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Abstract 

Background and Purpose: One of the most common problems of elementary school children is 

aggression which has a direct relationship with parental attitudes and parenting styles. The purpose 

of this study was to investigate the effect of choice theory training to mothers on aggression of 

their children in elementary school. 

Method: This semi-experimental study was of pretest-posttest control group design. The statistical 

population of the study consisted of all mothers of elementary school students who were studying 

in Hamedan district in the academic year of 2016-2017. After three months of observing the 

students' behavior and interviewing with the teachers, a sample of 30 mothers was selected using 

purposeful sampling. Subjects were then randomly assigned into two groups of 15 subjects. The 

instrument used in this study was the parent form of the children aggression questionnaire 

(Vahedi, Fathi A'zar, Hosseini Nsab, and Moghaddam 20). The data were analyzed by SPSS 

software and multivariate covariance statistical test. 

Results: The findings of this study showed that the choice theory training to mothers affects their 

children's aggression (P <0.01), so that the verbal, physical, and relational aggression significantly 

decreased in the experimental group, but no significant changes were observed in the control 

group. 

Conclusion: According to the findings of this study, it can be concluded that due to the 

motivational nature, and change of beliefs, thoughts and attitudes, choice theory training can lead 

to decrease of aggression in children. 
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 ییابتدا آموز آنها در دورهفرزندان دانش انتخاب به والدین بر پرخاشگریتأثیر آموزش تئوری 
 

 3، علی صاحبی2*، محمد اسماعیل ابراهیمی1لیلا چگینی

 ایران دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ،شناسی، دانشکده علوم انسانی، واحد همدانکارشناسی ارشد روان. 1

 ایران دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ،شناسی، دانشکده علوم انسانی، واحد همداناستادیار گروه علوم تربیتی و روان. 2

 درمانی استرالیات علمی مؤسسه تئوری انتخاب و واقعیتئشناسی بالینی، مربی ارشد و عضو هیدکترای روان. 3
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 چکیده

های والدگری والدین ها و سبکبا نگرشاست که  ترین مشاکلا  کودکان دوره دبساتان، پرخاشاگریشاای  از یکی: زمینه و هدف

آموز آنها در دوره ان دانشفرزند بررسی تأثیر آموزش تئوری انتخاب به مادران بر پرخاشگری هدفاین پژوهش با رابطه مستقیم دارد. 

  انجام شد.ی یابتدا

بود. جامعه آماری  گواهآزمون با گروه پس - آزمونآزمایشی و طرح مورد استفاده در پژوهش، پیش: پژوهش حاضر از نوع نیمهروش

آموزان پسار ابتدایی مشالوب به تیصای  در دبستان شاهد پسرانه ناحیه یک همدان در ساب تیصیلی مادران دانش تمامیپژوهش شاام  

نفر از  37ای به تعداد ، نمونهانمصاااحبه با معلمو های آنها، بررساای پرونده، آموزاندانشبودند. پس از سااه ماه مشاااهده رفتاری  96-99

گواه نفری آزمایش و  19گیری هدفمند انتخاب شدند. سپس این افراد به صور  تصادفی در دو گروه مادران با اساتفاده از روش نمونه

 (1396قدم )و م نسبتحسینی ،آذرواحدی، فتییپرخاشگری پرسشنامه فرم والد  ،پژوهشاین شدند. ابزار به کار برده شده در  جایدهی

متلیره مورد تجزیه و تیلی  قرار آماری کووارایانس چند و آزمون 23SPSSافزار آوری شاااده توسااا  نرمهای جم ساااپس دادهبود. 

 گرفت.

