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 Background and Purpose: Adolescents are more prone to aggressive behavior because of peer 

pressure and a diversified social environment. Thus, the aim of this study was to develop a 

psychosocial empowerment package based on the choice theory and investigate its effectiveness in 

reducing aggression among adolescents in Tehran. 

Method: The present study has been designed as a practical study and was performed as a quasi-

experimental study with a pretest/posttest and follow-up. A sample of 30 female secondary school 

students from the 3rd district of Tehran was selected based on the available method. Of these 30 

students, 15 were randomly assigned to the experimental group and 15 to the control group during 

the period 2019-20. The experimental group received 8 sessions of a researcher-made psychosocial 

empowerment training based on the Choice Theory (Glasser, 1999), while the control group 

underwent no intervention. The data collection instrument was the Aggression Questionnaire (Buss 

and Perry, 1992). Data were analyzed using RMANCOVA and RMMANCOVA. 

Results: This study revealed a significant group effect on the aggression variable and components of 

physical aggression, verbal aggression, anger, and hostility in female high school students (P<0.001). 

Second, the difference between the two groups for the aggression variable and its components was 

significant, and in the population as a whole, it was greater than 0.1. 

Conclusion: Results suggested that psychosocial empowerment, based on choice theory, had a 

significant impact on aggression among adolescents and its components; and the favorable effects 

were sustained over time. Therefore, this package can be used along with other existing therapeutic 

approaches as a suitable option for reducing aggression in adolescents. 
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Extended Abstract 

Introduction 
During the adolescent years, young people are more likely to 

exhibit aggressive behavior due to their increased participation 

in peer groups and more diverse social environments, as well 

as their greater educational, social, and economic 

responsibilities (1). It is therefore imperative that children and 

adolescents receive effective services that facilitate the 

development of psychosocial competencies in addition to their 

reading, writing, and math abilities. Thus, to promote the level 

of health and prevent psychosocial harm, a variety of programs 

have been developed and tested in many countries. A choice 

theory approach to empowerment emphasizes common sense, 

acceptance of responsibility, understanding of right and wrong, 

and their relationship to one's daily living (9). There is evidence 

that choice theory education can reduce adolescent aggression 

(7 and 11). For example, Pouravari and colleagues (11) 

emphasize the effectiveness of choice theory and reality 

therapy in reducing adolescent aggression. 

Over the past three decades, researchers have developed 

several approaches and therapies to reduce violence and 

aggression due to their importance and impact on all aspects of 

life and quality of life (12). Further, since the reduction of 

aggression and violence in adolescents will contribute to the 

mental health of the individual, family, and community, 

extensive research is needed to find the best solutions in this 

area (13). In this regard, it is imperative that measures be taken 

to improve this situation and protect this vulnerable generation 

from injury. According to the comments made above, the 

purpose of this study is to develop a psychosocial 

empowerment educational package that takes into account the 

choice theory and its effectiveness in reducing adolescent 

violence. 

Method 
A Delphi method was used to design and develop the 

intervention package. In the intervention section, that is, the 

effectiveness of the research method, This research was 

performed as a quasi-experimental study with a pretest/posttest 

and follow-up. In this study, the statistical population in the first 

stage (the development and validation of the education 

package) consisted of psychologists and consultants who 

specialized in adolescent empowerment (These specialists had 

at least 5 years of experience in adolescent counseling and 

psychology); and in the second stage (the analysis of the 

effectiveness of the educational package), the population 

consisted of thirty secondary school students from the 3rd 

district of Tehran in 2019-20. In this study, sampling was 

conducted in two stages. For the Delphi section of the elite, 20 

participants were selected based on available samples and a 

checklist was used to conduct the interviews. 

In the intervention section, 30 female students were randomly 

assigned to experimental and control groups based on available 

sampling. In this study, the following criteria were considered: 

consent to participate, negative covid19 test, residence in 

Tehran (District 3), absence of severe mental disorders (based 

on a biography of the individual and family), IQ value within 

normal range based on school records, the absence of disturbing 

physical conditions such as severe cardiac, kidney, pulmonary, 

and other physical conditions that interfered with the conduct 

of educational sessions, and parental consent. In addition, the 

exit criteria included failure to attend more than one 

educational session, the lack of cooperation with the researcher 

in the process of the medical intervention, and the failure to 

follow educational intervention rules. The researcher 

conducted eight sessions of psychosocial empowerment based 

on Glasser choice theory for the experimental group, while the 

control group underwent no intervention. An Iranian version of 

the Buss and Perry Aggression Questionnaire (1992) was used 

to collect data in this study. It was administered to both groups 

in three stages: pre-test, post-test, and follow-up. The analysis 

of the research data was carried out using RMANCOVA and 

RMMANCOVA in SPSS26. 

Results 
Table 1 presents descriptive findings regarding the mean and 

standard deviation of aggression and its components among 

high school students in the group of psychosocial 

empowerment based on choice theory and the experimental and 

control groups, through pre-test, post-test and follow-up stages.

 

Table 1. Indicators describing pre-test, post-test and follow-up scores in the experimental and control groups 

P statistic SD Mean Groups stages variables 

0.237 0.926 3.37 98.86 Training pretest  

0.367 0.939 3.69 101.73 Control   

0.722 0.962 2.93 69.20 Training posttest Aggression 

0.255 0.928 4.21 96.20 Control   

0.222 0.924 2.50 68.53 Training Follow up  

0.385 0.940 4.81 94.26 Control   

       

0.697 0.960 2.16 29.40 training pretest  

0.065 0.889 3.28 30.73 control   

0.726 0.962 1.88 22.00 training posttest Physical aggression 

0.133 0.909 3.23 29.20 control   

0.036 0.872 1.53 20.73 training Follow up  

0.009 0.830 3.46 28.53 control   
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0.278 0.931 1.16 14.93 training pretest  

0.030 0.867 1.08 15.20 Control   

0.002 0.781 1.24 8.60 training posttest Verbal aggression 

0.032 0.868 0.96 14.06 control   

0.126 0.908 1.13 8.00 training Follow up  

0.016 0.847 1.16 14.26 control   

       

0.540 0.951 1.48 23.26 training pretest  

0.401 0.941 1.53 23.73 treatment   

0.293 0.932 1.25 16.00 training posttest Anger 

0.086 0.897 1.33 22.06 control   

0.038 0.874 1.01 15.20 training Follow up  

0.045 0.879 1.18 21.40 control   

       

0.088 0.898 1.43 31.26 training pretest  

0.074 0.893 1.75 32.06 control   

0.052 0.883 1.63 22.60 training posttest Hostility 

0.046 0.879 1.80 30.86 control   

0.128 0.908 1.29 21.60 training Follow up  

0.024 0.860 1.62 30.06 control   

 

 

According to Table 1, in the post-test phase, the mean of 

aggression variable scores and the components of aggression 

scores among female high school students in the group of 

psychosocial empowerment was different from the pretest 

results. These results confirm that in the psychosocial 

empowerment group based on the choice theory, the aggression 

post-test scores have decreased. In addition, the scores of the 

aggression and its components were relatively unchanged 

during the follow-up period compared to the post-test period. 

These differences were examined, and to obtain a more 

accurate assessment of the effectiveness of psychosocial 

empowerment, based on choice theory, on the aggression 

variable and its components, repeated measures univariable and 

multivariable covariance analysis (RMANCOVA and 

RMMANCOVA) methods were utilized. 

