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و برنامه آموزش  یپرخاشگر يگزينبرنامه آموزش جا یاثربخش مقايسه

 نوجوانان یسازی در مقابل استرس بر تکانشگر ايمن
     12/05/1397 :مقاله پذیرش تاریخ     01/09/1396 :مقاله دریافت تاریخ

 1نیا سعید محمودی

 *2دکتر مژگان سپاه منصور

   3پور امامیدکتر سوزان 

 4دکتر فری ا حسنی

 چکیده
و آم وز    یپرخاش گر  نیگزیآم وز  ج ا   یاثربخش   سهیمقا پژوهش حاضر به منظور: مقدمه

 انجام شد.  نوجوانان یبر تکانشگر در مقابل استرس یساز منیا
دو  یگی ری آزمون، پ س آزم ون و پ   یشبا پ یسه گروه: این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی روش
نف ر ب ا اس تفاده از     60بود. بدین منظور از بین نوجوان کانون اصالح و تربیت ش هر ته ران    ماهه

گیری در دسترس انتخاب و به صورت تص ادفی در دو گ روه آزم ایش و ی ک گ روه      رو  نمونه
ب ارات را   تکانش گری  پرسش نامه قبل از شروع مداخله شرکت کنندگان کنترل جایگزین شدند. 
ای آم وز  ب ه   دقیق ه  120ال ی   90جلس ه   10دو گروه آزمایشی تحت تکمیل نمودند. سپس 

-قرار گرفتند، در ح الی « سازی در مقابل استرس ایمن»و « آموز  جایگزین پرخاشگری»شیوه 

که گروه کنترل آموزشی را دریافت نکرد. بعد از اتمام جلسات آموزشی و همچنین دو م اه بع د،   
های بدست آمده با اس تفاده از رو    ا تکمیل نمودند. دادهمزبور ر مجدداً هر سه گروه پرسشنامه

 تجزیه و تحلیل گردید. SPSS25تحلیل واریانس مختلط و به کمک نرم افزار 
کنن دگان در گ روه آم وز  ج ایگزین      : نتایج مطالعه نشان داد که نمرات تکانش گری ش رکت  هایافته

دهد، اما در نمرات گ روه آزمایش ی    نشان میپرخاشگری در مقایسه با گروه کنترل کاهش معناداری را 
در مقایسه با گروه کنترل تفاوت معناداری مشاهده نگردید. ب ه ع الوه در    سازی در مقابل استرسایمن

 مقایسه اثربخشی دو رو  آموزشی با یکدیگر تفاوت معناداری مشاهده نشد.
ج ایگزین پرخاش گری ب ه     توان از رو  آم وز  های مطالعه می: با توجه به یافتهگیرینتیجه

ای برای کاهش تکانشگری های مداخلهعنوان یک رو  جایگزین و یا مکمل در کنار سایر شیوه
 و اصالح رفتار نوجوانان استفاده نمود.

س ازی در مقاب ل اس ترس، تکانش گری،     : آموز  جایگزین پرخاشگری، آموز  ایمنها کلید واژه
 نوجوانان
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Abstract 
Introduction: The purpose of this study was to compare the 
effectiveness of two interventions, concluding Aggression 
Replacement Training and Stress Inoculation Training on impulsivity 
in adolescents. 
Methods: In order to achieve the objectives of the study, a quasi-
experimental method with pre-test - post-test and follow-up were 
performed. Among the statistical population of all adolescent sons 12 
to 18 years of Correction and Rehabilitation Center in Tehran city, 60 
subjects were randomly selected. The sample group was assigned to 
two experimental and control groups, including Aggression 
replacement training and stress inoculation training. The experimental 
groups participated in their therapy sessions, while the control groups 
received no treatment. For collecting data Barratt impulsivity scale 
(BIS-11) by participants before, after and at follow-up treatment was 
completed. 
Results: Findings showed that there were significant differences 
between grades of adolescent’s impulsivity related to first 
experimental group (ART) compared with before and after the 
intervention. However, there was no significant difference between 
the grades of adolescents in the SIT group and control group 
compared with before and after the intervention. The behavioral 
methodology was also the most effective and useful in reducing 
impulsivity in adolescents compared with the other 2 interventions 
methods. Besides, there was no difference between the two 
educational methods (ART and SIT). 
Conclusion: According to findings, it seems that the aggression 
replacement training will be suitable for the prevention and treatment 
of adolescent's behavioral problems like impulsivity. 
Keywords: Aggression Replacement Training; Stress Inoculation 
Training; impulsivity; adolescents 
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 مقدمه
هاي زندگي هر فرد است كه كودكي را به  ترين دوره ترين و پر ارزش مهم از 1گستره نوجواني

اي از تغييرات جسمي، رواني و اجتمااعي در   دهد. در اين زمان مجموعه بزرگسالي پيوند مي

دهاد   ها را تحات تاارير اارار ماي     دهد كه زندگي بزرگسالي و سالمندي آن نوجوانان رخ مي

دانناد   اي از تحول مي ( نوجواني را دوره2015اران )و همك 3استاينبرگ(. 2016، 2)ميلر

كه گاه رفتارهاي  نشيفتارهاي تكار شود.كه با باال بودن ميزان تكانشگري مشخص مي

هاا   آن كاه روي  گيرند در بر مياعمالي را  عي ازيشوند، طيف وسآميز نيز خوانده ميمخاطره

تمركز بر يك  مبدون توانايي در انجاآني،  با واوع غصورت نابال تفكر كمي صورت گرفته، به

دهناد و از ريساك و خپرپاييري     رخ ماي  مناسا   ريزيتكليف خاص، در غياب يك برنامه

ي  در وااع تكانشگري يك ساازه (. 2014، 4نزوياست و لال، موراگبااليي برخوردار هستند )س

؛ 2012ن، شود )داو و لوكساتو چند بعدي است كه شامل ابعاد شناختي، عاطفي و حركتي مي

ر مياان  د (.2014، 7؛ پليكتاا و شار   2012، 6؛ والن و همكااران 2009،  5استنفورد و بارات

ريازي و   پرخاشاگري، بارون   الگوهاي رفتااري دربرگيرنادخ خشام شاامل    جمعيت نوجوانان، 

