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چکیده
پژوهش حاضر با هدف بررس ی اثربخش ی آم زش ظرری اظتخ ا و
واقعیتدرماظی بر کاهش پرخاشگری و هیج ا ه ای منف ی ظزجزاظ ا
دخت ر اظج اش ش د ای ن پ ژوهش ک اربردی و ج پ پ ژوهشه ای
ظیمهآشمایشی با طرح پیشآشمز -پسآشمز با گروه کنترل بزد جامع
پژوهش شامل داظشآمزشا دختر پای دهم و یاشدهم مدارس متزس هه
شهرستا آمل در سال تحص یلی  1396 -1397ب زد  28ظف ر اش ای ن
داظشآمزشا به شیزۀ ظمزظهگی ری دردس ترس اظتخ ا و ب ه دو گ روه
آشمایش و کنترل اختصاص داده شدظد دادههای پژوهش با اس تفاده اش
پرسشنام پرخاشگری ظزاکز ( )AGQو فرش کزتاه مقی اس افس ردگی،
اض هرا و اس ترس ( )-DASS21در دو مرحل پ یشآشم ز و
پسآشمز گردآوری شد گروه آشمایش  8جلسه آمزش واقعیتدرماظی
دریافت کرد؛ درحالیکه گ روه کنت رل مداخل های را دریاف ت ظکردظ د
دادههای گردآوریش ده در دو مرحل پ یشآشم ز و پ سآشم ز ب ا
استفاده اش آشمز تحلیل کزواریاظس چندمتغیره (ماظکزوا) تحلیل شدظد
یافتهها ظشا داد آمزش ظرری اظتخا و واقعیتدرماظی سبب کاهش
مؤلفههای پرخاشگری شده است ( )<p0/05اما تغیی ر معن اداری را در
کاهش افسردگی ،اضهرا و استرس ب ه عن زا هیج ا ه ای منف ی
ایجاد ظکرده است ( )>p0/05براساس یافتههای پژوهش م یت زا اش
آم زش ظرری اظتخ ا و ک اربرد واقعی تدرم اظی ب رای ک اهش
پرخاش گری و اف ایش س ه مس لزلیتپ یری در دخت را ظزج زا
استفاده کرد
واژه های کلیدی :واقعیت درماظی ،پرخاشگری ،افسردگی ،اض هرا ،
استرس

Abstract
The aim of this study was to investigate the
effectiveness of choice theory and reality therapy
training on reducing aggression and negative emotions
in female adolescents. According to this study, a semiexperimental method with a pre-test-post-test was
conducted with a control group. 28 female students of
10th and 11th grade from two schools in Amol in
2016-2017 school year were selected by available
sampling method and non-randomly assigned to
experimental and control groups. Data were collected
using the Novaco Aggression Questionnaire (AGQ), a
short form of the Depression and Anxiety and Stress
Scale (DASS-21) in a two-stage pretest and posttest.
The experimental group received eight sessions of
reality therapy, while the control group did not. The
collected data were analyzed using MANCOVA. The
results showed that reality therapy reduced aggression
components, but not depression, anxiety, and stress
(p<0.05). According to the research findings, we can
use choice theory and reality therapy training to reduce
aggression and increase sense of responsibility in
female adolescents.
.Keywords: Reality Therapy, Aggression, Depression,
Anxiety, Stress.
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مقدمه
1

پرخاشگری در میان نوجوانان یکی از مهمترین مشکالت سالمتی و اجتماعی است که ممکن است آسیب
جسمی ،مشکالت روانشناختی و رفتاری را برای نوجوان و خانوادۀ او به همراه داشته باشد (گینی ،پازولی و
هیمد .)2014 ،پرخاشگری رفتاری است که هدف آن صدمهزدن به خود یا دیگران است (ونسترا ،بوشمن و
کول .)2018 ،در این تعریف قصد و نیت مهم است؛ یعنی یک رفتار در صورتی پرخاشگرانه محسوب
میشود که از روی قصد و عمد و بهمنظور صدمهزدن به دیگری یا خود انجام شده باشد .پژوهشها نشان
3

2

میدهد پرخاشگری با اضطراب (ساالم و مونتس )2016 ،و افسردگی (بناروس ،هاسلر ،فالیسارد ،کنسولی
و کوهن )2015 ،ارتباط دارد .شواهد بسیاری نشان میدهد پرخاشگری پیشبینیکنندۀ بزهکاری و حتی
اختالالت روانی مانند اختالل سلوک است (نایجن و همکاران .)2018 ،در سراسر جهان درصد قابلتوجهی
از نوجوانان درگیر رفتارهای پرخاشگرانه هستند که در بیشتر موارد تا بزرگسالی نیز ادامه مییابد
(هیواسمن ،دوباو و بوکسر .)2009 ،شیوع خشونت و پرخاشگری در میان نوجوانان ایرانی نیز از 35 - 65
درصد گزارش شده است (صادقی ،فرجزادگان ،کلیشادی و حیدری .)2014 ،برایناساس ،پژوهشهایی که
به مطالعۀ پرخاشگری در نوجوانان و روشهای مداخله در آن میپردازند ،از اهمیت بالینی برخوردار هستند.

