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به پرسشنامه پرخاشگري پاسخ دادند و نمرات آنها يك انحراف استاندارد پايين تر از ميـانگين                

جايگزين  نفري آزمايش و كنترل 15وه  دو گر در به  صورت تصادفيبوده است انتخاب شد و  
سـاعت در  5/1 رفتاري عزت نفس  را به مـدت  - جلسه آموزش شناختي8 گروه آزمايش    .شدند

بزار پـژوهش  ا. هفته دريافت كردند ولي گروه كنترل هيچ نوع برنامه ي آموزشي دريافت نكرند         
بـاس و  ) AQ(پرخاشـگري و پرسـشنامه  عزت نفـس كـوپر اسـميت       پرسشنامه   عبارت بودند از  

براي تجزيه وتحليل داده ها عالوه بر استفاده از روش هـاي   و پس از جمع آوري داده ها         پري،
تحليل داده هـا نـشان مـي دهـد كـه      . ديآمار توصيفي از آزمون تحليل كوواريانس استفاده گرد       

كـاهش  وجـب  م )P>05/0( در سـطح   به طـور معنـاداري   رفتاري عزت نفس -آموزش شناختي
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  مهمقد

از هرگونه رفتاري كـه      است  پرخاشگري انساني عبارت  
رساندن به فرد ديگري از يك فـرد          مستقيماً به قصد آسيب   

ــادر ــي ص ــود م ــا،   . ش ــن رفتاره ــرل اي ــتاي كنت در راس
ه باشد كه رفتارش به هـدف       داشت شونده بايد باور    مرتكب

آسيب رسـاندن بـه ديگـري بـوده اسـت كـه پيامـد آن                
پرخاشـگري ممكـن    ]. 1[برانگيختن رفتاري اجتنابي است   

شـكل كالمـي و     . كنـد  پيدا است به اشكال گوناگوني بروز    
دهـد،    مي هاي ابزاري يا رفتاري را نشان       جسماني آن مؤلفه  

ــناختي     ــه ش ــصومت، جنب ــاني و خ ــه هيج ــشم، جنب خ
  ].2[باشد  اشگري ميپرخ

دهد كه در چند دهـة        مي بررسي آمار و اطالعات نشان    
اسـت و شـواهد      يافتـه  اخير، خشم و پرخاشگري افـزايش     

تجربي زيادي آثار مخـرب خـشم را در روابـط انـساني             
دليل، اين مسأله توجه متخصصان      همين به]. 3[اند    داده نشان

 در طـي    .اسـت  كـرده  شناسان را به خود جلب      ويژه روان   به
هايي به منظور يافتن علل خشم و         سالهاي گذشته، پژوهش  

هـاي كنتـرل آن       تأثيرات آن در روابط بين فردي و شـيوه        
  .صورت گرفته است

هاي گونـاگوني وجـود      در ارتباط با پرخاشگري نظريه    
: كردند، از جملـه    اي آن را تبيين    دارد كه هر كدام به شيوه     

 كـه بيـان     1باردوپرخاشگري زيم - نظريه فرديت زدايي   -1
 كـاهش   2زدايي بر اساس فرايند فرديت   كند، آگاهي فرد     مي
د كه برانگيختگي شـديد را بـه        دار يابد و بيشتر احتمال    مي

اي انتقال   نظريه دو مولفه   -2. دهند هاي بيروني نسبت   مسبب
دارد، پرخاشـگري شـكل      مي  كه بيان  4 زيلمن 3برانگيختگي

تـاثير   ست كه تحت  كال رفتارهاي اجتماعي ا   ديگري از اش  
چـه   آن. گيرد مي فعل و انفعاالت بين هيجان و شناخت قرار    

گذارد و اين    كند روي طرز فكر او تأثيرمي      مي فرد احساس 
جـه  اي از افكار و هيجانـات اسـت كـه در           الگوي پيچيده 

 نظريـه   -3. كنـد   مـي  پرخاشگري عليه ديگران را مشخص    

                                                 
1. Zimbardo 
2. Deindividualization 
3. Excitation-Transfer Theory 
4. Zilman 

نـد، اكثـر    ك مـي   كه بيـان   5گرايي آيزنك   برون -گرايي درون
گـرا    ر ذاتـي و سرشـتي بـرون       بزهكاران و مجرمان به طو    

شـدن   گراها در مقابل شـرطي     گراها از درون    هستند و برون  
دهند و بنـابراين كمتـر پـذيراي         مي مقاومت بيشتري نشان  

موانع اجتماعي طبيعي هستند كه براي رفتار پرخاشـگرانه         
 كه  7پرخاشگري تانگني -6 مدل شرمساري  -4. وجود دارند 

