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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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 چکیده

 مقدمه و اهداف 
 مطالعه هدف نیبنابرا ؛كندیم مختل را هاآن یروان و یجسم سالمت كه است ننوجوانا در یجد اریبس یاجتماع یهابیسآ از یکی یپرخاشگرامروزه 
 .بود پسر نوجوانان یرپرخاشگ كاهش بر خشم كنترل مهارت و یجسمان ناتیتمر ریتاث سهیمقا ،حاضر

 هاواد و روشم
 صورت به و انتخاب دسترس در شیوۀ به اکار شهر عدالت مدرسه آموزاندانش از نفر 44( آزمونپس-آزمونپیش) حاضر تجربیشبه مطالعۀدر 

 دوم گروه برای و( ساعته یک جلسه دو ایهفته) یجسمان ناتیتمر آموزش اول گروه برای. گرفتند قرار( نفری 24) آزمایش گروه دو در غیرتصادفی
 یپرخاشگر سنجش اسیمق آن، از پس و زشآمو آغاز از پیش هاآزمودنی همه. شد اعمال( ساعته یک جلسه دو ایهفته) خشم كنترل مهارت آموزش

 .شد استفاده چندمتغیره و متغیرهتک كواریانس تحلیل از هاداده تحلیل و تجزیه برای .كردند پر را یپر و باس

 هایافته
 و خشم می،كال پرخاشگری بدنی، پرخاشگری) آن هایمولفه و پرخاشگری كاهش در خشم كنترل مهارت اثربخشی میزان كه ها نشان دادیافته

 (.p<443/4) است بیشتر داریامعن طوره ب یجسمان ناتیتمر به نسبت( خصومت

 گیرینتیجه
 .است یجسمان ناتیتمر از مؤثرتر نوجوانان یپرخاشگر كاهش در خشم كنترل مهارت كه رسدیبه نظر م

 های كلیدیواژه
 تمرینات جسمانی؛ مهارت كنترل خشم؛ پرخاشگری؛ نوجوانان
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 و اهدافمقدمه 

 دهدمی رخ نوجوان روان و جسم در تغییراتی دوره، این در. رودمی شمار به انسان زندگی یهادوره ترینحساس و ترینمهم از نوجوانی دوره
 كه است پرخاشگرانه یرفتار یهاگرایش افزایش نوجوانان اخالقی و یرفتار یهاویژگی جمله از [3].گذاردمی اثر او بر نوعی به كدام هر كه

 یهاشیوه به است ممکن یپرخاشگر [2].یابدمی افزایش دوران این در رفتارها این بروز احتمال محیطی، و هورمونی تغییرات به توجه با
 یپرخاشگر یرفتار جنبه. است آن هیجانی جنبه دهندهنشان خشم، و یپرخاشگر شناختی جنبه معرف خصومت،. دهد نشان را خود متفاوتی

 به سمدار در پرخاشگرانه یرفتارها و خشونت روزافزون گسترش از هابررسی ،دیگر یسو از [1].كندمی بروز جسمانی و كالمی شکل به نیز
 از اخراج و همساالن یسو از شدن طرد مانند یناپذیرجبران و بلندمدت تأثیرات رفتارها گونهاین [4].دكنمی حکایت اخیر یهاسال در ویژه

 و [8]افسردگی لمث یروان مشکالت و [7]ادمو مصرف سوء ریدرگ ،[6]یفتگیخودش به شیگرا ،[1]گرانید حقوق به تجاوز و یبزهکار و مدرسه
 نیز و مشکالت این اولیه تشخیص ضرورت بنابراین ؛گذاردمی برجا آموزاندانش بر [9]یگرنیم یسردردها معده، زخم مانند یجسم مشکالت

 یاریبس در حاصل راتییتغ لیدله ب حاضر حال در. شودمی احساس پیش از بیش نوجوان هر با متناسب درمانی یهاروش و مؤثر مداخالت
 برخوردار یكاف قدرت از كه (است رفتار یشناخت رییتغ یالگو بر یمبتن یهمگ كه یرفتار یشناخت یهادرمان جمله از) جیرا یهادرمان از

 برنامه ،یبیترك هایبرنامه نیا از یکی [34].هستند معروف یبیترك برنامه به كه است شده شنهادیپ مداخله یبرا یگرید یهامدل ستند،ین
 خشم مدیریت. است شده مطرح شناسیروان حوزه در مدتهاست كه است مباحثی از یکی خشم كنترل و خشم مدیریت. ستا خشم كنترل

 [33].بگیرد كنترل تحت و كند مهار را خشم شروع از قبل منفی احساس و باشد خونسرد طور چه بگیرد یاد تا كندمی كمک فرد به واقع در
 حل مهارت ،یسازآرام و استرس كاهش ،یكالم یخودآموز مهارت آموزش از ،است گرفته شهیر اكرنو قاتیتحق از كه یبیترك برنامه نیا

 ،یطیمح یهامولفه رندهیدربرگ كه را خود مداخله روش نواكر [32].است شده لیتشک وجود ابراز مهارت و یاجتماع یهامهارت مسئله،

 خشم تیریمد زیآمتیموفق درک به قادر را فرد كه ساخت مطرح خشم كنترل شآموز نامه ب است( یحركت) یرفتار و یکیولوژیزیف ،یشناخت
. كندیم كنترل را یپرخاشگر و خشم به وابسته رفتار یکیولوژیزیف یختگیبرانگ سطح و آموخته را آن میتنظ نحوه فرد جهینت در و سازدیم