As a result of the findings, there was a significant effect of the 

group on aggression variable composition (F(1,27)= 1061.423, 

P<0.001, ƞ 2 =0.975), components of physical aggression 

(F(1,24)= 365.909, P<0.001, ƞ 2 =0.938), verbal aggression 

(F(1,24)= 417.840, P<0.001, ƞ 2 =0.946), anger (F(1,24)= 353.435, 

P<0.001, ƞ 2 =0.936), and hostility (F(1,24)= 1240.11, P<0.001, ƞ 

2 =0.981) in female high school students; Furthermore, the 

outcomes confirmed that the difference between the two groups 

due to the aggression variable and its components is generally 

significant; and the difference in population was higher than 

0.01. This indicates that the intervention had a significant effect 

on reducing aggression and its components among female high 

school students. 

Bonferroni's test for the validity of social empowerment 

training on female high school students based on the choice 

theory also showed that in the experimental group the 

aggression corrected mean scores in the post -test phase 

(70.468) were decreased in the follow -up stage (66.809) and 

were significant (0.001). Also, in the experimental group, there 

was a significant difference in mean scores between the post-

test and follow-up stages, respectively for physical aggression, 

verbal aggression, anger, and hostility, of 1.289, 0.503, 0.503, 

0.839, and 1.078. 

Conclusion 
The present study aimed to develop a psychosocial 

empowerment package based on choice theory and assess its 

effectiveness in reducing aggression among adolescents in the 

3rd area of Tehran. In the present study, it was found that 

psychosocial empowerment, based on choice theory, was 

effective in reducing aggression in adolescents and all its 

components, and such an impact continued even after the 

follow-up period. The findings of this study are consistent with 

those of two prior studies (7 and 11) that examined the 

influence of choice theory on adolescent aggression. The 

results of the study indicate that the choice-based educational 

package has been able to convey to students that hope, anger, 

and aggression are just as much a choice of their own as 

learning, and has turned the choice into an internal one. Having 

learners convert these (hope, anger, and aggression) into their 

own choices creates interest, and positive excitement, thereby 

increasing self-esteem and self-confidence (7). 

Additionally, choice-based tutorials which introduce learners 

to the concepts of the perceptual world and the difference 

between it and the real world and assist them in finding their 

desired world images increase their hope. As long as students 

accept responsibility for their own behavior, thoughts, 

emotions, and choices, they can maintain their vitality despite 

their daily routine experiences in the school environment (11). 

This study has some limitations due to the fact that the sample 

was composed of high school girls, therefore it should proceed 

with caution when applying the results to other groups. Because 

people of different genders and ages display very different 

behaviors, especially during adolescence. The study was 

conducted at the peak of Corona epidemic, so generalizing its 
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results should be done with caution, as the Corona epidemic has 

had a considerable impact on the psychological well-being of 

female adolescents. We suggest that the research should be 

done in a comparative way between girls and boys and the 

method of choice theory be compared with other methods of 

intervention. 
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 90/91/1491دریافت شده: 

 92/93/1491پذیرفته شده: 

 11/93/1491منتشر شده: 

؛ هستند گرانهرفتارهای پرخاش بیشتر مستعد متنوع، های اجتماعیموقعیت در قرارگیری و همساالان تأثیر از دلیلبه  نوجوانان زمینه و هدف: 

بخشی ون بر کاهش اثراجتماعی مبتنی بر نظریه انتخاب و تعیین  -بنابراین پژوهش حاضار با هد  تدوین بساته وموزشی توانمندسازی روانی

 پرخاشگری نوجوانان انجام شد.

وزمون با گروه وزمایش، گواه و پیگیری پس-وزمونوزمایشاای با طرپ پیشاین پژوهش از نظر هد  کاربردی و از نظر روش، نیمه روش:

نفر از ونها به  39بود که  1301-00شااهر تهران در سااا   3وموزان دختر مدارس مقطع متوسااطه منطقه بود. جامعه وماری شااامل تمامی دانش

جلسه وموزش توانمندسازی  1گروه وزمایش طور تصاادفی در دو گروه وزمایش و گواه جایدهی شادند.  صاور  در دساترس انتخاب و به

ابزار  نکردند.ای دریافت که گروه گواه هیچ مداخله( را دریافت کردند، در حالی1000اجتمااعی مبتنی بر نظریاه انتخااب گلاسااار   -روانی

 هراهمتغیری و چندمتغیری یکتحلیل کوواریانس تکها با تحلیل داده ( بود.1002ها پرسااشاانامه پرخاشااگری باس و پری  ووری دادهجمع

 بود. 26spssافزار با نرممکرر  گیریاندازه

 دختر موزانودانشدر  و خصااومتهای پرخاشااگری بدنی، کلامی، خشاا ، و مؤلفه پرخاشااگریاثر گروه بر متغیر نشااان داد نتایج  ها:یافته

در مجموع  های ونپرخاشاااگری و مؤلفه توجه به متغیر تفاو  بین دو گروه با (؛ همچنین>991/9pبود  دار امعن متوساااطه مقطع مادارس

 بود. 1/9بالاتر از  و میزان این تفاو  در جامعه معنادار

 هایلفهؤتمامی م و میزان پرخاشگری نوجوانان دختراجتماعی مبتنی بر نظریه انتخاب بر  -توانمندسازی روانینتایج نشاان داد  گیري:نتیجه

ن بسته در توان از ایداشاته و پرخاشاگری ونان را کاهش داده اسات و این اثر تا مرحله پیگیری تداوم داشات؛ بنابراین میداری اثیر معنأت ون

 عنوان گزینه مناسب برای کاهش رفتارهای پرخاشگرانه نوجوانان استفاده کرد.های درمانی موجود به کنار سایر شیوه
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 مقدمه
 رفتنگ قرار و همسالان گروه مشارکت در دلیل به نوجوانی افراد در سنین

 و تحصااایلی، اجتماعی هایمسااایولیت نیز و های اجتماعیموقعیات در

 تعدبیشاااتر مسااا توانندرود، میانتظار می ونان از که بیشاااتری اقتصاااادی

ومیز و رفتارهای خشونت 2پرخاشگری (.1باشند   1رفتارهای پرخاشگرانه

 تواند باعثنوعی از اعما  خشااونت علیه دیگران و پرخطر اساات که می

شناختی، اجتماعی، وسایب یا صادمه به خود و دیگران شاود. عوامل روان

شناختی، و محیطی در ایجاد پرخاشگری نقش دارند. پرخاشگری زیسات

بسااته به نوع الگوی رفتاری، انواعی دارد  برای ملا  حمله جساامانی علیه 

 اند؛ اگرچه ممکنخود، اشاایا و دیگران(. بساایاری از رفتارها نیز تهاجمی

های خشونت گرچها (.2  3است وسیبی ایجاد نکنند، مانند خشونت کلامی

های دوران نوجوانی به شااامار ساااطحی و میرماداوم بخشااای از ویژگی

واند ترود، اما زمانی که این مساایله تداوم و گسااترش داشااته باشااد، میمی

ها و رفتارهای انحرافی در جامعه را با کشااااکش مواجه ساااازد. خشاااونت

ر های دوران نوجوانی دها و پرخاشااگریی، املب با خشااونتسااالبزرگ

ورزی در (. با وجود این، جهانی بودن مساایله خشااونت3ارتباط هسااتند  

میان نوجوانان، شااد ، نوع و بسااامد ون در کشااورهای مختلو متفاو  

دهنده اسااات. تا جایی که گزارش جهانی خشاااونت و بهداشااات، نشاااان

افزایش روزافزون خشااونت در میان نوجوانان و جوانان، به خصااو  در 

 (.  4عه است  کشورهای در حا  توس

در  نسالابزرگ( معتقدند که نوجوانان بیشتر از 7گراوز و وندرسون  

و  های جسمی، جنسیپذیرند. نه تنها عامل خشونتبرابر خشاونت وسایب

ودن ومیز والدین بروانی نسبت به خود نوجوانان، که شاهد رفتار خشونت

یان رساااد ممی ی که به نظرطوربهنیز پیامدهای وخیمی بر نوجوانان دارد. 

