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The Effectiveness of Aggression Replacement Training Program 
on Antisocial Behaviors, Anger Rumination of Adolescence 

Girls in Ahwaz
 

ABSTRACT
Background and Objective: Aggression is one of the main focuses of research activities 
of psychologists and psychiatrists, and a significant proportion of those referring 
to psychiatric and psychiatric centers have aggression problems. The purpose of 
this study was to determine the effectiveness of Aggression Replacement Training  
(ART) program on antisocial behaviors  (physical aggression, social aggression and 
rule breaking) and anger rumination in Ahwaz adolescent girls.
Materials and Methods:The research method was a randomized clinical trial 
design. A sample of 45 students who entered the research were selected through 
a step-by-step sampling method among the four educational districts of Ahvaz and 
randomly assigned to three groups of experimental, placebo and control. Tools 
included Burt & Donnellan's antisocial behavior questionnaire and S Sukhodolsky's 
rumination questionnaire. Also, for analyzing the data, SPSS 18 was used and the 
level of significance was 0.05.
Results: There was a significant difference between the mean of experimental, 
placebo and control groups in the dimensions of antisocial behaviors and anger 
rumination  (F=23.54 and P=0.01).
Conclusion: Aggression Replacement Training program reduces antisocial behaviors 
and anger rumination in adolescent girls, so it can be used in schools and centers 
to prevent and reduce aggressive and anti-social behaviors.
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اثربخشى آموزش كنترل پرخاشگرى با رويكرد ارتقاى سالمت ان

اثربخشى برنامه آموزشى جايگزين پرخاشگرى بر رفتارهاى ضد اجتماعى و نشخوار 
خشم در دختران نوجوان شهر اهواز

چكيد   ه
زمينه و هدف: پرخاشگرى يكى از محورهاى اصلى فعاليت هاى پژوهشى روان شناسان و روان پزشكان را 
تشكيل مى دهد و بخش قابل توجهى از مراجعه كنندگان به مراكز روان شناسى و روان پزشكى، مشكالت 
پرخاشگرى دارند. هدف از اين پژوهش، تعيين اثربخشى برنامه آموزشى جايگزين پرخاشگرى بر رفتارهاى 
ضد اجتماعى  (پرخاشگرى فيزيكى، پرخاشگرى اجتماعى و قانون شكنى) و نشخوار خشم دختران نوجوان 

شهر اهواز در سال 1397 بود.
مواد و روش ها: روش تحقيق حاضر، از نوع طرح آزمايشى پيش آزمون و پس آزمون با گروه كنترل و پالسيبو 
بود. تعداد 45  دانش آموز كه مالك هاى ورود به پژوهش را داشتند به روش نمونه گيري مرحله اى از 
بين مناطق چهارگانه آموزش و پرورش شهر اهواز به عنوان نمونه پژوهش انتخاب و به صورت تصادفى 
 Burt & به 3 گروه آزمايش، پالسيبو و كنترل تقسيم شدند. ابزارها شامل پرسشنامه رفتار ضد اجتماعى
Donnellan و پرسشنامه نشخوار خشم Sukhodolsky بود. براى تحليل داده ها از نرم افزار SPSS نسخه 

18 و آزمون هاى آمارى تحليل كوواريانس چند متغيرى و تك متغيرى و همچنين آزمون تعقيبى بنفرونى 
استفاده شد. سطح معنى دارى در اين پژوهش 0/05 بود.

يافته ها: بين ميانگين گروه هاى آزمايش، پالسيبو و كنترل در ابعاد رفتار ضد اجتماعى و نشخوار خشم تفاوت 
معنادار به  دست آمد  (F 23/54= و P<0/01). مقايسه ميانگين ها با استفاده از آزمون تعقيبى بنفرونى بين 
دو گروه آزمايش و كنترل نشان داد در همه متغيرهاى وابسته  (پرخاشگرى فيزيكى، پرخاشگرى اجتماعى، 
قانون شكنى و نشخوار خشم) تفاوت به نفع گروه آزمايش است. همچنين مقايسه ميانگين ها بين دو گروه 
آزمايش و پالسيبو نيز حاكى از تفاوت معنادار ميانگين متغيرهاى وابسته به نفع گروه آزمايش بود. بين 