 یبیترك نواكر مداخله. كند درک ،گذاردیم ریتاث گریکدی بر آن یهاهمولف كه را یانحوه و خود خشم تا شودیم خواسته فرد از قدم نیاول در
 و خشم زندهیبرانگ افکار با كه است یدرون گفتار و یشناخت یخودآموز و( كندیم كمک تنش كاهش به كه) یعضالن آرامش آموزش از

 .3: دارد وستهیپ هم به گام ای مرحله سه نواكر، خشم كنترل برابر در یسازمنیا یدرمان کردیرو قتیحق در [31].كندیم مقابله ،یپرخاشگر
 [43]هاآموخته بستن كار به هنحو آموزش .1 مهارت كسب .2 یشناخت یسازآماده

 پسر آموزاندانش یپرخاشگر كاهش در [31]وجود ابراز یگروه درمان و [9]مساله حل مهارت آموزش كه دادند نشان ریاخ یهاپژوهش
 31-32 پسر آموزاندانش یپرخاشگر بر خشم كنترل مهارت یگروه آموزش ریتاث یبررس به زین[ 36]همکاران و یلکم. است موثر یرستانیدب

. است شده یریگیپ و آزمونپس مرحله در آموزاندانش یپرخاشگر كاهش به منجر مذكور مداخله كه دندیرس جهینت نیا به و پرداختند ساله
 ورزشکاران توانایی افزایش باعث تواندمی خشم كنترل آموزش روش كه است آن از حاكی [37]همکاران و یجعفر پژوهش یهایافته

 و مارلند. باشد اخالقی یهااستدالل در آنها توانایی بهبود احتمالی دالیل از و شود خشم از یپیشگیر و كنترل در سال 34-32 نوجوان
 .است موثرى روش  PTSDسربازان خشم مشکالت براى خشم كنترل گروهى درمان كه دندیرس جهینت نیا به زین [38]همکارن

 یخودگردان آموزش ،یاجتماع یریادگی جمله از یپرخاشگر كاهش یبرا یشناختروان یهادرمان كه دهدیم نشان قاتیتحق گرید یسو از
 لیتعد یبرا یگرید یهاروش رو نیا از ؛ندارد یچندان ییكارا درازمدت در یول ،است دیمف مدتكوتاه در خشم از یبازدار یهاروش و

 كاهش یبرا مختلف یهاورزش از استفاده و یدگیآرم آموزش ،ییزداتنش مانند دارد وجود نوجوانان و كودكان پرخاشگرانه یرفتارها
 یهاتیفعال از یکی [39].است یحركت-یجسمان یهاتیفعال انجام ،یپرخاشگر یبرا مطرح یدرمان یهاروش از یکی نیبنابرا ؛یپرخاشگر

 كه یتوجه قابل ریتاث و جانبی آثار بدون و خرجكم و مناسب درمانی شیوه عنوان به ورزشی یهافعالیت نقش. است ورزش حركت، و یبدن
 به دیرباز از را انسان كه است مؤثری و نافع هایفعالیت از یکی ورزش. است تیاهم حائز یپرخاشگر كاهش در ،دارد درازمدت در ژهیوه ب

 كسب را یاجتماع مطلوب آثار و یروان ،یجسمان هایقابلیت توانیم آن، قیطر از و است داده سوق یروان و یجسم سالمت ،یالتع سوی
 رامشآ به یعروق و یقلب دستگاه میتنظ و خون انیجر میتنظ لیقب از فیزیولوژیکی راتییتغ جادیا قیطر از یصبحگاه ورزش [24].كرد

 و یرفتار ،یاجتماع ،یروان یهامهارت یورزش یهاگروه در افراد نیهمچن. شودیم یپرخاشگر شكاه باعث و كندیم كمک اعصاب
 اررفت به افراد نیا سازنده پاسخ موجب خود سهم به كه كنندیم كسب یاجتماع و یفرد روابط صحنه در حضور یبرا را الزم یارتباط

 بر منظم یحركت یهاتیفعال یاثربخش Mazur  tkowiczSe[22] &قاتیتحق [23].دهدیم كاهش را یپرخاشگر و شودیم گرانید
 31 با یپرخاشگر كاهش بر یرزم ورزش ریتأث یبررس یبرا یپژوهش در Edlman[21]. دهدیم دینو را افراد یروان و یجسمان تیوضع

 كالس، در اخالل مانند نابهنجار یرفتارها دیشد كاهش ،ینیتمر تیفعال انجام جلسه 32 از پس د،یشد یعاطف یهااختالل با آموزدانش
 و یموریت. كرد گزارش را پرخاشگرانه و بزهکارانه یرفتارها و مدرسه كاركنان و گریکدی به یکیزیف حمالت گر،یدهم به ییناسزاگو
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 یورزش یهاتیفعال انجام كه دندیرس جهینت نیا به و پرداختند سال 37 دختر نوجوانان یپرخاشگر كاهش بر ورزش ریتاث به زین [24]همکاران

 بر و اشدب موثر هاآن انهیپرخاشگرا رفتار و خشم مهار و حد از شیب یانرژ كنترل در تواندیم اجتماعات، گونه نیا در نوجوانان گرفتن قرار و
 ورزش تأثیر به یپژوهش در زین [21]همکاران و یدریح ن،یا بر عالوه. باشد گذاراثر یمطلوب نحوه به زین هاآن لیتحص و یاجتماع روابط بهبود

 پرخاشگری كاهش بر ورزش كه داد نشان آنان نتایج و پرداختند زنجان در كاركاراته و كاریكشت پسر یدانشجو 396 در خشونت سطح بر
 روش از استفاده كه است نیا انگریب[ 23]یعلمدار یهمت و یشجاع و [39]همکاران و افروز قاتیتحق ن،یهمچن. گذاردمی اثر دانشجویان