در طزل فرایند رشد اظسا  ،دورۀ ظزجزاظی بهدلیل تغییرات غدد درو ری  ،4تغییرات شناختی (برای مثال
5

6

7

8

حافر کاری  ،تصمیمگیری  ،ادراک ) و تغییرات اجتماعی -هیجاظی (ماظند حساسیت بیشتر به عزامل
استرسشای اجتماعی) ،با تجرب شدید و مکرر هیجا های منفی همراه است؛ اش اینرو ظزجزاظا برای تنریم
هیجا  9در معرض خهر هستند (احمد ،بیتتن کزرت هزیت و سباستین )2015 ،اختالالتی ماظند افسردگی و
اضهرا اش شایعترین مشکالت هیجاظی دورۀ ظزجزاظی است (پزالظ یک ،سلزش ،سزگایا ،کایا و راهده)2015 ،
اختالالت افسردگی و اضهرا همایندی باالیی با دیگر اختالالت رواظی دارد که پیشبینیکنندۀ اختالالت
رواظی در ب رگسالی است (ولیت کی و همکارا  )2014 ،و عزاقب پرمخاطرهای را برای تزسع ساشگاراظه
روا شناختی و همچنین ساشگاری اجتماعی و علمی ایجاد میکند (ولیت کی و همکارا  )2014 ،برایناساس،
مهالع هیجا های منفی ماظند اضهرا و افسردگی در ظزجزاظا و یافتن بهترین رو ها برای تنریم این
هیجا های در دورۀ ظزجزاظی ظی اش اهمیت بالینی بسیاری برخزردار است
اش میا دالیل متعدد بروش پرخاشگری ،خاظزاده عامل محیهی مهمی است؛ چراکه در بعضی محیطها بروش
1. aggression
2. anxiety
3. depression
4. endocrine glands
5. working memory
6. decision making
7. perception
8. social-emotinal changes
9.emotion regulation
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پرخاشگری بیشتر است مهالعات متعددی به ظقش والدین بهمن ل مهمترین منبع جامعهپ یری فرشظدا اشاره
کردهاظد (دال تزرکروش ،گارسیالینرش و کاساظزا آری اس )2014 ،طی دورۀ ظزجزاظی بیشترین اختالف خاظزاده بر
سر استقالل ظزجزا و حفظ اقتدار والدین است (الرسن و کالین  )2009 ،تال برای حل و فصل این
اختالف ،خصزمت متقابل و ظمایش طزالظیمدت هیجا های منفی ماظند اضهرا  ،افسردگی و رفتارهای
پرخاشگراظه را سبب میشزد (مزئد و همکارا )2014 ،
رویکردهای مختلفی در درما پرخاشگری و هیجا های منفی (افسردگی ،اضهرا و استرس) بهکار
2
1
گرفته شده است اش جمله میتزا به رویکرد شناختی-رفتاری اشاره کرد مهالعات فراتحلیل ظشا داده
است این رویکرد برای کاهش پرخاشگری و مشکالت رفتاری و هیجا های منفی اش قبیل افسردگی و
اضهرا مؤثر بزده است (کزدل و همکارا 2018 ،؛ ویت  ،کلیبزر و استارتن و کزیجپرش )2018 ،با این حال
مهالعات طزلی اثربخشی متزسط و کزچکی را در کاهش هیجا های و رفتارهای منفی (خشم ،پرخاشگری و
خزدکنترلی پایین) ظشا میدهد (کاظدالریا و فدوا)2012 ،؛ بنابراین پژوهش در رو های ظرری دیگری ظی
مزرد ظیاش است؛ چراکه ممکن است اج ای درماظی ارششمندی برای پرخاشگری و هیجا های منفی را فراهم
کند و همخزاظی بیشتری با استقالل ظزجزا داشته باشد
ظرری اظتخا و واقعیتدرماظی 3رویکردی است که گالسر ( )2014مهرح کرده است و بر مفاهیمی اش
قبیل کنترل ،مسلزلیتپ یری و اظتخا تأکید میکند که میتزاظد بر راهبردهای کاهش پرخاشگری و
هیجا های منفی تأثیر بگ ارد اش ظرر گالسر ( )2007تماش اعمالی که اظجاش میدهیم رفتار است و تقریباً تماش
رفتارهای ما اظتخا و اظتخا ها براساس غرای دروظی و ظیاشهای اساسی هدایت میشزظد گالسر ()2003
اذعا دارد مردش میتزاظند با اظتخا آگاهاظ رفتارهایشا که برای ارضای ظیاشهای اساسی آظا اظجاش میشزد
و پ یر مسلزلیت این اظتخا  ،با هیجا های منفی و خشم کمتری مزاجه شزظد در ظرری اظتخا افراد به
این دلیل بیمارظد که ظمیخزاهند مسلزلیت اظتخابی را که اظجاش دادهاظد ،بپ یرظد؛ درواقع آ ها ظیامزختهاظد که
مسلزلیتپ یر باشند (صاحبی ،شالیشاده و شالیشاده )1394 ،گالسر ( )2007باور دارد که ظزجزاظا رفتار
پرخاشگراظه و سایر رفتارهای ظاکارآمد را اظتخا میکنند؛ شیرا فکر میکنند این رفتارها آ ها را به خزاسته
هایشا میرساظد همچنین آمزش ظرری اظتخا و واقعیتدرماظی میتزاظد ع تظفس و مسلزلیتپ یری
آ ها را اف ایش دهد (کیم)2008 ،
هدف واقعیتدرماظی ایجاد رفتار مسلزالظهتر در فرد است؛ چراکه رفتار غیرمسلزالظه مزجب افسردگی،
خشم و اضهرا میشزد (شفیعآبادی ،دالور و سدرپزشا  )1384 ،پژوهشهای متعددی به بررسی اثربخشی
آمزش ظرری اظتخا و واقعیت درماظی بر پرخاشگری و هیجا های منفی ظزجزاظا پرداختهاظد پزرآوری،
شظدیپزر ،پزرآوری و صالحی ( )2018به بررسی اثربخشی آمزش گروهی واقعیتدرماظی بر کاهش
1. cognitive-behavioral approach
2. meta analysis
3. choice theory and reality therapy
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پرخاشگری  34داظشآمزشا دختر ایراظی پرداختند و ظشا دادظد ،هشت جلسه آمزش واقعیتدرماظی بهطزر
معناداری در کاهش و مهار پرخاشگری ظزجزاظا مؤثر بزده است .احمدی تبار ،جعفری و شفیعی ( )1399که
به بررسی اثربخشی واقعیتدرماظی بر پرخاشگری و اضهرا ظزجزاظا کار پرداخته بزدظد ،کاهش معناداری در
پرخاشگری و اضهرا آظا را ظشا دادظد همچنین فرقاظی طرقی و همکارا ( )1391در پژوهشی به مقایس
اثربخشی آمزش گروهی شناختی -رفتاری و واقعیتدرماظی بر ع تظفس و پرخاشگری داظشآمزشا
پرداختند ظتایج ظشا میدهد آمزش شناختی -رفتاری و واقعیتدرماظی در مقایسه با گروه شاهد تأثیر مثبتی
بر متغیرهای ذکرشده در گروه آشمایش داشته است ،اما واقعیتدرماظی تأثیر بیشتری در این میا داشته است
قادریا ( )1399ظی در یک گروه  36ظفره اش داظشآمزشا دختر مقهع متزسهه ظشا میدهد واقعیتدرماظی
سبب کاهش پرخاشگری و اف ایش ساشگاری تحصیلی در گروه آشمایشی در مقایس گروه گزاه شد و این
تأثیرات تا  6هفته بعد اش آشمز هم ماظدگار بزد
ریدر ( )2011در مهالع داظشآمزشا شیر  18سال ظشا داد واقعیتدرماظی با کاهش عالئم افسردگی،
اف ایش ع تظفس و اف ایش احساس ارششمندی همراه است همچنین قریشی و بهبزدی ( )1396در
پژوهشی روی داظشآمزشا دختر پایه ظهم دریافتند که آمزش واقعیتدرماظی گروهی به مدت هشت جلسه،
روشی مناسب در اف ایش خزدکارآمدی تحصیلی و تنریم هیجا داظشآمزشا در مداخالت درماظی و بالینی
است راخ ( )1397در پژوهشی دربارۀ  30ظفر (دو گروه  15ظفری) اش داظشآمزشا دختر دورۀ دوش ،به بررسی
تأثیر هشتجلسهای واقعیتدرماظی گروهی بر دشزاری تنریم هیجا های و خزدکارآمدی آ ها پرداخت که
این پژوهش ظشا میدهد می ا خزدکارآمدی این داظشآمزشا پس اش جلسات بهصزرت معناداری اف ایش
یافته است
اگرچه در برخی مهالعات به تأثیر آمزش ظرری اظتخا و واقعیتدرماظی بر هیجا های منفی و
پرخاشگری ظزجزاظا پرداخته شده است ،تعداد این مهالعات بسیار کم است و باید این یافتهها در ظمزظههای
متفاوت اش ظزجزاظا بررسی شزد؛ بنابراین پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی آمزش ظرری اظتخا و
واقعیت درماظی بر کاهش هیجا های منفی و پرخاشگری در ظزجزاظا دختر ،به این خأل پژوهشی پاسخ داده
است برایناساس ،این پژوهش به این سؤال پاسخ داده است که آیا آمزش ظرری اظتخا و واقعیتدرماظی
میتزاظد پرخاشگری و هیجا های منفی را در ظزجزاظا دختر کاهش دهد