روان را باه خاود اختصااص     هااي ساالمت  ارجاع به سرويس مشكالت سلوك بيشترين نرخ

در واااع شاواهد تجرباي     (.2012و همكااران،    9رينولدز؛ 2008 ،8دمينگ و الچمن)اند  داده

دهند كه پرخاشگري بخشي از نميرخ باليني مشكالت رفتاري در نوجواناان اسات    نشان مي

اند كاه نوجواناان داراي   نشان دادهنيز  همبستگي هايتحليل(. 2014، 10)شوري و كامليو 

كنناد. از طارد ديگار    را تجرباه ماي   خشونت به طور معنادار سپح بااالتري از تكانشاگري  

كولت، مورالس و -يجيل)و كندبيني مي را پيش ونتنشانگان تكانشگري بپور معناداري خش

  .(2008، 11تا 
 

 

                                                      
1 . adolescence  

2 . Miller 
3.  Steinberg 

4 . Segal, Morral, & Stevens 
5 . Stanfor , & Barratt 
6 . Whelan et al 

7 . Plichta & Scheres 

8 . Deming & Lochman 

9. Reynolds 
10 . Shorey & Cornelius 

11 . Vigil-Colet, Morales-Vives, & Tous 



 .. سازی در مقابل و برنامه آموزش ایمن یپرخاشگر یگزینبرنامه آموزش جا یاثربخش مقایسه

4 

 

 

اي بار روي نوجواناان آلمااني     ( در مپالعه2006) 1سيبرر و اشالك -هالينگ، ارهارت و ريونس
ت رفتااري نيازمناد آماوزش در زميناه     درصد از نوجوانان به علت مشاكال  9/11گزارش نمودند كه 

خدمات بهداشت رواني هستند. ليا مديريت رفتار نوجواناني كه در معرض مشكالت رفتاري هساتند،  
 نيز درمان آموزش يا سن شروع(. 1396از اهميت فراواني برخوردار است )شكوهي يكتا و كاكابرايي، 

گردد )كااپالن،   يتر م مقاومبه همان ميزان  يابد،ادامه  يشترب يرانپباايهرچه رفتار غ يراز ،مهم است
هايي كه در اين خصوص براي نوجوانان مورد استفاده اارار   از جمله برنامه(. 2017، 2سادوك و روئيز

 چندبعادي  برناماه ماداخالت گونااگون، وجاود    در ميان باشد.  هاي مديريت خشم مي گيرد، برنامهمي
توزي يا لجاجات و تهااجم ياا تاوهين( را      كينه اشگري )خشم،جامع و مدون كه بتواند همه ابعاد پرخ

آماوزش   هااي جاامع، برناماه   برناماه (. يكاي از ايان   2013)اريكساون،   باشد اندك مي، پوشش دهد
اين برنامه براي تغيير رفتارهاي  . در حقيقت،(1394مظلوم و همكاران، ) است 3جايگزين پرخاشگري

 يان ا آموزش جايگزين پرخاشگريبرنامه  ياصل فرضيشپ. شده است پرخاشگرانه نوجوانان طراحي
)مثال   يروناي كاه توساع عوامال ب    يبعد است چند يا است كه رفتار پرخاشگرانه در نوجوانان مسأله

و حال مساأله،    ياجتمااع  يها )مثل ضعف در مهارت يهمساالن و رسانه ها( و عوامل درون ين،والد
متضامن   يچياده مشاكل پ  ينا سپ يرد،گ يارار م يرتار( تحت يو تكانشگر ييابتدا ياستدالل اخالا

 يااي از جملاه مزا  .(2011، 4)گلياك و گيابس   به درمان است يو چند بعد يچند سپح يكردرو يك
 يناه هز كام  نوجواناان،  ينمشاور، معلم و مارااب  توسع آن ياجرا يتبه اابل توانيبرنامه م ينا يگرد

 برنامه تاكنون در افاراد  ين. ا(1394)مظلوم و همكاران،  بودن برنامه اشاره نمود غير دارويي بودن و
 يسام مبتال به اوت يمارانو ب ضد اجتماع سوء استفاده كنندگان مواد مخدر و الكل، نوجوانان پرخاشگر،

اسات   پرخاشاگرانه باوده   يآن به صاورت كااهش معناادار رفتارهاا     اررات به كار برده شده است و
؛ 1992، 6؛ كلماان، فاايفر و اكلناد   1991، 5ليماان، گيابس و فاولر   ؛ 1987ين، گليك و رينير گلدشتا)

؛ ناجنت، برولاي  1998، 9؛ ناجنت، برولي1995، 8؛ گيبس، پوتر و گلدشتان1994، 7گلدشتاين و گليك
؛ ناا ،  2004، 12؛ موسسه ايالتي واشنگتن براي سياست عمومي2002، 11؛ بارنوسكي1999، 10و آلن

؛ هالمكويسات، هيال و   2009، 15؛ رياان 2006 ،14سوارتال و؛ گاندرسون 2005، 13بروگمن و كوپس

                                                      
1. Holling, Erhart, Ravens-Sieberer & Schlack 
2 . Kaplan, Sadock & Ruiz  
3 .aggression replacement training 
4 . Glick & Gibs 
5.  Leeman, Gibbs, and Fuller 
6. Coleman, Pfeiffer, and Oakland 
7. Goldstein & Glick 
8. Gibbs, Potter, & Goldstein 
9. Nugent & Bruley  
10. Allen 
11. Barnoski 
12. Washington State Institute for Public Policy )WSIPP  (  
13. Nas, Brugman, and Koops 
14. Gunderson & Svartdal 
15. Ryan 
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؛ 2010، 3گاواير، هانساوم، بيلباي و هاالين     پاالمر، ماك  ؛ هچر، 2010، 2؛ ناجنت و الي2009، 1النگ
؛ كايا 2015ولد و همكاران،  ؛ هارنس2014 ،و همكاران 5؛ كوپوسو2012، 4كوري، وود، ويليامز و بيتز

 (.1394مظلوم و همكاران، ؛ 2016؛ برنستورم و همكاران، 2016، 6و بوزلو
ترين مداخالت روان شناختي مؤرر كه براي نوجوانان در معارض خپار ماورد     ديگر از مهم يكي