 و  Tkacz.شودیم یذهن توانكم كودكان یسازگار شیافزا و یپرخاشگر كاهش موجب یصبحگاه ورزش و یجسمان منظم ناتیتمر
 كودكان در پرخاشگرانه رفتار كاهش جمله از خشم، بیان كاهش برای موثر راهبرد یک هوازی ورزشی برنامه كه دادند نشان [26]همکاران

 .است وزن اضافه دارای

 شناسایی قابل معلمان والدین، وسیلۀ به سهولت به یپرخاشگر مانند عاطفی تمشکال با نوجوانان كه است یضرور نکته نیا ذكر انیپا در
 بر و شودمی همساالن میان رابطه یبرقرار مانع ،كندمی ایجاد نوجوانان و والدین میان را یشدید تعارض كه هاویژگی گونهاین و هستند

 خودشان كنند،می وارد لطمه خود یپرخاشگر قربانیان بر اینکه بر عالوه پرخاشگر نوجوانان. گذاردمی منفی اثر نوجوان ییادگیر یهاتوانایی
 این ،شد اشاره زین یقبل یهاپارگراف در كه یپرخاشگر از ناشی عواقب به تیعنا با. هستند رشدشان دوران طول در ناسالم رشد قربانی

 ریتاث بودن مدتكوتاه به توجه با و گیرد صورت مؤثری تاقداما نوجوانان تیعصبان و یپرخاشگر رفع جهت در كه كندمی طلب را ضرورت

ه ب یضرور یپژوهش نیچن انجام روش، دو نیا ریتاث سهیمقا نهیزم در یتجرب یهاپژوهش وجود عدم و شد ذكر قبال كه یقبل یهادرمان
 تفاوت افتنی. شود یبررس جواناننو یپرخاشگر كاهش در یجسمان ناتیتمر و خشم كنترل مهارت آموزش یاثربخش زانیم تا رسدیم نظر

 به تواندیم و داشت خواهد یمهم یكاربرد و ینظر حاتیتلو پژوهش، وابسته ریمتغ یبررس و یرانیا یهانمونه در هاآن یاثربخش نهیزم در
 هدف با مطالعه این ن،یبنابرا ؛برند كار به و كرده انتخاب را یآموزش روش نیتراثربخش تا كند كمک یروان بهداشت حوزه متخصصان

 .است گرفته انجام پسر نوجوانان یپرخاشگر كاهش بر خشم كنترل مهارت و یجسمان ناتیتمر ریتاث سهیمقا

 هاروشمواد و 
 پسر یدبیرستان آموزاندانش یآن، كلیه آماری جامعۀ كه است آزمونپس-آزمونپیش روشِ به تجربیشبه مطالعۀ یک حاضر پژوهش

پرورش استان مركزی، تعداد وبر اساس آمار استعالمی از اداره كل آموزش .است بوده 3196-3191 سال رد اراک شهر (4 )ناحیه

بودند  رستان عدالتیدب آموزاندانش از نفر 44 پژوهش نفر است. نمونۀآماری 3143برابر  اراک شهر (4 پسر )ناحیه یدبیرستان آموزاندانش
 مهارت آموزش و ینات جسمانینفری تمر 24 گروه دو در غیرتصادفی به صورت و شده انتخاب جامعه از دسترس در گیرینمونه روش با كه

 :از بودند عبارت گروه به هاودنیآزم ورود هایمالک .اندشده جایگزین خشم كنترل
نامه تیمضا رضاو ا یهین در جلسه توجی.شركت والد1 با هر دو والد ی.زندگ2 یپرو  باس ین نمره در آزمون پرخاشگریشتری.كسب ب3

 یکیكه در صورت عدم وجود  ماه گذشته 6 یدر ط یو جسم یب روحیخاص منجر به آس یماریا بی. نداشتن سابقه مشکل، حادثه 4 یكتب
 د.یگردیط نمونه حذف مین شرایاز ا

 آنجا مسئولین با الزم هایهماهنگی و شده مراجعه نظر مورد مدرسه به مركزی، استان كل پرورشوآموزش سازمان از مجوز كسب از پس
 نیاز مورد هایتوافق همکاری نحوه مورد در و شد ارائه طرح پیرامون توضیحاتی كلی صورت به مدرسه عدالت مسئولین به. آمد عمل به

 عاتاجتما سالن در مقرر زمان در كه شد ارسال مدرسه توسط نفر( 44) منتخب آموزاندانش والدین برای اینامهدعوت. گرفت صورت
 والدین مراجعه هنگام در. یابند حضور ،داشت را غیره و پروژكتور ویدیو جلسات، سالن شامل الزم امکانات كه اراک شهر در مدرسه

 و هاداده آوریجمع نحوه مورد در. گردید جلب پژوهش در فرزندشان شركت برای هانآ رضایت. شد داده پژوهشی طرح مورد در توضیحاتی
 طریق از كنند، شركت جلسه در نبودند قادر علتی هر به كه والدینی با. شد داده الزم توضیحات شدهآوریجمع عاتاطال بودن محرمانه
آموزان در ن در مورد شركت دانشیوالد یت و آگاهیپس از كسب رضا. شد جلب نیز هاآن رضایت و شد برقرار ارتباط تلفنیبه صورت  مدرسه

 پژوهشگر ابند. در زمان مقرر،ین در سالن اجتماعات مدرسه حضور یخواسته شد كه در روز و ساعت معآموزان دانش پژوهش مورد نظر، از
 از پرداخت و پس آزمایش هایگروه برای مداخله یهاروش و اهداف از ایخالصه بیان به آموزان،دانش با ارتباط برقراری از پس