ات منفي بسياري   احساس شرمساري را مسبب بروز هيجان     
افـرادي كـه    (ويژه خشم و پرخاشگري به سوي ديگران         به

ـ  مـي ) گردند مسبب شرمساري تلقي مي    ارتبـاط بـين   . ددان
ــي ــاره  پرخاشــگري و خــشم م ــد ناشــي از خودانگ توان

پرخاشگري كه  - مدل پرخاشگري  -5. آميز فرد باشد   تحقير
 ديگـران را كـه غالبـاً عامـل          بدرفتاري و اهانت كالمـي    

. دانـد  اي در بروز پرخاشگري در طـرف مقابـل مـي          عمده
شـود، امـا     پرخاشگري اغلب با تحريك كالمي آغـاز مـي        

 -6. ممكن است به سرعت به خشونت فيزيكي منجر شود        
دارد،  مـي    اعالم 9پرخاشگري فشباخ -8نظريه انسانيت زدايي  

 اغلب مردم   وارد كردن درد و رنج عمدي به ديگران براي        
زدايي  مشكل است، مگر آن كه بتوانند راهي براي انسانيت        

اي كه با كاهش خـصوصيت       گونه از قرباني خود بيابند، به    
همبستگي . شود تر مي  همدلي، ارتكاب به پرخاشگري سهل    

بين توانايي همدلي و پرخاشگري در كودكان منفي اسـت          
ي كمتر  تر باشد، اعمال پرخاشگر   و هر چه اين توانايي بيش     

دارد كـه   مـي  بيـان ] 5[10اكوم نوخش  نظريه-7]. 4[شود مي
افراد با توجه بـه برانگيختگـي شخـصي، افكـار خـود و              
مقاصد طرف مقابل را در هر موقعيت ويژه تجزيه و تحليل        

كنند و متناسب بـا سـطح تهديـدي كـه بـه نظرشـان                مي
ايـن  . دهنـد  مي رسد، واكنش پرخاشگري از خود نشان      مي

 بسياري از تحقيقات در زمينه مـديريت خـشم          نظريه منشا 
 ديدگاه روانكاوي به خـشم كـه اصـطالح          -8. شده است 

كنـد   مي  را براي فرآيند پرخاشگري معرفي     11تخليه هيجاني 

                                                 
5. Eysenck 
6. Shame 
7. Tangeny 
8. Dehumanization 
9. Feshbach 
10. Novaco 
11. Catharsis 
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تـدريج در فـرد       هـاي پرخاشـگري بـه      تكانـه گويـد،    و مي 
شـده از انـرژي      شـود و اگـر ايـن مخـزن انباشـته           مـي  جمع

  ].6[ر شديدي رخ خواهد دادنشود، انفجا پرخاشگرانه تخليه
عزت نفس يك نياز اساسي اسـت كـه در فراينـدهاي            
زندگي نقش مهم و به سزايي بر عهده دارد، زيرا بر رشـد             

از ايـن رو  . و سالمت و طبيعي بودن فرد كمك مـي كنـد       
بدون عزت نفس مثبت، رشد روانشناختي فرد متوقف مـي     

در حقيقت عـزت نفـس مثـل يـك سيـستم ايمنـي          . شود
هانه عمل نموده و مقاومت و ظزفيت الزم براي زندگي          آگا

از سوي ديگر عزت نفـس پـايين،        . فرد را فراهم مي آورد    
] 7[انعطاف پذيري را در مقابل مشكالت كاهش مـي دهـد     

همچنين از آن جا كه عزت نفس يكـي از عوامـل تعيـين              
فردي كـه عـزت     . كننده رفتار در انسان به شمار مي رود       

بـراي خـود ارزش و احترامـي قايـل     نفس پـايين دارد و     
نيست، ممكـن اسـت دچـار انـزوا، گوشـه گيـري و يـا                

  ]. 8[پرخاشگري و رفتارهاي ضد اجتماعي شود
بعضي مطالعات عزت نفس پايين را عامل پرخاشگري        

عـزت  «، محققان در تحقيقي تحـت عنـوان         ]9؛2[يافته اند 
نفس و حل مساله اجتماعي بـه عنـوان پـيش بـين هـاي               

به اين نتيجه رسيدند كه عزت      » در دانشجويان پرخاشگري  
ــا پرخاشــگري و خــصومت مــرتبط مــي   نفــس پــايين ب

و از سوي ديگر، بـر خـالف تحقيقـات قبلـي،            ]. 10[باشد
مطالعات ديگري نشان داده اند بـين عـزت نفـس بـاال و              

ــود دارد  ــاط وج ــگري ارتب ــن  ]. 11[پرخاش ــان اي در مي
 ايـن دو    سردرگمي بعضي مطالعات هم ارتباط خاصي بين      

