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Abstract
Background and Aim: Aggression is one of the most serious social threats in adolescents that disrupt
their physical and mental health. Therefore, the present study aimed to compare the effects of physical
exercises and anger control skill on male teenageers' aggression.
Materials and Methods: In the current quasi-experimental study (pre-test and post-test), 40 students
at the school of Edalat in Arak city were selected through convenience sampling method. Participants
were then non-randomly divided into two experimental groups (20 each). The first group received
Physical Exercises (two sessions per week, each one hour) and the second group received Anger
Control Skill training (two sessions per week, each one hour). Univariate and multivariate analysis of
covariance (ANCOVA & MANCOVA) were used to analyze the data.
Results: The findings of the present study showed that the effectiveness of anger control skill in
reducing aggression and its components (physical aggression, verbal aggression, anger, and hostility)
were significantly higher than doing physical exercises (p <0.001).
Conclusion: According to the results, anger control skill is more effective in reducing male teenagers'
aggression compared with physical exercises.
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مقایسه تاثیر تمرینات جسمانی و مهارت كنترل خشم بر كاهش پرخاشگری نوجوانان پسر
فریبا ستارپور ایرانقی  ،*3یاور جمالی قراخانلو ،2حامد مرادیكیا ،1لیال

.3
.2
.1
.4

همتی4

باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان ،واحد تبریز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تبریز ،ایران
دانشجوی دكتری جامعهشناسی مسائل اجتماعی ایران ،گروه علوم اجتماعی ،دانشکده علوم انسانی و تربیتی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز ،تبریز ،ایران
كارشناسی ارشد روانشناسی و آموزش كودكان استثنایی ،گروه روانشناسی و آموزش كودكان استثنایی ،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه تهران،
تهران ،ایران
كارشناس ارشد روانشناسی عمومی ،گروه روانشناسی ،دانشکده علوم انسانی و تربیتی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز ،تبریز ،ایران
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چکیده
مقدمه و اهداف
امروزه پرخاشگری یکی از آسیبهای اجتماعی بسیار جدی در نوجوانان است كه سالمت جسمی و روانی آنها را مختل میكند؛ بنابراین هدف مطالعه
حاضر ،مقایسه تاثیر تمرینات جسمانی و مهارت كنترل خشم بر كاهش پرخاشگری نوجوانان پسر بود.
مواد و روشها
در مطالعۀ شبهتجربی حاضر (پیشآزمون-پسآزمون)  44نفر از دانشآموزان مدرسه عدالت شهر اراک به شیوۀ در دسترس انتخاب و به صورت
غیرتصادفی در دو گروه آزمایش ( 24نفری) قرار گرفتند .برای گروه اول آموزش تمرینات جسمانی (هفتهای دو جلسه یک ساعته) و برای گروه دوم
آموزش مهارت كنترل خشم (هفتهای دو جلسه یک ساعته) اعمال شد .همه آزمودنیها پیش از آغاز آموزش و پس از آن ،مقیاس سنجش پرخاشگری
باس و پری را پر كردند .برای تجزیه و تحلیل دادهها از تحلیل كواریانس تکمتغیره و چندمتغیره استفاده شد.
یافتهها
یافتهها نشان داد كه میزان اثربخشی مهارت كنترل خشم در كاهش پرخاشگری و مولفههای آن (پرخاشگری بدنی ،پرخاشگری كالمی ،خشم و
خصومت) نسبت به تمرینات جسمانی به طور معناداری بیشتر است (.)p>4/443
نتیجهگیری
به نظر میرسد كه مهارت كنترل خشم در كاهش پرخاشگری نوجوانان مؤثرتر از تمرینات جسمانی است.
واژههای كلیدی
تمرینات جسمانی؛ مهارت كنترل خشم؛ پرخاشگری؛ نوجوانان
نویسنده مسئول :فریبا ستارپور ایرانقی ،باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان ،واحد تبریز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تبریز ،ایران
آدرس الکترونیکیfaribasattarpour21@gmail.com :
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مقدمه و اهداف
دوره نوجوانی از مهمترین و حساسترین دورهها ی زندگی انسان به شمار میرود .در این دوره ،تغییراتی در جسم و روان نوجوان رخ میدهد
كه هر كدام به نوعی بر او اثر میگذارد ]3[.از جمله ویژگیهای رفتاری و اخالقی نوجوانان افزایش گرایشهای رفتاری پرخاشگرانه است كه
با توجه به تغییرات هورمونی و محیطی ،احتمال بروز این رفتارها در این دوران افزایش مییابد ]2[.پرخاشگر ی ممکن است به شیوهها ی
متفاوتی خود را نشان دهد .خصومت ،معرف جنبه شناختی پرخاشگری و خشم ،نشاندهنده جنبه هیجانی آن است .جنبه رفتار ی پرخاشگر ی
نیز به شکل كالمی و جسمانی بروز میكند ]1[.از سو ی دیگر ،بررسیها از گسترش روزافزون خشونت و رفتارها ی پرخاشگرانه در مدار س به