پرخاشاااگری کودکان آنان تأثیر دارد  های این پژوهش نشاااان داد که روش آموزش تئوری انتخاب به مادران بر میزان: یاافتههایاافته

(P<0/01)وری داری تیت تأثیر آموزش تئاای در گروه آزمایش به طور معنرابطهو  ،پرخاشااگری کلامی، فیزیکی طوری که میزان، به

  مشاهده نشد. گواهکاهش یافته است، ولی تلییرا  معنی داری در گروه  ،انتخاب به مادران

تلییر  ،زشااایبه دلی  ماهیت انگیآموزش تئوری انتخاب توان نتیجه گرفت که های پژوهش حاضااار مییافتهبا توجه به : گیرینتیجاه

 به کاهش پرخاشگری در فرزندان منجر شده است.، و نگرش والدین ،افکار ها،باور

 آموزان، مادران: پرخاشگری، آموزش تئوری انتخاب، دانشهاکلید واژه
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 مقدمه
دوران دبستان زمان مناسبی برای تشخیص مشکلا  عاطفی، 

و تیصااایلی آینده کودکان بوده و نقش حیاتی در  ،اجتمااعی

ز ایکی  . این دوره کهکودکاان دارد یاافتگیساااازشو  تیوب

و  شده ریزیشخصیت فرد پایه ،ترین مراح  زندگی استمهم

 هاینایافتگیساااازش. اغلب اختلالا  و (1) گیردشاااکا  می

وران به د رفتاری پس از دوران کودکی، ناشی از کمبود توجه

است.  تیوبحساا  کودکی و عدم هدایت صایید در روند 

توجهی منجر باه عدم ساااازش و انطبا  با میی  و بروز این بی

 (.2شود )انیرافا  گوناگون در ابعاد مختلف برای کودک می

ترین مشاااکلااا  کودکااان دوره دبساااتااان، شااااای  از یکی

اساات و  آنعلت اصاالی  نایافتگیکامکه  اساات پرخاشااگری

هرگوناه پرخاشاااگری برآمده از فقدان در دساااتیابی به هدف 

و خشاام نایافتگی بر اسااا  مطالعا  انجام شااده، کاماساات. 

نایافتگی کامدارای رابطه مستقیم هستند؛ به عبارتی هر چه میزان 

توان شاااهد میزان بیشااتر باشااد، می اهداف، فرد در رساایدن به

مشااکلا  رفتاری از جمله  شااناخت .پرخاشااگری بیشااتری بود

 تواندموق  میدبسااتانی و مداخله به کودکانپرخاشااگری در 

 وجود . شواهدی(3)تر شادن وضعیت جلوگیری کند وخیماز

 با ضداجتماعی دوران خردسالی دهد رفتارمی نشاان که دارد

پرخاشگری  (.4است ) ارتباط در بزرگسالی دوران هایناتوانی

روز بو انیرافا  شااناختی و ها ارساااییحالت منفی ذهنی با ن به

ار شاااود. همننین هرگونه رفتنایافته گفته میساااازشرفتارهای 

 که منجر به آسایب رساندن به میی و کلاآشاکار اعم از فیزیک

 (. 9) شود، پرخاشگری نام دارد نظایر آن شخص، شیء و یا

؛ بندی شاده استپرخاشاگری از جها  گوناگونی تقسایم

، پرخاشگری 2، پرخاشگری خصمانه1پرخاشگری کنشیمانند: 