يان، توكلي، سبزاسماعيلي، ) باشدمي 7استر  مقابل سازي درآموزش ايمناستفاده ارار گرفته است، 
رفتااري و چناد منظاوره اسات كاه      -الگو، ياك مداخلاه شاناختي    (. اين1393، يعقوبيان مهدوي و

دهاد )ريچاي،   راهبردهاي متنوعي از حل مسأله و انپباق را به منظور مديريت استر  آموزش ماي 
ارائاه  ( 1974) 9مايكنباام  ع، توس1980در دهه  (. الگوي ميكور2015، 8كناردي، اسميتز و استرلينگ

هاي رفتاري و شناختي براي مراجع است تا بتواند با و مهارتو هدد آن فراهم آوردن منابع  گرديده
هاي خود را در برابر اساتر  تنظايم كناد )فيليا س و     هاي فشارآفرين مواجه شود و واكنشمواعيت
هااي   ساازي پزشاكي باه منظاور تشاكيل پاادتن       اين روش درماني همانند ايمان (. 2015، 10التربچ

ويژه در پيشاگيري و كااهش    است كه به تر  به وجود آمدههاي مقابله با اس هارتم روانشناختي يا
يوسفلو و  ؛ به نقل از1999 ،11ودفري، كريماكگفونتانا، هيرا، ) باشد استر  مؤرر مي عالئم مرتبع با

 ي باودن خاوب آموزشا   يات ساختارمند، نمود اابل يكردرو ي محكم،پژوهش ي شتوانه(. پ1396زارعي، 
ي، هااي شاناخت   هاي آن باه مؤلفاه   آموزش و چندجانبه همزمانرفتاري و نگاه -يهاي شناخت يكتكن

پژوهشاگران   يانتخاب اصل يكردرو ينتا ا شده است كه باعثيازاتي امتي اجتماع رفتاري و هيجاني،
هاي متعاددي از   (. پژوهش1393، اسماعيلي و همكاران) ها باشد توانمندي يشافزا و پيشگيري علوم

13(، فينادلر و فريماو  1981) 12هاوران  (، اساكليچتر و 1997جمله نوواكو )
(، بيسات اليان و   1983)  

(، 2000) 18(، كندال1995) 17(، آپتر1990) 16(، ويلكوكس1996، 15، به نقل از كوري1984) 14فريدن
( و 1380صااداي ) (، 2007) 21راش و فاوا  (،2007)مايكنبام (، 2007) 20(، مينكين2007) 19دايدمك

                                                      
1. Holmqvist, Hill & Lang 
2. Ely 
3. Hatcher, Palmer, McGuire, Hounsome, Bilby, & Hollin 
4.   Currie, Wood, Williams, & Bates 
5. Koposov 
6. Kaya & Buzlu 
7. stress inoculation training  
8. Ritchie, Kenardy, Smeets, & Sterling 
9. Meichenbaum 
10. Phillips & Lauterbach 
11. Fontana, Hyra, Godfrey & Cremak 
12 . Schlichter & Horan 
13 . Feindler & Fremouw 
14 . Bistline & Frieden 
15 . Corey 
16 . Wilcox 
17 . Apter 
18 . Kendal 
19 . Mc Daid 
20 . Minkin 
21 . Rauch & Foa 
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)باه   اناد  در كاهش خشم و پرخاشگري مورد تاييد ارار داده ( ارربخشي اين رويكرد را1385انصاري )
 .(1389ي و نفيسي، آباد نژاد، شفيع ينوابنقل از سدرپوشان، 

دوره نوجاواني باه عناوان ياك      ي با توجه به موارد ذكر شده در ارتباط با اهميات وياژه  
نوجواناان  هاي اصلي مرتبع با هيجاناات در   مولفهبا در نظر گرفتن و  حسا  تحولي ي دوره

باه   عنايات جمله خشم باشد و همچنين باا   ساز بروز مشكالت هيجاني من تواند زمينه كه مي
آمار باالي واوع مشكالت هيجاني و بزهكاري در نوجوانان كه منجار باه نگهاداري بخاش     

، در مراكز نگهداري مثال كاانون اصاال  و تربيات شاده اسات       نوجوانان بزهكاراي از  عمده
آموزش برنامه » و« آموزش جايگزين پرخاشگريبرنامه »ي حاضر با هدد مقايسه ارربخشي  مپالعه

 بر تكانشگري نوجوانان انجام گرفت.«  در مقابل استر يساز يمنا
 

 روش
دو ماهه  يگيريآزمون، پس آزمون و پ يشبا پي سه گروه نوع نيمه آزمايشي از روش تحقيق حاضر

مپالعه را كليه نوجوانان پسر مقيم كانون اصال  و تربيت شهر تهران در سال جامعه آماري . باشد مي
و فر انتخاب ن 60 در دستر ، گيريبه صورت روش نمونه ها دادند كه از بين آن تشكيل مي 97-96

 (كنتارل )دو گاروه آزماايش و ياك گاروه      نفاري  20 گاروه  در سهبه صورت تصادفي اين افراد نيز 
تعداد با در نظر گرفتن ريزش در مراحل پژوهش، به ترتي  در گروه آزمايشي  شدند كه اين جايگزين
ماورد بررساي از    سه گروهنفر تقليل يافت.  16و  17سازي در مقابل استر  و گروه كنترل به ايمن

-انادازه سازي گردياده و همچناين   نظر دامنه سني، تحصيالت، هوش و نوع مشكل رفتاري همسان

پس از اخاي  در راستاي اجراي مپالعه حاضر،  .گرفتزمان صورت  يكدر  ها گروه يبرا يرمتغ يريگ
 مجوزهاي الزم و هماهنگي با مسئولين كانون اصال  و تربيت و نيز رعايت مسائل اخالاي پژوهش،

ابل از شروع مداخله،  گروه كنترل،آزمايش و  هايبا توجه به طر  تحقيق، شركت كنندگان در گروه
جلسه  10آزمايشي، تعداد  هاي گروه. براي را تكميل نمودند (BIS-11)بارات  يتكانشگر پرسشنامه

اي دو بار به شايوه برناماه آماوزش جاايگزين     دايقه و به صورت هفته 120الي  90آموزش به مدت 
كاه گاروه    ( برگزار گرديد، در حاالي SITسازي در مقابل استر  )( و برنامه ايمنARTپرخاشگري )