ویژه در سالهای اخیر حکایت میكند ]4[.اینگونه رفتارها تأثیرات بلندمدت و جبرانناپذیر ی مانند طرد شدن از سوی همساالن و اخراج از
مدرسه و بزهکاری و تجاوز به حقوق د یگران[ ،]1گرای ش به خودشیفتگی[  ،]6درگیر سوء مصرف مواد[ ]7و مشکالت روان ی مثل افسردگی[ ]8و
مشکالت جسمی مانند زخم معده ،سردردها ی میگرنی[ ]9بر دانشآموزان برجا میگذارد؛ بنابراین ضرورت تشخیص اولیه این مشکالت و نیز
مداخالت مؤثر و روشهای درمانی متناسب با هر نوجوان بیش از پیش احساس میشود .در حال حاضر به دلیل تغییرات حاصل در بسیار ی
از درمانهای رای ج (از جمله درمانها ی شناختی رفتار ی كه همگ ی مبتنی بر الگو ی تغییر شناختی رفتار است) كه از قدرت كاف ی برخوردار
نیستند ،مدلهای دیگری برای مداخله پیشنهاد شده است كه به برنامه تركیبی معروف هستند ]34[.یک ی از این برنامههای تركیبی ،برنامه
كنترل خشم است .مدیریت خشم و كنترل خشم یکی از مباحثی است كه مدتهاست در حوزه روانشناسی مطرح شده است .مدیریت خشم
در واقع به فرد كمک میكند تا یاد بگیرد چه طور خونسرد باشد و احساس منفی قبل از شروع خشم را مهار كند و تحت كنترل بگیرد] 33[.
این برنامه تركیبی كه از تحقیقات نواكر ریشه گرفته است ،از آموزش مهارت خودآموزی كالمی ،كاهش استرس و آرامسازی ،مهارت حل
مسئله ،مهارتها ی اجتماعی و مهارت ابراز وجود تشک یل شده است ]32[.نواكر روش مداخله خود را كه دربرگیرنده مولفهها ی محیطی،
شناختی ،فیزیولوژیک ی و رفتاری (حركتی) است به نام آموزش كنترل خشم مطرح ساخت كه فرد را قادر به درک موفق یتآمیز مدیر یت خشم
میسازد و در نتیجه فرد نحوه تنظیم آن را آموخته و سطح برانگیختگی فیز یولوژیک ی رفتار وابسته به خشم و پرخاشگری را كنترل میكند.
در اولین قدم از فرد خواسته می شود تا خشم خود و نحوهای را كه مولفههای آن بر یکد یگر تاثیر میگذارد ،درک كند .مداخله نواكر تركیبی
از آموزش آرامش عضالن ی ( كه به كاهش تنش كمک میكند) و خودآموز ی شناختی و گفتار درون ی است كه با افکار برانگیزنده خشم و
پرخاشگر ی ،مقابله میكند ]31[.در حقیقت رویکرد درمان ی ایمنسازی در برابر كنترل خشم نواكر ،سه مرحله یا گام به هم پیوسته دارد. 3 :
آمادهسازی شناختی  .2كسب مهارت  .1آموزش نحوه به كار بستن آموختهها[]34
پژوهشها ی اخیر نشان دادند كه آموزش مهارت حل مساله[ ]9و درمان گروه ی ابراز وجود[ ]31در كاهش پرخاشگر ی دانشآموزان پسر
دبیرستان ی موثر است  .ملک ی و همکاران[ ]36نیز به بررس ی تاثیر آموزش گروهی مهارت كنترل خشم بر پرخاشگر ی دانشآموزان پسر 31- 32
ساله پرداختند و به ای ن نتیجه رسیدند كه مداخله مذكور منجر به كاهش پرخاشگر ی دانشآموزان در مرحله پسآزمون و پیگیر ی شده است .
یافتههای پژوهش جعفری و همکاران[ ]37حاكی از آن است كه روش آموزش كنترل خشم میتواند باعث افزایش توانایی ورزشکاران
نوجوان  34- 32سال در كنترل و پیشگیر ی از خشم شود و از دالیل احتمالی بهبود توانایی آنها در استداللهای اخالقی باشد .مارلند و
همکارن[ ]38نیز به این نتیجه رسیدند كه درمان گروهى كنترل خشم براى مشکالت خشم سربازان  PTSDروش موثرى است.
از سوی دیگر تحقیقات نشان میدهد كه درمانهای روانشناختی برای كاهش پرخاشگری از جمله ی ادگیری اجتماعی ،آموزش خودگردان ی
و روشهای بازداری از خشم در كوتاهمدت مفید است ،ولی در درازمدت كارایی چندانی ندارد؛ از این رو روش های دیگر ی برای تعد یل
رفتارهای پرخاشگرانه كودكان و نوجوانان وجود دارد مانند تنشزدایی ،آموزش آرمیدگی و استفاده از ورزش های مختلف برا ی كاهش
پرخاشگر ی؛ بنابراین یک ی از روشهای درمان ی مطرح برای پرخاشگر ی ،انجام فعالیتها ی جسمانی -حركتی است ]39[.یکی از فعالیتها ی
بدنی و حركت ،ورزش است .نقش فعالیتهای ورزشی به عنوان شیوه درمانی مناسب و كمخرج و بدون آثار جانبی و تاثیر قابل توجهی كه
به ویژه در درازمدت دارد ،در كاهش پرخاشگری حائز اهمیت است .ورزش یکی از فعالیتهای نافع و مؤثری است كه انسان را از دیرباز به
سوی تعالی ،سالمت جسمی و روانی سوق داده است و از طریق آن ،میتوان قابلیتهای جسمانی ،روان ی و آثار مطلوب اجتماعی را كسب
كرد ]24[.ورزش صبحگاه ی از طری ق ایجاد تغییرات فیزیولوژیکی از قبیل تنظیم جریان خون و تنظیم دستگاه قلبی و عروقی به آرامش
اعصاب كمک میكند و باعث كاهش پرخاشگری می شود .همچنین افراد در گروههای ورزشی مهارتهای روانی ،اجتماعی ،رفتاری و
ارتباطی الزم را برای حضور در صحنه روابط فردی و اجتماعی كسب م یكنند كه به سهم خود موجب پاسخ سازنده این افراد به رفتار
دیگران م یشود و پرخاشگری را كاهش میدهد ]23[.تحقیقات  ]22[Setkowicz & Mazurاثربخشی فعالیتهای حركتی منظم بر
وضعیت جسمان ی و روان ی افراد را نوی د میدهد ]21[Edlman .در پژوهش ی برای بررس ی تأثیر ورزش رزم ی بر كاهش پرخاشگر ی با 31
دانشآموز با اختاللهای عاطفی شدید ،پس از  32جلسه انجام فعالیت تمرینی ،كاهش شدید رفتارهای نابهنجار مانند اخالل در كالس،
