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نامه، برگرفته از پایان1390سال -شهر قایناستثناییمدارس: محل و زمان

چکیده
ي بهنگام در دوران کودکیمداخلهلذا استدرمانگرانروانبهآناندادنارجاعمهمدالیلازوکودکانمشکالتترینیعشاازیکیاجتماعی، پرخاشگري شناسانروانزعمبه

پرخاشگرکودکان هاي ارتباطی در کنترل آموزش مهارتاثربخشیهدف پژوهش حاضر با در نظر گرفتن این مهم، کند.ینده پیشگیري میآاز بروز مشکالت اجتماعی در 
(مالك پرخاشگر دختر و پسر آموزان نفر از دانش24.بودتصادفیگمارشباوکنترلگروهباآزمونپسوآزمونیشپنوعازآزمایشیروش،نظرازاین پژوهش تعیین شد.

يجلسه14مدتبهآزمایشگروهدوگرفتند. جايدر چهار گروه آزمایش و کنترل )الفباحروفاساسبر(سادهتصادفیصورتبه)اهوازپرخاشگرينامهپرسششناسایی= 
یتجمعمتغیرهاي . همچنینپرخاشگري کودکان (دختر و پسر) را کاهش داد،ارتباطیهايمهارتآموزشنتایج نشان دادرا آموختند. ارتباطیهايمهارتايدقیقه30

شتند.آموز نداتحصیالت والدین و شکل خانواده) ارتباطی با میزان پرخاشگري دانش(وضعیت اقتصادي، یشناخت
.پذیرآموزشذهنیتوانکم؛ارتباطیيهامهارت؛پرخاشگري:کلیديکلمات

مسئلهبیان

تـرین علـل ارجـاع کودکـان و نوجوانـان بـه       در زمره شـایع ) Aggression(و پرخاشگريAnti social behavior )(یضداجتماعرفتارهاي 
روانازبسـیاري دیدگاهپرخاشگري از تعریف).1385از شجاعی و علمدار لو، نقلِبه ؛2001هاي بهداشت روانی هستند (ونبلز و سایمون کلینیک
حالتحتییابنیاديسیاقیاشخصیتیصفتعنوانبهمعموالًپرخاشگري). 1386عبادي،ومعتمدین(استیرممکنغبسیار مشکل یا ،شناسان
ابـراز بهدائمنسبتاًتمایلپرخاشگري)1993(برکوویتزتعبیربه. )1999، لوك المارش، ژوزه دزیل و لوك بدار(شودیمتعریفنگرشیاعاطفی

عملیازاستعبارتپرخاشگريدیگرتعریفیدر).1381رحمتی،وتبریزياست (مختلفهايیتموقعدرفردسويازپرخاشباتوأمرفتارهاي
در بـین  ، قتل و تجاوز يسوزآتش، دزدي، وجرحضربمثل آمیزخشونتهاي جرم.)1381حقیقی،وعطاري(باشدرنجوصدمهاعمالهدفشکه

کودکـان بـه نسـبت کـه ویـژه هايیتمحدودبهتوجهباذهنیتوانکمکودکاندر مورد ).1381(صادقی، احمدي و عابدي، کودکان شایع است 
کـه مختلفهايیتمحدودسبببههاآن. کندبروزهاآنازبیشترينایافتهسازشوپرخاشگرانهرفتارهايکهداشتانتظارتوانیمدارند عادي
کـه اسـت ناکـامی ،هـا یتموفقعدماینهمهپیامدوشوندیمروبرومتعددييهاشکستباشودیمناشیهاآنشناختیهايیتمحدودازغالباً

هـاي ییتوانـا وجسـمانی قـواي ضـعف ذهنـی توانکمکودکانهايیتمحدودازجمله. بودخواهدمختلفيهاگونهبهپرخاشگريآغازخودسر
هنگـام بـه مداخلهوخردسالکودکاننزدمشکلاینشناخت).1385لو،علمداروشجاعیازنقلِبه؛1383افروز،(است آنانحرکتیوجسمی

مختلفی براي درمان يهاروش).1389روشن،ونصیرزادهازنقلِبه؛2003گریس،وپیسی،ینگود وکند (گیريیشپرفتاراینادامهازتواندیم
کـافمن،  اسـت ( اجتمـاعی  مبتنی بر نظریه یـادگیري يهاروشذهنی پیشنهاد شده است که از آن جمله توانکمپرخاشگري کودکان و نوجوانان 