در  (.6) 4، پرخاشاااگری آشاااکار و ارتباطی3فیزیکی و کلامی

ای که تیت عنوان پرخاشگری کنشی پرخاشگری وسیله واق ،

آماده اسااات، در نظریاه یاادگیری اجتمااعی بندورا، به عنوان 

                                                           
1. Aggressive aggression 

2. Hostile aggression 

 مهارونی های بیرکه به وسیله تقویت تعریف شده است رفتاری

شااود. پرخاشااگری خصاامانه که تیت عنوان پرخاشااگری می

های نظری در الگوی ریشاااه ،اسااات بیان شااادهواکنشااای نیز 

ه ه بدارد و پاسااخی اساات کنایافتگیمبتنی بر کامپرخاشااگری 

ا دن یزکننده به قصاد آسیبآمیز یا ناکامیک موقعیت تیریک

شاود. پرخاشاگری فیزیکی صادمه رسااندن به دیگران داده می

های بدنی، مث  کتک زدن شاام  اعماب فیزیکی و پرخاشگری

اعمالی مانند فیاشی به  میو پرخاشگری کلا اساتو ه  دادن 

پرخاشااگری آشااکار هم شااام  شااود. ه میکردن و ناساازا گفت

که  است در حالیو هم شام  پرخاشگری پرخاشگری فیزیکی 

پرخاشاگری ارتباطی شکلی از پرخاشگری پنهان است که طی 

دد در صاا فردیآن فرد با توساا  به ایجاد اختلاب در رواب  بین

(. در کودکان خردساب، 0آید )آسایب و آزار به دیگران بر می

این  کودکان در زیرا ای استپرخاشاگری بیشاتر از نوع وسیله

ه طور بند. ساانین احسااا  مالکیت نساابت به متعلقا  خود دار

 پرخاااشاااگری بااه خاااطر احسااااا معموب در دوره کودکی 

های ها و نیازعدم امکان دسااترساای به خواسااتهو  نایافتگیکام

ا و هدلی  عدم تیم  شکستکودک به کند. ، بروز میدرونی

ی  یا اکند و احتمالا وساااراحتی گریه میبه ، ها ناایافتگیکاام

در این سااان به  کند.پر  می ،اشااایایی را که در دسااات دارد

جانشاااین پرخاشاااگری فیزیکی و کلامی  ترتیب پرخاشاااگری

های اولیه مدرسه، پرخاشگری در ساابولی  شاودجسامانی می

 ادند شود؛ مث  انتقاد، دشنامبه صاور  خصمانه ابراز می غالباً

 (. 8) تضادورزییا 

توانند با بروز اختلالا  رفتاری از جمله عواما  مختلفی می

های پژوهشودکان رابطه داشاااته باشاااند. پرخاشاااگری در ک

 رفتاری هایزمیناه عواما  مرتب  باا اختلااب در کاه مختلفی

 برداشته در را این نتیجه اغلب، اسات گرفته کودکان صاور 

 ارتباط نیوه بیشااتر حاصاا  رفتاری کودکان، هایاختلاب که

 و؛ (9) زیساااتی و ارثی عوام  تا اسااات کودک با والادین

3. Physical and verbal aggression 

4. Apparent and communicative aggression, 



 و همکاران لیلا چگینی                                                              فرزندان                                تأثیر آموزش تئوری انتخاب به والدین بر پرخاشگری

03 

ره 
دو
ک، 

ود
 ک
ان
رو
ت 
لام
 س
مه
لنا
ص
ف

6
ره 
ما
 ش
،

1
ار 
 به
،

13
98

 

 