 یپر و باس یپرخاشگر سنجش اسیشد. مق داده توضیح نظر مد نامهپرسش لتکمی نحوۀ آموزان،دانش ابهامات و سؤاالت به پاسخگویی
 24 گروه دو در غیرتصادفی صورت به و شد حاصل توافق بعد جلسات تاریخ آموزان اجرا شد و بعدا دربارۀدانش یآزمون بر روشیعنوان په ب

 یجسمان ناتیتمر گروهی، صورت به ،3 آزمایش گروه انآموزدانش. ندشد جایگزین خشم كنترل مهارت آموزش و یجسمان ناتیتمر نفری

 كنترل مهارت آموزش ،2 آزمایش گروه آموزاندانش اط مدرسه ویدر محوطه ح ک ساعت(یهفته به مدت  در روز 2 و هفته 6 مدت )به

 قالب در مطالب خشم رلكنت مهارت آموزش جلسات كردند. در در سالن اجتماعات مدرسه دریافت را( ساعته یک جلسه 2 ایخشم )هفته
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 هر نوجوانان یپرخاشگر سطح آموزشی جلسات اتمام از پس و شد بررسی تکالیف بعدی جلسات در. شد ارائه تصاویر با همراه و پاورپوینت

 .شد گیریاندازه آزمایش گروه دو
 از گونه چهار كه است عبارت 29 از مركب نامه،ن پرسشیا. شد استفاده [27]یپر و باس یپرخاشگر نامهپرسش از حاضر مطالعه در

اساس  بر اسیمق نیا در هاسوال. كندیم یابیارز را و خصومت خشم ،یكالم یپرخاشگر ،یبدن یپرخاشگر یعنی پرخاشگرانه، یرفتارها
 یحدود تا ،1 :ستین من هیشب نه ،است من هیبش نه ،4: است من هیشب یحدود تا ،1: است من هیشب كامال" کرتیل یادرجه 1 اسیمق

 نمره حداقل. دشویم یگذارنمره معکوس به طور 36 و 9 عبارت دو. است شده میتنظ "3:ستین هیشب من به به شدت ،2 :ستین من هیشب

 به دست هااسیمقریز اتنمر مجموع با یپرخاشگر یبرا كل نمره. باشدیم 341 آن حداكثر و 29برابر  یسؤال 29 آزمون نیا در شدهكسب
 72/4 هفته، 9 فاصله با اس،یرمقیز چهار یبرا ییبازآزما بیضر جینتا. است یقبول قابل ییروا و ییایپا ینامه داراپرسش نیا د.یآیم

 یهمسان نشانگر جینتا كه است استفاده شده كرونباخ یآلفا بیضر از اسیمق یدرون یهمسان سنجش جهت. است آمده به دست84/4تا
 و باس اسیمق ییروا و ییایپا است. 4/ 84خصومت و 84/4خشم  ،83/4 یكالم یپرخاشگر ،82/4 یبدن یپرخاشگر یهااسیرمقیز یدرون

 89/4 كرونباخ یآلفا و بود دارامعن و ریمتغ 78/4تا  17/4 انیم ییروا بیضرا .است گرفته قرار سنجش مورد یسامان توسط رانیا در یپر

 [28].باشدیم یپر باس و یپرخاشگر یفارس نامهسشپر اعتبار دهندهنشان
 :بود زیر موراد شامل مداخله یهاروش

 مهارت كنترل خشم
شده از اصول مهارت كنترل طرح اقتباس یدر محل مدرسه بر مبنا ساعت کی مدت به جلسه ره و جلسه دوازده در مهارت كنترل خشم

 د:یبرگزار گرد ریبه شرح ز Novako[36]خشم 

 برنامه درمان و وضع قراردادها یگر، معرفیکدیاعضا گروه با رهبر گروه و با  ییجلسه اول:آشنا
 ی، تفاوت خشم و پرخاشگریمفهوم خشم و پرخاشگر یجلسه قبل، بررس یابیجلسه دوم: ارز

 یعضالن یسازاثرات خشم بر جسم و آموزش آرام یبررس قبل، جلسه یابیجلسه سوم: ارز
 ش خشم در صورت عدم مداخلهیو درک افزا یگرآموزش خودنظاره قبل، جلسه یابیجلسه چهارم: ارز

 اثرات خشم بر تفکر یبررس قبل، جلسه یابیجلسه پنجم: ارز
 تید در هنگام عصبانیمفرید و غیک افکار مفیآموزش مهارت تفک قبل، جلسه یابیجلسه ششم: ارز
 اقدام-احساس-فکر ،فکر یآموزش توال بل،ق جلسه یابیجلسه هفتم: ارز

 تیو استفاده در زمان عصبان یكالم یاستفاده از خودآموز قبل، جلسه یابیجلسه هشتم: ارز
 یعضالن یسازآرامش و استفاده در زمان آرامادآورنده یساخت كارت  قبل، جلسه یابیجلسه نهم: ارز

 آموزش مهارت حل مسئله قبل، جلسه یابیجلسه دهم: ارز
 یت و تفاوت آن با پرخاشگریآموزش قاطع قبل، جلسه یابیازدهم: ارزیجلسه 

 (یپر و باس یپرخاشگر نامه)پرسش آزمونپس یاز برنامه اجراشده و رفع ابهامات، اجرا یكل یابیارز جلسه دوازدهم:

 یجسمان ناتیتمر

 یورزش ناتیتمر به آموزاندانش. شد ارائه آموزاندانش هب جلسه، هر در ساعت کی مدت به روز 2 یاهفته و هفته 6 یط یجسمان ناتیتمر
 برخاستن، و ستننش زانو، آوردن باال پروانه، حركات ستا،یا تعادل ،یعمود و یافق پرش ،یكشش حركات آهسته، دنیدو و رفتن راه شامل