ناسزاگویی به همدیگر ،حمالت فیزیک ی به یکدیگر و كاركنان مدرسه و رفتارهای بزهکارانه و پرخاشگرانه را گزارش كرد .تیمور ی و
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همکاران[ ]24نیز به تاثیر ورزش بر كاهش پرخاشگری نوجوانان دختر  37سال پرداختند و به این نتیجه رسیدند كه انجام فعالیتهای ورزش ی
و قرار گرفتن نوجوانان در این گونه اجتماعات ،میتواند در كنترل انرژ ی بی ش از حد و مهار خشم و رفتار پرخاشگرایانه آنها موثر باشد و بر
بهبود روابط اجتماعی و تحص یل آنها نیز به نحوه مطلوب ی اثرگذار باشد  .عالوه بر این ،حیدر ی و همکاران[ ]21نیز در پژوهشی به تأثیر ورزش
بر سطح خشونت در  396دانشجوی پسر كشتیكار و كاراتهكار در زنجان پرداختند و نتایج آنان نشان داد كه ورزش بر كاهش پرخاشگری
دانشجویان اثر میگذارد .همچنین ،تحقیقات افروز و همکاران[ ]39و شجاعی و همت ی علمداری[ ]23بیانگر ای ن است كه استفاده از روش
تمرینات منظم جسمان ی و ورزش صبحگاه ی موجب كاهش پرخاشگر ی و افزای ش سازگاری كودكان كمتوان ذهنی میشود  Tkacz .و
همکاران[ ]26نشان دادند كه برنامه ورزشی هوازی یک راهبرد موثر برای كاهش بیان خشم ،از جمله كاهش رفتار پرخاشگرانه در كودكان
دارای اضافه وزن است.
در پایان ذكر این نکته ضرور ی است كه نوجوانان با مشکالت عاطفی مانند پرخاشگری به سهولت به وسیلۀ والدین ،معلمان قابل شناسایی
هستند و اینگونه ویژگیها كه تعارض شدیدی را میان والدین و نوجوانان ایجاد میكند ،مانع برقرار ی رابطه میان همساالن می شود و بر
تواناییهای یادگیری نوجوان اثر منفی میگذارد .نوجوانان پرخاشگر عالوه بر اینکه بر قربانیان پرخاشگر ی خود لطمه وارد میكنند ،خودشان
قربانی رشد ناسالم در طول دوران رشدشان هستند .با عنا یت به عواقب ناشی از پرخاشگر ی كه در پارگرافهای قبل ی نیز اشاره شد ،این
ضرورت را طلب میكند كه در جهت رفع پرخاشگر ی و عصبان یت نوجوانان اقدامات مؤثری صورت گیرد و با توجه به كوتاهمدت بودن تاثیر
درمانهای قبل ی كه قبال ذكر شد و عدم وجود پژوهشهای تجرب ی در زمینه مقای سه تاثیر ای ن دو روش ،انجام چنین پژوهش ی ضرور ی به
نظر میرسد تا میزان اثربخشی آموزش مهارت كنترل خشم و تمرینات جسمانی در كاهش پرخاشگر ی نوجوانان بررس ی شود .یافتن تفاوت
در زمینه اثربخش ی آنها در نمونهها ی ایران ی و بررس ی متغیر وابسته پژوهش ،تلو یحات نظر ی و كاربرد ی مهمی خواهد داشت و میتواند به
متخصصان حوزه بهداشت روان ی كمک كند تا اثربخشتری ن روش آموزش ی را انتخاب كرده و به كار برند؛ بنابراین ،این مطالعه با هدف
مقایسه تاثیر تمرینات جسمانی و مهارت كنترل خشم بر كاهش پرخاشگر ی نوجوانان پسر انجام گرفته است.
مواد و روشها
پژوهش حاضر یک مطالعۀ شبهتجربی به روشِ پیشآزمون -پسآزمون است كه جامعۀ آماری آن ،كلیهی دانشآموزان دبیرستانی پسر
(ناحیه  )4شهر اراک در سال  3196- 3191بوده است .بر اساس آمار استعالمی از اداره كل آموزشوپرورش استان مركزی ،تعداد
دانشآموزان دبیرستانی پسر (ناحیه  )4شهر اراک برابر  3143نفر است .نمونۀآماری پژوهش  44نفر از دانشآموزان دبیرستان عدالت بودند
كه با روش نمونهگیری در دسترس از جامعه انتخاب شده و به صورت غیرتصادفی در دو گروه  24نفری تمرینات جسمانی و آموزش مهارت
كنترل خشم جایگزین شدهاند .مالکهای ورود آزمودنیها به گروه عبارت بودند از:
.3كسب بیشتری ن نمره در آزمون پرخاشگر ی باس و پر ی .2زندگ ی با هر دو والد .1شركت والدین در جلسه توجیهی و امضا رضا یتنامه
كتبی  . 4نداشتن سابقه مشکل ،حادثه یا بیماری خاص منجر به آسیب روحی و جسمی در طی  6ماه گذشته كه در صورت عدم وجود یک ی
از این شرایط نمونه حذف میگردید.
پس از كسب مجوز از سازمان آموزشوپرورش كل استان مركزی ،به مدرسه مورد نظر مراجعه شده و هماهنگی های الزم با مسئولین آنجا
به عمل آمد .به مسئولین مدرسه عدالت به صورت كلی توضیحاتی پیرامون طرح ارائه شد و در مورد نحوه همکاری توافقهای مورد نیاز
صورت گرفت .دعوتنامهای برای والدین دانشآموزان منتخب ( 44نفر) توسط مدرسه ارسال شد كه در زمان مقرر در سالن اجتماعات
مدرسه در شهر اراک كه امکانات الزم شامل سالن جلسات ،ویدیو پروژكتور و غیره را داشت ،حضور یابند .در هنگام مراجعه والدین
توضیحاتی در مورد طرح پژوهشی داده شد .رضایت آنها برای شركت فرزندشان در پژوهش جلب گردید .در مورد نحوه جمعآوری دادهها و
محرمانه بودن اطالعات جمعآوریشده توضیحات الزم داده شد  .با والدینی كه به هر علتی قادر نبودند در جلسه شركت كنند ،از طریق
مدرسه به صورت تلفنی ارتباط برقرار شد و رضایت آنها نیز جلب شد .پس از كسب رضا یت و آگاهی والدین در مورد شركت دانشآموزان در
پژوهش مورد نظر ،از دانشآموزان خواسته شد كه در روز و ساعت معی ن در سالن اجتماعات مدرسه حضور یابند .در زمان مقرر ،پژوهشگر
پس از برقراری ارتباط با دانشآموزان ،به بیان خالصهای از اهداف و روشها ی مداخله برای گروههای آزمایش پرداخت و پس از