اند با نوجوانانی که قربانی ون دسااته از نوجوانان که شاااهد خشااونت بوده

(؛ 6خشااونت هسااتند، از نظر پیامدهای ونها تفاو  چندانی وجود ندارد  

بر کساااب  بنااابراین کودکااان و نوجوانااان نیاااز جاادی دارنااد کااه علاااوه

ظ حف های خواندن، نوشااتن و ریاضاای، خدما  اثربخش در زمینهتوانایی

اجتماعی و سااالامت دریافت کنند. بر  -های روانیو ارتقای شاااایساااتگی

های ارتقای ساط  سالامت و پیشاگیری از وسیب منظوربههمین اسااس و 

                                                           
1. Aggressive behaviors 

2. Aggressive 

3.Verbal violence 

های متنوع وزمون و تجربه در بسیاری از کشورها برنامه 4اجتماعی -روانی

( در مطالعه خود 5دانش  شااده اساات. برای ملا  نوفرسااتی، ساااده و فهی 

 اسااات و مؤثردرمانی بر ارتباط بدون خشاااونت شاااان دادند که واقعیتن

معنااادار در  طوربااه  6درمااانیو واقعیاات 7وموزش گروهی نظریااه انتخاااب

کااهش و مهاار پرخااشاااگری نوجوانان با فرهنن ایرانی تأثیر معناداری 

 دارد. 

که  نکته اساات این گویای همواره رفتارهای فرد انتخاب نظریه در

 بیشااتر برطر  را عاملی نیازش چه که کندمی انتخاب زمان هر در فرد

 مهار تلاشاای برای عنوانبه رفتار معر  دیدگاه این کلی مفهوم کند.می

 و رفع درونی دنیای با انطباا  برای خاار  جهاان از ادراکاا  افراد

با وموزش مفهوم رفتار کلی  نظریه فرد اساات. مطابا این فرد هر نیازهای

یابد که هر ونچه انجام داده اسااات انتخاب خودش در می های ونو مؤلفه

 تا بدانند کندبوده و نه جبر شاارایب بیرونی. این دیدگاه به افراد کمک می

هتر توانند فعالانه در سااختن شرایب بکه قربانی گذشاته خود نیساتند و می

برای خویش اقدامی انجام دهند و مهارگری مؤثری بر زندگی خویش به 

ی ابنابراین توانمندساازی مبتنی بر نظریه انتخاب، شیوه (.1  دسات وورند

اساات مبتنی بر عقل ساالی  و درگیری عاطفی که در ون بر واقعیت، قبو  

با زندگی  ونهامسااایولیت، شاااناخت امور درسااات و نادرسااات و ارتباط 

ترین نقطه قو  واقعیت درمانی مبتنی (. مه 0شود  روزمره فرد تأکید می

های دیگر، تأکید بر مهارگری درونی خااب نسااابت به درمانبر نظریاه انت

 یک عامل عنوانبهدرمانی درباره سااالامت روانی و کاربرد واقعیت اساات

(. 19پیشاااگیری و تاأکیاد بر نقااط قو  باه جای نقاط ضاااعو اسااات  

تواند در کاهش دهند که وموزش نظریه انتخاب میها نشاااان میپژوهش

(. برای ملااا  پورووری و 11و  5  پرخاااشاااگری نوجوانااان مؤثر باااشاااد

( در پژوهش خود بر اثربخشااای وموزش نظریاه انتخااب و 11همکااران  

 واقعیت درمانی بر کاهش پرخاشگری نوجوانان تأکید کردند.

با توجه به اهمیت مقوله خشااونت و پرخاشااگری و تأثیر ون بر تمامی 

های شاهای زندگی و کیفیت زندگی افراد، در سااه دهه گذشااته تلجنبه

هاای اثربخش و راهکاارهای مختلفی در پژوهشاااگران باه معرفی درماان

از ونجایی  علاوهبه(. 12جهت کاهش خشاونت و پرخاشگری بوده است  

4. Psychosocial 

5. Choice theory 

6. Reality therapy 
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که با کاهش خشااونت و رفتارهای پرخطر در نوجوانان، بخش وساایعی از 

سالامت روانی فرد، خانواده و جامعه تأمین خواهد شاد، بنابراین ضرور  

ین ها در احلیافتن بهترین راه منظوربهای های گساااتردهپژوهش دارد که

(. در این راسااتا انجام اقداماتی که موجب بهبود این 13زمینه انجام شااود  

ی هاپذیر را در برابر وساایبوضااعیت شااده و این نساال نوجوان و وساایب

 رسد. با توجه به مطالب مطرپاحتمالی محافظت کند، ضروری به نظر می

هد  این پژوهش تدوین و طراحی بسااته وموزشاای توانمندسااازی شااده 

اجتماعی مبنی بر نظریه انتخاب و اثربخشی ون بر کاهش خشونت  -روانی

 نوجوانان بود.

 روش
در طراحی و تدوین بساااته : کنندگانالف( طرح پژوهش و شرررک 

ر د مداخله، روش پژوهش اساتفاده شده، کیفی و از نوع دلفی بوده است.

کار رفته از نوع ماداخلاه، یعنی اثربخشااای روش پژوهش، طرپ باهبخش 

وزمون با گروه پس-وزمونطرپ پیش صاااور بهی بود که شااایزماونیمه

وزماایش، گواه و پیگیری انجام شاااد. همچنین این بخش به لحاف هد  

جامعه وماری مورد مطالعه در کااربردی و باه لحااف زماانی، مقطعی بود. 