تناقضات يافتـه هـا ممكـن       ]. 13،12[متغير پيدا نكرده اند   
است به علت عدم تمايز بين خودشيفتگي و عـزت نفـس            

، به عالوه ممكن است به علـت تفـاوت در           ]12[باال باشد 
  ].10[مفهوم سازي و سنجش پرخاشگري باشد 

مطالعــات متعــددي نقــش محــوري عــزت نفــس در 
اعتقـاد  . نشان داده اند  سازگاري اجتماعي و عزت نفس را       

بر اين است كه بين سازگاري شخصي مطلـوب و عـزت            
بـر اسـاس نظريـه      ]. 14[نفس ارتباط متقابلي وجـود دارد     

ناهماهنگي شناختي فستينگر، افراد داراي عزت نفس پايين        
زنند، چرا   به احتمال زياد دست به اعمال خالف قانون مي        

اره آنهـا   كه اعمال ابلهانه و خـالف اخـالق بـا خودپنـد           
شـد كـه     داده نـشان ] 16[درپژوهـشي   ]. 15[هماهنگ است 

رفتـاري عـزت نفـس بـر ســازگاري     -آمـوزش شـناختي  
آموزان تاثير مثبت دارد ولـي        اجتماعي و عزت نفس دانش    

-داد كه آمـوزش شـناختي      نشان] 17[خالف آن صديقي  بر
آمـوزان را    رفتاري عزت نفس، سازگاري اجتماعي دانـش      

ـ . دهد افزايش نمي  و ] 18[هـاي پلهـام و همكـارانش       هيافت
نفـس ايـن     در زمينه اجزاي شـناختي عـزت      ] 19[ناسپيرم

نگري نسبت   كند كه اگر افراد را به منفي       مي فرض را مطرح  
گونـه كـه هـستند        نماييم تا خودشان را آن     به خود ترغيب  

  . ببخشيم نفس آنها را بهبود توانيم عزت بپذيرند، مي
اثربخشي درمـان هـاي     نشان دهنده   ] 20[تحقيق پائوال 

همچنين اين مطالعه نـشان داد كـه        . شناختي رفتاري است  
- رفتاري نسبت بـه درمـان عقالنـي      -درمان هاي شناختي  
در پژوهشي ديگر نشان داده شـد       ]. 16[عاطفي برتري دارد  

كه افزايش عزت نفس براي پيـشگيري از مـشكالتي كـه            
ممكن است بر اثر عزت نفس پـايين بـراي نوجوانـان بـه        

براي تغيير عزت نفس مي تـوان       . جود آيد ضروري است   و
رفتـاري و   -از رويكردهايي نظيـر رويكردهـاي شـناختي       

  ].21[ عقالني عاطفي استفاده كرد
هاي شناختي رفتـاري     در طي پنجاه سال گذشته درمان     

شناختي مؤثر براي بـسياري      هاي روان  جزء مهمي از درمان   
تي رفتـاري   درمان شـناخ  . از مشكالت رفتاري بوده است    

ها  هاي مختلفي است كه وجه اشتراك تمام آن        شامل روش 
گيري و   هاي شناختي رفتاري در شكل      تاكيد بر نقش فرايند   

هـاي   تداوم اختالالت روانشناختي و بـه كـارگيري روش        
گرايي براي درمـان      تجربي مبتني بر رفتارگرايي و شناخت     

  درمان شـناختي   1هازلت. دهي درست است   و كنترل پاسخ  
طريق كـاهش فراوانـي و      اي درماني از     رفتاري را مداخله  

هاي سازش نايافتـه درمانجويـان و آمـوزش          شدت پاسخ 
مهارت هاي جديد شناختي رفتاري آن ها مـي دانـد كـه             
موجب كاهش معني دار در رفتارهاي ناخواسته و افزايش         

  ]22[شود تر مي معني دار در رفتارهاي سازش يافته
د، پژوهش هاي خارجي زيـادي      همان گونه كه بيان ش    

                                                 
1. hazlet 
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وجود دارند كه به بررسي تاثير آموزش عـزت نفـس بـر             
پرخاشگري پرداخته اند، اما در ايران پژوهش هاي انـدكي   
در ارتباط با تاثير آموزش عزت نفس بر پرخاشگري انجام          

همچنين شيوع پرخاشگري در ميان نوجوانـان،       . شده است 
وليـا، مربيـا و     موجب نگراني بـسياري از خـانواده هـا، ا         

مسئوالن كشور شده است بنابراين با توجه به موارد فـوق           
و اهميت مسأله، هدف اين پژوهش بررسي تاثير آمـوزش          

رفتاري عزت نفس بر پرخاشگري دانش      -گروهي شناختي 
آموزان پسر مقطع متوسطه شهر شهركرد در سال تحصيلي         