ميانگين دو گروه كنترل و پالسيبو تفاوت معنادارى مشاهده نشد.
نتيجه گيرى: برنامه آموزش جايگزين پرخاشگرى منجر به كاهش رفتارهاى ضد اجتماعى و نشخوار خشم 
در دختران نوجوان متوسطه دوره دوم با دامنه سنى 15 تا 17 سال مى شود. بنابراين براى پيشگيرى و كاهش 

رفتارهاى پرخاشگرانه و ضد اجتماعى مى توان از اين برنامه در مدارس و مراكز بهره برد.
كليد واژه: آموزش جايگزين پرخاشگرى، رفتارهاى ضد اجتماعى، نشخوار خشم

نوع مقاله: مطالعه پژوهشى.
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پرخاشگرى رفتارى است كه براى آزار يا آسيب رساندن به ديگران 
انجام مى شود (1). اين رفتار انواع مختلفى دارد و بر دامنه هاى مختلف 
زندگى اجتماعى تأثير مى گذارد (2). رفتار پرخاشگرانه مى تواند به 
پرخاشگرانه  رفتار  همچنين   .(3) شود  منجر  ديگرى  جدى  جرائم 
كنترل نشده، نه تنها باعث مشكالت فردى، جرم و جنايت مى شود، 
بلكه مى تواند براى خود فرد مشكل ايجاد كند و باعث بروز مشكالت 
مختلف جسمى و روانى مانند مشكالت قلبى-عروقى، زخم معده، 
ميگرن و افسردگى شود (4). تقريبًا 35 درصد از نوجوانان 12 تا 18 
ساله در اين دوران، پرخاشگرى عليه همتايان خود را گزارش مى كنند 
(5). نوجوانان پرخاشگر نسبت به نوجوانان غيرپرخاشگر، به شدت در 
معرض طرد همساالن، عملكرد ضعيف تحصيلى و افزايش تدريجى 
رفتار پرخاشگرانه قرار دارند (6)، خشونت را در خانه تجربه مي كنند 
(7)، مرتكب جرم مي شوند (8)، درگير سوء مصرف مواد مي شوند 
مي دهند  نشان  خود  از  را  اجتماعي  ضد  رفتار  خصوصيات  و   (9)
(10). از سوى ديگر، رفتارهاى ضد اجتماعى در سنين نوجوانى منجر 
به مشكالت رفتارى در مراحل بعدى زندگى نيز مى شود. محققان 
نشان دادند پرخاشگرى در دوره طفوليت، رفتارهاى ضد اجتماعى، 
برونى سازى بعدى و سوء استفاده از مواد در دوره نوجوانى و جوانى 
(11)، سوء مصرف الكل و مواد مخدر را پيش بينى مى كند (12). 
رابطه بين پرخاشگرى در سن مدرسه و مشاركت در گروه همساالن 
كج رو، رفتار ضد اجتماعى و سوء استفاده از مواد در نوجوانى نشان 
داده شده است (13). همچنين تحقيقات نشان داده اند بزرگساالن 
مبتال به اختالل مصرف مواد، در نوجوانى سابقه رفتارهاى پرخاشگرانه 

داشته اند (14، 15).
پرخاشگري ممكن است به شيوه هاي متفاوتى خود را نشان دهد. 
نشخوار خشم معرف جنبه شناختى پرخاشگري است. نشخوار خشم 
يك فرايند شناختى اجتناب ناپذير و تكرارشونده است كه در جريان 
تجربه خشم ظاهر مى شود، پس از آن ادامه مى يابد و مسئول تداوم و 
افزايش خشم به شمار مى آيد. همچنين موجب كاهش خودكنترلى 

و افزايش پرخاشگرى مى شود (16).

Goldstein و همكارانش (1998) استدالل كردند كه رفتار 

پرخاشگرانه و ديگر اشكال رفتار ضد اجتماعى را مى توان به سه 
عامل كلى، كمبود رفتار اجتماع يار (مهارت هاى فردى، بين فردى 
و شناختى-اجتماعى) ، سطح پايين كنترل خشم و سبك خودمحور 

و نابالغ استدالل اخالقى نسبت داد (17).
بر اين اساس، برنامه آموزش جايگزين پرخاشگرى كه شامل 3 
جزء اساسى مهارت هاى اجتماعى، كنترل خشم و استدالل اخالقى است، 
با هدف جايگزين كردن رفتارهاى ضد اجتماعى با رفتارهاى مطلوب 
طراحى شده است كه براى تغيير رفتار نوجوانان با پرخاشگرى مزمن 
به كار مى رود (18). مطالعات تجربى انجام گرفته، اثربخشى برنامه 
آموزش جايگزين پرخاشگرى را به عنوان نوعى مداخله شناختى-