روش
جامعۀ آماری ،نمونه و روش اجرای پژوهش
پژوهش حاضر اش ظرر هدف ج پ پژوهشهای کاربردی و اش ظرر شیزۀ گردآوری دادهها ،در دست پژوهشهای
ظیمهآشمایشی (پیشآشمز  ،پسآشمز با گروه آشمایش و کنترل) قرار میگیرد جامع آماری این پژوهش را
داظشآمزشا دختر پای دهم و یاشدهم مدارس شهرستا آمل تشکیل دادظد اش جامع آماری پژوهش دو دبیرستا
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بهصزرت تصادفی اظتخا و شرکتکنندگا اش میا داظشآمزشا این دو دبیرستا اظتخا شدظد تعداد
شرکتکنندگا  28ظفر بزدظد که به رو ظمزظهگیری دردسترس و براساس مالکهای ورود پژوهش (ظمرۀ
باالتر اش میاظگین در خشم و هیجا های منفی) و احراشظشد مالکهای خروج (ظداشتن اختالالت پ شکی و
روا پ شکی) اظتخا و بهصزرت تصادفی به دو گروه آشمایش و کنترل اختصاص داده شدظد پس اش اظتخا و
تخصیص شرکتکنندگا  ،گروه آشمایش تحت آمزش ظرری اظتخا و واقعیتدرماظی به مدت هشت جلسه
قرار گرفتند (ماستری فراهاظی)1390 ،؛ درحالیکه گروه کنترل هیچ مداخلهای دریافت ظکردظد دادههای
پژوهش حاضر در دو مرحل پیشآشمز و پسآشمز با استفاده اش پرسشنام پرخاشگری ظزاکز و فرش کزتاه
مقیاس افسردگی ،اضهرا و استرس گردآوری شد
برای اجرای مداخله ،عالوهبر گرفتن رضایت کتبی اش داظشآمزشا و والدین آ ها ،تزضی کامل و شفاف
اهداف پژوهش و روظد کار به آظا داده شد و به داظشآمزشا و خاظزادههای آظا این اطمینا داده شد که
اطالعات آظا بهصزرت محرماظه خزاهد بزد و داظشآمزشا میتزاظند در هر مرحله اش پژوهش اش ادام
همکاری خزدداری کنند در این پژوهش ،بهمنرزر تج یه و تحلیل اطالعات ،ابتدا اطالعات تزصیفی مربزط
به میاظگین و اظحراف معیار ظمرات گروه آشمایشی و کنترل مالحره شدظد و سپس برای پاسخ به سؤال
پژوهش اش تحلیل کزواریاظس چندمتغیره )MANCOVA( 1استفاده شد
جدول  .1خالصۀ جلسات آموزشی
جلسه
اول