 پرداختند. یكشش حركات و زدن شوت رفتن، شنا
 نرمال یهافرضشیپ با رهیمتغتک انسیكوار تحلیل آزمون از استنباطی بخش در و ستانداردا انحراف و میانگین از هاداده توصیف بخش در

 نیلو آزمون و آزمونپیش گروه متقابل اثر از استفاده با هارگرسیون شیب همگنی مفروضه ویلک،شاپیرو آزمون قیطر از نمرات عیتوز بودن

 همگنی یبرا باكس m آزمون از چندمتغیره، انسیكوار تحلیل در و است شده استفاده هاگروه در وابسته متغیر واریانس همگنی یبرا

 .شد تحلیل 39 نسخه SPSS یآمار رافزانرم از استفاده با هاداده. دیگرد استفاده كواریانس-واریانس ماتریس

 هایافته
-گروه برای آموزش از بعد و قبل در هایشمولفه و پرخاشگری نمرات به مربوط( معیار انحراف و میانگین) توصیفی هاییافته 3 جدول در

 .است شده ارائه پژوهش های
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در مهارت كنترل خشمو  ینات جسمانیتمرنه در گروه در افراد نمو پرخاشگری ی توصیفی متغیرهاشاخصه: 2جدول   

آزمونآزمون و پسپیش   

 گروه متغیر
آزمونشیپ آزمونپس   

شدهتعدیلمیانگین   
نمیانگی رعیاانحراف م  نمیانگی  رانحراف معیا   

ینات جسمانیتمر پرخاشگری  41/91  61/37  14/83  63/7  81/83  

ممهارت كنترل خش   81/96  84/37  44/74  86/8  47/74  

یپرخاشگری بدن  

 

ینات جسمانیتمر  74/13  37/6  41/27  61/1  74/26  

ممهارت كنترل خش  91/14  26/6  41/21  42/1  76/21  

یپرخاشگری كالم  

 

یت جسماننایتمر  74/36  84/1  74/31  14/1  61/31  

ممهارت كنترل خش  11/36  61/1  11/33  67/2  62/33  

 خشم

 

ینات جسمانیتمر  13/22  11/1  41/38  78/4  72/37  

ممهارت كنترل خش  11/23  99/4  34/31  93/1  41/31  

 خصومت
ینات جسمانیتمر  74/21  38/4  74/22  33/4  91/22  

ممهارت كنترل خش  21/26  83/1  14/24  29/1  41/24  

 

 متغیره و برایتکكوواریانس  تحلیل پسر از نوجوانان یپرخاشگر كاهش بر خشم كنترل مهارت و یجسمان ناتیتمر ریتاث سهیمقا یبرا
 به الزم. شد كوواریانس چندمتغیره استفاده تحلیل از یپرخاشگر هایمولفه كاهش بر خشم كنترل مهارت و یجسمان ناتیتمر ریتاث سهیمقا

های تحلیل كواریانس انجام فرضپیش آزمون اابتد پژوهش، یهیفرض تحلیل به مربوط هایآزمون نتایج بررسی و ارائه از قبل كه است ذكر
ها و همگنی واریانس متغیر های مهم تحلیل كواریانس شامل نرمال بودن توزیع متغیر وابسته، همگنی شیب رگرسیونفرضگرفت. پیش

 .شودكواریانس نیز اضافه می-ها است. در تحلیل كواریانس چندمتغیره، همگنی ماتریس واریانسهوابسته در گرو
آزمون و هم در شد. نتایج نشان داد كه تمام متغیرها هم در پیش ویلک استفادهع نمرات از آزمون شاپیروینرمال بودن توز یبررس یبرا

 (.2( )جدول p>41/4كنند )یروی میآزمون در دو گروه مورد مطالعه از توزیع نرمال پپس

 
ی پژوهش با استفاده از آزمون شاپیروویلکرهایمتغی هاداده: بررسی نرمال بودن توزیع 6 جدول  

 گروه متغیر

آزمونپیش آزمونپس   

مقدار 

کشاپیروویل  

درجه 

 آزادی

سطح 

 معناداری

مقدار 

 شاپیروویلک

درجه 

 آزادی

سطح 

 معناداری

 پرخاشگری
یننات جسمایتمر  98/4  24 94/4  94/4  24 21/4  

97/4 مهارت كنترل خشم  24 78/4  91/4  24 43/4  

یپرخاشگری بدن  
ینات جسمانیتمر  96/4  24 17/4  91/4  24 31/4  

91/4 مهارت كنترل خشم  24 11/4  92/4  24 49/4  

پرخاشگری 

 كالمی

ینات جسمانیتمر  94/4  24 24/4  96/4  24 61/4  

98/4 مهارت كنترل خشم  42  92/4  91/4  24 19/4  

 خشم
ینات جسمانیتمر  96/4  24 49/4  91/4  24 44/4  

91/4 مهارت كنترل خشم  24 16/4  91/4  24 31/4  

 خصومت
ینات جسمانیتمر  91/4  24 37/4  91/4  24 42/4  

96/4 مهارت كنترل خشم  24 12/4  91/4  24 17/4  

 
شیب  همگنی نشان داد كه مفروضهج ینتاآزمون بررسی شد. ل گروه پیشها با استفاده از اثر متقابشیب رگرسیون همگنی مفروضه

 (.1( )جدول p>41/4هایش برقرار است )ها برای پرخاشگری و تمام مولفهرگرسیون
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هایشو مولفه پرخاشگریها برای فرض همگنی شیب رگرسیوننتایج : 3 جدول  