ک   مرحله تدوین و اعتباریابی بساااته وموزشااای( این پژوهش در مرحله ی

شااناساای و مشاااورانی بودند که در بحث شااامل متخصااصااان رشااته روان

کردند  این متخصاصان دارای حداقل توانمندساازی نوجوانان فعالیت می

شناسی نوجوانان بودند( و ساا  ساابقه فعالیت در حوزه مشااوره و روان 7

شااای بساااتاه تادوین شاااده( شاااامل در مرحلاه دوم  مرحلاه تعیین اثربخ

شااهر تهران در سااا   3وموزان دختر مدارس مقطع متوسااطه منطقه دانش

گیری نیز در این پژوهش در دو قساامت انجام شااد. نمونهبود.  00-1301

در بخش دلفی و نظرخواهی از نخبگان با توجه به شااخ  روایی لاشه و 

(؛ 14است  به نقل از  نفر 29تا  1های انجام شده، تعداد نمونه بین پژوهش

نفر انتخاب و  29از این رو در بخش دلفی و نظرخواهی از نخبگاان تعداد 

لیست مورد نظرخواهی قرار گرفتند. در بررسای شدند و توسب یک چک

های وموزشااای با توجه به در پژوهش نکهیابخش ماداخلاه، باا توجاه باه 

 نکهیاهش برای نفر لازم اساات، در این پژو 19( حداقل 14دیدگاه دلاور  

                                                           
1. Buss and Perry's aggression questionnaire 

2. Physical aggression 

3. Verbal 

در  صااور بهوموزان دختر نفر از دانش 39ریزش مورد توجه قرار گیرد، 

در دو گروه وزمایش و گواه  تصاااادفی صاااور بهدساااترس انتخاب و 

تمایل به شرکت در های ورود به پژوهش شامل: ی شادند. ملاکدهیجا

(، 3 منطقه  شهر تهرانسکونت در ، 10-مداخله، منفی بودن تست کووید

عادم اختلااالاا  عماده و شااادیااد روانی  از طریا شااارپ حاا  از فرد و 

خانواده(، ضریب هوشی در محدوده بهنجار با توجه به پرونده موجود در 

های جساامانی تأثیرگذار مانند اختلالا  شاادید نداشااتن بیماری، مدرسااه

رضاااایت والدین بود.  وقلبی، کلیوی، ریوی و ساااایر اختلالا  جسااامی،

جلسااه در جلسااا   1میبت بیش از های خرو  از پژوهش شااامل اکمل

 وموزشی، و عدم همکاری با پژوهشگر بود. 

 ب( ابزار 

این پرسشنامه، توسب باس و پری در  :1پرساشنامه پرخاشگری باس و پری

گویاه اسااات و چهاار جنباه از  20سااااختاه شاااده و دارای  1002ساااا  

، 15، 13، 0، 7، 1های گویهدهد. پرخااشاااگری را مورد ارزیاابی قرار می

، 14، 19، 2، 6های ، گویه2مربوط به پرخاشاااگری بدنی 21، 26، 24، 21

مربوط به  20، 22، 10، 17، 11، 5، 3های ، گویه3پرخاشاااگری کلامی 11

را نشااان  7خصااومت 25، 27، 23، 29، 16، 12، 1، 4های و گویه 4خشاا 

ای از گزینه 7لیکر  های این پرساااشااانامه در یک طیو دهند. گویهمی

کند من را توصااایو می کاملاً( تا 1کند  امتیاز من را توصااایو نمی کاملاً

 اساات، 71تا  20نمرا  پرسااشاانامه بین ( قرار گرفته اساات. اگر 7 امتیاز 

باشد، تا  15پرخاشگری به میزان خیلی ک  و در صورتی که نمرا  بالای 

مه با . این پرسااشنااساات حد زیادی گویای میزان رفتار بالای پرخاشاگری

سااانجااد و نمرا  هااا، میزان پرخاااشاااگری کلی را مینمره کاال گویااه

دهد. پرسااشاانامه های ون تجلیا  پرخاشااگری را نشااان میمقیاسخرده

پرخااشاااگری دارای اعتباار و روایی قاابل قبولی اسااات. نتایج ضاااریب 

و  52/9تا  19/9هفته(  0باازوزماایی برای چهاار زیرمقیااس  باا فااصااالاه 

به دست ومده است. جهت  50/9تا  51/9مبساتگی بین چهار زیرمقیاس ه

ساانجش اعتبار درونی مقیاس از ضااریب ولفای کرونبات اسااتفاده شااد که 

، 12/9نتاایج نشاااانگر همساااانی درونی زیرمقیااس پرخااشاااگری بادنی 

بود. باس و پری  19/9، و خصومت 13/9، خش  11/9پرخاشگری کلامی 

4. Anger 

5. Hostility 
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ی بر وزماییی مقیاس پرخاشاااگری به روش بازدر بررسااای پایایی فرم نها

 52/9و  52/9، 56/9، 19/9نفر پس از نه هفته ضاریب همبستگی  35روی 

به ترتیب برای عوامل پرخاشاااگری بدنی، کلامی، خشااا ، و خصاااومت 

( با بررساای مقطعی روی 16(. سااامانی  17ورزی( گزارش کردند   کینه

دختر( دانشااگاه  244پساار و  241ساااله   22تا  11نفر از دانشااجویان  402

ای انتخاب شااده بودند و به کمک پرسااشاانامه شاایراز که به روش خوشااه

پرخاشاگری باس و پری ارزیابی شدند، ضریب پایایی این پرسشنامه را به 

به دسااات وورد. همچنین همبساااتگی بالای  51/9شااایوه بازوزمایی برابر 

ر و یکدیگ عوامل با نمره کل پرسااشااانامه، همبسااتگی ضاااعیو عوامل با

مقادیر ضااریب ولفا همگی نشااان دهنده کفایت و کارایی این پرسااشاانامه 

ر دشناسان در ایران است. برای کاربرد پژوهشاگران، متخصاصاان و روان

 .محاسبه شد 50/9 یپرخاشگر اسیکرونبات مق یپژوهش حاضر ولفا

تماعی اج-بسته وموزشی توانمندسازی روانی: ج( معرفی برنامه مداخله
پروتکل مداخله پژوهش حاضاار با الهام از نظریه  :1بر نظریه انتخاب مبتنی

گلاسر با بسب کار  1000انتخاب گلاسار توسب محقا ساخته شد. در سا  

رد. ریزی کرا پایه "تیوری انتخاب"اولیاه خود کاه کنتر  درمانی اسااات 

تیوری انتخاب از تحو  درمان مبتنی بر واقعیت ناشای شاده است. تیوری 

معتقاد اسااات هنگامی که افراد در ارضاااای نیازهای خود ناکام  انتخااب

زنند. یعنی رفتار یا عمل خاصاای را انتخاب شااوند، دساات به رفتار میمی

کنند تا شااید به این وسیله نیازشان را بروورده کنند. این رفتار هدفمند می

اساات و هدفش ارضااای نیاز مورد نظر اساات. چنانچه فرد برای ارضااای 

کارومد و هاای مؤثر را پیدا نکند دسااات به رفتارهای ناروشنیاازهاایش 

(. در این پژوهش، 1زند  می نامؤثر مانند اضااطراب، افسااردگی و خشاا 

 اجتماعی مبتنی بر نظریه انتخاب در -بساته وموزشای توانمندسازی روانی

وموزان ارائه ای و توساب پژوهشگر به دانشدقیقه 09قالب هشات جلساه 

 وورده شده است: 1در جدو  رپ جلسا  درمانی اهدا  و ششد که 

 
 : شرح جلسات آموزشی1جدول 

 شرح جلسات شماره جلسات

 اجتماعی و نظریه انتخاب -محیب و اهدا  برگزاری مداخله، ارائه تعریفی از مفاهی  توانمندسازی روانی باوشنایی  یک 

 گذاری، وشنایی با رفتارهای پرخطربهبود مهار  خودوگاهی، وموزش هد  دوم

 سوم
گیری مناسب در می فرد برای تص گیریارتباط خوب با دیگران، بهبود تصمی توانایی ارتباط مؤثر برای برقراری  ایجادگیری: برقراری ارتباط مناسب و مؤثر و بهبود تصمی 