 اختلاب و نوالدی سوءرفتار بین که اندگرفته نتیجهپژوهشاگران 

نشاااان  رابطه و این دارد وجود مثبت ارتباط ،کودک رفتاری

 خصاوصاااً رفتار و خانوده عام  که اساتوضاوع م این دهنده

 هایبروز اختلاب در مهمی نقش کودکی دوران والادین در

 (. 17دارد ) و بزرگسالی کودکی در رفتاری

اهمیت نقش والدین در تربیت فرزندان بناابراین با توجه به 

ها و و همننین باا توجاه باه مسااااشا  و مشاااکلاتی که خانواده

ز یکی ا ،اندباالاخص والدین کودکان پرخاشاااگر با آن مواجه

های آموزشاای که برای پیشااگیری و درمان پرخاشااگری روش

این (. 11آموزش والدین اسات ) ،مفید باشاد دتوانکودکان می

 والدین به اساات اجتماعی مبتنی یادگیری اصااوب بر کهروش 

 رفتارهای پیامدهای وامدها با شاااناخت پیشااا کاه آموزدمی

 بر نظار  شاایوه ها،آن تعریف دقیق فرزندان خود، نامناسااب

شاااده، ریزیبرنامه و عمدی انگاشاااتن نادیده این رفتاارها،

 فرزندان رفتارهایتنبیهی، غیر فنون دیگر و موقت میرومیت

 توجه وسااایله به را مناساااب رفتارهای و دهند تلییر خود را

 به تا کنند تقویتاراشاه پااداش  و ،تشاااویق کلاامی کردن،

  (.12یابند ) دلخواه، دست رفتارهای

های متقاب  و صاامیمیت شااناسااان باور دارند واکنشروان

 عاطفی کودک را تشاااکی  -شاااناختی تیوبوالدین اساااا  

روانی را کاهش  هایو خطر ابتلاای کودک به اختلاب دهادمی

، های شااخصاایتیشااخصاایت و ویژگی(. همننین 13دهد )می

ا ب به خصوص مادران والدین سلامت روان ووضعیت بهداشت 

گزارش والاادین از شااااد  و نوع مشاااکلااا  رفتاااری  نیوه

های درمانی یکی از روش؛ بنابراین (14رابطه دارد ) ،کودکاان

ودکان ه در ککه برای درمان و پیشگیری رفتارهای پرخاشگران

ای هآموزش والدین است. از جمله شیوه ،توان استفاده کردمی

هش میزان در کاامیتوانااد نقش مهکاه می والادین آموزشااای

 1داشته باشد، آموزش تئوری انتخاب اختلالا  رفتاری کودکان

 به آنان است.

                                                           
1. Choice theory  

 شدیزی ریهپا 2گلاسر توس  1998 ساب انتخاب در نظریه

 قدر ، تعلق، عشااق و انسااان )بقاء، اساااساای نیاز بر آن در و

 آن زا هاانسااان تمام که انگیزش شااد تأکید (تفرید و، آزادی

 مقایسه و خود مطلوب دنیای به با توجه گیرد. افرادمی نشاا 

کاملاً  صاااور  به اند،کرده درک دنیا از که با واقعیتی آن

 نیازهایشاااان انتخاب به نی  برای را رفتارهایی هوشااامندانه

 بخش رفتارها نتیجه این کاه وقتی تاا واق  در و کننادمی

 ،پرخاشااگری معنا این در(. 19) دندهمی ادامه را آنها هسااتند،

 دسااات آن به عامداً و کرده انتخاب که فرد اسااات رفتاری

 برای رفتارها بعضاای اساات ممکن نظریه همین زند. بر طبقمی

باشند؛  ناکارآمد ،نیازها سایر برای ولی بخشنتیجه هدف یک

 بلندمد  در اما ،ثرؤم ماد هکوتاا در پرخااشاااگری مثلااً

 تنها انتخاب تئوری اصااوب طبق .اساات خشبزیان و ناکارآمد

 این فرد، ادراکی و کیفی دنیای اصلاح و تلییر با تا است لازم

 انهانگارسه  انتخاب از فرد تا زد هم بر را مد کوتاه توازن

 (.16) کند انتخاب را دیگری مؤثر رفتار و برداشته دست

 آموزش ( نشاااان داد10زمانی، رشیسااای و زمانی ) پژوهش

های و ذهنیت رفتارهای ناکارآمد اعث کاهشب تئوری انتخاب

. نتایج مطالعا  دیگر نیز نتایج است شده شناختی والدینروان

 آموزش تأثیر مثاب، برای مشاااابهی را به دنباب داشاااته اسااات؛

با خشااام  کناار آمدنافزایش راهبردهاای  بر انتخااب تئوری

 گریمهار توانا و حرمت خود (، افزایش18) وپرخاشاااگری

 (،27)کنار آمدن راهبردهای  و مهاارگری (، منب 19) درونی

هویت  بیران کاهشو  (،21)حرمت خود و پذیریمسااؤولیت

 است. شده داده تأیید ،(22)

بر  ،یمکنوید ما بیش از آننه تصااور میگنظریه انتخاب می

سااافااناه بخش زیاادی از این أمتا و داریمکنترب  زنادگی خود

ی هایهای ما در سااااببذر تمام بدبختی .مؤثر نیسااات مهارگری

معتقد  کهشاته باشیم شاود که با آدهایی ساروکار داه میکاشات

اند چه چیزی برای خود آنها درسااات هساااتناد ناه تنها دریافته

 نظریه انتخاب مخالف دانند.صلاح دیگران را نیز می، که اسات

2. Glasser 
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ر است. به اعتقاد گلاس "دانممن صلاح تو را می"سانت باستانی 

بیرونی،  مهارگریهای اسااااسااای، والدین هر چه زودتر از نیاز

ها و نیازها، آگاه شااوند در شااناخت خواسااتهو انتخاب رفتار، 

 نیز در والدگریتر خواهند بود. اصاااوب اولیه موفق والادگری

 ز عشااق و میبت بساایار و عدم تنبیهتئوری انتخاب عبارتساات ا

(23.) 