تمیانگین مجذورا درجه آزادی مجموع مجذورات منبع تغییر  F داریامعنطح س  

آزمون پرخاشگریاثر گروه پیش  98/34  3 98/34  43/4  11/4  

نیپرخاشگری بد آزموناثر گروه پیش  34/4  3 34/4  46/4  82/4  

میپرخاشگری كال آزموناثر گروه پیش  11/2  3 11/2  44/2  34/4  

خشم آزموناثر گروه پیش  81/3  3 81/3  72/3  24/4  

خصومت آزموناثر گروه پیش  11/1  3 11/1  63/1  47/4  

82/919 خطای پرخاشگری  16 66/26    

پرخاشگری بدنی خطای  11/11  14 79/3    

پرخاشگری كالمی خطای  14/29  14 98/4    

خشم خطای  16/12  14 48/3    

خصومت خطای  81/27  14 91/4    

 
( p>41/4پرخاشگری نیز برقرار است ) هایكواریانس مولفه-ماتریس واریانس همگنی باكس حاكی است كه مفروضه mنتایج آزمون 

 (. 4)جدول 
پرخاشگریهای انس مولفهیكووار-ماتریس واریانس یهمگن یبررس یباكس برا آزمون: نتایج 4جدول   

2 یآزاد درجه Fقدار م باكس  Mمقدر   6 یآزاد درجه  یدارامعن سطح   

48/7  66/4  34 19/6941  76/4  

 
(. نتایج نشانگر آن است كه 1شد )جدول  بررسی لوین آزمون از استفاده ها بابسته در گروههمگنی واریانس متغیر وا همچنین مفروضه

 های تحلیلبنابراین تمام مفروضه ؛(p>41/4ندارد )داری امعنتفاوت  مطالعه موردهایش در دو گروه واریانس پرخاشگری و مولفه
 ت.كوواریانس چندمتغیره برقرار اس متغیره و تحلیلتکكوواریانس 

 

مطالعه موردهایش در دو گروه و مولفه پرخاشگرییانس واریج آزمون لوین برای بررسی همگنی : نتا5 جدول  

 .F df1 df2 Sig متغیر

39/4 پرخاشگری  3 18 66/4  

18/4 پرخاشگری بدنی  3 18 41/4  

84/4 پرخاشگری كالمی  3 18 18/4  

83/4 خشم  3 18 18/4  

62/2 خصومت  3 18 33/4  

 

متغیره استفاده شد. تکكوواریانس  از تحلیل پسر، نوجوانان یپرخاشگر كاهش بر خشم كنترل مهارت و یجسمان ناتیتمر ریتاث سهیمقا در
كند پسر ایجاد می نوجوانان یكاهش بیشتری را در نمره كل پرخاشگر یجسمان ناتینسبت به تمر خشم كنترل نتایج نشان داد كه مهارت

(443/4=p ،64/12=Fشدت .) (.7است )جدول  19/4ثیر برابر با تا 

كوواریانس چندمتغیره  پسر از تحلیل نوجوانان یهای پرخاشگرمولفه كاهش بر خشم كنترل مهارت و یجسمان ناتیتمر ریتاث سهیبرای مقا
-های تکپس از آن آزموندر دو گروه مقایسه شده و  ،ها استمتغیری كه متشکل از مولفهاستفاده شد. در این تحلیل ابتدا متغیر كلی چند

 شود. برای مقایسه چندمتغیری از رویکرد المبدای ویلکز استفاده شد. متغیری انجام می
از داری امعناست. با توجه به كوچکتر بودن سطح  443/4برابر داری امعنو سطح  11/86برابر  F، مقدار 48/4مقدار المبدای ویلکز برابر 

دارد داری امعنتفاوت  خشم كنترل مهارت و یجسمان ناتیدر گروه تمر های پرخاشگریاقل یکی از مولفهشود كه حدنتیجه گرفته می 41/4
 (.6)جدول 

 
 مطالعه مورددر دو گروه  پرخاشگریهای برای مولفه (MANCOVA) یریچندمتغ انسیكووارل یتحل یج آزمون معناداری: نتا2جدول 

 مجذوراتا یادارسطح معن df خطا df هیفرض F مقدار نام آزمون

 92/4 443/4 13 4 11/86 48/4 لكزیالمبداو

 



تارپور ايرانقي و همکارانس                                                                                                                                                                  

 

پژوهشي طب توانبخشي *  –علمي  فصلنامه    

 

 

314 

كاهش بیشتری را در پرخاشگری بدنی  یجسمان ناتینسبت به تمر خشم كنترل متغیری حاكی است كه مهارتتکهای نتایج مقایسه

(443/4=p ،34/12=Fپرخاشگری كالم ،)( 443/4ی=p ،4/13=F( خشم ،)443/4=p ،34/47=F( و خصومت )443/4=p ،41/87=F )

و كمترین مقدار تفاوت  72/4كند. بیشترین مقدار تفاوت ایجادشده در دو گروه در مولفه خصومت با اندازه اثر نوجوانان پسر ایجاد می
 (.7است )جدول  18/4ایجادشده در دو گروه در مولفه خشم با اندازه اثر 

 

 ممهارت كنترل خشو  ینات جسمانیتمرهایش در گروه و مولفه خاشگریپربرای مقایسه  انسیكووار: نتایج آزمون تحلیل 7جدول 

منبع 

 تغییرات
 متغیر وابسته

مجموع 

 مجذورات

درجات 

 آزادی
 F میانگین مجذورات

 

سطح 

 معناداری

مجذور 

 اتا

گروه اثر  

98/3179 پرخاشگری  3 98/3179  64/12  443/4  19/4  

17/87 پرخاشگری بدنی  3 17/87  34/12  443/4  63/4  

49/44 پرخاشگری كالمی  3 49/44  4/13  443/4  64/4  

71/13 خشم  3 71/13  34/47  443/4  18/4  

64/82 خصومت  3 64/82  41/87  443/4  72/4  

 اثر خطا

78/974 پرخاشگری  17 24/26     

31/17 پرخاشگری بدنی  14 68/3     

71/26 پرخاشگری كالمی  14 79/4     

17//13 خشم  14 34/3     

متخصو  31/12  14 91/4     

 