بعد از اتمام جلسات آموزشي و همچنين دو ماه بعد، مجدداً هر ساه  دريافت نكرد. كنترل آموزشي را 
 مزبور را تكميل نمودند. گروه پرسشنامه

 

 ابزار پژوهش

 (BIS-11)بارات  مقیاس تكانشگري
 نشان، ساخته شده است تاتوسع پروفسور ارنست باركه ت ايازدهم مقيا  تكانشگري بار ينسخه
)كرا ، يوسف، گارفيلاد، ياسال،    فقدان دورانديشي است گيري شتابزده وتصميمي ابعادي از دهنده
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هاي اين  ماده است و فرد بايد به هر يك از ماده 30اين پرسشنامه داراي  (.2018، 1البمن و استاوت
)جعفاري و آرياناا كياا،     اسات، پاساد دهاد    اي تنظيم شده يك مقيا  چهار درجه پرسشنامه كه در

را در  BIS-11ضاراي  رباات دروناي باراي نماره كال       ( 1995) 2تااستنفورد، و بارپاتون، (. 1395
التحصايالن، بيمااران مباتال باه سوءمصارد       هاي مجزايي از فارغ در جمعيت 0.83تا  0.79محدوده 

، در اياران اختياار   همچنين زندانيان زندان گزارش كردند.  طور كلي و مواد، بيماران روان زشكي به
آوردناد  باه دسات    0.83و  0.75باه ترتيا     مقياا  را و اعتبار  روايي (1387) كريفرد و م رضوان

(. در اين پژوهش نيز پاياايي پرسشانامه باا اساتفاده از ضاري       1394)حاتمي، صاداي راد و حسني، 
 به دست آمد. 0.75آلفاي كرونباخ، مقدار 

 
 (ART. ساختار جلسات برنامه آموزش جایگزین پرخاشگری )1جدول 

 موضوع جلسه

 اول
هاي برانگزاننده خشام/  و توضيح درباره اهداد/  آموزش شناسايي محرك ARTآشنايي با اعضاء و بيان اوانين گروه/ معرفي برنامه 

 هاي برانگزاننده خشم/ ارائه تكليفآموزش شناسايي نشانه

 دوم
ها/ آموزش اساتفاده از خاود ارزياابي/    از كاهش دهندهمرور مپال  جلسه ابل و تكاليف/ آموزش استفاده از يادآورها/ آموزش استفاده 

 ارائه تكليف

 سوم
آماوزش اباراز انتقااد و    :  یگوترا رحسرسور  ز توز  رحسرسور   وارت  مهورت  آموزش مرور مپال  جلسه ابل و تكااليف/  

 شكايت/ ارائه تكليف
 ديگران/ ارائه تكليفدهي به احساسات  مرور مپال  جلسه ابل و تكاليف/ آموزش مهارت پاسد چهارم

 پنجم
 آمووزش : ت ومگیا ز عصوبرای فوت  یو  بور بتتوزت  چگوزاگی مهورت  آموزش مارور مپالا  جلسااه ابال و تكااليف/     

 / ارائه تكليف ا  پت م رلمه ی  م یتی 
 مرور مپال  جلسه ابل و تكاليف/ آموزش مهارت پاسخگويي به خشم و خودداري از دعوا كردن/ ارائه تكليف ششم

 / ارائه تكليف یگترا به  م  مهرت  آمزش مرور مپال  جلسه ابل و تكاليف/  هفتم

 / ارائه تكليفعزرطف بیرا مهرت  آمزش مرور مپال  جلسه ابل و تكاليف/  هشتم

 نهم
ساايرين  هاي اعضاء براي در نظر گرفتن ديادگاه  مرور مپال  جلسه ابل و تكاليف/ آموزش بُعد اخالاي شامل تسهيل نمودن توانايي

 نسبت به معماهاي اخالاي/ ارائه تكليف

 دهم
تر/ مروري بر كال جلساات و   گيري مسئوالنه مرور مپال  جلسه ابل و تكاليف/ آموزش كار و بحث گروهي براي دستيابي به تصميم

 بنديجمع

 
 (SITسازی در مقابل استرس ) . خالصه جلسات آموزش ایمن2جدول 

 محتوا جلسه

 اول
تكلياف  تعياين   -3هاي جسماني، عاطفي و رواني اساتر /  تعريف استر  و معرفي نشانه -2اعضاء و بيان اوانين گروه/  آشنايي با -1

 براي جلسه آينده شده آموزش داده خانگي مپال 

 دوم
 -3عميق/   و تنفس عضالني آرامش عميق هاي تكنيك معرفي -2شده /  گفته هاي تمرين مپال  و بازخورد و ابل جلسه بر مروري -1

 داده شده آموزش مپال  خانگي تعيين تكليف -4گروه /  در و تنفس عميق عميق عضالني آرامش هاي تكنيك تمرين عملي

 سوم
نقش افكار در ايجاد استر  و ارتباط افكار با احساسات آموزش  -2/  هاي گفته شدهو تمرين مپال  مروري بر جلسه ابل و بازخورد -1

تكليف خانگي مپال  آموزش  -5تعريف خپاهاي شناختي و معرفي انواع آن /  -4هاي افكار خودآيند منفي / معرفي ويژگي -3/  و رفتار
 داده شده

                                                      
1 . Kras, Youssef, Garfield, Yucel, Lubman,& Stout 

2. Patton, Stanford, & Barratt 
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 محتوا جلسه

 چهارم
 معرفي مراحل مقابله با افكار منفي بدين شر : -2/  هاي گفته شده مپال  و تمرين مروري بر جلسه ابل و بازخورد -1

اادام عملي براي آزمون ر / پ. ت هاي مفيدتر و وااع بينانه پاسد به افكار منفي و يافتن گزينهها . ب.  ي و اررات آنالف. واود بر افكار منف
 تكليف خانگي مپال  آموزش داده شده -3/  افكار

 پنجم
هااي منفاي در ايجااد    نقش خود گاويي ها و تعريف خودگويي -2/  هاي گفته شده مپال  و تمرين مروري بار جلسه ابل و بازخورد -1

تكليف  -4/  خوشبيني آموزش هاي مثبت، خودگويي مثبت جنبه شناختي مانند تمركز بر هاي سازگاري مهارت تمرين عملي -3/  استر 
 خانگي مپال  آموزش داده شده