محتوا
معارفه و ارتباطگیری ،بیا اهداف و قزاظین

تکنیک
معرفی دو به دو ،تمرک بر خزد بهجای دیگری

زمان
120

دوش

معرفی هیجا های منفی

تمثیل ،رفتار جایگ ین ،باشی ظقش

90

سزش

معرفی خشم

چهارش

معرفی واقعیتدرماظی

پنجم

سؤالپرسید و مسلزلیتپ یری

ششم
هفتم

هشتم

مرور جلسات قبل ،کنترل دروظی و بیروظی و تعهد در اظتخا
پاسخ مسلزالظه
مرور مفاهیم رفتار کلی ،ظیاشها ،خزاسته ،تراشوی رفتار و
آمزش مفهزش دظیای مهلز آمزش استفاده اش ظیروهای
حمایتی،
مفهزش مثلث قرباظی ،آشارگر و منجی ،اصزل دهگاظ
واقعیتدرماظی ،پسآشمز

رفتار جایگ ین ،دور چرخید
تمرک بر اینجا و اکنز بهجای آظجا و آ وقت،
گز داد فعال
به چالش کشید پاسخهای ظاساشگار ،اگر من بهجای
بزدش ،آ وقت مسلزلیت من در قبال ؟

90
90
90

جایگ ینی ظقش ،ماشین رفتار

90

مسلزلیت من در قبال !  -ارشیابی مجدد،NLP ،

90

باشی ظقش رهبر ،اگر این بار دچار هیجا
آظگاه

شزش،

120

1. multivariate covariance
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ابزارهای پژوهش
پرسشنامۀ پرخاشگری نواکو)AGQ( 1
2