از ارائه و تقویت الگوهاي مناسب به کودکان تا به طریق نیابتی رفتارهـاي غیـر پرخاشـگرانه آنـان تقویـت شـود،       اندعبارتهاروش). این 1997
تغییـر رفتـار بـراي کـاهش پرخاشـگري و همچنـین افـزایش        گانهپنجبازداري از پرخاشگري و استفاده از اصول يهاروشو یخودگردانآموزش 

و درمانی که فرد بتواند رفتارهاي پرخاشگرانه خود را کنترل کند مورد تقویـت  شودیمپرخاشگري تقویت رفتارهاي دانش آموزان غیر از رفتارهاي
به چند رویکـرد  توانیمرفتاري با کودکان پرخاشگر را –مداخالت شناختی ).1385از شجاعی و علمدار لو، نقلِبه ؛1379فاضل، (یردگیمقرار 
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اجتمـاعی، آمـوزش کنتـرل    يهـا مهـارت از: آموزش خودآموزي، آموزش کنترل خشم، آمـوزش  اندعبارتیکردهارونمود. این يبندگروهدرمانی 
).1381توزنـده جـانی،   (یارتبـاط يهـا مهـارت شناختی و اجتماعی و آمـوزش  يهامهارتاجتماع پسند و آموزش يهامهارتوابستگی، آموزش 

)(زندگیيهامهارتبخشی از )Communivation skills(ارتباطیيهامهارت Life skills1385(پور شریفی، بهرامی و تبریزي، هستند .(
Social)(اجتماعیيهامهارتاز ياعمدهبخش  skills در دهنـد یمـ افراد تشـکیل  ارتباطیيهامهارتتریقدقرا روابط بین افراد و به بیان .

زندگی از طریـق توانـایی ایجـاد    يهاحوزهآموخته است و توفیق در اکثر قبالًارتباطی است که يهامهارتواقع، اجتماعی شدن هر فرد دستاورد 
هسـتند  ییهـا مهارتآن دسته از منزلهبهارتباطی يهامهارت). در این راستا باید گفت که 1385چاري و دالور پور، است (بینییشپارتباط قابل 

بین فرآیندي و فرآیند ارتباط شوند یعنـی فرآینـدي کـه افـراد در طـی آن اطالعـات افکـار و        يهاتعاملدرگیرتوانندیمافراد هاآنواسطهبهکه 
ارتبـاطی بـه فـرد ایـن     يهامهارت). 2004هاریچه و دیکسون، گذارند (یمکالمی با یکدیگر در میان هايیامپاحساسات خود را از طریق مبادله 

یـژه وبهو مشکالت روزانه هاخواستاجتماعی خود را به پذیرد و بدون لطمه زدن به خود و دیگران با نقش هايیتمسئولکه بخشدیمتوانایی را 
يهـا مهـارت پیام است. یرندهگ،یامپهر ارتباط حداقل شامل سه جزء فرستنده،).1387حیدرپور،شود (روبرو يمؤثردر روابط بین فردي به شکل 

کـه  معتقـد اسـت  ). کولینک1386یار علی، شواخی و عریضی، است (میان حداقل دو نفر ارتباطيبرقرارمربوط به فرآیند یطورکلبهارتباطی نیز 
ارتباطی صحیح در افـراد  يهامهارت).1388(محمدي و حقیقی، ارتباطی ضروري استيهامهارتجهت برقراري یک ارتباط مناسب آشنایی با 

. در ایران تحقیقی کـه  باشندیمذهنی آموزش پذیر توانکمزندگی به افراد يهامهارتيهاآموزشی در بحث ذهنی یکی از اهداف اصلتوانکم
به ایـن سـؤال   بپردازد یافت نشد. در این پژوهش ذهنی آموزش پذیرتوانکمارتباطی در پرخاشگري کودکان يهامهارتآموزش یرتأثبه بررسی 

است؟مؤثرذهنی آموزش پذیر در کاهش پرخاشگري آنان توانکمارتباطی به کودکان يهامهارتکه آیا آموزش پاسخ داده شد

ضرورتواهمیت

توانکمکودکانیژهوبهکودکانگفتتوانیموهستندروبروآنباهاخانوادهاکثرکهاستمسائلیترینحادازیکیپرخاشگرييمسئلهامروزه
ونگرفتهقراریموردبررسزندگیازمهمدورهاینمشکالتاگر.شوندیممبتالآنبهوقرارگرفتهافراطیرفتاراینخطرمعرضدربیشترذهنی