 ششم
تكليف خاانگي مپالا     -3هاي توجه برگرداني /  معرفي روش -2/  هاي گفته شده مپال  و تمرين مروري بر جلسه ابل و بازخورد -1

 آموزش داده شده

 هفتم

 آموزش مراحل حل مسأله به شر  زير:  -2/  هاي گفته شده مپال  و تمرين مروري بر جلسه ابل و بازخورد -1
هاي موجود. ت(  راه حلهاي ممكن. پ( ارزيابي  الف( تعريف عيني و مشخص مسأله. ب( استفاده از بارش ذهني براي پيدا كردن راه حل

تكليف  -3مشخص كردن جزئيات اجراي راه حل انتخاب شده . ث( مرور ذهني جزئيات اجراي راه حل انتخاب شده و اجراي عملي آن / 
 خانگي مپال  آموزش داده شده

 هشتم
هااي اجتمااعي و   بسيج حمايات  هاي ارتباطي، آموزش مهارت -2/  هاي گفته شده مپال  و تمرين مروري بر جلسه ابل و باازخورد -1

 تكليف خانگي مپال  آموزش داده شده -3كنترل خشم / 

 نهم
آماوزش تكنياك تصويرساازي ذهناي باا ااتباا  از الگاوي         -2/  هاي گفته شاده  مپال  و تمرين مروري بر جلسه ابل و بازخورد -1

 تكليف خانگي مپال  آموزش داده شده -3/ 1زدايي منظم ول ي حساسيت

 دهم
گفتاه و   كل مپال  بندي از كل جلسات و بررسي بازخورد جمع -2/  هاي گفته شده مپال  و تمرين مروري بر جلسه ابل و بازخورد -1

 ها عملي ايجاد مهارت هاي تمرين شده و راه

 

 هایافته
هاي آماري ميانگين  آوري شده در سپح توصيفي با استفاده از شاخص هاي جمع تجزيه و تحليل داده

و انحراد استاندارد و در سپح استنباطي با استفاده از آزمون تحليل واريانس مختلع باا ياك عامال    

ه درون گروهي )مراحل درمان( و يك عامل بين گروهي )دو گروه آزمايش و يك گروه كنتارل( و با  

آموزش جايگزين كنندگان در سه گروه  توزيع فراواني شركتصورت گرفت.  spss25كمك نرم افزار 

 به ترتيا   ( و گروه كنترل2سازي در مقابل استر  )آزمايش  آموزش ايمن ،(1پرخاشگري )آزمايش 

مياانگين ساني كال    . درصد( بود 18/30نفر ) 16درصد(  و  08/32نفر ) 17درصد(،  74/37) نفر 20

كنندگان داراي سپح تحصيالت  ترين تعداد شركتباشد. بعالوه بيشسال مي 8/16شركت كنندگان 

همچناين مياانگين مادت محكوميات     درصد از شركت كنندگان( بودند.  1/49ي متوسپه اول )دوره

تارين ميازان جارم نياز     بايش باشد.  ماه مي 76/12براي كل افراد شركت كننده در پژوهش برابر با 

تكانشگري نمرات هاي توصيفي )ميانگين و انحراد استاندارد(  ( بود. شاخص3/45ه سرات )مربوط ب

ارائاه شاده    3آزمون و پيگيري، در جدول  آزمون، پس و در مراحل پيش شركت كنندگان در سه گروه

 است.

 

 

                                                      
1. Wolpe’s systematic desensitization  
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آزمون و  های توصيفی نمرات تکانشگری در سه گروه در مراحل پيش آزمون، پس : شاخص3جدول 

 ریپيگي
 (N=16کنترل ) (SIT ( )17=Nآزمایشی دوم ) (20=N) (ARTآزمایشی اول ) گروه

 انحراد استاندارد ميانگين انحراد استاندارد ميانگين انحراد استاندارد ميانگين مرحله

 28/5 06/75 68/5 47/74 81/5 85/76 آزمونپیش

 51/8 25/75 17/8 47/73 14/7 90/67 آزمون پس

 02/6 56/78 88/4 61/73 31/7 75/71 پیگیري

 

آزمايشي اول در مرحلاه    نتايج جدول فوق نشانگر آن است كه ميانگين نمرات تكانشگري گروه
آزمون كاهش يافته اسات اماا در گاروه آزمايشاي دوم و     آزمون و پيگيري نسبت به مرحله پيش پس

باودن توزياع نمارات    شود. جهت بررسي مفروضاه نرماال    گروه كنترل كاهش چنداني مشاهده نمي
استفاده شد كه نتايج حاكي از رعايت اين مفروضه بود.  1تكانشگري، از آزمون كولموگرود اسميرنف

 درون عامال  ياك ) مخاتلع  ها، از روش تحليل وارياانس به منظور بررسي يافتهدر سپح اسنتباطي 
 آزماون،  پايش  هااي  مرحلاه بدين صاورت كاه   . شد استفاده( ها آزمودني بين عامل يك و ها آزمودني
 آموزش) گروه سه در ها آزمودني آموزش روش و آزمودني درون عامل عنوان به پيگيري آزمون و پس

 نظار  در آزماودني  باين  عامال  عناوان  به( كنترل و سازي ايمن آموزش برنامه پرخاشگري، جايگزين
 )بوسايله آزماون لاون(،    هاا وارياانس  مااتريس  يكساني هاي مفروضه در اين راستا ابتدا. شدند گرفته
شده و با در  بررسي كرويت )بوسيله آزمون موخلي( و كوواريانس )بوسيله آزمون باكس( هاي ماتريس

نتايج تحليل واريانس مختلع براي عوامال   .ها به ارائه نتايج پرداخته شدنظر گرفتن رعايت مفروضه
 ارائه شده است. 4درون گروهي و بين گروهي در جدول 

 
 گروهی بين و گروهی درون عوامل با مختلط واریانس تحليل نتایج خالصه:  4جدول 

 منابع تغییر عوامل
مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادي

میانگین 

 مجذورات
F معناداري 

اندازه 

 اثر

عامل درون 
 گروهي

 069/0 029/0 687/3 477/150 2 954/300 مرحله

تعامل 
 گروه×مرحله

652/572 4 163/143 508/3 010/0 123/0 

    811/40 100 056/4081 خپا

عامل بين 
 گروهي

 150/0 017/0 426/4 262/227 2 524/454 گروه

    353/51 50 636/2567 خپا

 
 و مرحلاه  اصلي ارر گروه، اصلي ارر شامل كه دهد مي نشان را ارر نوع فوق، سه جدول مندرجات