پاسخگویی به سؤاالت و ابهامات دانشآموزان ،نحوۀ تکمیل پرسشنامه مد نظر توضیح داده شد .مقیاس سنجش پرخاشگر ی باس و پر ی
به عنوان پیشآزمون بر روی دانش آموزان اجرا شد و بعدا دربارۀ تاریخ جلسات بعد توافق حاصل شد و به صورت غیرتصادفی در دو گروه 24
نفری تمرینات جسمانی و آموزش مهارت كنترل خشم جایگزین شدند .دانشآموزان گروه آزمایش  ،3به صورت گروهی ،تمرینات جسمان ی
(به مدت  6هفته و  2روز در هفته به مدت یک ساعت) در محوطه حیاط مدرسه و دانشآموزان گروه آزمایش  ،2آموزش مهارت كنترل
خشم (هفتهای  2جلسه یک ساعته) را در سالن اجتماعات مدرسه دریافت كردند .در جلسات آموزش مهارت كنترل خشم مطالب در قالب
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پاورپوینت و همراه با تصاویر ارائه شد .در جلسات بعدی تکالیف بررسی شد و پس از اتمام جلسات آموزشی سطح پرخاشگری نوجوانان هر
دو گروه آزمایش اندازهگیری شد.
]
27
[
در مطالعه حاضر از پرسشنامه پرخاشگر ی باس و پر ی استفاده شد .این پرسشنامه ،مركب از  29عبارت است كه چهار گونه از
رفتارهای پرخاشگرانه ،یعن ی پرخاشگر ی بدنی ،پرخاشگر ی كالمی ،خشم و خصومت را ارزیاب ی میكند .سوالها در این مقیاس بر اساس
مقیاس  1درجهای لیکرت "كامال شبیه من است ،1 :تا حدود ی شبیه من است ،4 :نه شبیه من است ،نه شبیه من نی ست ،1 :تا حدود ی
شبیه من نیست ،2 :به شدت به من شبیه نیست "3:تنظیم شده است .دو عبارت  9و  36به طور معکوس نمرهگذاری میشود .حداقل نمره
كسبشده در این آزمون  29سؤالی برابر  29و حداكثر آن  341میباشد .نمره كل برای پرخاشگری با مجموع نمرات زیر مقیاسها به دست
میآید .این پرسشنامه دارای پایایی و روایی قابل قبولی است .نتایج ضریب بازآزمایی برای چهار ز یرمقیاس ،با فاصله  9هفته4/72 ،
تا4/84به دست آمده است  .جهت سنجش همسان ی درون ی مقیاس از ضر یب آلفا ی كرونباخ استفاده شده است كه نتایج نشانگر همسان ی
درونی زیرمقیاسهای پرخاشگر ی بدن ی  ،4/82پرخاشگر ی كالم ی  ،4/83خشم  4/84و خصومت 4/ 84است .پایا یی و روایی مقیاس باس و
پر ی در ایران توسط سامان ی مورد سنجش قرار گرفته است .ضرایب روایی میان  4/17تا  4/78متغیر و معنادار بود و آلفای كرونباخ 4/89
نشاندهنده اعتبار پرسشنامه فارس ی پرخاشگر ی باس و پر ی م یباشد]28[.
روشهای مداخله شامل موراد زیر بود:
مهارت كنترل خشم
مهارت كنترل خشم در دوازده جلسه و هر جلسه به مدت یک ساعت در محل مدرسه بر مبنای طرح اقتباسشده از اصول مهارت كنترل
خشم  ]36[Novakoبه شرح ز یر برگزار گردید:
جلسه اول:آشنایی اعضا گروه با رهبر گروه و با یکدیگر ،معرف ی برنامه درمان و وضع قراردادها
جلسه دوم :ارزیاب ی جلسه قبل ،بررس ی مفهوم خشم و پرخاشگر ی ،تفاوت خشم و پرخاشگر ی
جلسه سوم :ارزیاب ی جلسه قبل ،بررسی اثرات خشم بر جسم و آموزش آرامسازی عضالن ی
جلسه چهارم :ارزیاب ی جلسه قبل ،آموزش خودنظارهگری و درک افزایش خشم در صورت عدم مداخله
جلسه پنجم :ارزیاب ی جلسه قبل ،بررس ی اثرات خشم بر تفکر
جلسه ششم :ارزیابی جلسه قبل ،آموزش مهارت تفک یک افکار مفید و غیر مفید در هنگام عصبان یت
جلسه هفتم :ارزیابی جلسه ق بل ،آموزش توالی فکر ،فکر -احساس -اقدام
جلسه هشتم :ارزی ابی جلسه قبل ،استفاده از خودآموزی كالمی و استفاده در زمان عصبانیت
جلسه نهم :ارزیاب ی جلسه قبل ،ساخت كارت یادآورنده آرامش و استفاده در زمان آرامساز ی عضالن ی
جلسه دهم :ارزیاب ی جلسه قبل ،آموزش مهارت حل مسئله
جلسه ی ازدهم :ارزیاب ی جلسه قبل ،آموزش قاطعی ت و تفاوت آن با پرخاشگر ی
جلسه دوازدهم :ارزیابی كلی از برنامه اجراشده و رفع ابهامات ،اجرای پسآزمون (پرسشنامه پرخاشگری باس و پری)
تمرینات جسمانی
تمرینات جسمان ی ط ی  6هفته و هفتهای  2روز به مدت یک ساعت در هر جلسه ،به دانشآموزان ارائه شد .دانش آموزان به تمرینات ورزش ی
شامل راه رفتن و دویدن آهسته ،حركات كششی ،پرش افقی و عمودی ،تعادل ایستا ،حركات پروانه ،باال آوردن زانو ،نشستن و برخاستن،
شنا رفتن ،شوت زدن و حركات كششی پرداختند.
در بخش توصیف دادهها از میانگین و انحراف استاندارد و در بخش استنباطی از آزمون تحلیل كواری انس تکمتغیره با پیشفرضها ی نرمال
بودن توزیع نمرات از طری ق آزمون شاپیروویلک ،مفروضه همگنی شیب رگرسیونها با استفاده از اثر متقابل گروه پیشآزمون و آزمون لوی ن
برای همگنی واریانس متغیر وابسته در گروهها استفاده شده است و در تحلیل كواریانس چندمتغیره ،از آزمون  mباكس برای همگنی
ماتریس واریانس -كواریانس استفاده گردید .دادهها با استفاده از نرمافزار آمار ی  SPSSنسخه  39تحلیل شد.
یافتهها
در جدول  3یافتههای توصیفی (میانگین و انحراف معیار) مربوط به نمرات پرخاشگری و مولفههایش در قبل و بعد از آموزش برای گروه -
های پژوهش ارائه شده است .
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جدول  :2شاخصههای توصیفی متغیر پرخاشگری در افراد نمونه در گروه تمرینات جسمانی و مهارت كنترل خشم در
پیشآزمون و پسآزمون
پیشآزمون