بسیاريسببنهایتدروخوردهپیونددیگرمشکلبامشکلیکهجاآنازوگرددیمسازمسئلهوخطرناكمسائلازبسیاريمنشأنشود،برطرف
برايوشدهواردحیطهایندرهاسازمانونهادهاهمهتاداردضرورتعلتهمینبهشدخواهدبزهکاريحتیواجتماعیوفرديانحرافاتاز

يهاحلراهامکانحدتاوشدهمشخصپرخاشگريجملهازکودکانمشکالتریشهتابردارندقدمکودکانمشکالتوموانعکردنبرطرف
لذا پژوهش حاضر با در نظر گرفتن این مهم، در جهت کاهش پرخاشگري ؛گرددارائهآنبروزعدموپرخاشگريرفتارتعدیلجهتدرمفید

توان ذهنی گام برداشته است.کودکان کم

پژوهشهايفرضیه

.دهدمیهشکاراپذیرآموزشذهنیتوانکمکودکانپرخاشگريارتباطی،هايمهارتآموزش.1
ووالدینتحصیالتاقتصادي،وضعیت(شناختیجمعیتپذیر و متغیرهايآموزشذهنیتوانکمکودکانمیزان پرخاشگريبین.2

رابطه وجود دارد.)خانوادهشکل

روش
و طرح پژوهشکنندگانشرکتالف) 

کلیه.استتصادفیگمارشباوکنترلگروهباآزمونپسوآزمونیشپنوعازآزمایشیروش،نظرازوکاربرديهدفنظرازحاضرپژوهش
بودند تحصیلبهمشغول1390-91سال درکهقاینشهر) نفر145پسرانه (ودخترانهاستثناییمدارسابتداییتحصیلیمقطعآموزاندانش

بهالفباحروفاساسبرسادهتصادفیصورتبه) پسرنفر12و دخترنفر12شده (انتخابنفر24ي آماري در نظر گرفته شد.جامعهعنوانبه
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گروهدودرکنترلگروهعنوانبهزوجهايیفردافرادوآزمایشگروهعنوانبهفردهايیفردافرادوشدندمرتب) پسر–دختر(شدهذکرتفکیک
.شدندگماردهمدرسههردر) کنترلنفر6وآزمایشنفر6نفره (6

ب) ابزار
شدهساختهعواملتحلیلاساسبرفرزاهديتوسط1379سالدرنامهپرسشپرخاشگري اهواز بود. ایننامهپرسشها دادهيگردآورابزار 

گزینهبهنامهپرسشایندر. است) همیشهواوقاتیگاه،ندرتبههرگز،گزینهداراي(ياچهاردرجهلیکرتمقیاسباسؤال30داراي؛ واست
صورتبهنامهپرسش18سؤالکهاستذکرقابل. گیردیمتعلق3نمرههمیشهو2نمرهاوقاتگاهییک،نمرهندرتبهصفر،نمرههرگز

نمرهچههرکهاست45آزمونبرشنقطه. بودخواهدصفرنمرهحداقلونودآزمونایندرنمرهحداکثربنابراینشودیميگذارنمرهمعکوس
روشو با87/0کرونباخآلفايروشازاستفادهبانامهپرسشاین) پایاییاعتبار (ضریب. استبیشتراوپرخاشگريمیزانباشد45باالتر ازفرد
از یشیپرروانو ينژندروان، ییگرادرون–برونهايیاسمقبا خرده نامهپرسشضریب همبستگی این .استآمدهدستبه70/0ییآزماباز

و مقیاس افسردگی 56/0یدورک–، با مقیاس پرخاشگري باس55/0و 36/0، 20/0شخصیتی آیزنک به ترتیب با ضرایب نامهپرسش
)37/0r= ،(یکوپاتیکسا)43/0r= ،(ییدپارانو)36/0r= ،(یکاستنیسا)58/0r= ،(یزوفرنیاسک)46/0r= 27/0(یمان) وr= (باشدیمداریمعن
آمد کهدستبه70/0کنترلگروهو در71/0آزمایشدر گروهپژوهش حاضردر) کرونباخآلفاي(درونیسانیهمضریب). 1379، فرزاهدي(

گرفت.قرارمشاوروراهنمااساتیدییدتأموردمربوطهمتغیرهايیريگاندازهدرعباراتمجموعهتواناییوبودنروانوسلیس.استقبولقابل
شیوه اجراج) 