ن به وضوح ارتباط بی تئوری انتخابدر کتاب  (24گلاسر )

بیان  مقتدرانه والدگریو سبک  عشق و میبترا با تئوری این 

نتیجه عدم ارتباط  فرزندان پرخاشااگریکند و معتقد اساات می

بدین صااور  که  ،والدین اسات والدگریمناساب بین سابک 

انگارانه و پدر سااابک ساااه  والدگریمادر سااابک  اصاااولااً

 ای دارد.پرخاشگرانه والدگری

( در پژوهشی تیت عنوان، نقش 29) ویلرزو دی ویلرزدی

زباان در تیوب فرزنادان نشاااان داد، بین زبان بدنی )رفتارهای 

تکانشاای( و کلامی )پرخاشااگری( مرز باریکی وجود دارد که 

کنند با کدام یک از این دو زبان با فرزندان والدین انتخاب می

با همان زبانی که صااایبت  در نتیجاه خود صااایبات کنناد و

یااابنااد و بر اسااااا  مطااالعااا  تیوب میان کننااد فرزناادمی

پژوهشااگران علوم اعصاااب در هیپوکامح و حافظه آنان تثبیت 

نتااایج پژوهش  گردد.و بااه همااان صاااور  متبلور می شااااده

( 20) وندنبی (، 26قنبری حسااام آبادی ) فر، کیمیایی ومهدیان

( نیز به بررساای رفتارهای والدین و حضااور در 28)کوساانو و 

اجتماع با همان تداعی های رفتاری ساااخن گفته اسااات با این 

که این پژوهش ها در همه ساانین انجام شااده اساات و  تفاو 

 آموزان انجام گرفته است.پژوهش کنونی بر روی دانش

ی از پرخاشگری یک پژوهشگران، بیشاتربه نظر  در مجموع

وای اساات؛ وقتی والدین با میتنایافتگی کامالی پیامدهای احتم

تئوری انتخاب آشنا شوند و از پنج نیاز اساسی فرزندشان آگاه 

های در رواب  با همسااار و فرزند از روشهمننین بااشاااناد و 

ای ندان در ارضاافرز کنند،اسااتفاده ی کمتربیرونی   مهارگری

یجه و در نتکرده  را تجربهناایاافتگی کاامنیاازهاای خود کمتر 

هم احتمالا کاهش خواهد یافت؛ بنابراین با  آنها پرخااشاااگری

توجه به آننه اشااره شد و از آنجا که تاکنون پژوهش چندانی 

پژوهش ، شاااده اساااتانجام نآموزش تئوری انتخاب در زمینه 

ا آی حاضار در پاساخ به این ساواب اساسی مطرح شده است که

خاشاااگری فرزندان آموزش تئوری انتخااب باه ماادران، بر پر

 ثیر دارد؟أآموز آنان تدانش

 روش 
پژوهش حاضاار از  کنندگان الف( طرح پژوهش و شاارکت

آزمون و آزمایشاای و طرح مورد اسااتفاده از نوع پیشنوع نیمه

جاامعاه آماری پژوهش شاااام  بود.  گواهآزمون باا گروه پس

آموزان پسار ابتدایی مشلوب به تیصی  در مادران دانشتمامی 

