری کاهش یافت. ریچ و همکارانعنیطور م
ها نشان داد که استفاده کودک بر تغییر نگرش پدران در مورد پرخاشگری پرداختند. یافته

 آموزشی باعث کاهش استفادههای غیرکودک در مقایسه با کتاب های آموزشیاز کتاب
به بررسی اثربخشی ( 1981) 2سنتوینون، ریس و بنسشود. پدران از پرخاشگری می
-رفتاری بر کاهش پرخاشگری بزرگساالن کم -روش شناختی آموزش مدیریت خشم به

دار ها کاهش پرخاشگری در طول زمان و تفاوت معنیخفیف پرداختند. یافته توان ذهنی
 -روش شناختی آموزش مدیریت خشم به دهدها را نشان داد. این مطالعه نشان میبین گروه

پژوهش هدف در همین راستا تواند مؤثر باشد. می توان ذهنیرفتاری با بزرگساالن کم
کاهش  رفتاری بر -شناختی آموزش برنامه باشد: آیاوال زیر میئپاسخگویی به سحاضر 

 باشد؟اثربخش میتوان ذهنی با کمپرخاشگری پدران دانش آموزان 

 روش
باشد که در آن از آزمایشی میردی بوده و از لحاظ روش، اربتحقیق حاضر از نظر هدف ک

آزمون با گروه کنترل استفاده شده است. جامعه آماری این تحقیق پس -آزمونطرح پیش
مقطع ابتدایی ناحیه یک  خفیف توان ذهنیکماختالل مل کلیه پدران دانش آموزان شا

گیری در این روش نمونهشند. بامشغول به تحصیل می 1391-97اهواز که در سال تحصیلی 
 به منظور انتخاب نمونه ابتدا پرسشنامه. است تصادفی ساده گیرینمونه پژوهش،

  90به تعداد  خفیف ناحیه یک اهواز توان ذهنیکمپرخاشگری در بین پدران دانش آموزان 

                                                                                                                    
1. Kolko 

2. Runyon, Deblinger, Ryan & Kolar 

3. Reich, Penner, Duncan & Auger 

4. Benson, Rice & Vincent 
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شگری نفر از پدرانی که نمرات حاصل از پرسشنامه پرخا 20اجرا شد. سپس از بین آنها  نفر
بود به صورت تصادفی انتخاب شده و به صورت تصادفی در گروه  38آنها باالتر از 

 ( جایگزین شدند.نفر 10( و گروه کنترل )نفر 10آزمایش )
با پرخاشگری بر روی پدران دانش آموزان  برای اجرای این پژوهش ابتدا پرسشنامه

ها، از بین پدرانی تایج پرسشنامهناحیه یک اهواز اجرا شد. پس از استخراج ن توان ذهنیکم
نفر به صورت تصادفی انتخاب  20بود،  38پرخاشگری آنان باالتر از  که نمرات پرسشنامه

نفر( جایگزین 10نفر( و کنترل )10شدند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش )
و به  رفتاری به صورت هفتگی -شناختی جلسه آموزش برنامه12ایش، گشتند. به گروه آزم

گونه کنندگان گروه کنترل هیچای در هفته داده شد و شرکتدقیقه 10 جلسه 2مدت 
آموزشی دریافت نکرده و به روال عادی خود ادامه دادند. سپس یک ماه و نیم بعد از 

آزمون از دو گروه آزمایش و پس ،رفتاری به گروه آزمایش -آموزش برنامه شناختی
که پرسشنامه پرخاشگری را بین پدران دو گروه آزمایش و  کنترل گرفته شد به این صورت

آزمون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و نتایج آن کنترل پخش شد و نتایج حاصل از پس
 خالصه جلسات گروهی آموزش برنامهبین دو گروه آزمایش و کنترل مقایسه شد. 