این پرسشنامه را ظزاکز ( )1998ساخته که یک اب ار خزدگ ارشی ،شامل  30عبارت و شیرمقیاسهای تهاجم ،
خشم و خصزمت است بهمنرزر ظمرهگ اری این مقیاس  30مادهای ،برای هریک اش چهار گ ین «همیشه،
گاهی اوقات ،بهظدرت ،هرگ » بهترتیب ،مقادیر « 2 ،1 ،0و  »3در ظرر گرفته شده است؛ بهج مادۀ  18که
معکزس ظمرهگ اری میشزد افرادی که در این مقیاس ظمرۀ باالتر اش میاظگین کسب کنند ،دارای پرخاشگری
باال و افرادی که ظمرۀ آ ها پایینتر اش میاظگین باشد ،دارای پرخاشگری پایین هستند ظتایج مهالعهای که
برای هنجاریابی این پرسشنامه اظجاش شد ،ظشا میدهد پایایی این پرسشنامه بهکمک رو آشمز -
باشآشمز  0/61 3بهدست آمد همچنین روایی محتزایی 4پرسشنامه با محاسب همبستگی با پرسشنام
پرخاشگری 5ساخت باس و پری ( 0/78 )1992بهدست آمد (به ظقل اش شظگنه ،ملکپزر ،عابدی )1388 ،این
پرسشنامه در شهر لسآظجلس در گروههای سنی مختلف اش  9 - 84ساله بر روی  1546ظفر بدو
درظررگرفتن جنسیت اجرایی شده و پایایی آ برابر با  0/96و روایی آ برابر با  0/86محاسبه شده است
(ظزاکز)1998 ،
فرم کوتاه مقیاس افسردگی ،اضطراب و استرس)DASS-21( 6
این مقیاس را الویبزظد و الویبزظد در سال  1995تهیه کردظد این مقیاس  21سؤال دارد که هریک اش ساشهها،
افسردگی ،اضهرا و استرس را براساس  7سؤال سنجیده است (هنری و کرافزرد )2005 ،که ظمرۀ ظهایی
هرکداش با مجمزع ظمرات سؤاالت مربزط به آ بهدست میآید هر سؤال اش صفر (دربارۀ من صدق ظمیکند)
تا ( 3کامالً دربارۀ من صدق میکند) ظمرهگ اری میشزد اش آظجا که این پرسشنامه فرش کزتاهشدۀ مقیاس
اصلی ( 42سؤالی) است ،ظمرۀ ظهایی هریک اش خردهمقیاسها باید  2برابر شزد خردهمقیاس افسردگی شامل
سؤاالت 21 ،17 ،16 ،13 ،10 ،5 ،3؛ خردهمقیاس اضهرا شامل سؤاالت  20 ،19 ،15 ،9 ،7 ،4 ،2و
خردهمقیاس استرس شامل سؤاالت  18 ،14 ،12 ،11 ،8 ،6 ،1است این مقیاس شدت عالئم افسردگی،
اضهرا و استرس را میسنجد و ظه ال اماً وجزد اختالالت شخصیتی که در طبقهبندیهای رسمی ماظند

طبقهبندی بینالمللی بیماریها ( 7)ICDو راهنمای تشخیصی و آماری اختاللهای رواظی ( 8)DSMذکر
1. aggressive questionnaire
2. incursion
3. test and post-test
4. content validity
5. agression questionnaire
)6. Depression Anxiety Stress Scales-21(DASS-21
7. international classification of diseases
8. diagnostic and statistical manual of mental disorders
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شدهاظد آظتزظی و همکارا ( )2006تحلیل عاملی فرش کزتاه مقیاس  DASSرا اظجاش دادظد و سه عامل
افسردگی ،اضهرا و استرس را بهدست آوردظد در پژوهش آ ها ضریب آلفا برای این عزامل بهترتیب
 0/92 ،0/97و  0/95بزد همچنین همبستگی بین افسردگی و استرس  0/48و اضهرا و استرس  0/52و
اضهرا و افسردگی  0/28بزد هنری و کرافزرد ( )2005فرش کزتاه روایی ساشه را مهالعه کردظد

آ ها به وجزد عامل عمزمی و سه مقیاس افسردگی ،اضهرا و استرس در این مقیاس اشاره
دارظد در ایرا  ،صاحبی ،اصغری و ساالری ( )2005در پژوهشی فرش کزتاه مقیاس  DASSرا اجرا کردظد و
در تحلیل عاملی ،سه عامل افسردگی ،اضهرا و استرس را بهدست آوردظد همبستگی افسردگی و اضهرا
 ،0/61اضهرا و استرس  0/67و افسردگی و استرس  0/64بهدست آمد

روش تجزیه و تحلیل اطالعات
در این پژوهش ،بهمنرزر تج یه و تحلیل اطالعات اش ظرشاف ار  SPSS 21استفاده شد و برای بررسی
فرضیههای تحقیق با استفاده اش تحلیل کزواریاظس چند متغیره ( )MANCOVAبه مقایس ظمرات ،تج یه
و تحلیل فرضیههای پژوهش گروه آشمایشی و کنترل پرداخته شد

یافتهها
میاظگین و اظحراف استاظدارد سن گروه آشمایش بهترتیب  15/89و  1/03و برای گروه کنترل  16/74و 0/98
بزد در جدول  2شاخصهای تزصیفی متغیرهای وابست پژوهش به تفکیک گروه گ ار شده است
جدول  .2شاخصهای توصیفی متغیرهای پژوهش در گروه آزمایش و کنترل
گروه

متغیر
خشم
تمایل به
تهاجم

آشمایش
خصزمت
اضهرا
استرس

میانگین

انحراف استاندارد

کجی

کشیدگی

مرحله

تعداد کمترین بیشترین

پیشآشمز

12

17

24

20/41

2/46

0/207

-1/379

پسآشمز
پیشآشمز
پسآشمز
پیشآشمز
پسآشمز
پسآشمز
پیشآشمز
پسآشمز
پیشآشمز
پسآشمز

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

11
17
10
11
8
21
25
18
24
24

15
34
23
18
15
36
40
38
37
34

13/08
25/50
14/25
14/58
11/66
28/14
31/25
28/75
31/16
29/25

1/50
5/12
3/57
2/35
2/14
4/80
4/88
5/94
4/19
3/54

0/024
0/304
1/394
0/101
-0/142
0/142
0/459
-0/228
-0/468
-/056

-1/463
-/643
1/351
-1/098
-0/818
-0/944
-0/903
-0/714
-0/995
-1/326

اثربخشی آموزش نظریۀ انتخاب ...