 05/0در ساپح   گاروه  و مرحلاه  تعاملي ارر نتايج، به توجه با. باشد مي مرحله و گروه بين تعامل ارر
F= 3.508, P< 0.05, Etaاست ) معنادار

2
 تكانشاگري  هااي نماره  در دهدمي نشان (. اين0.123 =

                                                      
1. Kolmogorov-Smirnov Test 
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. اسات  مشااهده  اابال  معناداري ارر آموزشي، هاي   روش با زماني مراحل تعامل به توجه با نوجوانان،
( 1392پاالنت،  از نقل به ؛1988) كوهن متداول هاي رهنمون مپابق( 0.123) آمده بدست ارر اندازه
در  تكانشاگري شاده نمارات    يلتعد يهايانگينم ينمودار تعاملدهد.  مي نشان را بزرگ نسبتاً اندازه
 يشنما 1در نمودار  يگيريآزمون و پ آزمون، پس و كنترل در مراحل مختلف پيش يشيآزما هاي گروه

  داده شده است.
 

 
های آزمایشی و گروه کنترل در های تعدیل شده نمرات تکانشگری در گروه: ميانگين1نمودار 

 آزمون و پيگيری آزمون، پس مراحل پيش

 
( در مرحلاه  ARTدهد، نمرات تكانشگري در گروه آزمايشي اول ) چنانكه نتايج نمودار نشان مي

كنترل تغيير چنداني مشااهده  ( و گروه SITآزمون كاهش يافته است اما در گروه آزمايشي دوم ) پس
نسابت باه دو    ARTشود و در مرحله پيگيري نيز باز هم نمرات تكانشگري در گروه آزمايشاي  نمي

هاي آزمايشي اول و كنترل نسبت تر است. به عالوه در مرحله پيگيري نمرات گروهگروه ديگر پايين
 براي شده محاسبه F مقدار گروهي، درون عامل با رابپه درآزمون افزايش يافته است. به مرحله پس

 ,F= 3.687, P< 0.05است ) معنادار 05/0 سپح در( پيگيري آزمون و پس آزمون،پيش) مرحله ارر

Eta
2
 آزماون و  پاس  آزمون، پيش مرحله سه در تكانشگري نمرات ميانگين بين نتيجه (. در0.069 =
 از مرحلاه،  سه در هاميانگين بين تفاوت بررسي منظور به ادامه در. دارد وجود معنادار تفاوت پيگيري
 است. آمده در نمايش به 5 جدول در آن نتايج كه شد استفاده بونفروني تعقيبي آزمون
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 مطالعه مورد مراحل ی مقایسه برای بونفرونی تعقيبی آزمون نتایج خالصه: 5جدول 

 .Sig خطاي استاندارد تفاوت میانگین ها مرحله

 028/0 203/1 254/3 آزمون پس -آزمون پيش

 000/1 136/1 820/0 پيگيري -آزمون پيش

 256/0 386/1 -434/2 پيگيري -آزمون پس

 
 باا  آزماون  پايش  مواعيات  در تكانشاگري  نمارات  تفاوت كه دهد مي فوق نشان جدول نتايج

 مرحله در تكانشگري نمرات ميانگين ديگر عبارت به است. دار معني آزمون پيش نفع آزمون به پس

 طاور  باه ( 461/75) آزماون پيش مرحله به نسبت (16/76)پيگيري مرحله و( 207/72)آزمون  پس

ها نشاان داد كاه   بين مواعيت يهمچنين طبق نتايج جدول، مقايسه .است يافته كاهش دار معني

آزماون و پيگياري    آزمون و پيگيري و نيز تفاوت ميانگين نمرات پستفاوت ميانگين نمرات پيش

 داد نشاان  4 جادول  نتايج نيز (آموزشي هاي روش) گروه اصلي اررات مورد باشد. در مين دار معني

F= 4.426, P< 0.05, Etaباشد ) مي دار معني 05/0 در سپح F آماره كه
2
 عباارت  به (.0.150 =

 منظاور  باه  اداماه  دارند. در هاآزمودني تكانشگري نمرات بر متفاوتي ارر آموزشي هايروش ديگر

 نتايج كه شد استفاده بونفروني تعقيبي آزمون از دارد وجود هاگروه كدام بين تفاوت اينكه بررسي

 است. شده داده نشان 6 جدول در آن
 

 گروه سه برای مقایسه بونفرونی تعقيبی آزمون نتایج خالصه: 6جدول 

 معناداري خطاي استاندارد تفاوت میانگین ها گروه ها

 014/0 388/1 -125/4 گروه كنترل -  ARTگروه 

 289/0 441/1 -441/2 گروه كنترل –  SITگروه

 SIT 684/1- 365/1 669/0گروه -  ARTگروه 

 

 كنتارل  گاروه  باا  ART آزمايشاي  تفاوت ميانگن نمرات گاروه  دهد، مي نشان 6 جدول نتايج

 نمارات  مياانگين  كاه  دهاد مي نشان بونفروني شده تعديل هايميانگين مقايسه. باشدمي معنادار

( =292/76M) كنتارل  گروه ( از=167/72M) آزمايشي جايگزين پرخاشگري گروه در تكانشگري

ها(. اين بادان معناسات كاه    ميانگين تفاوت=  -125/4) باشدمي معنادار تفاوت اين و است كمتر

ها مؤرر بوده است. اما مپابق جدول، آموزش جايگزين پرخاشگري بر كاهش تكانشگري آزمودني

 وجاود  داريمعناا  تفااوت  كنترل گروه سازي در مقابل استر  باايمن آزمايشي  گروه بين نمرات

سازي در مقابل استر  بر تكانشگري نوجوانان ندارد كه اين به معناي عدم ارربخشي روش ايمن

تفااوت    SITآزمايشي  گروه با ARTآزمايشي  گروه تكانشگري بوده است. همچنين بين نمرات



 .. سازی در مقابل و برنامه آموزش ایمن یپرخاشگر یگزینبرنامه آموزش جا یاثربخش مقایسه

12 

 

 

گردد. لايا باين ميازان ارربخشاي دو روش آموزشاي بار ميازان نمارات          ميداري مشاهده ن معني

 تكانشگري تفاوتي وجود ندارد.