و مدارس استثنایی و پس از مشخص شدن گروه نمونه بر اساس وپرورشآموزشدر این پژوهش پس از کسب مجوزهاي الزم از اداره 
مدارس در دو روز هفته یعنی براي گروه آزمایش پسران و دختران در اتاقی جدا از سایر در ،و کنترلآزمایش يهاگروهو تفکیک آزمونیشپ

هفت هفته از زمانمدتذکر شده طی يهاکتاببا استفاده از معلمان همان مدارس بر اساس مطالب هاآموزشگروه کنترل، دانش آموزان و
و ارتباط در جامعههايیوهشدادن؛ و گوشنقش حرف زدن يدربارهبیان نکاتی ،جلسه14مداخالت آزمایشی به مدت 30/12الی 12ساعت 

و تفسیر آن، یرکالمیغارتباط ، توضیح عناصر اصلی ارتباط، آشنایی تمرین ارتباط کالمی،مؤثرو خاتمه یک ارتباط مفید، موانع ارتباط يسازآماده
، انواع گوش کردن، تسلط بر مهارت گوش کردن حین رابطه، انعکاس احساسات و یرکالمیغخصوصیات فیزیکی و عوامل محیطی در ارتباط 

و صداقت، عشق و کاربرد همدلی و ضعف و ناتوانی افراد پرخاشگر یحو توضکه احساس و حالت هیجانی او را متوجه شدیدمعانی پس از این 
احساسات منفی و رفتار منفی، تعریف خشم و تشخیص عالئم جسمانی خشم و و شناختهمدلی، شناخت سه احساس یا هیجان در کاربردخشن

هنگام خشم، واکنش يهاواکنشآشنایی با ؛ وشوندیمکه باعث ایجاد خشم هایییتموقعیا خشم، توضیح و عواملزودهنگامتشخیص 
و تغییر خودگویی منفی، کسب توانایی کنترل خشم يسازآرامخشم (عملی براي کنترل هايیوهشابراز آن، هايیوهشسازگارانه در هنگام خشم و 

پرسش و پاسخ، "آموزشی يهاروشیادگیري فعال بود و از صورتبهبراي گروه آزمایش به اجرا درآمد. روش آموزش ) مختلفهايیتموقعدر 
شدیمو به کودکان فرصت داده شدیمشروع سؤالشروع جلسات با ؛ وشدیماستفاده "کوچکيهاگروهبارش فکري، ایفاي نقش، فعالیت در 

تا مطالب آموزشی را تجربه کنند.

تایجن

مطالعهموردافرادو مادران اکثر پدرانبود.کشاورزيوکارگري) درصد80/70(مطالعهموردافرادپدر بیشترشغلمار توصیفی نشان داد آنتایج 
وضعیتبود.%) راهنمایی 7/16) و باالترین مدرك مادران (%3/8(دیپلممدرك پدران،باالترین.بودندابتداییتحصیالتداراي) درصد8/45(

) درصد2/29(خانوادهبیشتربودند. ضعیفيدرآمدسطحباییهاخانوادهداراي) درصد3/58(مطالعهدرکنندهشرکتافراداکثر: خانوادهدرآمدي
فرزند) درصد5/37(مطالعهموردافراداکثر.بودندذهنیتوانکمفرزند1مطالعه دارايموردافراديهاخانوادهدرصد 5/87.بودندفرزند2داراي

در گروه .آمددستبه54/43مطالعهموردافرادپدرسنییانگینو م20/39مطالعهموردافراددرمادرسنمیانگین.بودندخودخانوادهاول
آزمون یشپمرحلهدرپسرانپرخاشگري، نمره83/20±24/6آزمونپس، 16/44±10آزمون یشپمرحلهدردخترانپرخاشگرينمرهآزمایش 

آزمونپس، 66/35±44/3آزمون یشپمرحلهدردخترانپرخاشگريبود. در گروه کنترل نمره16/29±11/7آزمونپس، 45/13±33/47
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نشان مستقل tآزمون نتایج بود.16/42±40/10آزمونپس، 16/45±82/9آزمون یشپمرحلهدرپسرانپرخاشگري، نمره79/6±16/36
، 1d،05/0>1p=26/1(همتا بودنداز لحاظ متغیر پرخاشگري آزمون ي پیش) در مرحله)2(و پسر)1((دخترآزمایش و کنترل هايگروهداد 
96/1=)16/6 (1T ،18/0=2d،05/0>2p ،31/0) =10(2T .( نتایج آزمونt پرخاشگري،هاي ارتباطیمهارتآموزش نشان داد همبسته