متغیر

گروه

پرخاشگری

تمرینات جسمانی

پسآزمون

میانگین تعدیلشده

میانگین انحراف معیار میانگین انحراف معیار
7/63
83/14
37/61
91/41

83/81

96/81

37/84

74/44

8/86

74/47

پرخاشگری بدنی

تمرینات جسمانی

13/74

6/37

27/41

1/61

26/74

پرخاشگری كالمی

مهارت كنترل خشم
تمرینات جسمانی

14/91
36/74

6/26
1/84

21/41
31/74

1/42
1/14

21/76
31/61

خشم

مهارت كنترل خشم
تمرینات جسمانی

36/11
22/31

1/61
1/11

33/11
38/41

2/67
4/78

33/62
37/72

مهارت كنترل خشم
تمرینات جسمانی

23/11
21/74

4/99
4/38

31/34
22/74

1/93
4/33

31/41
22/91

مهارت كنترل خشم

26/21

1/83

24/14

1/29

24/41

مهارت كنترل خشم

خصومت

برای مقای سه تاثیر تمرینات جسمان ی و مهارت كنترل خشم بر كاهش پرخاشگر ی نوجوانان پسر از تحلیل كوواریانس تکمتغیره و برای
مقایسه تاثیر تمرینات جسمان ی و مهارت كنترل خشم بر كاهش مولفههای پرخاشگر ی از تحلیل كوواریانس چندمتغیره استفاده شد .الزم به
ذكر است كه قبل از ارائه و بررسی نتایج آزمونهای مربوط به تحلیل فرضیه ی پژوهش ،ابتدا آزمون پیشفرضهای تحلیل كواریانس انجام
گرفت .پیشفرض های مهم تحلیل كواریانس شامل نرمال بودن توزیع متغیر وابسته ،همگنی شیب رگرسیونها و همگنی واریانس متغیر
وابسته در گروه ها است .در تحلیل كواریانس چندمتغیره ،همگنی ماتریس واریانس -كواریانس نیز اضافه میشود .
برای بررسی نرمال بودن توزیع نمرات از آزمون شاپیروویلک استفاده شد .نتایج نشان داد كه تمام متغیرها هم در پیشآزمون و هم در
پسآزمون در دو گروه مورد مطالعه از توزیع نرمال پیروی میكنند (( )p< 4/41جدول .)2
جدول  :6بررسی نرمال بودن توزیع دادههای متغیرهای پژوهش با استفاده از آزمون شاپیروویلک
پیشآزمون
متغیر

پرخاشگری
پرخاشگری بدنی
پرخاشگری
كالمی
خشم
خصومت

گروه
تمرینات جسمانی
مهارت كنترل خشم
تمرینات جسمانی
مهارت كنترل خشم
تمرینات جسمانی
مهارت كنترل خشم
تمرینات جسمانی
مهارت كنترل خشم
تمرینات جسمانی
مهارت كنترل خشم