 های جلوگیری از ایجاد خش خطر، ایجاد مهار  حل مسیله برای تبیین روشهای حساس و پرموقعیت

 فرد، پذیرش مسیولیت رفتار های منفی، تقویت قدر  درونیمقابله با تنیدگی و هیجانهای منفی: تقویت قدرتمندی و مقابله با هیجان چهارم

 های ابراز خش ، بررسی دلیل عصبانیت، جلوگیری از تبدیل عصبانیت به خش ، شناخت احساسا وشنایی با سبکسازی در ابراز خش  و مقابله با احساسا  ناخوشایند: ورام پنج 

 میان برداشتن ونهاافزایش امیدواری در نوجوانان، موانع ذهنی و راه از افزایش امیدواری:  شش 

 های اجتماعیخطر، کسب حمایتاحتما  انجام رفتارهای پر کاهش بررسی سبک زندگی سال ،خطر: کاهش رفتارهای پر هفت 

 بندی نهایی کل جلسا جمعبندی و بازخورد: جمع هشت 

 

پس از دریافت مجوزهای لازم از دانشگاه علامه طباطبایی د( روش اجرا: 

مدارس دخترانه مقطع متوساااطه منطقه ساااه شاااهر تهران و و هماهنگی با 

                                                           
1. Package psycho-social empowerment based on choice theory 

افراد نمونه موردنظر با روش در دساااترس و شااارایب ورود و  مدیران ون،

فراه  ووردن جّوی مناسب جهت اجرای  منظوربهخرو  انتخاب شادند. 
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ن میزان اعتبار درونی ون تدابیری به کار بساااته مطلوب پژوهش و بالا برد

 املاً کشاد: ابتدا در یک جلسه توجیهی برای افراد نمونه، اهدا  پژوهش 

کنندگان فرم رضایت وگاهانه و ومادگی شارکت شارپ داده شاد، سا س

برای حضور در پژوهش را قبل از اجرا امضاء کردند. ابزارهای مطالعه در 

ن و پیگیری از هر دو گروه اجرا شاااد و در وزمووزمون، پسمراحل پیش

تغیری متحلیل کوواریانس تکهای پژوهش با استفاده از تحلیل دادهپایان 

 راههمتغیری یکو تحلیل کوواریانس چند  1مکرر گیریاندازه راههیاک

 انجام شد. 26spss افزارنرم با 2مکرر گیریاندازه

 هایافته
 وهای توصاایفی شااامل میانگین و انحرا  معیار متغیر پرخاشااگری یافته

های در گروه متوسطه مقطع مدارس دختر وموزاندانش های ون درمؤلفه

واه، به و گ انتخاب نظریه بر مبتنی اجتماعی -روانی سازیوموزش توانمند

 2وزمون و پیگیری اساات که در جدو  وزمون، پستفکیک مراحل پیش

 است.ارائه شده 

 
 (33: )تعداد پژوهش متغیر در گروه دو هايآزمودنی نمرات توصیفی هايشاخص :2جدول 

 گروه متغیر

   پیگیري   آزمونپس   آزمونپیش

 نمیانگی
انحراف 

 معیار

شاپیرو 

 ویلک
p نمیانگی 

انحراف 

 معیار
 میانگین p شاپیروویلک

انحراف 

 معیار

شاپیرو 

 ویلک
p 

 پرخاشگری
 222/9 024/9 79/2 73/61 522/9 062/9 03/2 29/60 235/9 026/9 35/3 16/01 وموزش

 317/9 049/9 11/4 26/04 277/9 021/9 21/4 29/06 365/9 030/9 60/3 53/191 گواه

 بدنی پرخاشگری
 936/9 152/9 73/1 53/29 526/9 062/9 11/1 22 605/9 069/9 16/2 49/20 وموزش

 990/9 139/9 46/3 73/21 133/9 090/9 23/3 29/20 967/9 110/9 21/3 53/39 گواه

 پرخاشگری کلامی
 126/9 091/9 13/1 1 992/9 511/9 24/1 69/1 251/9 031/9 16/1 03/14 وموزش

 916/9 145/9 16/1 26/14 932/9 161/9 06/9 96/14 939/9 165/9 91/1 29/17 گواه

 خش 
 931/9 154/9 91/1 29/17 203/9 032/9 27/1 16 749/9 071/9 41/1 26/23 وموزش

 947/9 150/9 11/1 49/21 916/9 105/9 33/1 96/22 491/9 041/9 73/1 53/23 گواه

 خصومت
 121/9 091/9 20/1 69/21 972/9 113/9 63/1 69/22 911/9 101/9 43/1 26/31 وموزش

 924/9 169/9 62/1 96/39 946/9 150/9 19/1 16/39 954/9 103/9 57/1 96/32 گواه

 

پرخاشاااگری و  متغیر نمرا  میانگین ،2 نتاایج جادو  باه توجاه باا

 وموزش گروه در متوسااطه مقطع مدارس دختر وموزاندانشهای ون در مؤلفه

 مرحلااه انتخاااب در نظریااه بر مبتنی اجتماااعی -روانی توانمناادسااااازی

 تغییرا  نای. است داشته تغییراتی وزمونپیش مرحله به نسبت وزمونپس

 نیمبت اجتماعی -روانی یتوانمندساز وموزش گروه در که است ون مؤید

رخاشگری پدر متغیر  کنندگانشرکت وزمونپس نمرا  انتخاب، نظریه بر

 شانن نتایج پیگیری دوره در همچنین. اسات کاهش داشاتههای ون و مؤلفه

 زمونوپس مرحله به نسبت های ونمتغیر پرخاشگری و مؤلفه نمرا  داد،

تر اها و ارزیابی دقیجهت بررساای این تفاو اند. نداشااته زیادی تغییرا 

 نظریه رب مبتنی اجتماعی -روانی سااازیتوانمند وموزشنتایج اثربخشاای 

                                                           
1. Repeated measures ANCOVA (RMANCOVA) 

 از روش تحلیل کوواریانس های ونمتغیر پرخاشااگری و مؤلفه برانتخاب 

تفاده از این اس .استفاده شد گیری مکرراندازهبا متغیری و چند متغیریتک

ی اساات که پیش از اجرای وزمون یهافرضتحلیل، مسااتلزم رعایت پیش

اناد از: نرما  هاا عباار فرضترین پیشمورد بررسااای قرار گرفات. مه 

 و ها، همگنی شاایب خب رگرساایونها، همگنی واریانسبودن توزیع داده

 های پر  است.عدم وجود داده

-اپیروشاز وزمون  زیع متغیرهافرض نرما  بودن توبررسی پیشجهت 

 رویسااط  معناداری وزمون شاااپاسااتفاده شااد. نتایج نشااان داد که  ویلک

وزیع فرض نرما  بودن تبیشاتر است، بنابراین پیش 991/9از مقدار  لکیو

 تغیرمواریانس خطای بررسی همگنی  منظوربه. متغیرها رعایت شاده است

2. Repeated measures MANCOVA (RMMANCOVA) 
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از وزمون  و گواه(، وموزشگروه   دودر  های ونپرخااشاااگری و مؤلفه