بنابراين سؤال اصلي پژوهش اين اسـت       . باشد    مي  90-89
رفتاري عـزت نفـس بـر       - آيا آموزش گروهي شناختي    كه

  پرخاشگري دانش آموزان پسر مقطع متوسطه موثر است؟

  روش 

 طرح پژوهش

در اين پژوهش از روش تحقيق شـبه تجربـي از نـوع            
پيش آزمون، پس آزمون و با گروه آزمايش و گواه استفاده           

  . شده است

  آزمودني

مقطـع   پسرپژوهش شامل دانش آموزان     آماري  جامعه  
 .بـود   89-90در سـال تحـصيلي        شـهركرد  متوسطه شهر 

نمونـه  . روش نمونه گيري خوشه اي چند مرحله اي بـود         
 نفـر   100 از بين اين   كه  دانش آموز بود   30پژوهش شامل   

دانش آموزي كه به پرسشنامه پرخاشگري پاسخ دادنـد و           
 بـه نمرات آنها پايين تر از ميانگين بوده اسـت انتخـاب و     

 نفري آزمايش و كنتـرل      15 دو گروه     در صورت تصادفي 
- جلسه آموزش شناختي   8 گروه آزمايش    .جايگزين شدند 

ساعت در هفته دريافت    5/1رفتاري عزت نفس را به مدت       
  .كردند و گروه كنترل هيچ نوع برنامه اي دريافت نكرد

 ابزار تحقيق

  1پرسشنامه عزت نفس اليس پوپ) 1

 داراي ســوال دارد و هــر ســوال 60ايــن پرســشنامه 

                                                 
1 . Ellis pope 

اين آزمـون داراي  . هميشه، گاهي و هرگز است : هاي گزينه
خـرده  )2خـرده مقيـاس كلـي       ) 1:  خرده آزمون اسـت    5

خرده مقياس  ) 4خرده مقياس جسماني    )3مقياس تحصيلي   
 توسـط  كه پژوهشي. خرده مقياس اجتماعي)5خانوادگي 

 و مذكور آزمون بين نمرات همبستگي اورزمان انجام يافته،
هاي دختـر و   آزمودني براي كوپراسميت نفس عزت سياهه
و در ايـران    ] 23[ گزارش شـده اسـت     37/0 و   67/0پسر،  

براي به دست آوردن روايي بيروني به بررسـي همبـستگي    
 82/0آزمون فوق و آزمون روزنبرگ پرداخته و همبستگي         

در پژوهشي ديگر، آزمون اليس پوپ را       ] 23[به دست آمد  
رسـتاني در تهـران اسـتاندارد       براي دانش آموزان دوره دبي    

 را بدسـت    86/0كردند و ضريب اعتبار آلفـاي كرونبـاخ         
 85/0و در پژوهشي ديگر ضريب اعتبـار آن،         ] 23[آوردند

در مطالعه ديگر كه، روي دانش آمـوزان        ]. 24[بدست آمد 
سال دوم دبيرستان انجام داد، همبستگي بين مقياس الـيس          

ي پـسران و  پوپ و سياهه عزت نفس كـوپر اسـميت بـرا     
]. 25[ گزارش شـده اسـت     71/0 و   73/0دختران به ترتيب    

هم چنين، در پژوهشي ديگر، پايـايي هـر يـك از خـرده              
خرده : مقياس هاي آزمون به اين ترتيب گزارش شده است    

، خرده  71/0، خرده مقياس تحصيلي     71/0مقياس عمومي   
 و  78/0، خرده مقيـاس خـانوادگي       62/0مقياس جسماني   

 ].26 [15/0اجتماعي خرده مقياس 

  2پريپرسشنامه پرخاشگري باس و ) 2

براي تعيـين ميـزان پرخاشـگري در ايـن پـژوهش از             
اين . پرسشنامه پرخاشگري باس و پري استفاده شده است       

پرسشنامه توسط ثنايي ذاكر ترجمه شده و اعتبار و پايايي          
اين پرسـشنامه   . به دست آمده است   ] 27[آن توسط لنگري    

 پرخاشـگري  شـامل  پرخاشـگري  بـه ار جن سؤالي، چه29

 را خـصومت  و خـشم  كالمـي،  فيزيكـي، پرخاشـگري  

 را كلي پرخاشگري ميزان همچنين اين پرسشنامه .سنجد مي

  ].1[اندازه مي گيرد
 از نفـري  104 نمونـه  يك بر روي پژوهشي آزموني در

 تعيـين  براي كرونباخ آلفاي كه شد اجرا سال 17-14افراد 

                                                 
2. Boss & Perry Aggression Questionnaire 
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 پرخاشگري خرده مقياسهاي  براي85/0سؤاالت، كل پايايي