تأييد  اجتماعى  ضد  رفتارهاى  به  مرتكب  افراد  ميان  در  رفتارى 
كرده اند (19-21). اين برنامه از تركيب تكنيك هاى شناخت درمانى 
به كمك آگاه سازى نوجوانان نسبت به خطاهاى تفكر و يادگيرى 
اصالح افكار غيرمنطقى به كمك آموزش مهارت هاى اجتماعى و 
كنترل خشم شكل گرفته است Ondrus .(22)  (2017) گزارش 
مى كند كه برنامه آموزش جايگزين پرخاشگرى منجر به كاهش 
رفتارهاى پرخاشگرانه و افزايش كنترل خشم در ميان نوجوانان 

مى شود (23). 
Kaya و Buzlu (2016) دريافتند كه برنامه آموزش جايگزين 

پرخاشگرى منجر به كاهش پرخاشگرى فيزيكى، خشم و خصومت 
مى شود و كنترل خشم و مهارت هاى حل مسئله را در نوجوانان با 
سابقه رفتارهاى مجرمانه افزايش مى دهد (24). بر اساس تحقيقات 
انجام شده در ايران، مداخالتى چون آموزش گروهي شناختي-رفتاري 
پرخاشگري  مديريت  گروهي  آموزش  خشم  (27-25)،  كنترل 
(28-30) و آموزش مهارت هاي حل مسئله به شيوه گروهى (31، 
32) بر پرخاشگري تأثيرگذار گزارش شده اند. وجه تمايز و امتياز 
بر  عالوه  كه  است  اين  در  پرخاشگرى  جايگزين  آموزش  برنامه 
آموزش مديريت خشم، اين برنامه از طريق برگزارى جلساتى با 
هدف اصالح و كمك به ارتقاى سطح رشد استدالل اخالقى افراد، از 
استنباط بعضى موقعيت  ها به عنوان موقعيت هاى برانگيزاننده خشم 
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جلوگيرى مى كند. همچنين با آموزش مهارت هاى اجتماعى، زمينه  ان
را براى رفتارهاى متناسب در موقعيت هاى مختلف فراهم مى كند. 
تغيير و اصالح خطاهاى شناختى و ارتقاى سطح استدالل اخالقى 
در نوجوانان باعث ايجاد تغييرات پايدار در نگرش افراد مى شود. 
از سوى ديگر، استفاده از گروه پالسيبو در اين پژوهش، حاكى 
است.  پرخاشگرانه  رفتارهاى  بر  آموزشى  برنامه  كيفيت  تأثير  از 
دوران  در  اجتماعى  ضد  رفتارهاى  و  پرخاشگرى  كه  آنجايى  از 
نوجوانى نه تنها موجب آسيب هاى فردى و بروز مشكالت رفتارى 
در بزرگسالى مى شود، بلكه آسيب هاى جدى و هزينه هاى اقتصادى و 
روانى قابل مالحظه اى را به اجتماع وارد مى سازد؛ لذا لزوم پيشگيرى 
و كنترل رفتارهاى پرخاشگرانه در دوران نوجوانى كه از مهم ترين 
ضرورت هاى  از  است  فردى  هر  زندگى  ادوار  تأثيرگذارترين  و 
پژوهش حاضر به شمار مى رود. با توجه به اين موضوع، پژوهش 
كنونى به دنبال پاسخ گويى به اين پرسش است كه آيا برنامه آموزش 
جايگزين پرخاشگرى بر رفتارهاى ضد اجتماعى و نشخوار خشم 

دختران نوجوان گروه سنى 15 تا 17 سال تأثير دارد يا خير.