مون وزمرحله پسوزمون لوین در لوین اسااتفاده شااد. نتایج نشااان داد که 

، پرخاشگری بدنی (1Fو21 =992/2و  =161/9P  پرخاشگری برای متغیر

 727/9P=  1و21 =414/9وF) 971/9 ، پارخاااشاااگاری کلااامیP=  و

و خصاااوماات  (1Fو21 =366/9و  =779/9P ، خشااا  (1Fو21 =095/3

 901/9P=  1و21 =020/2وF)  مارحالااه پایاگایاری باارای مااتااغیردر و 

پارخاااشاااگری باادنی  ،(1Fو21 =119/9و  =356/9P  پارخاااشاااگاری

 313/9P=  1و21 =514/9وF) 573/9 ، پارخاااشاااگاری کلااامیP=  و

و خصاااوماات  (1Fو21 =674/2و  =114/9P ، خشااا  (1Fو21 =191/9

 175/9P=  1و21 =933/9وF)   درنتیجه است؛معنادار میر 991/9در سط 

  شود.ها تأیید میفرض همگنی واریانس

بااکس، همگن بودن مااتریس کوواریانس متغیرهای  امنتاایج وزمون 

ی ها( برای متغیر پرخاشااگروابسااته در تمام سااطوپ متغیر مسااتقل  گروه

 702/19M= Box’s 921/9؛P=هااای پاارخاااشااااگااری ( و مااؤلاافااه

 715/66M= Box’s 131/9؛P=  مورد تااأییااد قرار  97/9( در ساااط

فرض همگنی شااایااب خب رگرسااایون از جهاات بررسااای پیشگرفات. 

ا ببندی اساااتفاده شاااده اسااات. وزمون با متغیر گروهداری تعامل پیشمعنا

برای متغیر پرخاشااگری  991/9در سااط   Fتوجه به عدم معناداری وماره 

 911/9P=  1و26 =401/5وF )919/9 پرخاشگری بدنی های و مؤلفهP= 

(، 1Fو29 =669/9و  =426/9P(، پرخاشاااگری کلامی  1Fو29 =900/1و 

 =057/9و  =337/9P و خصومت  (1Fو29 =330/2و  =142/9Pخشا   

 همچنین عدم .فرضاایه همگنی شاایب خب رگرساایون برقرار اساات (1Fو29

متغیری با اساااتفاده از فاصاااله ماهالانوبیس مورد های پر  چندوجود داده

گرفت که داده پر  شااناسااایی نشااد و صااحت این فرضاایه بررساای قرار 

خطی بین متغیرهای وابساااته با ضاااریب این ه  بررسااای شاااد. علاوه بر

همبستگی بین جفت متغیرها بررسی شد و با توجه به اینکه تمامی ضرایب 

( بود این فرضیه 7/9تا  3/9همبساتگی بین جفت متغیرها در حد متوساب  

وان توجه به حد متوسب ضرایب همبستگی میمورد تأیید قرار گرفت. با ت

 نتیجه گرفت که بین متغیرها همبستگی خطی چندگانه وجود ندارد.

تغیری و مهای تحلیل کوواریانس تکفرضباا توجه به برقراری پیش

گیری مکرر، اساااتفاده از این وزمون بلامانع اسااات. متغیری با اندازهچناد

 مکرر یریگاندازه با چندمتغیریمتغیری و تک کوواریانس تحلیل نتایج

نشاااان داده  3در جدو   پژوهش مراحل در گواه و وزمایش هایگروه

 شده است.
 

 در مراحل پژوهش گواههاي آزمایش و گیري مکرر گروهبا اندازه متغیريو چند متغیريتک: نتایج تحلیل کوواریانس 3جدول 

 منبع متغیر
مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادي

میانگین 

 مجذورات
F اندازه اثر معناداري 

 پرخاشگری

 990/9 621/9 279/9 106/9 1 106/9 مراحل پژوهش

 057/9 <991/9 42/1961 152/1119 1 152/1119 گروه

 391/9 992/9 923/12 491/0 1 491/0 تعامل گروه و مراحل پژوهش

 پرخاشگری بدنی

 991/9 111/9 929/9 995/9 1 995/9 مراحل پژوهش

 031/9 <991/9 090/367 702/712 1 702/712 گروه

 232/9 926/9 670/7 215/1 1 215/1 تعامل گروه و مراحل پژوهش

 پرخاشگری کلامی

 976/9 244/9 421/1 237/9 1 237/9 مراحل پژوهش

 046/9 <991/9 149/415 944/423 1 944/423 گروه

 224/9 917/9 021/6 149/1 1 149/1 پژوهشتعامل گروه و مراحل 

 خش 

 932/9 317/9 513/9 951/9 1 951/9 مراحل پژوهش

 036/9 <991/9 437/373 741/429 1 741/429 گروه

 974/9 274/9 361/1 135/9 1 135/9 تعامل گروه و مراحل پژوهش

 خصومت

 974/9 273/9 359/1 212/9 1 212/9 مراحل پژوهش

 011/9 <991/9 11/1249 495/605 1 495/605 گروه

 906/9 123/9 779/2 304/9 1 304/9 تعامل گروه و مراحل پژوهش
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 ریپرخاشااگدهد، اثر گروه بر ترکیب متغیر نشااان می 3جدو  نتایج 

 057/9=2ƞ, 991/,P< 1961/423= 25,1)F)های پرخاشاااگری ، مؤلفه

 ,2ƞ=046 ، پرخاشگری کلامی (2ƞ, 367/090= 24,1)F=031/9 بدنی 

991/9,P< 149/415= 24,1)F)  036/9 ، خشااااا=ƞ2, 991/9,P< 

437/373= 24,1)F)  2 =011/9 و خصااااااوماااتƞ, 991/9,P< 

11/1249= 24,1)F متوساااطااه مقطع ماادارس دختر وموزاندانش( در 

 دهد که تفاو  بین دو گروه بانتایج نشاااان می. همچنین دار اساااتامعنا

اسااات و  معناداردر مجموع  های ونپرخاشاااگری و مؤلفه توجه به متغیر

انجام  لهبدین ترتیب مداخبود.  1/9بالاتر از  میزان این تفااو  در جاامعاه

 دختر وموزاندانشهای ون در پرخااشاااگری و مؤلفاه کااهششاااده بر 

ر گروه دتعاملی دارد. همچنین اثر  معنادارثیر أت متوساااطه مقطع مادارس

 ,2ƞ,992/9=P =391/9 پرخاااشاااگری هااای بار ترکیااب متغیرزمااان 

12/923= 25,1)F) ، 2 =232/9 پااارخااااشااااااگاااری بااادنااایƞ, 

926/9=P،7/670= 24,1)F)  2 =224/9  پارخاااشاااگری کلااامیوƞ, 

917/9=P، 021/6= 24,1)F)  مقطع ماادارس دخاتار وماوزانداناشدر 

عنادار ون مهای پرخاشگری و مؤلفهبر نیز  . اثر زماناست دارامعن متوسطه،

 نبود.