 و 74/0، خـشم  87/0، پرخاشـگري كالمـي   73/0فيزيكي
 همبستگي سازه، روايي  براي.آمد به دست 78/0خصومت

 .شـد  محاسـبه  كـل  نمـره  بـا  بين خـرده مقياسـها   دروني
، 84/0فيزيكــي پرخاشــگري بــا كــل نمــره همبــستگي

 68/0 و خـصومت     86/0، خشم   78/0پرخاشگري كالمي   
 خارجي تحقيقات در پرخاشگري پرسشنامه.  آمدبه دست

    .]1[است بوده برخوردار خوبي پايايي دروني از
روايي و پايايي اين    ] 1 ،27[هاي    از آنجا كه در پژوهش    

ابزار بر روي يك گروه نوجوان تأييد شده است و با توجه           
به اين كه قبالً روايي و اعتبار آن را بـر روي يـك گـروه                

بنـابراين اجـراي ايـن      تأييد كرده است،    نوجوان بررسي و    
  .باشد پرسشنامه در جامعه آماري اين پژوهش قابل قبول مي

 جلسات آموزشي پژوهش) 3

 جلـسه آمـوزش     8متغير مستقل در اين پژوهش شامل       
گروهي عزت نفس براي گروه آزمايـشي بـه شـيوه هـاي             

شناختي بود كه به صورت گام به گام و همراه بـا       -رفتاري
ه راهنماي دانش آموز و دفترچه راهنماي مشاور        دو دفترچ 

رفتـاري  -جلسات آموزش شـناختي   . تنظيم و اجرا گرديد   
  ]28 [. مي باشند1عزت نفس به شرح جدول 

در ابتداي جلسات سعي شد كـه اعـضا بـا ضـرورت         
رازداري، (تشكيل گروه و همچنين قوانين حاكم بـر گـروه     

 شـوند سـپس     آشنا....) باز بودن و اعتماد به اعضاي گروه      
لزوم شركت منظم، نداشـتن     ( شرايط ورود اعضا به گروه      

و ) غيبت در جلسات آموزشـي، فعاليـت مـؤثر در گـروه           
عدم حضور در جلـسات، داشـتن       (خروج آن ها از گروه      

غيبت مكرر، عدم رعايت قوانين گروه، بيماري حاد فردي         
  .به طور كامل براي آزمودني ها شرح داده شد) از گروه

جلسات بعدي، ابتدا خالصه اي از جلسه يـا         سپس در   
جلسات قبلي مطرح مي شد و سپس تكاليف آزمودني هـا           
بررسي و بازخورد فـردي و گروهـي داده مـي شـد و در      
ادامه موضوع جلسه به صورت مشاركتي مورد بحث قـرار     
مي گرفت و توضيحات الزم داده مـي شـد و در انتهـاي              

ال بازپاسـخ بـه     جلسه در ارتباط با موضوع جلسه دو سو       
 دقيقـه فرصـت پاسـخگويي       10آزمودنيها داده مي شد و      

 دقيقه در مـورد سـواالت   10داشتند و پس از جمع آوري،   
به صورت گروهي بحث مي شد و در انتها توضيحاتي اگر           

 .الزم بود داده مي شد
       

  رفتاري عزت نفس-جلسات شناختي: 1جدول

  عنوان جلسه  جلسه

  عزت نفس و مفهوم هاي مشابهآشنايي با مفهوم   اول

  دوم
نفس و علل فقدان  هاي افراد داراي عزت ويژگي
  نفس عزت

  خطاهاي شناختي عزت نفس و مقابله با آنها  سوم
  مفهوم پذيرش خود و روشهاي آن  چهارم
  احساس تنهايي و راه هاي مقابله با آن  پنجم
  آموزش روش حل مساله  ششم
  هاي سازگارانهآموزش سبك اسنادي و اسناد  هفتم
  آموزش روش صحيح مطالعه  هشتم

              

 شيوه تجزيه و تحليل داده ها 

براي مقايسه نتـايج اوليـه ي پـژوهش از روش هـاي             
مختلف آمار توصيفي ماننـد توزيـع فراوانـي، ميـانگين و            
انحراف استاندارد و براي بررسي ميزان تـأثير مـداخالت          

ز تحليـل   صورت گرفته و كنترل نمـرات پـيش آزمـون ا          
و در نهايت براي انجام عمليـات       . كوواريانس استفاده شد  

  . استفاده گرديدspssآماري از نرم افزار آماري 

  نتايج

 نشان داد، ميانگين نمرات پيش آزمـون گـروه        2جدول
آزمايش و گروه كنترل تقريبا اختالفي ندارند، اما ميـانگين          