 و 1رفتاری هاوتن -تیبا اقتباس از اصول درمان شناخ رفتاری که توسط محقق -شناختی
( و پژوهش ایزدی فرد و سپاسی 1139 ، ترجمه فتی،3درمانی )بکشناخت، 2کالرک

 باشد.طراحی گردید، به شرح زیر می( 2010آشتیانی )

 رفتاری -. شرح جلسات گروهی آموزش برنامه شناختی1جدول 
 هاتکنیک شرح جلسات جلسات

جلسه اول: بیان 
 قوانین گروهی

دقیقه(. معرفی روند  20ر و اعضای گروه به یگدیگر )معرفی درمانگ
دقیقه(. گرفتن بازخورد از اعضای  30رفتاری ) -آموزش شناختی

گروه درباره کیفیت جلسه و دادن تکلیف خانگی )فرم نظرخواهی و 
 10پیشنهادات درباره زمان و نحوه برگزاری جلسات آموزشی( )

 دقیقه(

 نظم و مقررات گروه
 رازداری جلسات

تعهد به انجام تکالیف 
 هر جلسه

 مراحل درمان

                                                                                                                    
1. Haotoon 

2. Kelark 

3. Beak 
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جلسه دوم: 
معرفی کودکان 
 کم توان ذهنی

های کودکان دقیقه( معرفی ویژگی 10تور جلسه )مشخص کردن دس
دقیقه( گرفتن بازخورد از اعضای گروه  20توان ذهنی خفیف )کم

درباره کیفیت جلسه و دادن تکلیف و مطالعه آن در منزل )تهیه برشور 
 دقیقه( 10توان ذهنی خفیف( )های کودکان کمدرباره ویژگی

  افکار خودآیند
 منفی

 ای افکار واسطه
ها، )قوانین، فرض

 ها(نگرش
 باور بنیادی 
 خطاهای شناختی 

  تکنیک جمع
 آوری شواهد

  آموزش
ناهماهنگی شناختی 

)آموزش اثرات منفی 
 پرخاشگری و عاطفی(

جلسه سوم: 
 شروع آموزش

جلسه و مرور تکالیف جلسه قبل و پاسخ دادن مشخص کردن دستور 
دقیقه( ادامه مباحث جلسه قبل درباره  10به سواالت اعضای گروه )

دقیقه( رفتن  20توان ذهنی خفیف )ی کودکان کمهامعرفی ویژگی
بازخورد از گروه درباره جلسه و دادن تکلیف خانگی )تهیه بروشور 

 دقیقه( 10فیف( )توان ذهنی خهای کودکان کمدرباره ویژگی

جلسه چهارم: 
آموزش مدل 

A-B-C 

مشخص کردن دستور جلسه و سوال از تکالیف جلسه قبل و پاسخ به 
 A-B-C( )20دقیقه( آموزش مدل شناختی ) 10سواالت گروه )

دقیقه( گرفتن بازخورد از گروه درباره جلسه و دادن تکلیف خانگی 
 یقه(دق DTR( )10)دادن برگه ثبت افکار ناکارآمد 

جلسه پنجم: 
-آموزش مهارت

 ها

مشخص کردن دستور جلسه و مرور تکالیف جلسه قبل و پاسخ به 
 دقیقه( 10سواالت گروه )

دقیقه( گرفتن بازخورد از گروه  20شناسایی و بازسازی شناختی )
درباره جلسه و دادن تکلیف خانگی )دادن برگه ثبت شواهد موافق و 

 دقیقه( 10مخالف افکار و باورهای فرد( )

جلسه ششم: 
آموزش مقابله 
 با پرخاشگری

مشخص کردن دستور جلسه و مرور تکالیف جلسه قبل و پاسخ دادن 
دقیقه( ادامه آموزش بازسازی شناختی  10به سواالت اعضای گروه )

دقیقه( گرفتن بازخورد از گروه درباره جلسه و دادن تکلیف  20)
 10پرخاشگری و عاطفی( )خانگی )تهیه برشور درباره عوارض منفی 

 دقیقه(

جلسه هفتم: 
-آموزش مهارت

های جایگزین 
 پرخاشگری

مشخص کردن دستور جلسه و مرور تکالیف جلسه قبل و پاسخ دادن 
های رفتاری و دقیقه( آموزش تمرین 10به سواالت اعضای گروه )

راهکارهای جایگزین پرخاشگری و عاطفی )مثال: محروم کردن، 
دقیقه( گرفتن بازخورد از گروه درباره جلسه و  20.( )تشویق کردن و..