مواد و روش ها
روش پژوهش حاضر از نوع طرح آزمايشى پيش آزمون، پس آزمون 
با گروه كنترل و پالسيبو بود. بود. جامعه آماري اين پژوهش شامل 
تمام دختران نوجوان دوره دوم متوسطه شهر اهواز با دامنه سنى 15 
تا 17 سال در سال تحصيلى 1396-1397 بودند كه از ميان آنها 
مناطق  بين  از  مرحله اى  نمونه گيري  روش  به  نمونه  گروه  اعضاى 
چهارگانه آموزش و پرورش به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند؛ 
به اين صورت كه ابتدا 2 ناحيه از بين 4 ناحيه آموزش و پرورش 
به طور تصادفى انتخاب شد. سپس از بين مدارس اين 2 ناحيه، 4 
مدرسه به صورت تصادفى انتخاب شدند. 8 كالس پايه دهم تا دوازدهم 
به طور تصادفى از بين اين مدارس انتخاب و پرسشنامه رفتار ضد 
اجتماعى بين 300  دانش آموز توزيع شد. سپس از ميان اين 300 
نفر، 45  دانش آموز كه مالك هاى ورود به پژوهش را داشتند، انخاب 
شدند. اعضاى گروه نمونه به صورت تصادفى به سه گروه آزمايش، 

پالسيبو و كنترل تقسيم شدند ( هر گروه 15 نفر). مالك هاى ورود 
به پژوهش شامل قرار داشتن در دامنه سنى 15 تا 17 سال، به دست 
آوردن نمره يك انحراف معيار باالتر از ميانگين جامعه در پرسشنامه 
رفتار ضد اجتماعى، نداشتن بيمارى روانپزشكى و مصرف نكردن دارو 
بود. معيارهاى خروج از مطالعه عبارت بودند از: تمايل نداشتن براي 
ادامه حضور در پژوهش، حضورنداشتن در بيش از 10 درصد از زمان 
كارگاه ها، شركت در ديگر كارگاه هاي مديريت خشم و پرخاشگرى. 
اعضاى گروه آزمايش به مدت 10 هفته به صورت گروهى در 30 
جلسه آموزش جايگزين پرخاشگرى شركت كردند. برنامه آموزش 
شامل تمرينات در سه دسته آموزش مهارت هاى اجتماعى، كنترل 
خشم و استدالل اخالقى بود. گروه پالسيبو در جلسات پرسش و پاسخ 
در زمينه پرخاشگرى شركت كردند و اعضاى گروه كنترل هيچ گونه 
مداخله اى دريافت نكردند. پيگيرى اثرات آموزش نيز 45 روز بعد 

انجام گرفت. در اين پژوهش از دو ابزار روان شناختى استفاده شد.
پرسشنامه رفتار ضد اجتماعى

اجتماعى  ضد  رفتار  پرسشنامه   (2009)  Donnellan و   Burt

 (  subtypes of antisocial behavior questionnaire)
را تهيه كردند. اين پرسشنامه 32 سؤال دارد كه ابعاد پرخاشگرى 
فيزيكى، پرخاشگرى اجتماعى و قانون شكنى را بر حسب ميزان شيوع 
در يك سال گذشته مى سنجد. پاسخ ها با مقياس 5 درجه اى ليكرت 
به صورت 1 ( هرگز) تا 5  (هميشه) درجه بندى مى شود. محقق اين 
پرسشنامه را ترجمه و براى اولين بار در اين پژوهش استفاده كرد. 
سازندگان اين پرسشنامه پايايى آن را براى بُعد پرخاشگرى فيزيكى 
بين 0/84 تا 0/91، براى پرخاشگرى اجتماعى بين 0/83 تا 0/90 
و براى قانون شكنى بين 0/71 تا 0/87 گزارش كردند. همچنين 
روايى آن قابل قبول گزارش شده است (33). در پژوهش حاضر براى 
بررسى روايى اين پرسشنامه از روش تحليل عامل تأييدى استفاده 
شد كه نتايج حاكى از برازش مدل اندازه گيرى بود و ماده هاي 13 
و 18 از عامل دوم (پرخاشگرى اجتماعى) و مادة 30 از عامل سوم 
(قانون شكنى) به علت نداشتن بار عاملي مناسب از نسخه نهايى 
ابزار حذف شد. به منظور بررسي ضرايب پايايي پرسشنامه رفتار 
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ضد اجتماعى از روش همساني دروني  (آلفاي كرونباخ و تنصيف) ف

فيزيكى،  آن (پرخاشگرى  خرده مقياس هاي  و  پرسشنامه  كل  براي 
پرخشگرى اجتماعى و قانون شكنى) استفاده شد. با تحليل اطالعات 
به دست آمده از آزمودني ها در مرحله مقدماتي تحقيق، ضرايب پايايي 
كل پرسشنامه رفتار ضد اجتماعى به روش آلفاى كرونباخ و تنصيف 
به ترتيب 0/88 و 0/76 براى پرخاشگرى فيزيكى 0/87 ، 0/80 
، پرخاشگرى اجتماعى 0/65، 0/57 و قانون شكنى0/72، 0/52 

به دست آمد.
پرسشنامه نشخوار خشم 

Sukhodolsky و همكاران (2001) اين پرسشنامه را تهيه كرده اند. 