 ازیستوانمند وموزشوزمون بونفرونی جهت بررسای پایداری نتایج 

 قطعم مدارس دختر وموزاندانش انتخاب نظریه بر مبتنی اجتماعی -روانی

 نشان داده شده است. 4در جدو   متوسطه

 

 دختر مدارس مقطع متوسطه آموزاندانش انتخاب نظریه بر مبتنی اجتماعی -روانی يتوانمندساز آزمون بونفرونی جه  بررسی پایداري آموزش: نتایج 4جدول 

 سطح معناداري خطاي استاندارد تفاوت میانگین یافتهمیانگین تعدیل مرحله متغیر

 پرخاشگری
 <991/9 335/9 670/3 461/59 وزمونپس

    190/66 پیگیری

 پرخاشگری بدنی
 <991/9 221/9 210/1 743/22 وزمونپس

    274/21 پیگیری

 پرخاشگری کلامی
 994/9 176/9 793/9 762/1 وزمونپس

    971/1 پیگیری

 خش 
 <991/9 121/9 130/9 151/16 وزمونپس

    333/17 پیگیری

 خصومت
 <991/9 171/9 951/1 960/23 وزمونپس

    001/21 پیگیری

 

نمره سااانجی ه  بررسااای جهااتنتااایج وزمون تعاادیاال بونفرونی 

در گروه وزمایش میانگین نمرا   نشان داد، های ونپرخاشاگری و مؤلفه

سنجی با در ه ( 461/59 وزمون در مرحله پستصحی  شده پرخاشگری 

و  داشاته استکاهش  (190/66نمرا  تصاحی  شاده در مرحله پیگیری  

تفاااو  در گروه وزمااایش میااانگین . همچنین (>991/9P معنااادار بود 

 نمرا  تصحی سنجی با در ه  وزموندر مرحله پستصحی  شده نمرا  

، های پرخاشاااگری بدنیباه ترتیب برای مؤلفه شاااده در مرحلاه پیگیری

و  130/9، 793/9، 210/1پرخاشااگری کلامی، خشاا ، و خصااومت برابر 

 اجتماعی -روانی ساااازیتوانمند بنابراین وموزش؛ معنادار اسااات 951/1

ای هدر مرحله پیگیری نیز بر پرخاشااگری و مؤلفه انتخاب نظریه بر مبتنی

متوساااطه اثربخش و ماندگار  مقطع مادارس دختر وموزاندانش ون در

 است.

 گیريبحث و نتیجه
 -هد  پژوهش حاضااار تدوین بساااته وموزشااای توانمندساااازی روانی

اجتماااعی مبتنی بر نظریااه انتخاااب و تعیین اثربخشااای ون بر کاااهش 

پرخاااشاااگری نوجوانااان منطقااه سااااه تهران بود. نتااایج نشااااان داد کااه 

میزان اجتماااعی مبتنی بر نظریااه انتخاااب بر  -تاوانمناادساااااازی روانی

اشااته دداری اثیر معنأت ون هایلفهؤتمامی مو  پرخاشااگری نوجوانان دختر

ای هاین یافته با نتایج پژوهش .و این اثر تاا مرحله پیگیری تداوم داشااات

( از این جهت که بر اثرگذاری وموزش نظریه انتخاب بر 11و  5پیشاااین  
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ایج اند تقریباً همساو است. در تبیین نتپرخاشاگری نوجوانان تأکید داشاته

مریزه طبیعی اساات،  انسااان بخشاای ازتوان گفت اگرچه پرخاشااگری می

ناشی از عدم دستیابی به اهدا  خود در زندگی  علت اصالی پرخاشگری

دساااتیابی به اهدا  اسااات و  و ناارضاااایتی ناشااای از عدم موفقیت در

ای میرموجه و ناروا به زمانی شاادیدتر اساات که در اثر حادثه خصااو به

تد افنی اتفا  میبه عبار  دیگر پرخاشااگری زما (.1وجود ومده باشااد  

کاه تعااد  بین تکاانشاااگری و مهاارگری درونی به دلیل عدم انطبا  در 

رسااایادن به هد  مورد نظر در زندگی به ه  بخورد. در این حالت، فرد 

 عنوانبااهی( رواقعیمتمااام حوادز زناادگی را  اع  از تهاادیااد واقعی یااا 

 یکناد و قاادر به کنار ومدن با مشاااکلا  زندگتهادیادکنناده درک می

در ساانین نوجوانی تشاادید شااده و  ژهیوبه(. این عامل 3روزمره نیساات  

نایافتگی اجتماعی و نقض فوران احسااساا ، احساس عدم امنیت، سازش

 (.1گیرد  و قوانین مرسوم جامعه در نوجوان شکل می خانواده

ورزی در بین نوجوانان، شد ، با وجود جهانی بودن مسایله خشاونت

های پژوهش (، در تبیین یافته6کشااورهای مختلو  نوع و بسااامد ون در 

توان چنین گفت که بسااته وموزشاای مبتنی بر تیوری انتخاب توانسااته می

وموزان انتقا  دهد که امیدواری، خشااا  و اسااات این مفهوم را باه دانش

پرخاشگری همانند فراگیری انتخاب ونها است و موارد فو  را از انتخاب 

نتر  درونی تبدیل کرده اسااات. تبدیل شااادن بیرونی به یک انتخاب و ک

این موارد باه یک انتخاب درونی در فراگیران ایجاد علاقه، هیجان ملبت، 

(. از 5  کندایجااد حس بهتر نسااابت به خود و اعتماد به نفس بیشاااتر می

هااای مبتنی بر تیوری انتخاااب بااا وشااانااا کردن ساااوی دیگر وموزش

 تمایز ون با دنیای واقعی و کمک یادگیرندگان با مفاهی  دنیای ادراکی و

به ونها برای یافتن تصااااویر دنیای مطلوب خود، امیدواری ونها را افزایش 

وموزان تنهاا خود را مسااایو  رفتاار، افکاار، دهاد. هنگاامی کاه دانشمی

توانناد باا وجود هاای خود باداننااد، میکلی انتخاااب طورباههیجااناا  و 

ساه، همچنان سرزندگی خود را تجربیا  نامطلوب روزمره در محیب مدر

های محور بودن برنامهرسااد مدرسااه(. همچنین به نظر می11حفظ کنند  

راسااتا بودن با تیوری انتخاب و احساااس شااادی و ارائه شااده به دلیل ه 

زان به وموظر  نیاز به تفری  و ساارگرمی دانش پر کردننشاااط ناشاای از 

های ل مداخله مانند فعالیتهای موجود در پروتکدلیل متنوع بودن فعالیت

 شاااد بههای ی برنامهجابههاای بیشاااتر باه ونهاا گروهی، دادن انتخااب

متمرکز رایج در مادرساااه، در  کننادهکسااال، یکنواخات و کننادهکنتر 

ه نظر داشته است. ب ریتأثاثربخشای بساته وموزشی و در حفظ و تداوم ون 

ا بر تیوری انتخاب بهای روانی اجتماعی مبتنی رسد وموزش توانمندیمی

ی رفتار منشاأ اصاال عنوانبههای مؤثر و مساایولانه رفع نیازها تأکید بر شایوه

وموزان در هااای ونهااا موجااب افزایش کاااروماادی دانشافراد و انتخاااب

 شود.های زندگی شخصی و تحصیلی میبرخورد با کشاکش

های همچنین باا توجاه به نتایج مشااااهده شاااد که وموزش توانمندی

روانی اجتماعی مبتنی بر تیوری انتخاب توانسته است پرخاشگری بدنی را 

اجتماااعی مبتنی بر تیوری  -هااای روانیکااهش دهاد. وموزش توانمنادی

انتخااب در این پژوهش باا تمرکز تیوری انتخاب حرکت کرده اسااات و 

رد کپژوهشااگر در طی روند مداخله به نوجوانان این نکته را گوشاازد می

ت که هایی اسااومده در زمان حا ، نتیجه انتخابایج به دساتکه بیشاتر نت

ر های خود را نیز بخود فرد انجام داده است و افراد باید مسیولیت انتخاب

عهده بگیرند. همچنین در روند جلساااا  مداخله بر روی مهار خشااا  و 

بروز ون تمرین شااااد. از ساااوی دیگر پرخاااشاااگری باادنی بااه معنااای 

دیگران از روی عصاابانیت و برای فرونشاااندن  رسااانی به اطرا  ووساایب

( که مداخله انجام شده تا حدی بر مهار برونی خش  کمک 1خش  است  

کرده اسات و همین موضوع موجب کاهش پرخاشگری بدنی شده است. 