دادن تکلیف خانگی )تهیه برشور درباره راهکارهای جایگزین 
 دقیقه 10پرخاشگری و عاطفی( )

جلسه هشتم: 
آموزش مراحل 

 آرمیدگی

مشخص کردن دستور جلسه و مرور تکالیف جلسه قبل و پاسخ دادن 
کز بر موضوعات جلسه قبلی دقیقه( تمر 10به سواالت اعضای گروه )

دقیقه( گرفتن بازخورد از گروه درباره  20و آموزش آرمیدگی )
جلسه و دادن تکلیف خانگی )تهیه برشور درباره مراحل آرمیدگی( 

 دقیقه( 10)
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جلسه نهم: مدل 
-A-Bشناختی 

C 

مشخص کردن دستور جلسه و مرور تکالیف جلسه قبل و پاسخ دادن 
دقیقه( توضیح خشم و عصبانیت با  10به سواالت اعضای گروه )

 دقیقهA-B-C (20 )استفاده از مدل شناختی 
گرفتن بازخورد از گروه درباره جلسه و دادن تکلیف خانگی )تهیه 

 دقیقه( 10برشور درباره خشم( )

جلسه دهم: 
تمرین مهارت 

 آرمیدگی

مشخص کردن دستور جلسه و مرور تکالیف جلسه قبل و پاسخ دادن 
دقیقه( آموزش مدیریت و کنترل خشم  10ت اعضای گروه )به سواال

 دقیقه( 20و عصبانیت ) از طریق آرمیدگی( )
گرفتن بازخورد از گروه درباره جلسه و دادن تکلیف خانگی )برگه 

 دقیقه( 10ثبت افکار ناکارآمد( )

جلسه یازدهم: 
آموزش مدیریت 

خشم از طریق 
 بازی نقش

تکالیف جلسه قبل و پاسخ دادن مشخص کردن دستور جلسه و مرور 
دقیقه( ادامه آموزش مدیریت و کنترل  10به سواالت اعضای گروه )

دقیقه(  20خشم و عصبانیت )از طریق بازی نقش، نمایش فیلم( )
گرفتن بازخورد از گروه درباره جلسه و دادن تکلیف خانگی )برگه 

 دقیقه( 10ثبت افکار ناکارآمد( )
جلسه دوازدهم: 

ی جمع بند
جلسات و ارائه 

 بازخورد

مشخص کردن دستور جلسه و مرور تکالیف و پاسخ دادن به سواالت 
 دقیقه( 10اعضای گروه )

دقیقه( گرفتن بازخورد  20بندی مطالب جلسات قبلی )خالصه و جمع
 دقیقه( 10از گروه درباره جلسه )

با پدران در رابطه با ها با استفاده از مصاحبه بالینی آوری دادههای جمعابزار و روش
توان ذهنی خود، مشاهده رفتارهای پرخاشگرانه پدران در نحوه برخورد با کودک کم

باشد. پرسشنامه پرخاشگری برای تعیین اینکه آیا می نامه پرخاشگریمحیط مدرسه و پرسش
که این  گرفتمورد استفاده قرار  دهند؟پرخاشگری قرار می پدران فرزند خود را مورد

که هر کدام  ،آیتم 25عبارت است از و تنظیم گردیده، و  پور تهیهامه توسط ملکپرسشن
های مختلف خشم قرار ها فرد را در حالتکند. این موقعیتهایی را توصیف میموقعیت