پسآزمون

مقدار

درجه

سطح

مقدار

درجه

سطح

شاپیروویلک

آزادی

معناداری

شاپیروویلک

آزادی

معناداری

4/98

24

4/94

4/94

24

4/21

4/97
4/96
4/91

24
24
24

4/78
4/17
4/11

4/91
4/91
4/92

24
24
24

4/43
4/31
4/49

4/94
4/98
4/96

24
24
24

4/24
4/92
4/49

4/96
4/91
4/91

24
24
24

4/61
4/19
4/44

4/91
4/91
4/96

24
24
24

4/16
4/37
4/12

4/91
4/91
4/91

24
24
24

4/31
4/42
4/17

مفروضه همگنی شیب رگرسیونها با استفاده از اثر متقابل گروه پیشآزمون بررسی شد .نتایج نشان داد كه مفروضه همگنی شیب
رگرسیونها برای پرخاشگری و تمام مولفههایش برقرار است (( )p<4/41جدول .)1
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جدول  :3نتایج فرض همگنی شیب رگرسیونها برای پرخاشگری و مولفههایش
F

سطح معناداری

34/98
4/34

3
3

34/98
4/34

4/43
4/46

4/11
4/82

2/11
3/81

3
3

2/11
3/81

2/44
3/72

4/34
4/24

اثر گروه پیشآزمون خصومت

1/11
919/82
11/11

3
16
14

1/11
26/66
3/79

1/63

4/47

خطای پرخاشگری كالمی

29/14

14

4/98

خطای خشم
خطای خصومت

12/16
27/81

14
14

3/48
4/91

مجموع مجذورات درجه آزادی میانگین مجذورات

منبع تغییر
اثر گروه پیشآزمون پرخاشگری
اثر گروه پیشآزمون پرخاشگری بدنی
اثر گروه پیشآزمون پرخاشگری كالمی
اثر گروه پیشآزمون خشم
خطای پرخاشگری
خطای پرخاشگری بدنی

نتایج آزمون  mباكس حاكی است كه مفروضه همگنی ماتریس واریانس -كواریانس مولفههای پرخاشگری نیز برقرار است ()p< 4/41
(جدول .)4
جدول  :4نتایج آزمون باكس برای بررسی همگنی ماتریس واریانس-كوواریانس مولفههای پرخاشگری
مقدر  Mباكس
7/48

مقدار F
4/66

درجه آزادی 2
34

سطح معناداری
4/76

درجه آزادی 6
6941/19

همچنین مفروضه همگنی واریانس متغیر وابسته در گروهها با استفاده از آزمون لوین بررسی شد (جدول  .)1نتایج نشانگر آن است كه
واریانس پرخاشگری و مولفههایش در دو گروه مورد مطالعه تفاوت معناداری ندارد ()p< 4/41؛ بنابراین تمام مفروضههای تحلیل
كوواریانس تکمتغیره و تحلیل كوواریانس چندمتغیره برقرار است.
جدول  :5نتایج آزمون لوین برای بررسی همگنی واریانس پرخاشگری و مولفههایش در دو گروه مورد مطالعه
متغیر

F

df1

df2

Sig.

پرخاشگری

4/39
4/18

3
3

18
18

4/66
4/41

4/84

3

18

4/18

4/83
2/62

3
3

18
18

4/18
4/33

پرخاشگری بدنی
پرخاشگری كالمی
خشم
خصومت

در مقایسه تاثیر تمرینات جسمانی و مهارت كنترل خشم بر كاهش پرخاشگری نوجوانان پسر ،از تحلیل كوواریانس تکمتغیره استفاده شد.
نتایج نشان داد كه مهارت كنترل خشم نسبت به تمرینات جسمانی كاهش بیشتری را در نمره كل پرخاشگری نوجوانان پسر ایجاد میكند
( .)F=12/64 ،p=4/443شدت تاثیر برابر با  4/19است (جدول .)7
برای مقایسه تاثیر تمرینات جسمانی و مهارت كنترل خشم بر كاهش مولفههای پرخاشگر ی نوجوانان پسر از تحلیل كوواریانس چندمتغیره
استفاده شد .در این تحلیل ابتدا متغیر كلی چندمتغیری كه متشکل از مولفهها است ،در دو گروه مقایسه شده و پس از آن آزمونهای تک -
متغیری انجام می شود .برای مقایسه چندمتغیری از رویکرد المبدای ویلکز استفاده شد.
مقدار المبدای ویلکز برابر  ،4/48مقدار  Fبرابر  86/11و سطح معناداری برابر  4/443است .با توجه به كوچکتر بودن سطح معناداری از
 4/41نتیجه گرفته میشود كه حداقل یکی از مولفههای پرخاشگری در گروه تمرینات جسمان ی و مهارت كنترل خشم تفاوت معناداری دارد
(جدول .)6
جدول  :2نتایج آزمون معناداری تحلیل كوواریانس چندمتغیری ( )MANCOVAبرای مولفههای پرخاشگری در دو گروه مورد مطالعه
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نام آزمون

مقدار

المبداویلكز

4/48
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فرضیهdf

خطاdf

سطح معناداری

مجذوراتا

4

13

4/443

4/92
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نتایج مقایسههای تکمتغیری حاكی است كه مهارت كنترل خشم نسبت به تمرینات جسمان ی كاهش بیشتری را در پرخاشگری بدنی
( ،)F=12/34 ،p=4/443پرخاشگری كالمی ( ،)F=13/4 ،p=4/443خشم ( )F=47/34 ،p=4/443و خصومت ()F=87/41 ،p=4/443
نوجوانان پسر ایجاد می كند .بیشترین مقدار تفاوت ایجادشده در دو گروه در مولفه خصومت با اندازه اثر  4/72و كمترین مقدار تفاوت
ایجادشده در دو گروه در مولفه خشم با اندازه اثر  4/18است (جدول .)7
جدول  :7نتایج آزمون تحلیل كوواریانس برای مقایسه پرخاشگری و مولفههایش در گروه تمرینات جسمانی و مهارت كنترل خشم
منبع
تغییرات