اين پرسشنامه 19 سؤال دارد كه تمايل به تفكر در مورد موقعيت هاى 
خشم انگيز فعلى و يادآورى تجربه هاى خشم انگيز گذشته را مى سنجد. 

پاسخ ها بر روى طيف 4 درجه اى ليكرت، از نمره يك (خيلى كم) تا 
نمره چهار (خيلى زياد) قرار مى گيرند. Sukhodolsky  و همكاران 
(2001) ضريب آلفاى كرونباخ 0/93 را براى همسانى درونى و 
پايايى بازآزمون در فاصله يك ماهه را 0/77 گزارش كرده اند (4). 
در پژوهش Mahmudi و همكاران (2014) پايايى اين مقياس به 
روش آلفاى كرونباخ 0/90 گزارش شده است. پايايى پرسشنامه 
كرونباخ 0/81  آلفاى  روش  به  حاضر  پژوهش  در  خشم  نشخوار 
به دست آمد (34). براى تحليل داده ها از نرم افزار SPSS نسخه 

18 استفاده شد. سطح معنى دارى آمارى 0/05 در نظر گرفته شد.

يافته ها
جدول 1 يافته هاى توصيفى مربوط به متغير هاى پژوهش را نشان مى دهد. 

جدول1. ميانگين و انحراف معيار رفتارهاى ضد اجتماعى (پرخاشگرى فيزيكى، پرخاشگرى اجتماعى و قانون شكنى) و نشخوار خشم در 
گروه آزمايش (1)، گروه پالسيبو (2) و گروه كنترل (3) در مراحل پيش آزمون، پس آزمون و پيگيرى

پيگيرىپس آزمونپيش آزمونگروه هامتغير
انحراف معيارميانگينانحراف معيارميانگينانحراف معيارميانگين

پرخاشگرى فيزيكى
22/334/4915/863/54163/33گروه (1)
20/935/0419/135/0219/264/9گروه (2)
21/934/8621/44/3721/534/5گروه (3)

پرخاشگرى اجتماعى
19/333/6113/82/7514/062/63گروه (1)
20/533/3519/733/4519/663/19گروه (2)
18/663/6918/63/9418/64/08گروه (3)

قانون شكنى
20/534/114/62/66152/69گروه (1)
20/63/3119/463/3519/663/08گروه (2)
193/8318/463/9918/333/81گروه (3)

نشخوار خشم
58/934/0649/263/5950/23/18گروه (1)
58/44/7956/44/6856/664/71گروه (2)
57/934/44573/9257/463/9گروه (3)

معيار  انحراف  و  ميانگين  مى دهد  نشان   1 جدول  يافته  هاى 
پرخاشگرى فيزيكى در سه گروه آزمايش، كنترل و پالسيبو در 
مرحلة پيش آزمون با هم تفاوت معنادارى ندارد و سه گروه در مرحله 
پيش آزمون در متغير پرخاشگرى فيزيكى مشابه هستند. در مرحله 
پس آزمون، ميانگين پرخاشگرى فيزيكى در گروه آزمايش كاهش 

يافته است و اين كاهش در مرحله پيگيرى نيز مشاهده مى شود. در 
متغير پرخاشگرى اجتماعى نيز ميان سه گروه در مرحله پيش آزمون 
تفاوت معنادارى وجود ندارد كه ناشى از تشابه سه گروه است، اما 
در مرحله پس آزمون، ميانگين پرخاشگرى اجتماعى گروه آزمايش 
نسبت به دو گروه كنترل و پالسيبو كاهش يافته است. همچنين 



 311

ر...
خوا

 نش
ى و

ماع
اجت

ضد 
اى 

اره
 رفت

ى بر
گر

خاش
ن پر

گزي
جاي

شى 
موز

ه آ
رنام

ى ب
خش

اثرب
  / 

ران
مكا

 و ه
ران

ف دا
صا

نبود تفاوت معنادار بين ميانگين ها در متغير قانون شكنى در مرحله  ان
پيش آزمون نشان دهندة تأثير مثبت مداخله بر گروه آزمايش و كاهش 
ميانگين قانون شكنى در اين گروه در مرحله پس آزمون است. در 
متغير نشخوار خشم نيز بين سه گروه در مرحله پيش آزمون تفاوت 
معنادارى وجود ندارد، اما در مرحله پس آزمون ميانگين نشخوار 

خشم در گروه آزمايش كاهش يافته است و اين كاهش در مرحله 
پيگيرى نيز ادامه دارد. 