شود که اندازه تحریک فرد دهند. همچنین، این پرسشنامه به پنج بخش فرعی تقسیم میمی
گردد. نمره هر گذاری میهای آن به ترتیب از صفر تا چهار نمرهدهد، و گزینهرا نشان می

 81/0آن برابر با  و روایی 91/0آن برابر با  پایایی. گیردقرار می 100نی بین صفر تا آزمود
در سطح آمار توصیفی از های پژوهش، جهت تجزیه و تحلیل یافته .محاسبه شده است

و در سطح آمار  میانگین، انحراف استاندارد برای توصیف شرایط موجود استفاده گردید
مونه به جامعه از آزمون تحلیل کوواریانس استفاده شد. استنباطی جهت تعمیم صفات ن
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 21نسخه   SPSSافزاری نرم ها با استفاده از برنامهها و آزمون فرضیهتجزیه و تحلیل داده
  انجام شد.

  نتایج
 شود. های توصیفی مربوط به متغییر پژوهش پرداخته میدر این بخش به بررسی آماره

 صيفی مربوط به پرسشنامه پرخاشگری پدرانهای توآماره .2جدول 

 انحراف استاندارد میانگین تعداد گروه مرحله

 آزمونپیش
 55/10 90/53 10 آزمایش

 93/1 10/29 10 کنترل

 آزمونپس
 12/8 20/17 10 آزمایش

 59/5 70/27 10 کنترل

ن استاندارد میزاشود میانگین و انحرافمشاهده می 2طور که در جدول همان
، 55/10و  90/53آزمون به ترتیب برابر با پیش پرخاشگری گروه آزمایش در مرحله

و  10/29آزمون به ترتیب برابر با پش استاندارد گروه کنترل در مرحلهمیانگین و انحراف
آزمون پس استاندارد میزان پرخاشگری گروه آزمایش در مرحله، میانگین و انحراف93/1

استاندارد میزان پرخاشگری گروه کنترل در ، و میانگین و انحراف12/8و  20/17به ترتیب 
باشد. بنابراین، گروه آزمایش و می 59/5و  70/27آزمون به ترتیب برابر با پس مرحله

باشند، اما پس سطح میآزمون از لحاظ میزان پرخاشگری تقریباً همپیش کنترل در مرحله
آزمون بین میانگین دو پس به گروه آزمایش، در مرحلهرفتاری  -شناختی از آموزش برنامه

گروه آزمایش و کنترل تفاوت ایجاد شده که با استفاده از روش تجزیه و تحلیل کواریانس 
 ایم. به بررسی معنادار بودن این تفاوت پرداخته

 نرمال بودن توزیع نمرات پیش فرض  های تحلیل کواریانسفرضبررسی پیش
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 رمال بودن توزیع نمرات. وضعيت ن9جدول 

 میانگین حداکثر حداقل تعداد 
انحراف 
 استاندار

 کشیدگی کجی
آماره خطای 

 استاندار
آماره خطای 

 استاندار
پیش 
 آزمون

20 29 81 11/35 373/10 202 512/0 507/0- 992/0 

پس 
 آزمون

20 18 82 28 127/20 153/0 512/0 122/1- 992/0 

 20         

( قرار دارند، -2+، 2ر چولگی و کشیدگی برای متغیرهای تحقیق در بازه )چون مقدا
توان اسمیرنوف: با این آزمون می –آزمون کلموگروف  پس احتماالً توزیع نرمال دارند.

 توزیع نرمال، یکنواخت و پواسن را تعیین نمود. 
 اسميرنوف توزیع نمرات –. نتایج آزمون کولموگروف 4جدول 

 نتیجه (sigسطح معنی داری ) K.Sآماره  متغیر

 200/0 087/0 آزمونپیش
Sig > 05/0  .قبول فرض صفر 

 توزیع متغیر نرمال است.

 200/0 131/0 آزمونپس
Sig > 05/0  .قبول فرض صفر 

 توزیع متغیر نرمال است.