های پرخاشگری بدنی، پرخاشگری خشم در كاهش پرخاشگری و مولفه كنترل توان نتیجه گرفت كه میزان اثربخشی مهارتدر كل می
 بیشتر است. یجسمان ناتیكالمی، خشم و خصومت نسبت به تمر

 بحث
 در یجسمان ناتیتمر به نسبت خشم كنترل مهارت آموزش كه داد نشان حاضر پژوهش رهیمتغچند و متغیرهتک كواریانس تحلیل نتایج

 تفاوت مقدار بیشترین .است موثرتر( خصومت و خشم ،یكالم یپرخاشگر ،یبدن یپرخاشگر) آن یهامولفه و یپرخاشگر كل نمره كاهش
 18/4 اثر اندازه با خشم مولفه در گروه دو در ایجادشده تفاوت مقدار كمترین و 72/4 اثر اندازه با خصومت مولفه در گروه دو در ایجادشده

 اما ،است نشده مشاهده پژوهشی ادبیات در گزارشی تاكنون پسر نوجوانان یپرخاشگر بر مذكور هایآموزش اثربخشی مقایسۀ دربارۀ است.
مهارت كنترل خشم  ینکه آموزش گروهیبر ا یمبن ،است [37]همکاران و یجعفر و [36]همکاران و یج ملکیآمده همسو با نتا دست به نتیجۀ

 یمبن ،است هماهنگ Edlman [21]و [24]و همکاران یموریج مطالعات تین با نتاینوجوانان پسر موثر است و همچن یدر كاهش پرخاشگر
  موثراست. آموزاندانش یپرخاشگر كاهش در ورزش و یجسمان ناتیتمر نکهیا بر

شود یآموزان مدر دانش یگرخودنظارهجاد یداشت كه آموزش مهارت كنترل خشم سبب ا اظهار چنین توانمی پژوهشی یافتۀ این تبیین در
ش یاز افزا یرین عمل باعث جلوگیگردد. ایم یعضالن یسازو استفاده از آرامم هشداردهنده ئاز عال هاآن ین امر باعث آگاهیكه ا

 حل مهارت آموزش كه  ددا ننشا  زین [9]همکاران و گنجه یمطالعه.[36].شودیم ینوجوان در هنگام پرخاشگر یو روان یجسم یختگیبرانگ
نوجوانان پرخاشگر  توان گفت كهین اساس میبر ا .موثر است قرچک یرستانیدب پسر آموزاندانش یپرخاشگر كاهش در خالق مسألۀ

حل  یمدار را براعملپرخاشگرانه و  یهاحلشتر راهید و بندهیرا از خود نشان م یكمتر یزیآمجرات یهاحلهنگام حل مسئله راه

دگاه حل یجاد دیآموزش مهارت كنترل خشم باعث ا یاز اجزا یکیعنوان ه د. آموزش مهارت حل مسئله بندهیارائه م ین فردیالت بمشک
 در وجود ابراز یگروه درمان ریتاث از یحاك [31]همکاران و ییعاشورا پژوهش نیهمچن [36].شودیم یختگیرو شدن با برانگمسئله هنگام روبه

سال، هم یهااز مواقع نوجوان با وارد شدن در گروه یارین اساس، در بسیبر ا .است آموزاندانش یلیتحص شرفتیپ و یپرخاشگر كاهش
نامناسب پاسخ  یهاتیاست كه به كمک آن نوجوان به موقع یدهد. آموزش ابراز وجود روشیم اقدامات پرخاشگرانه انجام ،تحت فشار گروه

 آن در ما كه دوطرفه ارتباطی یعنی گفتن نه مهارت. است بودن منفعل و پرخاشگری بین تعادل ینقطه گفتن، نه دهد. مهارتیم« نه»
 كه طوری به كند؛می ترغیب نظرات تبادل به را نوجوانان رویکردی، چنین .دهیممی گوش نیز را دیگران نظرات هایمان،دیدگاه بیان ضمن

 اشتراک به نظراتشان را نوجوانان كه معنا این به ؛گرددمی ابراز هایشاندیدگاه و احساسات هم و شودمی رعایت طرفین حقوق هم
 و دهندهشیافزا افکار و ییخودگو با ییآشنا زیکرد نیرو نیا در .دنبینمی برابر هم با را هاانسان یهمه قدردانی، احساس ضمن و دنگذارمی

 جهینت نیا به خود قاتیقتح ز درین [38]همکارن و مارلند.[29].كندیم یباز یمهم نقش منعطف و رمنعطفیغ افکار خشم، دهندهكاهش
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 در شركت قیطر ت نوجوانان ازیدر نها .است موثرى روش PTSD سربازان خشم مشکالت براى خشم كنترل گروهى درمان كه دندیرس

 خود یرفتارها دامنه گسترش با و رندیگ افر را ازین مورد یهامهارت ،یشناخت یبازساز ضمن توانندیم خشم، تیریمد آموزش یهابرنامه
 ینیگزیجا و گر،ید افراد دگاهید از مسئله به كردن نگاه خشم، به توسل بدون مشکل كردن حل مسئله، با متفاوت برخورد یهاوهیش مانند)

 [14].دهند نشان سازگارانه یهاواكنش گوناگون یهاتیموقع در ،(یكالم و یکیزیف یپرخاشگر یجا به استدالل
یا  پرتیحواس عامل عنوان به ورزشی یهافعالیت كه شودفرض می Morgan & Baherk[13] شناختیروانمدل  دیگر، در سوی از