 بـه ميـزان قابـل   ] 7/81[نمرات پس آزمون گروه آزمـايش     
] 7/95[توجهي از ميانگين نمرات پس آزمون گروه كنترل         

اجراي آزمون كوواريانس معلوم سـاخت كـه        . كمتر است 
اين آموزش به كاهش معنادار ميانگين نمرات پرخاشگري        

هرچند در سه مؤلفـه    . در گروه آزمايش كمك نموده است     
پرخاشگري فيزيكي و خشم و خصومت ميـانگين نمـرات          

عناداري داشت، اما ميانگين نمرات     گروه آزمايش كاهش م   
  .آموزان كاهش پيدا نكرد مؤلفه پرخاشگري كالمي دانش
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  پس آزمون و در پيش آزمون گروهها پرخاشگري نمرات معيار انحراف و ميانگين: 2جدول
  انحراف استاندارد  ميانگين  تعداد  گروه ها  آزمونها  متغيرها

  7/16  9/96  15  رفتاري- شناختي
  پيش آزمون

  6/17  7/97  15  كنترل
  14  7/81  15  رفتاري- شناختي

  پرخاشگري

  پس آزمون
  5/14  7/95  15  كنترل

              
نتايج پيش فرض همگني واريانس نمرات پرخاشگري        
دانش آموزان با توجه به متغيرهاي مورد مطالعه در آزمون          

 . ارائه شده است3لوين در جدول 
              

يانس نمرات پرخاشگري دانش پيش فرض همگني وار. 3جدول
  آموزان با توجه به متغير هاي مورد مطاله در آزمون لوين

 F  درجه آزادي  معني داري  متغير ها

  /.315  28  /.741  گروه ها
                  

 نشان مي دهد كه پيش فـرض همگنـي          3نتايج جدول 
واريانس ها مورد تاييد قرار گرفته است كه بيانگر اين امر           

ــاوت مع ــه تف ــت ك ــرات  اس ــانس نم ــين واري ــاداري ب ن
  .پرخاشگري گروه هاي مورد مطالعه وجود ندارد

دهد، تفاوت بـين     مي  نشان 4همانطور كه نتايج جدول     
آمــوزان در مرحلــه  ميــانگين نمــرات پرخاشــگري دانــش

آزمون در دو گروه گـواه و آزمـايش معنـادار اسـت              پس
)044/0=P< .(    رفتاري،  -به عبارت ديگر رويكرد شناختي

آزمـون كـاهش    آموزان را در مرحله پس     اشگري دانش پرخ
/. 16ميزان تاًثير درمان در مرحله پس آزمـون         . داده است 
و توان آماري نشان مي دهد كه حجـم نمونـه           . بوده است 

 .براي آزمايش اين فرضيه كافي بوده است

پـس   پرخاشـگري   نشان مـي دهـد، نمـرات   5جدول 
 به نسبت كل مرهن و همه مؤلفه ها در آزمايش گروه آزمون

 كنترل، گروه در  اما.است زيادي داشته كاهش پيش آزمون

پرخاشـگري فيزيكـي،    از مؤلفه ها غير پس آزمون نمرات
 .است داشته اندكي كاهش پيش آزمون، به نسبت

        
  پرخاشگري مقياس در كنترل گروه با آزمايش گروه پس آزمون نمرات تحليل كواريانس مقايسه: 4جدول

  توان آماري  ضريب اتا  سطح معناداري  F  ميانگين مجذورات  درجه آزادي  مجموع مجذورات  عمناب

  63/0  17/0  038/0  91/4  25/1129  1  25/1129  پس آزمون
  57/0  16/0  044/0  47/4  8/1169  1  8/1169  گروه

          15/238/  27  4/6596  خطا
            30  236531  كل

         
  مولفه هاي پرخاشگري گروه هاي آزمايش و كنترل در پيش آزمون و پس آزمونميانگين و انحراف معيار : 5جدول

  ها مولفه
  گروه

  خصومت  خشم  پرخاشگري كالمي  پرخاشگري فيزيكي

  n  86/5 ± 71/32  25/3 ± 37/16  22/3 ± 27/23  12/6 ± 60/24=15  پيش آزمون
  آزمايش

  n  91/6 ± 45/26  92/3 ± 93/15  15/6 ± 87/18  96/3 ± 07/20=15  پس آزمون

  n  23/7 ± 23/32  95/3 ± 17/16  03/5 ± 67/22  84/4 ± 4/26=15  پيش آزمون
  كنترل

  n  24/7 ± 20/34  20/3 ± 73/15  49/4 ± 12/22  57/5 ± 60/23=15  پس آزمون
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 ميـانگين  بين مي دهد  نشان6 جدول  نتايج هم چنين،