در آزمون فوق از  p-valueدهد که مقدارهای نتایج تحلیل خروجی فوق نشان می
ها از اسمیرنوف پیروی داده –ست. فرضیه صفر در آزمون کلموگروف بزرگتر ا 05/0

ها از توزیع نرمال باشد. فرضیه مقابل آن عبارت است از عدم پیروی دادهتوزیع نرمال می
ها منطبق بر توزیع و عدم رد فرضیه صفر، توزیع داده p-valueاست. با توجه به مقدار 

های آزمون لوین، از همگونی واریانس را در گروه با استفاده از گردد.نرمال قلمداد می
 .شده استآزمایشی بررسی 

 نتایج آزمون لوین. 5جدول 
 (sig) سطح معنی داری Levene Statistic Df 1 Df 2 متغیر

 733/0 18 1 120/0 آزمونپیش
 101/0 18 1 283/0 آزمونپس
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نمایش  sigدول فوق با که در ج Leveneچه سطح معناداری در آزمون معموالً چنان
ها از تجانس برخوردار توان گفت واریانس گروهباشد، می 05/0شود بیشتر از داده می

است. فرض صفر در این آزمون این است که واریانس دو گروه دارای تجانس است، با 
 شود.بیشتر است، فرض مقابل رد و فرض صفر قبول می 05/0جدول که از  sigتوجه به 
، 25آزمون به ترتیب تعداد سواالت، میانگین و واریانس پیش. آزمونمتغیر پیش پایا بودن

محاسبه شده  KR21 ، 18/0آزمون با روش است، شاخص پایایی پیش 108/107و  35/11
آزمون قبل از ارائه آموزش به پیش .آزمون قبل از شروع تحقیقاست. اجرای پیش

چون در  .ها با یکدیگرآزمونمتعارف پیشهمبستگی  های تجربی ارائه شده است.گروه
 فرض پنجم عملی نیست.آزمون وجود دارد، آزمون پیشاین تحقیق تنها یک پیش

 فرض تحليل کوواریانسبررسی همگنی شيب خط رگرسيون به عنوان پيش. 6جدول 

 منبع تغییرات
مجموع 

 مجذورات
درجات 
 آزادی

میانگین 
 F مجذورات

سطح 
 معناداری

 001/0 289/172 011/1787 3 183/5311 شدهتصحیحمدل
 521/0 221/0 311/2 1 311/2 عرض از مبدأ

 001/0 172/15 315/112 1 315/112 گروه
 000/0 277/55 195/572 1 195/572 آزمون پرخاشگریپیش

 آزمونگروه پیش

 پرخاشگری
517/1 1 517/1 151/0 702/0 

 - - 310/10 11 717/115 خطا
 - - - 20 000/21587 کل

 - - - 19 950/5521 تصحیح شدهکل

فرض تحلیل نتیجه بررسی همگنی شیب خط رگرسیون به عنوان پیش 1در جدول 
کوواریانس آورده شده است. بر اساس نتایج مندرج، سطح معناداری اثر متقابل 

(702/0=sig بزرگتر از ،)باشد. بنابراین مفروضه همگنی شیب خط رگرسیون می 05/0
در جدول زیر  باشد و ما مجاز به استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس هستیم. رار میبرق

ی آزمایش و هامیزان پرخاشگری در گروه تجزیه و تحلیل کوواریانس به منظور مقایسه
 کنترل ارائه شده است.
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 کنترلهای آزمایش و گروه تحليل کوواریانس برای مقایسه ميزان پرخاشگری در تجزیه و. 7جدول 

 منبع تغییرات
مجموع 

 مجذورات
درجات 
 آزادی

میانگین 
 F مجذورات

سطح 
 معناداری

ضریب 
 ایتا

  001/0 251/272 808/2179 2 111/5359 شدهتصحیحمدل

 029/0 201/0 722/0 307/7 1 307/7 عرض از مبدأ

آزمون پیش
 پرخاشگری

311/708 1 311/708 915/71 001/0 292/0 

 811/0 001/0 292/539 322/5310 1 322/5310 گروه

  - - 823/9 17 332/117 خطا

  - - - 20 000/21587 کل

  - - - 19 950/5521 تصحیح شدهکل

(، پس از تعدیل نمرات =P<292/539F , 001/0) 7با توجه به نتایج جدول 
معنادار است.  001/0آزمون، تفاوت بین گروه آزمایش و کنترل در سطح آلفای پیش