تحليل  معنادارى  آزمون  نتايج  ترتيب  به    3 و   2 جدول هاى 
واريانس چندمتغيرى و تك متغيرى نمره رفتارهاى ضد اجتماعى، 

نشخوار خشم در سه گروه را نشان مى دهند.

جدول 2. نتايج تحليل كوواريانس چندمتغيري (مانكووا) روي نمره هاي پس آزمون رفتارهاى ضد اجتماعى (پرخاشگرى فيزيكى،پرخاشگرى 
اجتماعى و قانون شكنى) و نشخوار خشم در گروه آزمايش (1)، گروه پالسيبو (2) و گروه كنترل (3)

Fdfارزشآزمون
فرضيه

df
سطح معنى دارىخطا

1/0019/028720/000اثر پياليى
0/07323/548700/000المبداى ويلكز
11/6049/308680/000اثر هتلينگ

11/51103/614360/0000بزرگ ترين ريشه روى

همان طور كه در جدول 2 مالحظه مى شود، آزمون هاى آمارى 
تحليل كواريانس چند متغيرى  (مانكووا) در گروه هاى آزمايش، 
از  يكى  در  حداقل  گروه ها  اين  مى دهد  نشان  پالسيبو  و  كنترل 

 F=23/54) متغيرهاى وابسته با يكديگر تفاوت معنى دارى دارند
و P<0/001)؛ بدين معنا كه مداخله آموزشى توانسته است حداقل 

در يكى از متغيرهاى وابسته تأثيرگذار باشد. 

جدول 3. نتايج تحليل كوواريانس تك متغيرى در متن مانكووا روى نمره هاى پس آزمون رفتارهاى ضد اجتماعى ( پرخاشگرى فيزيكى، 
پرخاشگرى اجتماعى و قانون شكنى) و نشخوار خشم

مجموع متغيرمنبع
مجذورات

درجه 
آزادى

ميانگين 
سطح Fمجذورات

اندازه اثرمعنى دارى

گروه

279/192139/5963/950/0000/77پرخاشگرى فيزيكى
262/582131/2937/550/0000/66پرخاشگرى اجتماعى

237/242118/6258/750/0000/75قانون شكنى
653/072326/5388/870/0000/82نشخوار خشم

در جدول 3 مالحظه مى شود نسبت F تحليل كواريانس تك متغيرى 
 ،(P=0/000 و  F  =63/95) فيزيكى  پرخاشگرى  مؤلفة  براى 
پرخاشگرى اجتماعى  (F=37/55 و P=0/000)، قانون شكنى  
و   F=88/87) خشم   نشخوار   ،(P=0/000 و   F=58/75)
P=0/000) به دست آمدند. اين يافته ها نشان مى دهد در متغيرهاى 
وابسته (پرخاشگرى فيزيكى، پرخاشگرى اجتماعى، قانون شكنى و 
نشخوار خشم) بين گروه هاى آزمايش، پالسيبو و كنترل تفاوت 

معنى دارى ديده مى شود؛ بدين معنا كه مداخله آموزشى در متغيرهاى 
پرخاشگرى فيزيكى، پرخاشگرى اجتماعى، قانون شكنى و نشخوار 
خشم در گروه ها تفاوت ايجاد كرده و توانسته است ميانگين اين 