= 1d،01/0<1p ،05/9) =5(1T ،76/1=2d،05/0<2p،57/3=87/2(.کاهش دادآزمون ي پسدر مرحلهرا آزمایش هايگروهکودکان 
)5(2T(اما در گروه کنترل تفاوتی مشاهده نشد)1=09/0d05/0>1p ،16/0-) =5(1T ،29/0=2d،05/0>2p،37/2) =5(2T .( نتایج

در گروه آزمایش و کنترل از لحاظ آماري متفاوت بود )کودکان پرخاشگر (بدون تفکیکمیانگین تغییرات نمراتمستقل نشان داد tآزمون 
)92/3=d،01/0<p،50/6) =10(T .( وضعیت اقتصادي خانوادهواریانس نشان داد نتایج تحلیل)افراددرپرخاشگرينمرهبا)و شغل پدردرآمد

نتایج تحلیل واریانس نشان داد تحصیالت ). p،1/0 =)21,2(F ،05/0>p،74/0) =21,2(F<05/0(نداردوجودمعناداريرابطهمطالعهمورد
= p،66/2 =)21,2(F،05/0>p،04/0<05/0( نداردوجودمعناداريرابطهمطالعهموردافراددرپرخاشگرينمرهبا)پدر و مادر(والدین

)21,2(F .( شکل خانوادهنشان داد ضریب همبستگینتایج)پرخاشگرينمرهبا)، فرزند چندمسن مادر، سن پدر، تعداد فرزند، تعداد فرزند معلول
، p،05/0 =r ،05/0>p،09/0 =r ،05/0>p،04/0 =r  ،05/0>p،04/0 =r<05/0(نداردوجودمعناداريرابطهمطالعهموردافراددر
05/0>p،06/0 =r.(

بحث

داد این هشکاراپذیرآموزشذهنیتوانکمکودکانپرخاشگريارتباطی،يهامهارتآموزش: نتایج فرض اول پژوهش حاضر نشان داد
وچرست، گل)1382(یهرضوو، عارفی)2002(ینتونوکلنر، )2004گورمن (وکازینف، سخودولسکی،)1992الچمن (نتایج پژوهش نتیجه با 

برارتباطیهايمهارتموفقیتدلیلکهگفتتوانیمامراینتبییندرهمخوانی دارد. )1382(زاده، بیان)1388(درتاج، )1987ماکسول (
فعالدادنگوش، احساسابراز، وجودابرازهايتکنیکازترکیبیارتباطیهايتمهارآموزشچرا که استآنگستردگیوجامعخشممدیریت

والدین تحصیالتخانواده،اقتصاديوضعیتوذهنیتوانکمکودکانپرخاشگريمیزاندوم پژوهش نشان داد بینفرضنتایج .استبازخوردو
همخوانی )1379(یعزتوو خسروي)2000(یلوبیووبرایانتبا نتایج پژوهش کوپراسمیت،نتیجه نداشت. این وجودخانواده رابطهشکلو

واندازه،)بودنناسالمیاسالم(خانوادهساختوالدین،پایینشغلیسطحخانواده،پاییناجتماعی–اقتصاديبودند وضعیتمعتقدها نداشت. آن
پرخاشگرانهویضداجتماعرفتارهايدريمؤثرنقشخانوادهپایینمکانیموقعیتووضعیتخانوادگیواجتماعیکمحمایتخانواده،تعداد

بودنپایینوقاینشهردرپذیرآموزشذهنیتوانکمکودکانتعدادمحدود بودن هاي پژوهش حاضر، محدودیتاز .داردنوجوانانوکودکان
آموزشجهتمدونيابرنامهشودیمپیشنهادبود.والدینسويازکودکاناینبههامهارتآموزشبهتوجهعدمووالدینسوادسطح

کودکانوپرورشآموزشتوسطتحصیلی،مختلفمقاطعبرايزمینهایندرکتابیتدوینیاوآموزشیيهاکارگاهصورتبهارتباطیيهامهارت
انجامذهنیتوانکمنوجوانانرويبرزمینهایندرپژوهشیشودیمپیشنهادنوجوانی،دوراناهمیتبهتوجهبا.شودگرفتهدر نظراستثنایی

.گیرد
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