 این واقعیت. شود شناختی فردروان بهبود به منجر تواندمی امر این كه دكنمیعمل  زااسترس احساسات و محركات از فرد كنندهرها عامل
 یهانگرش و تفکرات بر تمركز به دلیل خلقی اختالالت و اضطرابی اختالالت قبیل از شناختیاختالالت روان از یبسیار تداوم كه است

 دور زندگی یزااسترس یهاجنبه و منفی تمركز تفکرات از را فرد كه است این شناختیروان یهامداخله از اساس یکی این بر. است منفی
 در حلقه نشد گرفتار از را فرد و كندمی ایفا خوبی به پرتی،حواسویژگی  وسیله به را نقش همین نیز ورزشی یهافعالیت د كهدار نگه

 منظم تنایتمر نشان داد كه [26]همکاران و Tkacz و [23]یعلمدار یهمت و یشجاع ،[39]همکاران و افروز دهد. مطالعاتمی نجات معیوب
 به ورزش اثر در آموزاندانش یپرخاشگر كاهش جهینت در. شودیم كودكان یسازگار شیافزا و یپرخاشگر كاهش باعث ورزش و یجسمان

 جلوگیری پا عمقی سیاهرگ در خون شدن لخته از و شودمی بدن در موثر خون گردش مقدار شدن زیاد باعث ورزش .3: است ریز لیدال
 كه وقتی ،رساندمی مغز به بیشتری ن ورزش خونینماید و همچنمی تقویت را بدن ایمنی تنفس و دستگاه و عروقی-یقلب دستگاه و كندمی

 افزایش باعث كند،می تعرق به شروع بدن كه طوری به مستمر ورزش .2شود. می بهتر نیز افراد اخالق و رفتار ،شود بیشتر خون اكسیژن
 را قلب ضربان و شود تعرق باعث كه ورزشی. ددار دهندگیتسکین خاصیت كه شودمی یورفیندان و نآنکفالی آندروفین، هایآنزیم تراوش

 روحیه تقویت و خاطر انبساط افزایش و افسردگی اضطراب، كاهش باعث كه كندمی مسکنی هایآنزیم ترشح به وادار را بدن دهد، افزایش
 كارآیی افزایش و چاالكی موجب ،عضالنی-عصبی سیستم كار بهبود با .1 ،[23]گذاردیم ریتأث یپرخاشگر كاهش در جهینت در شود ومی

ن یبه ا .انجام داد زنجان در كاراتهكار و كاریكشت پسر یدانشجو 396 یبر رو [21]همکاران و یدریح ین راستا، پژوهشیدر ا .شودمی بدن
 ارتباط و تماس باعث یگروه صورت به ورزش ن، انجامیبنابرا ؛دانشجویان پسر موثر است پرخاشگری كاهش بر ورزش د كهیجه رسینت

 شکوفا را بدن احساسات بیان و كندمی تقویت را فرد «خویشتن» فعالیت، این و نموده ادیز را فرد اجتماعی روابط و شودمی همدیگر با افراد
 مخرب و منفی افکار و دارد فرد تفکرات و وخوخلق بر یمفید اثرات كه است هاییروش از یکی نگهماه و موزون حركات انجام. سازدمی

 برد.می بین از را

امروزه به دلیل افزایش فشارهای روانی، مشکالت فردی، اجتماعی و اقتصادی در حال افزایش است. در این میان كنترل خشم در بین 
هایی برای افزایش كنترل پرخاشگری لذا یافتن راه ؛سالمت جامعه از اهمیت باالیی برخوردار استنوجوانان، مخصوصا پسران نوجوان برای 

با بررسی اثر تمرینات جسمانی و مهارت كنترل خشم، در واقع ابعاد جسمی و روانی  حاضر تحقیقاز مسائل روز جامعه ایرانی است. در 
در  حاضر ، محدودیت اساسی پژوهشدیگر است. از طرفیتحقیق این طه قوت اثرگذاری بر پرخاشگری تلفیق شده است كه به عنوان نق

كننده و یا تواند به عنوان تبیینعدم كنترل جنسیت است. تحقیق فقط بر روی پسران اجرا شده است و معلوم نیست كه آیا جنسیت می
 و درمان نتایج تداوم بررسی یبرا یپیگیر یاجرا عدم هب توانمی روپیش مطالعه دیگر یها. از محدودیتیا خیر كننده نتایج باشدتعدیل

 .نمود اشاره دسترس در گیرینمونه شیوۀ

 گیرینتیجه
 پرخاشگری بدنی، پرخاشگری هایمولفه و پرخاشگری كاهش در خشم كنترل مهارت اثربخشی میزان كه گرفت نتیجه توانمی كل در

 در خشم كنترل آموزش هبرنام شودیم شنهادیپ خاطر نیهم به. است بیشتر یجسمان ناتیتمر به نسبت خصومت و خشم كالمی،

 رانیدب و مدارس مشاوران ،یپرورش انیمرب شودیم هیتوص و ردیگ قرار مشاوران خدمت ضمن یهابرنامه و خانواده آموزش یهاسرفصل
 و ورزش كه ییآنجا از شودیم شنهادیپ خاتمه در. آورند فراهم آموزاندانش یبرا را هامهارت نیا پرورش و نیتمر جهت یعمل تیموقع

 در و كشور مدارس ههم در یورزش انیمرب توسط یورزش برنامه نیا ،باشدمی خرجكم و آسان سودمند، ضرر،بی یابرنامه یجسمان ناتیتمر
 .شود اجرا ورزش زنگ در به ویژه روزانه یلیتحص مقاطع ههم
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