224

ادامه جدول  .2شاخصهای توصیفی متغیرهای پژوهش در گروه آزمایش و کنترل
گروه

متغیر

مرحله

تعداد کمترین بیشترین

پیشآشمز
خشم
پسآشمز
تمایل به پیشآشمز
تهاجم پسآشمز
پیشآشمز
خصزمت
پسآشمز
کنترل
پیشآشمز
افسردگی
پسآشمز
پیشآشمز
اضهرا
پسآشمز
استرس پیشآشمز

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

17
14
18
18
8
10
23
18
22
23
25

26
29
29
36
20
19
34
30
33
39
35

میانگین

انحراف استاندارد

کجی

کشیدگی

21/76
20/76
23/15
24/69
14/15
14/76
28/15
24/76
31/07
27/23
30/53

2/91
4/15
2/99
4/66
3/48
2/35
3/38
4/22
3/04
4/08
2/90

-/372
0/044
-/021
1/055
-0/417
-0/083
0/300
-0/499
-1/852
1/363
-0/565

-/795
-1/113
0/120
1/32
0/143
0/515
-0/914
-1/278
1/673
3/571
-0/109

یافتههای جدول  2ظشا میدهد ظمرۀ برخی متغیرها ماظند اضهرا و استرس در گروه کنترل و آشمایش
در هر دو مرحل سنجش به هم ظ دیک است؛ درحالیکه ظمرۀ متغیرهایی ماظند خشم و خصزمت تفاوتی
چندواحدی بین ظمرات پسآشمز گروه آشمایش در مقایسه با پیشآشمز آ و ظسبت به پسآشمز گروه
کنترل وجزد دارد
برای تحلیل دادهها ابتدا اش ظقضظشد مفروضات این آشمز اطمینا حاصل شد با تزجه به دامن
شاخصهای کجی و کشیدگی که در بخش یافتههای تزصیفی برای متغیرهای وابسته ارائه شد ،مشخص
میشزد دادهها اش تزشیع ظرمال 1برخزردارظد ظتیج آشمز اش باکس 2ظشا میدهد ماتریسهای 3واریاظس-
کزواریاظس همگناظد ( P =0/147و  )f=1/74، DF1=21، DF2 =1915/32در ادامه ،ظتایج آشمز لزین
برای بررسی مفروض همگنی واریاظسهای خها بین گروه آشمایش و کنترل ارائه شده است
جدول  .3نتایج آزمون لوین برای بررسی همگنی واریانس خطای گروهها در پسآزمون
متغیر (پسآزمون)

f

درجات آزادی 1

درجات آزادی 2

معناداری

خشم

10/821

1

23

0/003

تمایل به تهاجم
خصزمت
افسردگی
اضهرا
استرس

0/206
0/004
0/010
2/381
2/01

1
1
1
1
1

23
23
23
23
23

0/654
0/952
0/923
0/136
0/026
1. normal distribution
2. m box-test
3. matrix
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1

با تزجه به جدول  3و معنادار ظبزد آمارۀ لزین مفروض همگنی واریاظسها بهج خشم برقرار است با
تزجه به برقرار بزد مفروض باکس و ظی اظداشۀ تقریباً برابر گروهها میتزا اش معنادار ظبزد آماره لزین در
2
مزرد خشم چشمپزشی کرد همچنین اش آشمز المبدای ویلک برای بررسی اثرات کلی چندمتغیره استفاده
شد برایناساس اش آظجا که مقدار بهدستآمده برای  fچندمتغیرۀ المبدای ویلک ( )8/41در سه  0/05با
درجات آشادی  6و  12معنادار است ،بین گروههای آشمایش و گروه کنترل ،حداقل در یکی اش متغیرهای
وابسته (ظمرات پسآشمز ) و پس اش تعدیل اثر عامل کزوریته (پیشآشمز ) تفاوت معناداری وجزد دارد
بهمنرزر بررسی دقیقتر ،خالص تحلیل واریاظس در جدول  4آمده است
جدول  . 4تحلیل کوواریانس چندمت غیره برای بررسی اثرات بین گروهی متغ یرهای وابسته
منابع

متغیر

گروه

خشم
تمایل به تهاجم
خصزمت
افسردگی
اضهرا
استرس

مجموع
مجذورات
289/56
496/47
51/21
61/28
1/87
1/32

df

1
1
1
1
1
1

میانگین
مجذورات
289/56
496/47
51/21
61/28
1/87
1/32

F

معناداری

17/006
24/83
7/74
2/89
0/09
0/07

0/001
0/001
0/013
0/107
0/767
0/787

اندازه

توان

اثر

آزمون

0/500
0/594
0/313
0/145
0/005
0/004

0/973
0/997
0/746
0/362
0/059
0/058

یافتههای جدول  4ظشا میدهد بین ظمرات پسآشمز مؤلفههای متغیر خشم (خشم ،تمایل به تهاجم و
خصزمت) در دو گروه آشمایش و کنترل تفاوت معناداری وجزد دارد اظداشۀ اثر و تزا آشمز اش قدرت ظسبی
یافتههای بهدستآمده حکایت داشت ،اما دربارۀ مؤلفههای هیجا های منفی (افسردگی ،اضهرا و استرس)
ظمرات پسآشمز در دو گروه کنترل و آشمایش پس اش کنترل اثر پیشآشمز تفاوت معناداری با یکدیگر
ظداشتند