اثر گروه

مجموع
مجذورات

درجات
آزادی

میانگین مجذورات

پرخاشگری

3179/98

3

3179/98

12/64

پرخاشگری بدنی
پرخاشگری كالمی

87/17
44/49
13/71

3
3
3

87/17
44/49
13/71

12/34
13/4
47/34

4/443
4/443
4/443

خصومت

82/64

3

82/64

87/41

4/443

پرخاشگری
پرخاشگری بدنی
پرخاشگری كالمی

974/78

17

26/24

17/31
26/71

14
14

3/68
4/79

خشم

17//13

14

3/34

خصومت

12/31

14

4/91

متغیر وابسته

خشم

اثر خطا

F

سطح
معناداری

مجذور
اتا

4/443

4/19
4/63
4/64
4/18
4/72

در كل می توان نتیجه گرفت كه میزان اثربخشی مهارت كنترل خشم در كاهش پرخاشگری و مولفههای پرخاشگری بدنی ،پرخاشگری
كالمی ،خشم و خصومت نسبت به تمرینات جسمانی بیشتر است.
بحث
نتایج تحلیل كواریانس تکمتغیره و چندمتغیره پژوهش حاضر نشان داد كه آموزش مهارت كنترل خشم نسبت به تمرینات جسمانی در
كاهش نمره كل پرخاشگر ی و مولفههای آن (پرخاشگری بدنی ،پرخاشگری كالمی ،خشم و خصومت) موثرتر است .بیشترین مقدار تفاوت
ایجادشده در دو گروه در مولفه خصومت با اندازه اثر  4/72و كمترین مقدار تفاوت ایجادشده در دو گروه در مولفه خشم با اندازه اثر 4 /18
است .دربارۀ مقایسۀ اثربخشی آموزشهای مذكور بر پرخاشگر ی نوجوانان پسر تاكنون گزارشی در ادبیات پژوهشی مشاهده نشده است ،اما
نتیجۀ به دست آمده همسو با نتایج ملکی و همکاران[ ]36و جعفری و همکاران[ ]37است ،مبنی بر اینکه آموزش گروهی مهارت كنترل خشم
در كاهش پرخاشگری نوجوانان پسر موثر است و همچنین با نتای ج مطالعات تیموری و همکاران[ ]24و ]21[ Edlmanهماهنگ است ،مبن ی
بر اینکه تمرینات جسمان ی و ورزش در كاهش پرخاشگر ی دانشآموزان موثراست.
در تبیین این یافتۀ پژوهشی میتوان چنین اظهار داشت كه آموزش مهارت كنترل خشم سبب ایجاد خودنظارهگری در دانشآموزان میشود
كه این امر باعث آگاه ی آنها از عالئم هشداردهنده و استفاده از آرامسازی عضالن ی میگردد .این عمل باعث جلوگیر ی از افزای ش
برانگ یختگی جسمی و روانی نوجوان در هنگام پرخاشگری میشود.]36[.مطالعهی گنجه و همکاران[ ]9نیز نشان داد كه آموزش مهارت حل
مسألۀ خالق در كاهش پرخاشگر ی دانشآموزان پسر دبیرستان ی قرچک موثر است .بر این اساس م یتوان گفت كه نوجوانان پرخاشگر
هنگام حل مسئله راهحلهای جراتآمیز ی كمتری را از خود نشان میدهند و بیشتر راهحلها ی پرخاشگرانه و عملمدار را برا ی حل
مشکالت بی ن فرد ی ارائه میدهن د .آموزش مهارت حل مسئله به عنوان یک ی از اجزای آموزش مهارت كنترل خشم باعث ایجاد دیدگاه حل
مسئله هنگام روبهرو شدن با برانگیختگ ی میشود ]36[.همچنین پژوهش عاشورایی و همکاران[ ]31حاكی از تاثیر درمان گروه ی ابراز وجود در
كاهش پرخاشگری و پیشرفت تحصیلی دانشآموزان است .بر این اساس ،در بسیاری از مواقع نوجوان با وارد شدن در گروههای همسال،
تحت فشار گروه ،اقدامات پرخاشگرانه انجام میدهد .آموزش ابراز وجود روشی است كه به كمک آن نوجوان به موقعیتهای نامناسب پاسخ
«نه» می دهد .مهارت نه گفتن ،نقطهی تعادل بین پرخاشگری و منفعل بودن است .مهارت نه گفتن یعنی ارتباطی دوطرفه كه ما در آن
ضمن بیان دیدگاههایمان ،نظرات دیگران را نیز گوش میدهیم .چنین رویکردی ،نوجوانان را به تبادل نظرات ترغیب میكند؛ به طوری كه
هم حقوق طرفین رعایت میشود و هم احساسات و دیدگاههایشان ابراز میگردد؛ به این معنا كه نوجوانان نظراتشان را به اشتراک
میگذارند و ضمن احساس قدردانی ،همه ی انسانها را با هم برابر میبینند .در این رو یکرد نیز آشنایی با خودگو یی و افکار افزای شدهنده و
كاهشدهنده خشم ،افکار غیرمنعطف و منعطف نقش مهمی بازی م یكند.]29[.مارلند و همکارن[ ]38نیز در تحقیقات خود به این نتیجه
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رسیدند كه درمان گروهى كنترل خشم براى مشکالت خشم سربازان  PTSDروش موثرى است .در نها یت نوجوانان از طریق شركت در
برنامههای آموزش مدیر یت خشم ،م یتوانند ضمن بازسازی شناختی ،مهارتهای مورد نیاز را فرا گیرند و با گسترش دامنه رفتارهای خود
(مانند شیوههای برخورد متفاوت با مسئله ،حل كردن مشکل بدون توسل به خشم ،نگاه كردن به مسئله از دیدگاه افراد دیگر ،و جایگزین ی
[]14
استدالل به جای پرخاشگر ی فیز یکی و كالمی) ،در موقعیتهای گوناگون واكنشهای سازگارانه نشان دهند.