-96دبساتان شااهد پسرانه ناحیه یک همدان در ساب تیصیلی 

 پژوهشدر این پژوهش باا توجه به اهداف و طرح بودناد.  99

نفر از مادران با اسااتفاده از  37ای به تعداد مورد اسااتفاده، نمونه

 به این معنی که پس ؛گیری هدفمند انتخاب شاادندروش نمونه

در سه ماهه اوب ساب تیصیلی  آموزاندانشاز مشاهده رفتاری 

و نیز مصااااحبه با معلمان مدرساااه و والدین و بررسااای  96-99

د و شدن شناساییآموزان، کودکان پرخاشگر های دانشپرونده

به صاااور  نمونه . ساااپس افراد مورد نظر انتخاب شااادنمونه 

)هر گروه  شدند جایدهی گواهتصادفی در دو گروه آزمایش و 

عنوان گروه آزمایش و مادر به 19؛ به این صور  که نفر(.  19

مااادران گروه عنوان گروه گواه انتخاااب شااادنااد. مااادر بااه 19

قرار گرفتناد ولی باه  آزماایش تیات آموزش تئوری انتخااب

 لازم به ذکر استمادران گروه گواه هیچ آموزشای داده نشاد. 

 بالاتر ازصااایلا  از نمونه، ساااطد تی شااارای  خروا والدین

 شناسی بود.ارشد و تخصص روان کارشناسی

پژوهش، سن این والد )مادر( گروه آزمایش در  19از بین 

نفر  0( ساااب، ساان 31-39نفر بین ) 4(، ساان 29-37نفر بین ) 3

گروه و در ب بودسااا 47و ساان یک نفر بالاتر از  ،(36-47بین )

( ساب، 31-39)نفر بین  6(، سان 29-37نفر بین ) 2، سان گواه 

 ها بالاترنفر از آزمودنی 2و سن  ،( سااب36-47نفر بین ) 9سان 

والااد )مااادر( گروه آزمااایش در  19ساااااب بود. از بین  47 از
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 و ،نفر تیصیلا  دیپلم 8نفر تیصایلا  زیر دیپلم،  3پژوهش، 

نفر  19نفر دارای تیصیلا  دانشگاهی بودند. از طرفی از بین  4

نفر میزان تیصیلا  زیر  4ه در پژوهش، والد )مادر( گروه گوا

نفر دارای تیصااایلااا   3و  ،نفر تیصااایلااا  دیپلم 8دیپلم، 

والاد )مااادر( گروه  19از بین  در نهاایاات .ناددانشاااگااهی بود

نفر دارای دو  8نفر دارای یک فرزند،  4آزماایش در پژوهش، 

گواه  گروهو در  نفر دارای سه فرزند یا بیشتر بودند 3و  ،فرزند

و  ،نفر دارای دو فرزند 6نفر دارای یک فرزند،  4ژوهش، در پ

 نفر دارای سه فرزند یا بیشتر بودند. 9

 مقیااا  هااا در این مطااالعااه ازبرای گردآوری داده  ب( ابزار

 مو مقد نسبحسینی ،آذرواحدی، فتیی کودکان پرخاشگری

به سنجش ابعاد مختلف پرخاشگری در که شد  ( استفاده1380)