پـيش   تـأثير  حـذف  از پس كنترل و گروه آزمايش نمرات
 0P/ 044(فيزيكـي  پرخاشگري در خرده مقياسهاي آزمون

= ،63/4F = (  خشم)0/ 048P = ،1/4F =  (  و خصومت
)071 /0P =، 59/3F = ( تفاوت معنادار وجود دارد؛ اما ، 

 حـذف  از پـس  كنترل و آزمايش نمرات گروه ميانگين بين

 ، كالمـي  پرخاشـگري  خرده مقياس پيش آزمون در تأثير
 بـه  توجـه   بنابراين، با.مشاهده نمي شود معناداري تفاوت

رفتاري -شناختي آموزش كه نتيجه گرفت مي توان جداول
خـشم و   فيزيكـي،  رخاشـگري باعث كـاهش پ  عزت نفس
 پرخاشـگري  كـاهش  بر و شده دانش آموزان در خصومت

  .نداشته است معناداري اثر كالمي
                    

   پرخاشگري مقياس مؤلفه هاي در كنترل گروه با آزمايش گروه پس آزمون نمرات مقايسه كوواريانس تحليل نتايج: 6جدول
  كنترل پيش آزمون از پس

مولفه هاي 

  پرخاشگري
  توان آماري  ضريب اتا  سطح معناداري  F  ميانگين مجذورات  درجه آزادي  جموع مجذوراتم

  68/0  231/0  044/0  63/4  12/103  1  12/103  فيزيكي
  34/0  016/0  012/0  9/10  45/68  1  45/68  كالمي
  55/0  11/0  048/0  ¼  6/127  1  6/127  خشم

  78/0  14/0  071/0  59/3  26/69  1  26/69  خصومت
                      

  بحث و نتيجه گيري

هدف پژوهش حاضر بررسي تـاثير آمـوزش گروهـي          
آموزان  نفس بر پرخاشگري دانش   -رفتاري عزت  -شناختي

  89-90پسر مقطع متوسطه شهر شهركرد در سال تحصيلي         
  . بود

عزت نفس يكي از عوامل تعيين كننده رفتار در انسان          
فردي كه عزت نفس پايين دارد و بـراي     . به شمار مي رود   

ود ارزش و احترامي قايل نيست، ممكـن اسـت دچـار            خ
انزوا، گوشه گيـري و يـا پرخاشـگري و رفتارهـاي ضـد          

، و چنانكه يافته هاي اين پژوهش نـشان         ]8[اجتماعي شود 
رفتاري عزت نفس بر كـاهش      -مي دهند، آموزش شناختي   

يافته هاي اين پژوهش با تعـدادي       . پرخاشگري موثر است  
در . ي همـسو مـي باشـد      از پژوهشهاي داخلـي و خـارج      

رفتاري -نشان داده شد كه آموزش شناختي     ] 16[پژوهشي  
عزت نفس بر سازگاري اجتمـاعي و عـزت نفـس دانـش         
آموزان تاثير مثبت دارد و بعضي مطالعـات  عـزت نفـس             

و هـم   ]. 2،9[پايين را در ارتباط با پرخاشگري يافتـه انـد         
عزت نفس و حـل مـساله       «چنين در تحقيقي تحت عنوان      

مــاعي بــه عنــوان پــيش بــين هــاي پرخاشــگري در اجت
به اين نتيجه رسيدند كه عزت نفس پايين بـا           » دانشجويان

در تبيــين . پرخاشــگري و خــصومت مــرتبط مــي باشــد
چگونگي تاثير آموزش شناختي رفتاري عـزت نفـس بـر           
كاهش پرخاشگري نوجوانان بايد اشاره كرد كه بـا توجـه     

ر بر پيدايش و افـزايش      به اين كه مهم ترين منابع تاثيرگذا      
عزت نفس؛ مؤلفه هاي شناختي، مقايسه خود با ديگـران و   

ديگـر، عوامـل شـناختي،       عبارت به. واكنش ديگران هستند  
نفس هستند ضمن    ترين عامل تأثيرگذار بر ميزان عزت      مهم

اين كه در اين رويكرد فرض زيربنايي آن است كه تغييـر            
 .شود جاني نيز مي  شناخت، منجر به تغييرهاي رفتاري و هي      

نفـس بعـد عـاطفي و     بنابراين با توجه به ايـن كـه عـزت     
هيجاني ارزيابي خود است اين رويكرد از طريق اصالح و          

ناكارامـد كـه موجـب كـاهش        هاي شـناختي     تغيير مولفه 
تواند موجب تغييـرات هيجـاني       شود، مي  نفس مي  به  اعتماد