 گیري بحث و نتیجه
-مان يو آموزش ا (ARTي )پرخاشگر نيگزيآموزش جا يارربخش سهيمقابا هدد پژوهش حاضر 

 مختلع انجام شد. بررسي تحليل واريانس نوجوانان يبر تكانشگر (SIT) در مقابل استر  يساز

 تكانشاگري  هاي نمره درنشان داد كه ( ها آزمودني بين عامل يك و ها آزمودني درون عامل يك)

 ارر تعااملي  هاي آموزشي و همچنينبه ارر اصلي مراحل زماني، ارر اصلي روش توجه با نوجوانان،

مپاابق نتاايج بدسات     .اسات  مشاهده اابل معناداري تفاوت آموزشي، هاي   روش با زماني مراحل

در مقايسه با گاروه  ( ARTگروه كنندگان در گروه آزمايشي اول ) آمده، نمرات تكانشگري شركت

( در مقايساه باا   SITدهد، اما در گروه آزمايشاي دوم )گاروه    كنترل كاهش معناداري را نشان مي

روش آموزشي با گروه كنترل تفاوت معناداري مشاهده نگرديد. به عالوه در مقايسه ارربخشي دو 

 يكديگر تفاوت معناداري مشاهده نشد. 

در تأييد نتايج به دست آمده مبني بر ارربخشي برنامه جايگزين پرخاشاگري بار تكانشاگري    

 2كاياا و بوزلاو  (، 2015) 1هارنسولد، كرايمات، موريس، زوئتز و كانتر توان به پژوهش  نوجوانان مي

 برناماه آماوزش  ( اشااره نماود.   2016) 3و اسمدساالند  ، برنستورم، كانيتز، اندرشد، ساوت(2016)

 ياحساس ي،ختناش بُعد شامل سه يداديرو يپرخاشگر فرض كهي با اين پيشپرخاشگر جايگزين

و ي اجتمااع  هااي  آماوزش مهاارت  خشام،   سه راه حل )آموزش كنترل يهبا ارا ؛باشد مي يو رفتار

و  دهاد  را پوشش مي ي پرخاشگرياختنش ي ورفتاري، بُعد احساس ي( به ترتي  سهل اخالاالدتاس

، 4نمايد )كاري، وود، ويليامز و بيتاز ينوجوانان م ي دردر حل مشكل پرخاشگر يسع بدين صورت

منجر باه آن   ،باشد مي ARTبرنامه  يجانيعد هبُ كه كنترل خشم(. در اين مپالعه، آموزش 2012

و  استفاده از يادآورهاا  خشم، دكنندهيجاا هاي و نشانه هاشناخت محركشد كه نوجوانان به دنبال 

هااي خشام،   ، بتوانند در هنگام مواجهه باا محارك  مراحل يت، ارزيابيخشم و در نها يهاكاهنده

، و همكااران  5يناد )كوپوساو  نما يشگيريدهي پرخاشگرانه پ از پاسد داشته و يشتريب يخودكنترل

 يقنوجوانان از طر ياجتماع يها مهارت ءكه هدد آن ارتقاي اجتماع يها آموزش مهارت .(2014

در  يوااعا  يايدن يها يتفعال يناز عملكرد، تمر يبازخورده يق،كردن، تشو ينقش باز ي،الگوده

توانسات باا    (2015، 6ولد، كرايمات، موريس، زوئتز و كانتر )هارنس باشد خانه، مدرسه و جامعه مي

سااز، ميازان   پر تانش و مسااله   هاي هاي اجتماعي نوجوانان در مواجهه با مواعيت افزايش مهارت

                                                      
1 . Hornsveld, Kraaimaat, Muris, Zwets,  & Kanters 
2 . Kaya & Buzlu  

3 . Brannstrom, Kaunitz, Andershed, South, & Smedslund 

4 . Currie, Wood, Williams & Bates 

5.  Koposov 

6 . Hornsveld, Kraaimaat, Muris, Zwets,  & Kanters 
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ها بر خود و در نهايت تكانشاگري آناان را كااهش دهاد. بُعاد ساوم برناماه جاايگزين          تسلع آن

پرخاشگري، آموزش اضاوت اخالاي و رشد شناختي به نوجوانان است. در اين خصوص باه نظار   

 يادگاه گرفتن ددر نظر  ياعضاء برا يها يينمودن توانا يلتسه رسد، جلسات آموزشي از طريق مي

باه   يابيدسات  يبارا  يكاار و بحاث گروها    و نياز آماوزش   مسأله يهايتنسبت به مواع يرينسا

، توانسته است با افزايش توانمندي استدالل شناختي و اخالاي نوجوانان، رتمسئوالنه يريگ يمتصم

 ها كاهش دهد. گيري پر خپر و تكانشي را در آن تصميم

هااي ايان    در مقابل استر  بر تكانشگري نوجوانان، يافتاه  سازيدر مورد تارير آموزش ايمن

مپالعه حاكي از عدم ارربخشي معنادار روش ميكور بود. اين يافته با نتيجه مپالعات مشابه مثال  

)باه نقاال از سدرپوشااان و  ( 1386( و مرحمتااي )2007) 2دايااد(، ماك 2005و همكاااران ) 1ويلنار 

ساازي در مقابال    ار در عدم ارربخشي برناماه ايمان  همسو نيست. عامل تأريرگي( 1389همكاران، 

هااي عااطفي، هيجااني و شاناختي در نوجواناان باويژه        توان پايدار باودن ويژگاي   استر  را مي

نوجوانان بزهكار، وجود مواعيت محروميت و شرايع تهديدآميز و همچنين نيااز باه مادت زماان     

تي، هيجااني و اعتبارياابي افكاار و    هاا در ارزياابي شاناخ   درماني بيشتر جهت توانمناد كاردن آن  

اي از اناواع آساي     دهد، نوجوانااني كاه دامناه    ها نشان مي احساسات دانست. همانگونه كه يافته