همچنین باید توجه کرد که پرخاشاگری بدنی نمود برهنه خشااونت است 

د و نوجوانان به علت هد ، فایده دیگری نداررساااانی بیکه جز وسااایب

ند پرداختهای مهار خشا  املب به بروز برونی خشونت میندانساتن روش

های مهار خشااا  را (. ولی هنگامی که در طی جلساااا  مداخله، روش1 

وموختند، کمتر به سمت پرخاشگری بدنی حرکت کردند و این یادگیری 

عد از ببه علت کاربردی بودن ون تأثیرا  بلندمد  نیز داشاااته اسااات و 

 پایان مداخله نیز تأثیر خود را حفظ کرده است.

از ساوی دیگر پرخاشگری کلامی به نحوی صحبت کردن بدون فکر 

سازی در ابراز خش  های ورام( و در جلسا  مداخله روش1کردن است  

ا هو مقابله با احسااساا  ناخوشایند بررسی و تمرین شدند که این فعالیت

بوده اسااااات. همچنین وموزش  گااذارریتااأثبار پرخاااشاااگری کلااامی 

اجتماعی مبتنی بر تیوری انتخاب بر خشاا  نیز تأثیر  -های روانیتوانمندی

ملبت داشته و باعث کاهش ون شده است. باید توجه داشت که خش  در 

گیرد. در واقع تندخو ی از شخصیت نوجوان را در برمیوجهاین پژوهش 
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پذیرد رهای دیگری نیز تأثیر میبودن یا داشتن خلا ملای  به نحوی از متغی

و از زمان تولد تا نوجوانی و طی محیب اطرا ، این مساایله شااکل گرفته 

 مد  بتوانتوان انتظار داشااات که با اجرای جلساااا  کوتاهاسااات و نمی

برای همیشه این وجه از شخصیت نوجوانان را بهبود بخشید، ولی در حین 

ه کردند، با توجر پیدا میجلساا  و زمانی که نوجوانان در جلسا  حضو

افشاااگری و وزاد بودن در محیب جلسااه، میزان خشاا  ونها کاهش به خود

 پیدا کرد.

همچنین مؤلفه نهایی در پرخاشااگری، خصااومت اساات که به همراه 

-ی های روانپرخااشاااگری بدنی بیشاااترین تأثیر را از وموزش توانمندی

ن . خصاااومت در ایانداجتمااعی مبتنی بر تیوری انتخاب دریافت داشاااته

پژوهش به معنی دیدگاه منفی و دشاامنی ذاتی با برخی از افراد و شاارایب 

مانند بدگمانی به افراد جدید، یا داشاااتن دید منفی نسااابت به ؛ (6اسااات  

اجتماعی مبتنی بر تیوری  -های روانیدوساااتاان و... . وموزش توانمنادی

ته رفتارهای گذش دهد که نتایج امروز، حاصلانتخاب به نوجوانان یاد می

اسااات. هنگاامی کاه افراد بدانند عمل بدی در حا دوساااتانشاااان انجام 

شاااان صاااحبت باناد، دلیلی نادارد کاه فکر کنناد که ونها در میاناداده

کنند. یا هنگامی که شااخ  متقاعد شااود که تلاش کافی برای بهبود می

لی شااارایب خود انجام داده اسااات و در بهترین حالت خود قرار دارد، دلی

های نادارد کاه باه دیگران حسااااد  ورزد. از این رو وموزش توانمندی

اجتماااعی مبتنی بر تیوری انتخاااب بااه نحوی نوجوانااان دختر را  -روانی

کند و این موضوع در نهایت های روانی خود توانمند مینسبت به توانایی

 شود.باعث کاهش خصومت در رفتار با دیگران می

توان به جامعه انتخابی این پژوهش هش میهای این پژواز محدودیت

اشااره کرد که دختران دبیرساتانی بوده اساات، در نتیجه در تعمی  نتایج به 

و ها و سااانین مختلها باید محتاط بود؛ زیرا افراد با جنسااایتساااایر گروه

همچنین  های زیادی هستند.در دوران نوجوانی دارای تفاو  خصاو به

ی کرونا و در او  ون انجام شاااده اسااات و گیراین پژوهش در زمان همه

تعمی  نتایج این پژوهش به سااایر مقاطع زمانی باید با احتیاط انجام شااود، 

تأثیر زیادی بر وضااعیت روانی نوجوانان دختر  10-گیری کوویدزیرا همه

و به طور کلی تمامی افراد جامعه داشااته اساات و ممکن اساات در مقاطع 

 شاااود پژوهشنداشاااته باشاااد. پیشااانهاد میزمانی دیگر، این تأثیر وجود 

ای بین دو جنس دختر و پسر و مقایسه این روش مداخله مقایسه صور به

 ای دیگر انجام شود.های مداخلهبا روش

 ملاحظات اخلاقی

این مقااله برگرفته از رسااااله دکترای رشاااته  پیروي از اصررول اخلراژ پژوهش:

در شورای  2/4/1300شاناسی تربیتی نویسنده یک  است که پروپوزا  ون در تاری  روان

عایت رپژوهشای دانشاگاه علامه طباطبایی تصاویب شاده است. اجرای این مطالعه نیز با 

ملاحظا  اخلاقی از قبیل رازداری، محرمانه ماندن اطلاعا  هویتی و رضایت افراد نمونه 

 انجام شد.

ه بدون حامی مالی و با هزینه شااخصاای نویسااندگان انجام شااده این مطالعحامی مالی: 

 است.

نویسااانده نخسااات این مقاله، پژوهشاااگر اصااالی و قش هر یک از نویسررندگان:  

 عنوانبهاسااتادان راهنما و نویسااندگان سااوم و چهارم  عنوانبهنویسااندگان دوم و سااوم 

 اند.استادان مشاور در این مطالعه نقش داشته

نبا  گونه تعارض منافعی را به د انجام این پژوهش برای نویسندگان هیچتضراد منافع: 

 نداشته است و نتایج ون کاملاً شفا  و بدون سوگیری گزارش شده است.

مدارس مقطع متوسااطه منطقه سااه تهران، بدین وساایله از مساایولین تشرکر و قدردانی: 

 .شودمیکننده در این پژوهش تشکر و قدردانی والدین و کودکان شرکت
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