رفتاری بر کاهش  -شناختی پژوهش مبنی بر تأثیر آموزش برنامه بنابراین، فرضیه
تفاوت بین گروه آزمایش وکنترل از  و توانی ذهنیبا کمپرخاشگری پدران دانش آموزان 

 گیرد. آزمون مورد تایید قرار میلحاظ میزان پرخاشگری در پس

 گیریبحث و نتیجه
رفتاری برکاهش  -شناختی آموزش برنامه هدف پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی

 ها نشان داد که فرضیهباشد. یافتهمی توانی ذهنیکم با دانش آموزانپرخاشگری پدران 
کاهش پرخاشگری پدران  رفتاری بر -شناختی بر اثربخشی آموزش برنامهپژوهشی مبنی 
گروه آزمایش نسبت مورد تایید قرار گرفته است و پدران  توانی ذهنیبا کمدانش آموزان 

داری رفتار پرخاشگرانه کمتری داشتند. آزمون، به طور معنیبه پدران گروه کنترل در پس
ی آموزش برنامهشود. پژوهش پرداخته می ن فرضیهگیری پیرامودر زیر به بحث و نتیجه

 توانی ذهنیبا کمدانش آموزان رفتاری باعث کاهش پرخاشگری پدران  -شناختی 
گروه آزمایش و کنترل در  های تعدیل شدهتایج پژوهش نشان داد که بین میانگینشود. نمی

داری وجود دارد، بدین صورت که آموزش آزمون از لحاظ پرخاشگری تفاوت معنیپس
آزمون رفتاری باعث کاهش پرخاشگری پدران گروه آزمایش در پس -شناختی  برنامه

رفتاری افزایش  -ت هدف کلی روش شناختیتوان گفشده بود. در تبیین این یافته می



 170  ...یبرکاهش پرخاشگر یرفتار -یآموزش برنامه شناخت یاثربخش

های شناختی و رفتاری رتی رشد مناسب مهاخودآگاهی و بهبود خودکنترلی به وسیله
کند تا افکار و باورهای مخرب که به طور بارزی شناختی رفتاری کمک میاست. روش

ی، نظارت های خودمنفی، دارای سوگیری و خود منتقد هستند، شناسایی شوند. فرایند
های مثبت، متعادل آزمون این افکار و باورها که توسط شناخت آموزش، آزمایش و نتیجه
شوند. کمبودهای شوند، موجب پذیرش نقاط قوت و موفقیت میو عملکردی جایگزین می

های های جدید حل مسأله شناختی و روششوند و مهارتشناختی و رفتاری مشخص می
شوند. در شوند و تقویت میشوند، ارزیابی میمتحان میشوند، ارفتار کردن آموخته می

شوند، های خوشایندتر جایگزین میحالی که احساسات ناخوشایند زیربنایی، با هیجان
های جدید آید و سرانجام این که مهارتها به دست میدرک بیشتری از ماهیت و علل آن

تر برخورد ای مناسبه شیوههای سخت بشوند که با موفقیتشناختی و رفتاری موجب می
(. با توجه به تحقیقات مختلف که 1389علیزاده و همکاران،  ترجمه ؛2005 ،شود )استاالرد

رفتاری را بر کاهش پرخاشگری نشان دادند. به طور  -شناختی اثربخشی آموزش برنامه
دهند ن میها برای پرخاشگری والدین به فرزند خود نشاهایی در مورد مداخلهکلی ارزیابی