بحث و نتیجهگیری
هدف اش اظجاش این پژوهش بررسی اثربخشی آمزش ظرری اظتخا و واقعیتدرماظی بر کاهش پرخاشگری و
هیجا های منفی ظزجزاظا دختر شهرستا آمل بزد براساس یافتههای پژوهش در مؤلفههای متغیر خشم
(پسآشمز خشم ،تمایل به تهاجم و خصزمت) بین گروه آشمایش و کنترل تفاوت معناداری وجزد دارد
یافتههای این پژوهش با ظتایج بهدستآمده اش پژوهشهای پزرآوری ،شظدیپزر ،پزرآوری و صالحی (،)2018
احمدی تبار ،جعفری و شفیعی ( ،)1399قادریا ( )1399و فرقاظی طرقی و همکارا ( )1391همخزا است
1. levene-test
2. wilks lambda-test
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در تبیین ظتایج بهدستآمده میتزا گفت ،یکی اش اصلیترین اثرات واقعیتدرماظی آمزش شیزههای مؤثر به
منرزر رفع ظیاشها و یادگیری شیزۀ کنترل بر شظدگی بزده است بهظرر میرسد ظزجزاظاظی که تمایل به تهاجم
دارظد ،این برو ری ی را در برابر ظیاشهای سرکز یا اظباشتشده ظشا میدهند با تزجه به تکنیکهای
تدارک دیدهشده در طرح درما ظزجزاظا گروه آشمایش یاد میگرفتند که شیزههای ساشگاراظهای را برای رفع
ظیاشهای ذاتی خزد پیدا کنند ،دربارۀ آ ها با والدین صحبت کنند ،افکار تهاجمیشا را به چالش بکشند و با
تفکر اظتقادی آ ها را ظقد کنند همچنین با تکنیکهای ارائهشده ظزجزاظا داظشآمزش یاد میگرفتند مسائل
شظدگی را بهتر کنترل کنند؛ مسائلی که به تعبیر خزدشا پیشایندهای رفتار پرخاشگراظه اش جمله تمایل به
تهاجمشا هستند اش دیگر سز ،ظزجزاظی دورۀ استقالل است و برخالف سایر دستههای رویکردهای
روا شناختی ظمایش مبتنی بر ظرری اظتخا ظقش بسیار مهمی در استقالل عمل فرد است؛ برای مثال اش
ارائ تکنیکهای خشک رفتاری مماظعت میکند همچنین در جلسات گروهدرماظی داظشآمزشا با مشارکت و
تکنیک دور چرخید  ،تبادل عشق و محبت و احساس ارششمندی را بهعنزا دو ظیاش اساسی اظسا در ظرری
واقعیتدرماظی (گالسر )2007 ،تمرین میکردظد و یاد میگرفتند افراد طی تکالیف واقعیتدرماظی یاد
میگرفتند که در سای این دو ظیاش اساسی ،مسلزلیت رفتارهای خزد را بر عهده بگیرظد در جلسات درماظی
همچنین با استفاده اش تکنیک صندلی داغ رفتارهایی که باید اصالح شزظد شناخته میشد
دربارۀ مؤلفههای هیجا های منفی (افسردگی ،اضهرا و استرس) بین دو گروه کنترل و آشمایش پس اش
کنترل اثر پیشآشمز تفاوت معناداری وجزد ظداشت یافتههای این بخش اش پژوهش با یافتههای
پژوهشهای پیشین (ریدر2011 ،؛ قریشی و بهبزدی 1396 ،و راخ )1397 ،ظاهمسز بزد قریشی و بهبزدی
( )1396و راخ ( )1397که به بررسی اثربخشی آمزش واقعیت درماظی بر تنریم هیجا های و اف ایش
خزدکارآمدی تحصیلی ظزجزاظا دختر پرداخته بزدظد ،ظشا دادظد واقعیتدرماظی گروهی بر تنریم هیجا ها و
باالبرد خزدکارآمدی تحصیلی داظشآمزشا مؤثر بزده است برای تبیین این یافته میتزا به مزارد شیر
اشاره کرد :اول اینکه هیجا ساشهای است که تأثیرپ یری فراواظی اش متغیرهای ژظتیکی و شخصیتی دارد
(متزلیشاده اردکاظی)1388 ،؛ بنابراین کاهش یا مدیریت هیجا ها به شما بیشتر و راهبردهای پیچیدهتری در
مقایسه با پرخاشگری ظیاش دارد عالوهبراین ،بخشی اش جلسات آمزششی در ظ دیکی ایاش امتحاظات اظجاش شد که
میتزاظد بهصزرت مزقتی سبب اف ایش می ا هیجا های ظاخزشایند ماظند اضهرا و استرس داظشآمزشا
شزد؛ بنابراین بهظرر میرسد عزامل مزقعیتی میتزاظند در تأثیرظداشتن این آمزش بر کاهش هیجا های
منفی داظشآمزشا مؤثر باشند درظهایت اینکه این پژوهش ماظند بسیاری اش پژوهشها با محدودیتهایی
مزاجه بزد
اش مهمترین این محدودیتها میتزا به گردآوری دادهها اش طریق اب ارهای مداد کاغ ی و خزدگ ارشی
اشاره کرد که امروشه دربارۀ روایی و اعتبار آ ها شبهههایی مهرح شده است همچنین ظمزظ این پژوهش
تنها به داظشآمزشا آملی و پای دهم و یاشدهم محدود بزد؛ بنابراین ظمیتزا دادههای حاصل اش این تحقیق
را با اطمینا کامل به سایر داظشآمزشا دیگر مناطق و سایر مقاطع تحصیلی تعمیم داد به پژوهشگرا آتی
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پیشنهاد میشزد اش راهبردهای ظمزظهگیری دقیقتر و رو های گردآوری دادۀ رواتری ماظند مصاحبههای
ظیمهساختاریافته (که تجربه ظشا داده است برای این گروه سنی میتزاظد مفیدتر و رواتر باشد) استفاده کنند
همچنین پیشنهاد میشزد در قالب چند مرور سیستماتیک پژوهشگرا آتی به فراتحلیل یافتههای مرتبط این
شمینه بپرداشظد اش جنب کاربرد ظی پیشنهاد میشزد روا شناسا  ،مشاورا و متخصصا کزدک و ظزجزا اش
تکنیکهای این مداخله برای بهبزد ظشاظگا روا شناختی اش جمله خشم در داظشآمزشا استفاده کنند