دهـد كـه     نفـس را افـزايش     رفتاري شده و ميـزان عـزت      
نفس و تغييـر شـناخت فـرد از        خود با افزايش عزت    نوبه به

عملكرد خـود، كـاهش پرخاشـگري را بـه دنبـال خـود              
  .آورد مي

اين يافتـه پژوهـشي از سـوي ديگـر  بـا تعـدادي از              
در تحقيقـي بـا   . پژوهشهاي خارجي ديگر ناهمخوان است    

 عزت نفس و سبك هاي حل مسأله به عنوان پيش           "عنوان



 

  
 

40

  9شماره  / دوره جديد   /1392يز و زمستان يپا  /بيستمسال  /دانشگاه شاهد / باليني و شخصيت شناسي  روان
Clinical Psy. & Personality / Shahed University / 20th Year/ Autumn & Winter 2013-2014 / No. 9 

 مشخص  "شگري در بين دانشجويان   بيني كننده هاي پرخا   
گرديد كه سبك هاي حل مسأله توانـست پرخاشـگري را           
در بين دانشجويان پيش بيني كند اما عزت نفس پيش بين            

هم چنـين مطالعـه اي      ]. 10[مناسبي براي پرخاشگري نبود   
نشان داده كه بين عزت نفس بـاال و پرخاشـگري ارتبـاط            

باط خاصي بين   و بعضي مطالعات هم ارت    ]. 11[وجود دارد 
در تبيين نـاهمخوان    ]. 13،  12[اين دو متغير پيدا نكرده اند     

بودن بعضي از پژوهش ها با يافته پژوهش حاضر مي توان          
بيان كرد كه تناقضات يافته ها ممكن است به علت عـدم            

بـه  ]. 12[تمايز بين خودشيفتگي و عزت نفس بـاال باشـد           
ي و عالوه ممكن است به علـت تفـاوت در مفهـوم سـاز            

هم چنـين، ممكـن اسـت       ]. 10[سنجش پرخاشگري باشد  
بتوان به نبود مقيـاس واحـد در پـژوهش هـا و همچنـين          
فرهنگ هاي مختلف اشاره كـرد؛ زيـرا در فرهنـگ هـاي             
مختلف عزت نفس و پرخاشـگري بـه صـورتي متفـاوت            

  . ادراك مي شود
 و آزمايش نمرات گروه ميانگين يافته ها نشان داد، بين

خـرده مقيـاس    پيش آزمـون در  تأثير حذف از پس كنترل
خـشم و خـصومت تفـاوت     فيزيكـي،  هاي، پرخاشـگري 

 آزمايش نمرات گروه ميانگين بين معناداري وجود دارد، اما

 خرده مقيـاس  پيش آزمون در تأثير حذف از پس كنترل و

مشاهده نشد، كـه در   معناداري تفاوت پرخاشگري كالمي،
ضافه كردن جلساتي ديگـر     اين رابطه احتماالً مي توان با ا      

ــناختي  ــوزش ش ــه آم ــس،  -در برنام ــزت نف ــاري ع رفت
پرخاشگري كالمي را نيز كاهش داد همچنين بايد متـذكر          
شد به علت كمبود پژوهش در اين موضـوع، الزم اسـت            
تحقيقات بيشتري انجام شود تا بتوان در ارتبـاط بـا ايـن             

 توجـه  با بنابراين. موضوع با احتمال بيشتري قضاوت كرد

-شـناختي  آمـوزش  كـه  نتيجه گرفـت  مي توان يافته ها به
 فيزيكـي،  كـاهش پرخاشـگري   باعث رفتاري عزت نفس

 كـاهش  بـر  و شـده  دانـش آمـوزان   در خشم و خصومت

  .نداشته است معناداري اثر پرخاشگري كالمي
مانند هر تحقيق ديگر، بعـضي از محـدوديت هـا بـه             

اول : ر داد هنگام استفاده از اين پژوهش بايد مد نظـر قـرا          
اين كه جمع آوري اطالعات بر اسـاس ابزارخـودگزارش          

بنا شده كه اين نوع فراينـد جمـع آوري         ) پرسشتامه(دهي  
داده ممكن است منشأ سوگيري تك بعدي در اسـتفاده از           

بنـابراين مـي تـوان دريافـت كـه          روش ها قـرار گيـرد       
هاي بيشتر روش شناسي جهت اندازه گيـري عـزت           تالش

ري در مطالعات آينده الزم بـه نظـر مـي           نفس و پرخاشگ  
دوم اينكه مطالعه حاضر بـه دانـش آمـوزان مقطـع            . رسد

دبيرستان محدود مي شود و اين كه بتـوان نتـايج مطالعـه             
مقطع دبستان، راهنمايي   (حاضر را به مقاطع ديگر تحصيلي     
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