های مورد تایید برای کمک به والدین ترین شیوهرفتاری رایج -رویکردهای شناختی
ها در تعدیل رفتارهای والدین (. این شیوه2002پرخاشگر هستند )ساندرز و همکاران، 

 ش کودک و کنترل فردی، موثر هستند.های مناسب پرورپرخاشگر و مهارت

( مبنی بر اثربخشی 2002ی رانیون و همکاران )هاهای پژوهش حاضر با یافتهیافته
ها که یافته کنندبه کودکان خود پرخاشگری می رفتاری بر والدینی که -آموزش شناختی

داری کاهش یافت نیز نشان داد رفتارهای پرخاشگرانه والدین پس از مداخله به طور معنی
 -ش شناختیبا اثربخشی آموز( که در رابطه 1991همخوانی دارد. همچنین با یافته کولکو )

درمانی بر والدینی که کودکان خود را مورد اذیت و تنبیه جسمی رفتاری فردی و خانواده
رفتاری باعث کاهش اضطراب  -ها نشان داد که آموزش شناختیدهند و یافتهقرار می

شود، همخوانی دارد. والدین و رفتارهای پرخاشگرانه آنها نسبت به کودکان خود می
خشم به روش  مدیریت هایآموزش مهارتچنین طبق تحقیقات انجام گرفته شده تأثیر هم

کننده این است بیان دیرآموز و توانی ذهنیبا کمدانش آموزان  پدرانه ب رفتاری -شناختی
کاهش خشم و افزایش استفاده از راهبردهای کنترل خشم  که آموزش مدیریت خشم بر

مدیریت خشم در  هایوشوهش مبین کارآیی کاربرد رتأثیر مثبت دارد. نتایج این پژ
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(. 1387و همکاران،  شکوهی یکتاباشد )یو دیرآموز م توان ذهنیکمدانش آموزان  پدران
توان رفتاری بر کاهش پرخاشگرانه پدران می -شناختی با این حال در تأثیر آموزش برنامه

فتاری کودکان در معرض تنبیه داری بر کاهش مشکالت رگفت که این برنامه اثرات معنی
ولی برای پدران آنها مشاهده شده است درمانی یک ساله  و خشونت پس از اجرای برنامه

ست )مک فارلین و همکاران، داری مشاهده نشده اقبل از اجرای برنامه درمانی تفاوت معنی
و  که در رابطه با اثربخشی مدیریت خشم( 2002همچنین با پژوهش ساندرز )(. 2005

های فرزندپروری والدین در معرض خطر بدرفتاری بازآموزی اسنادی والدین بر بهبود شیوه
های فرزندپروری شیوهی آن بهبود قابل توجهی در هابا کودکان خود پرداخته شده و یافته

گیری نیز بهبود ن خود را نشان داد و در مرحله پیو انتظارات غیرواقعی والدین از کودکا
 باشد. ودر رفتارهای منفی و بدرفتاری والدین نشان داده شد، همسو می قابل توجهی

های آموزشی کودک )مبتنی ( که استفاده از کتاب2012همچنین با یافته ریچ و همکاران )
شود، هماهنگ پدران از پرخاشگری می رفتاری( باعث کاهش استفاده -بر روش شناختی

( که به بررسی تاثیر درمان 1387) مکارانو ه پژوهش صرامیهمچنین با نتیجه است. 
رفتاری وسواس پدران بر کاهش اختالالت رفتاری کودکان آنها پرداختند و  -شناختی

جهت داری کاهش یافته است همها نشان داد که عالیم وسواس پدران به طور معنییافته
به بررسی  که (1981) سنتو نیز با نتیجه حاصل از پژوهش بنسون، ریس، وین باشدمی

رفتاری بر کاهش پرخاشگری  -روش شناختی اثربخشی آموزش مدیریت خشم به
ها کاهش پرخاشگری در طول زمان و خفیف پرداختند. یافته توان ذهنیبزرگساالن کم