منابع
احمدی تبار ،ش  ،جعفری ،ش  ،و شفیعی )1399( ،اثربخشی واقعیت درماظی گروهی بر کاهش پرخاشگری و اضهرا
کزدکا کار پیشرفتهای ظزین در علزش رفتاری27-14 ،51 ،
راخ )1397( ،بررسی تأثیر واقعیت درماظی گروهی بر دشزاری تنریم هیجاظی و خزدکارآمدی داظ شآم زشا دخت ر
دوره دوش فصلنامه مهالعات روا شناسی و علزش تربیتی 116-125 ،)1(4
شظگنه ،س  ،ملکپزر ،ش  ،و عابدی ،ش ر ( )1388تأثیر آمزش مهارتهای مدیریت خشم بر کنترل پرخاشگری م ادرا
داظشآمزشا ظاشنزای دورۀ ابتدایی یافتههای ظز در روا شناسی 81-94 ،)14( 5
ش فیعآب ادی ،ع  ،دالور ،ع  ،و سدرپزش ا  )1384( ،ت أثیر ش یزۀ واقعی تدرم اظی گروه ی ب ر ک اهش اض هرا
داظشآمزشا ظزجزا دختر داظش و پژوهش در روا شناسی 21-34 ،)2(4
صاحبی ،ع  ،شالیشاده ،ش  ،و شالیشاده ،ش ( )1394تلزری اظتخا  :رویکردی در جهت مسلزلیتپ یری و تعهد اجتماعی

رویش روا شناسی 2-14 ،)2(11
فرقاظی طرقی ،ا  ،جزاظبخت ،ش  ،بیاضی ،ش ح  ،ص احبی ،ع  ،وحی دی ، ،و دروگ ر ،خ ( )1391مقایس ه اثربخش ی
آمزش گروهی شناختی رفتاری و واقعیت درماظی بر ع ت ظفس داظش آمزشا دبیرستاظی مجلهی اصزل بهداشت
رواظی180-172 ،)2(14 ،
قادریا  ،ع ( )1399تعیین اثربخشی واقعیتدرماظی بر پرخاشگری و س اشگاری تحص یلی داظ شآم زشا پس ر مقه ع
متزسهه دومین کنفراظس بین المللی علزش تربیتی روا شناسی ،آذر  ،1399تهرا
قریشی ،ش  ،و بهبزدی ،ش ( )1396اثربخشی آمزش واقعیتدرماظی گروهی بر تنریم هیجا و اف ایش خزدکارآم دی
تحصیلی داظشآمزشا دختر سالمت اجتماعی 238-249 ،)3(4
ماستری فراهاظی ،ی ( )1390اثربخشی آمزش مسلزلیتپ یری بر پای واقعیتدرماظی بر کاهش پرخاش گری داظ ش
آمزشا پسر راهنمایی شهر ساوه ،پایا ظام کارشناسی ارشد مشاوره داظشکدۀ روا شناسی و علزش تربیتی داظشگاه
عالمه طباطبایی
متزلیشاده اردکاظی ،ع ( )1388ژظتیک رفتار و فرهنگ مجل اخالق پ شکی83-65 ،)5(3 ،
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