از سوی دیگر ،در مدل روانشناختی  ]13[Baherk & Morganفرض می شود كه فعالیتهای ورزشی به عنوان عامل حواسپرتی یا
عامل رهاكننده فرد از محركات و احساسات استرسزا عمل میكند كه این امر میتواند منجر به بهبود روانشناختی فرد شود .واقعیت این
است كه تداوم بسیار ی از اختالالت روانشناختی از قبیل اختالالت اضطرابی و اختالالت خلقی به دلیل تمركز بر تفکرات و نگرشهای
منفی است .بر این اساس یکی از مداخلهها ی روانشناختی این است كه فرد را از تمركز تفکرات منفی و جنبههای استرسزای زندگی دور
نگه دارد كه فعالیتها ی ورزشی نیز همین نقش را به وسیله ویژگی حواسپرتی ،به خوبی ایفا میكند و فرد را از گرفتار شدن در حلقه
معیوب نجات میدهد .مطالعات افروز و همکاران[ ،]39شجاعی و همتی علمداری[ ]23و  Tkaczو همکاران[ ]26نشان داد كه تمرینات منظم
جسمانی و ورزش باعث كاهش پرخاشگر ی و افزایش سازگار ی كودكان میشود  .در نتیجه كاهش پرخاشگر ی دانشآموزان در اثر ورزش به
دال یل زیر است .3 :ورزش باعث زیاد شدن مقدار گردش خون موثر در بدن میشود و از لخته شدن خون در سیاهرگ عمقی پا جلوگیری
میكند و دستگاه قلب ی -عروقی و دستگاه تنفس و ایمنی بدن را تقویت مینماید و همچنین ورزش خون بیشتری به مغز میرساند ،وقتی كه
اكسیژن خون بیشتر شود ،رفتار و اخالق افراد نیز بهتر میشود .2 .ورزش مستمر به طوری كه بدن شروع به تعرق میكند ،باعث افزایش
تراوش آنزیمهای آندروفین ،آنکفالین و دانیورفین میشود كه خاصیت تسکیندهندگی دارد .ورزشی كه باعث تعرق شود و ضربان قلب را
افزایش دهد ،بدن را وادار به ترشح آنزیمهای مسکنی میكند كه باعث كاهش اضطراب ،افسردگی و افزایش انبساط خاطر و تقویت روحیه
میشود و در نتیجه در كاهش پرخاشگری تأثیر میگذارد[  .1 ،]23با بهبود كار سیستم عصبی -عضالنی ،موجب چاالكی و افزایش كارآیی
بدن می شود  .در این راستا ،پژوهشی حیدر ی و همکاران[  ]21بر روی  396دانشجوی پسر كشتیكار و كاراتهكار در زنجان انجام داد  .به این
نتیجه رسید كه ورزش بر كاهش پرخاشگری دانشجویان پسر موثر است؛ بنابراین ،انجام ورزش به صورت گروهی باعث تماس و ارتباط
افراد با همدیگر میشود و روابط اجتماعی فرد را زیاد نموده و این فعالیت« ،خویشتن» فرد را تقویت میكند و بیان احساسات بدن را شکوفا
میسازد .انجام حركات موزون و هماهنگ یکی از روشهایی است كه اثرات مفیدی بر خلقوخو و تفکرات فرد دارد و افکار منفی و مخرب
را از بین میبرد.
امروزه به دلیل افزایش فشارهای روانی ،مشکالت فردی ،اجتماعی و اقتصادی در حال افزایش است .در این میان كنترل خشم در بین
نوجوانان ،مخصوصا پسران نوجوان برای سالمت جامعه از اهمیت باالیی برخوردار است؛ لذا یافتن راههایی برای افزایش كنترل پرخاشگری
از مسائل روز جامعه ایرانی است .در تحقیق حاضر با بررسی اثر تمرینات جسمانی و مهارت كنترل خشم ،در واقع ابعاد جسمی و روانی
اثرگذاری بر پرخاشگری تلفیق شده است كه به عنوان نق طه قوت این تحقیق است .از طرفی دیگر ،محدودیت اساسی پژوهش حاضر در
عدم كنترل جنسیت است .تحقیق فقط بر روی پسران اجرا شده است و معلوم نیست كه آیا جنسیت می تواند به عنوان تبیینكننده و یا
تعدیلكننده نتایج باشد یا خیر .از محدودیتهای دیگر مطالعه پیشرو میتوان به عدم اجرای پیگیر ی برای بررسی تداوم نتایج درمان و
شیوۀ نمونهگیری در دسترس اشاره نمود.
نتیجهگیری
در كل میتوان نتیجه گرفت كه میزان اثربخشی مهارت كنترل خشم در كاهش پرخاشگری و مولفههای پرخاشگری بدنی ،پرخاشگری
كالمی ،خشم و خصومت نسبت به تمرینات جسمان ی بیشتر است .به همین خاطر پیشنهاد میشود برنامه آموزش كنترل خشم در
سرفصلهای آموزش خانواده و برنامههای ضمن خدمت مشاوران قرار گیرد و توص یه می شود مربیان پرورشی ،مشاوران مدارس و دبیران
موقعیت عمل ی جهت تمرین و پرورش این مهارتها را برای دانشآموزان فراهم آورند .در خاتمه پیشنهاد م ی شود از آنجایی كه ورزش و
تمرینات جسمانی برنامهای بیضرر ،سودمند ،آسان و كمخرج میباشد ،این برنامه ورزشی توسط مربیان ورزش ی در همه مدارس كشور و در
همه مقاطع تحص یلی روزانه به ویژه در زنگ ورزش اجرا شود.
تشکر و قدردانی
از تمامی كسان ی كه در پژوهش حاضر همکاری داشتهاند ،از جمله اولیاء دانشآموزان ،دانشآموزان ،معلمان و عوامل اجرایی مدرسه عدالت
در شهر اراک تشکر و قدردان ی میشود.
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