متغيرها را كاهش دهد. 
براى مشاهده اينكه تفاوت بين كدام گروه ها معنادار است از 
آزمون تعقيبى بنفرونى استفاده شده است. جدول 4، نتايج آزمون 
تعقيبى بنفرونى براى مقايسه ميانگين هاى تعديل يافته را نشان مى دهد.
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نتايج جدول 4 نشان مى دهد بين ميانگين گروه آزمايش و كنترل در 
همه متغيرها (پرخاشگرى فيزيكى، پرخاشگرى اجتماعى، قانون شكنى 
و نشخوار خشم) تفاوت معنادار وجود دارد (P< 0/001). مقايسه 
ميانگين ها نشان مى دهد تفاوت به نفع گروه آزمايش است. همچنين بين 
ميانگين گروه آزمايش و پالسيبو در همه متغيرها (پرخاشگرى فيزيكى، 
پرخاشگرى اجتماعى، قانون شكنى و نشخوار خشم) تفاوت معنادار 
وجود دارد (P< 0/001). مقايسه ميانگين ها نشان مى دهد تفاوت به 
نفع گروه آزمايش است. مقايسه ميانگين ها بين گروه پالسيبو و كنترل 
نشان مى دهد بين اين دو گروه در هيچ يك از متغيرها (پرخاشگرى 
فيزيكى، پرخاشگرى اجتماعى، قانون شكنى و نشخوار خشم) تفاوت 
معنادار وجود ندارد (P> 0/05). همچنين نتايج تحليل داده ها در 
مرحله پيگيرى نشان داد اثرات آموزش در دوره پيگيرى 45 روزه 
نيز تداوم داشته است. نتايج حاصل حاكى از اثربخش بودن مداخله 
آموزشى جايگزين پرخاشگرى بر پرخاشگرى فيزيكى، پرخاشگرى 

اجتماعى ، قانون شكنى و نشخوار خشم در دختران نوجوان بود. 

بحث
اين مطالعه با هدف تعيين تأثير برنامه آموزشى جايگزين پرخاشگرى 

بر رفتارهاى ضد اجتماعى و نشخوار خشم در دختران نوجوان شهر 
اهواز انجام شد. بر اساس نتايج پژوهش حاضر، مقايسه ميانگين 
آمارى  تفاوت  آموزشى،  مداخله  انجام  از  بعد  فيزيكى  پرخاشگرى 
معنادارى در سه گروه آزمايش، كنترل و پالسيبو نشان داد كه بيانگر 
مؤثربودن مداخله آموزشى برنامه جايگزين پرخاشگرى بر پرخاشگرى 
فيزيكى بود. اين نتايج با يافته هاى مطالعات Hornsveld و همكاران 
  Hayman (2016) و Buzlu و Kaya ،(2017) Ondrus ،(2015)

(2014) همسو است (19، 23، 24، 35).
در زمينه پرخاشگرى اجتماعى، يافته ها حاكى از كاهش معنادار 
پرخاشگرى اجتماعى در گروه آزمايش نسبت به گروه كنترل و 
پالسيبو بود. اين يافته با نتايج مطالعه Hayman  (2014) كه نشان 
داد آموزش جايگزين پرخاشگرى منجر به كاهش پرخاشگرى كالمى 
مى شود، همسو است (35). همچنين Currie و همكاران (2012) 
در مطالعه خود نشان دادند آموزش جايگزين پرخاشگرى منجر به 
كاهش پرخاشگرى غيرمستقيم مى شود كه با نتايج پژوهش حاضر 

در زمينه پرخاشگرى اجتماعى همسو است (36).
همچنين يافته هاى مطالعة اخير نشان داد ميانگين نمره قانون شكنى، 
قبل از مداخله آموزشى در سه گروه مشابه است، اما ميانگين اين 

جدول 4. نتايج آزمون تعقيبى بنفرونى براى مقايسه ميانگين هاى تعديل يافته رفتارهاى ضد اجتماعى (پرخاشگرى فيزيكى، پرخاشگرى 
اجتماعى و قانون شكنى) و نشخوار خشم گروه هاى آزمايش، پالسيبو و كنترل در مرحله پس آزمون

سطح معنى دارىخطاى معيارتفاوت ميانگين هاميانگين هاى تعديل يافتهگروه هاى مقايسه شدهمتغير

پرخاشگرى فيزيكى
5/970/540/000-15/35 و 21/33گروه آزمايش - گروه كنترل
4/340/540/000-15/35 و19/70گروه آزمايش - گروه پالسيبو
1/620/550/018-19/70 و 21/33گروه پالسيبو - گروه كنترل

پرخاشگرى اجتماعى
5/300/690/000-13/92 و 19/23گروه آزمايش - گروه كنترل
5/040/690/000-13/92 و 18/97گروه آزمايش - گروه پالسيبو
250/701/00/-18/970 و 19/23گروه پالسيبو - گروه كنترل