دهد آموزش مدیریت خشم ها را نشان داد. این مطالعه نشان میبین گروه یدارتفاوت معنی
 تواند مؤثر باشد. می توان ذهنیزرگساالن کمرفتاری با ب -به روش شناختی

 مداخله بر پرخاشگری، کاهش برای پژوهش حاضر با توجه به نکات ذکر شده 
رفتاری خواستار تغییر  -. مدل شناختیشده است تمرکزم روی پدران بررفتاری  -شناختی

دانش ی، کنترل خشم و پرخاشگری پدران نسبت به منطقافکار ناکارآمد، باورهای غیر
ها به رفتای بر این پایه است که موقعیت -باشد. مدل شناختیمی توانی ذهنیبا کمآموزان 

شوند بلکه چیزی که اهمیت دارد روشی شناختی نمیهای روانودی خود باعث ایجاد رنجخ
پردازند و به این ها میاست که افراد مختلف در قالب آن به تعبیر و تفسیر این موقعیت

-دهند. اگر والدین یک موقعیت )کمبخشند و به آنها واکنش نشان میمعنا میها موقعیت
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جسمی یا پرخاشگری( به آن  توان ذهنی( را با نگاهی منفی بنگرند با روشی منفی )تنبیه
توانند رفتاری می -دل شناختیهای مورد استفاده با توجه به مدهند. روشواکنش نشان می

های رفتاری های فکری و واکنشخاشگرانه را در قالب فرایندها و رفتارهای پرچنین نگرش
در  مداخله هایروش ترینشایع از یکی(. بنابراین 1390، رنجو حق اصالح کنند )برجعلی

در نتیجه است.  رفتاری -مادر به روش شناختی و پدر آموزش پرخاشگر، هایخانواده
خاشگری پدران به دانش آموزان تواند در کاهش پرشناختی رفتاری می آموزش برنامه

توان از آنجایی که پژوهش حاضر روی پدران دانش آموزان کم .پذیر مؤثر باشدآموزش
های توان به پدران کودکان عادی یا سایر گروهخفیف انجام گرفت، نتایج آن را نمی ذهنی

ت پژوهش توان به عنوان محدودیایی تعمیم داد و این مورد را میو استثن توان ذهنیکم
 -شناختی با توجه به اینکه نتایج پژوهش حاضر نشان داد که آموزش برنامه ذکر کرد.

بنابراین  مؤثر است؛ توانی ذهنیبا کمدانش آموزان رفتاری برکاهش پرخاشگری پدران 
و آموزش و پرورش طه از قبیل بهزیستی های مربوشود این برنامه در سازمانپیشنهاد می

مورد دارای این طیف از اختالل وزش والدین به ویژه مادران کودکان آم جهتاستثنایی 
استفاده قرار گیرد. ایجاد مراکز حمایت از این کودکان توسط سازمان آموزش و پرورش 

آمیز و باال بردن آگاهی والدین این کودکان ونتاستثنایی جهت پیشگیری از رفتارهای خش
-از دیگر پیشنهادات این پژوهش می دهای آنخطرساز پرخاشگری و پیام در زمینه عوامل

توان های کمشود پژوهشی با این عنوان روی والدین سایر گروهپیشنهاد می و همچنین باشد
 ذهنی و استثنایی نیز انجام پذیرد. 

 منابع
پایان  .شهریار شهرستان در آن مؤثر عوامل و آزاری کودک بررسی (.1388. )ا ابراهیمی،
 . اصفهان دانشگاه رشد،ا کارشناسی نامه

 . تهران: دانژه. رفتاری -راهنمای درمان شناختی(. 1390). ، فرخرنجبرا؛ و حق برجعلی،
رضا روحی و ترجمه حمید علیزاده، علی. رفتاری -درمان شناختی(. 2005) .استاالرد، پ

 . تهران: دانژه. 1389، علی محمد گودرزی
 انتشارات . تهران:استثنایی کودکان پرورش و آموزش و وانشناسیر(. 1388. )غ افروز،

 . تهران دانشگاه
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