اناد در ريساك افزايشاي     متوسع تا شديد را در دوران كودكي و مراحل رشد خاود تجرباه نماوده   

باالي خشم و پرخاشگري در  ( و ميزان2008، 3گرفتاري در خشونت ارار دارند )ماسچي و برادلي

نيازمند مداخالت درماني مستمر و چندمحوري  (2004؛ افتخاري، 1383نوجوانان بزهكار )تقي لو، 

سازي در مقابل اساتر  مساتلزم    است. بنابراين افزايش ارربخشي رويكردهاي درماني مثل ايمن

يع محروميت و ناكامي تر و نيز كاهش شرا هاي مورد نظر براي مدت زمان طوالني آموزش مهارت

 باشد.  براي نوجوانان مي

اي باه   تلويحات مهمي در زمينه پيشگيري، درماان و خادمات مشااوره    داراي نتايج اين پژوهش
 ي وتكانشاگر  يزاناز جمله اينكه براي كاهش م باشد؛ميرفتار مجرمانه  ينوجوانان پرخاشگر و دارا

در نوجواناان از  هاي اجتماعي و اساتدالل شاناختي   تبه كارگيري مهارنوجوانان در  يارتقاء توانمند
استفاده گردد.  يپرخاشگر يگزينمانند آموزش جا يجامع و چندبعد يكردهايهاي مبتني بر رو درمان
هاا،   نازناد  ي،و درمان يتيدر مراكز ترب يمداخالت درمان ينا يريشود تا با بكارگ مي يشنهادپ ينبنابرا
و كااهش   يلنوجوانان پرداخته و در جهت تعد يبه ارتقاء سپح سالمت روان ....مدار  و  يستي،بهز

گاردد،  يرد. همچنين پيشانهاد ماي  نوجوانان تالش مجدانه و مستمر صورت گ يمشكالت روانشناخت
هااي مجرماان و بزهكااران     چنين پژوهشي بر روي نوجوانان عادي بويژه دانش آموزان، ساير گاروه 

فرهنگاي  -عرض خپر بزهكاري، هر دو جنسايت، در منااطق جغرافياايي   بزرگسال و حتي افراد در م

                                                      
1 . Wilner 

2 . Mc Daid 

3 . Maschi & Bradley 
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اي و ابزار سنجش مشابه انجام گيرد. بعاالوه باا هادد     هاي مداخله متفاوت و نيز با استفاده از روش
هاا، چناين پژوهشاي باا اساتفاده از روش       پييري يافتاه  افزايش اعتبار بيروني پژوهش و توان تعميم

 جام شود.گيري تصادفي نيز اننمونه
 

 منابع
تكانشاگري و ابزارهااي   (.  1387)  آذرخاش  ،اختياري، حاماد؛ رضاوان فارد، مهرنااز و مكاري      -

ي روان زشاكي و   هااي انجاام شاده. مجلاه    هاا و بررساي   آن: باازبيني ديادگاه  بي گوناگون ارزيا
 .257- 247 اعتياد؛ نامه ويژه( 54 پياپي) 3 شماره ،14  دوره .روانشناسي باليني ايران

(. 1393اسماعيلي، مريم؛ سبزيان، سعيده، توكلي، ماه گل، مهدوي، سعيده و يعقوبيان، فاطماه. )  -
-13 پسار )  نوجواناان  مشاكالت  و تواناايي  بار  استر  برابر در سازي ايمن آموزش بخشي ارر
 . 81-69: 17، شماره 5نظامي دوره  روانشناسي . فصلنامهاصفهان شهر جانبازان سال(16

 بزهكاران در خشم و رواني فشار با مقابله هاي سبك نفس، عزت مقايسه(. 1383تقي لو، صادق ) -
ناماه كارشناساي ارشاد دانشاكده      . پاياان 1382-83 ساال  در تهاران  اساتان  عاادي  نوجوانان و

 روانشناسي وعلوم تربيتي، دانشگاه تربيت معلم. 
 و اضاپراب  هيجاان،  شاناختي  تنظايم  راهبردهااي (. 1395جعفري، حسن و آريانا كيا، الميارا. )  -

 مجلاه جباري.   -وسواساي  اخاتالل  باا  همباودي  بادون  و باا  دواپباي  اخاتالل  تكانشگري در
 . 49-39(: 1) 22 ،ايران باليني روانشناسي و روان زشكي

(. بررسي و 1389نژاد، شكوه؛ شفيع آبادي، عبداهلل و نفيسي، غالمرضا. )سدرپوشان، نجمه؛ نوابي -
( بر كااهش  SITسازي در مقابل استر  )( و آموزش ايمنEFtمدار )رويكرد هيجانمقايسه دو 

 .25-7: 41، شماره 11هاي مشاوره، جلد  خشم نوجوانان بزهكار. فصلنامه پژوهش
 بار  مبتناي  خشام  ماديريت  آماوزش  تاأرير (. 1396. )كيوان كاكابرايي، محسن و يكتا، شكوهي -

 دوره روانشاناختي،  علاوم  مجله. نوجوان دختران رفتاري مشكالت در رفتاري-شناختي آورد روي
 .219-198: 62 شماره 16

 رئود و محسن سيد نكا ، اصغري حميدرضا؛ وشاني، بهنام سيدجواد؛ حسيني، سيدرضا؛ مظلوم، -
 بار  "پرخاشاگري  جاايگزين  آماوزش " شاده  اصاال   برناماه  تاأرير (. 1394) اكبار  علي صائ ،

 5 شاواهد،  بر مبتني مراابت فصلنامه. انسولين به وابسته ديابت به مبتالء نوجوانان خودكارآمدي
 .24-15 ص ،(15)
 والادين  باه  سازگاري هاي مهارت آموزش تارير(. 1393. )سيامك طهماسبي، مريم و الهي، نعمت -

 . 159-174 :38 شماره پژوهي، خانواده فصلنامه. كودكان رفتاري مشكالت كاهش بر
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 بار  اساتر   مقابال  در ساازي ايمان  آموزش تأرير(. 1396يوسفلو، خديجه و زارعي، حيدرعلي. ) -
 پژوهشاي -علماي  . نشريهفيزيك در  در تحصيلي افزايش عملكرد و امتحان اضپراب كاهش
 . 50-33: 38 شماره دهم، ارزشيابي، سال و آموزش
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