قانون شكنى
5/110/650/000-14/23 و 19/35گروه آزمايش - گروه كنترل
4/710/520/000-14/23 و 18/94گروه آزمايش - گروه پالسيبو
0/400/531/00-18/94 و 19/35گروه پالسيبو - گروه كنترل

نشخوار خشم
8/630/710/000-48/80 و 57/44گروه آزمايش - گروه كنترل
7/610/710/000-48/80 و 56/41گروه آزمايش - گروه پالسيبو
1/020/720/50-56/41 و 57/44گروه پالسيبو - گروه كنترل
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متغير بعد از مداخله آموزشى در گروه آزمون نسبت به دو گروه  ان
ديگر كاهش معنادارى يافته است. اين تغييرات مى تواند نشان دهندة 
اثربخش بودن برنامه آموزشى جايگزين پرخاشگرى بر قانون شكنى 
در دختران نوجوان شهر اهواز باشد. اين يافته نيز با يافته هاى مقالة 
 Buzlu و  Kaya منتشرشده در 2014 و تحقيق Wongtongkam

(2016) همسو است (20،24).
در اين پژوهش، ميانگين نمره نشخوار خشم در گروه آزمون 
برخالف گروه كنترل و پالسيبو كاهش معنادارى داشت كه نشان دهندة 
تأثير مثبت برنامه آموزشى جايگزين پرخاشگرى بر نشخوار خشم 
در دختران نوجوان شهر اهواز بود. در زمينه متغير نشخوار خشم، 
خطاهاى  اصالح  روى  كه  پژوهش هايى  و  نشده  انجام  مطالعه اى 
تفكر انجام گرفته است، نتايج مثبتى از تأثير اين برنامه را گزارش 
كرده اند (36). از محدوديت هاى مطالعه حاضر مى توان به استفاده 
از گروه جنسى دختران و نبود امكان مقايسه بين دو گروه جنسى، 
زمانى پيگيرى  و كوتاه بودن فاصلة  آموزشى  جلسات  تعداد زياد 
آموزشى  برنامه  اثربخشى  كرد.  اشاره  از  پس  پژوهش  نمونه هاى 
رفتارهاى  ديگر  اشكال  و  پسران  روى  بر  پرخاشگرى  جايگزين 

ضد اجتماعى به پژوهشگران آتى پيشنهاد مى شود.
نتيجه گيرى

با استناد به نتايج به دست آمده و با توجه به اينكه قبل از اجراى مداخله 
آموزشى، تفاوت معنادارى بين سه گروه مطالعه شده از نظر رفتارهاى 

ضد اجتماعى (پرخاشگرى فيزيكى، پرخاشگرى اجتماعى و قانون شكنى) 
و نشخوار خشم وجود نداشت، برنامه آموزشى جايگزين پرخاشگرى از 
طريق كاهش پرخاشگرى فيزيكى، اجتماعى ، قانون شكنى و نشخوار 
خشم در دختران نوجوان توانسته است در بهبود اين رفتارها مؤثر واقع 
شود. بنابراين مى توان از اين برنامه به عنوان برنامه مؤثرى در بهبود 
و ارتقاى سالمت جسمى و روانى دختران نوجوان در مدارس و مراكز 
اصالح و تربيت، براى پيشگيرى و كنترل رفتارهاى پرخاشگرانه و 
ضد اجتماعى بهره برد و از اين طريق گامى مؤثر براى ارتقاى سالمت 
اين  در  اخالقى  مالحظات  جمله  از  برداشت.  نوجوان  دختران  روان 
پژوهش، محافظت از اطالعات شخصى و خصوصى مشاركت كنندگان 
در پژوهش و آگاهى دادن به مشاركت كنندگان در زمينه موضوع و 
روش مطالعه بود. همچنين اين پژوهش با موازين دينى و فرهنگى 

آزمودنى ها و جامعه هيچ گونه مغايرتى نداشت.
تقدير و تشكر

مقاله حاضر بخشى از پايان نامه دكتراى روانشناسى دانشگاه شهيد چمران 
اهواز است. محقق بر خود الزم مى داند از دانش آموزان مشاركت كننده 
در پژوهش و همچنين پروفسور باربارا كراهه و گروه روانشناسى 
اجتماعى دانشگاه پتسدام آلمان كه امكانات الزم را در دوره تحقيقاتى 

فراهم كردند مراتب سپاسگزارى خود را اعالم دارد.
تعارض در منافع 

بين نويسندگان هيچ گونه تعارضى در منافع وجود ندارد. 
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