سوالی  43ن مقیا  یک پرسشنامه . ایاختصااص داردکودکان 

 و دشاااو  مربی یا والدین کودک تکمی  میاسااات که توسااا

 اند که عبار اسااتمقیا  شااام  یک نمره کلی و چهار خرده

 -پرخاشاااگری فیزیکی، 1تهااجمی-از: پرخااشاااگری کلاامی

دهی . نمره4خشم تکانشیو ،  3ایپرخاشاگری رابطه ،2اجمیته

، به 7ای )اصااالا درجه 9مقیا  لیکرتی  پرساااشااانامه در یک

و اغلب  3ار در هفتاه ، یاک با2، یاک باار در مااه 1نادر  

مقیا  از جم  نمره که نمره هر خرده شااودنجام می( ا4روزها 

ها مقیاا خردهمیساااوالاا  مربوطاه و نمره کا  از جم  تماا

ضاریب پایایی پرسشنامه به روش آلفای  (.29) آیددسات میبه

 گفت توانمی که دساات آمد به 92/7 ک  مقیا کرونباخ در 

 بضااری . همننینمقیا  از اعتبار مطلوبی برخوردار اساات این

 -فیزیکی تهاجمی، کلامی پرخاشااگری برای کرونباخ آلفای

، 921/7، 930/7ترتیب  به تکانشی خشام و ،ای رابطه تهاجمی،

 (.29به دست آمد ) 88و  943/7

یک شااااخه تئوری انتخاب به عنوان   ایج( برناامه مداخله

های شاناسای نوین شاخصاااای مر بااااوط بااااه انتخااااابروان

آموزه اصاالی ایان تئاوری ایان است که افراد  .هاسااتانسااان

بر زناادگی خاود کنتارب  کنناادماایبیش از آننه که تصااور 

وثر و کارآمد ؤم هااما بخااش زیااادی از ایاان کنتارب دارنااد،

نیساات. طبق ایاان تئااوری تمااام کارهااایی کاه افاراد انجاام 

د خو دهنااد از جملاه احساا  فلاکات و بادبختی توسا ماای

 توانناد ماا را بادبختمایدیگاران نو شاوند مایافراد انتخااب 

تاااوان از آنهاااا مااایتمام آنناااه کاااه  یاااا خوشااابخت کنناااد.

اما اطلاعاااا   هاااا داد اطلاعاااا  اسااات،دریافت کرد یا باااه آن

تواناد باه خاودی خاود در فارد احساا  یاا عملای ایجااد ماین

یم تصام ،شاودمای ملزهایی که وارد . افراد با پردازش دادهکند

در واقا  طباق ایان  .انجاام دهند را گیرناد کاه چاه کااریمای

شاااود ماااا چااارا و چگوناااه رفتاااار را مااایتئاااوری مشاااخص 

ماااا هماااواره در حااااب انتخاب  ، یعنیکنااایممااایانتخااااب 

، خلاصه 1در جدوب (. 24چگونگی رفتارهای خودمان هستیم )

 برنامه آموزشی در جلسا  مختلف اراشه شده است.

 
 محتوای برنامه آموزشی بر اساس تئوری انتخاب  1جدو  

 جلسه او 
منطق  و معرفی برنامه درمانی

 زیربنایی آن

توضید طرح و  ،آزموناجرای پیش ،بیان قواعد جلسه آموزش )اص  رازداری، مد  زمان جلسا  (

 چگونگی اجرای آن

 های مختلف آنتعریف پرخاشگری، انواع خشونت و علت -

 وری انتخابئدر ت والدگریهای کاهش پرخاشگری و شیوه -

 جلسه دوم

چرایی و چگونگی معرفی 

ا و صدور رفتار از سوی م

ثیر أمعرفی نیازهای بنیادین و ت

 آن در زندگی افراد

 زند، یک رفتار است و همه رفتارهای ما معطوف به هدفی است.میتوضید اینکه هر چه از ما سر  -

 یکی از نیازهای اساسی ما است. ءهدف تمام رفتارهای ما، ارضا -

 ودنیازهای خرخ و شناخت و ترسیم نیم تفریدو بقا، عشق و میبت، قدر ، آزادی، نیاز اساسی  9معرفی  -

                                                           
1. Verbal-aggressive aggression 

2. Physical-aggressive aggression 
3. Relational aggression  
4. Impulsive anger 
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 سومجلسه
 با تفاو  نیازها و آشنایی اعضا

 هاخواسته

 ها و بیان تفاو  آنها با نیازها-توضید خواسته -

 ها نهفته است.خواستهفراسوی بررسی نیازهایی که  -

 پرخاشگری وصیف و تبیینت -

-ودگوییخزدایی و مانند تنش تربیتی و رفتاری و آرام سازی با هدف کاهش رفتارهای پرخاشگرانهبیان اصوب  -

 های مثبت

 چهارمجلسه

معرفی رفتار کلی و آشنا سازی 

لفه تشکی  دهنده ؤم 4افراد با 

، و : فکر، عم ، احسا رفتار

 فیزیولوژی

 فکر و عم  به طور مستقیم و احسا  و فیزیولوژی به طور غیرمستقیم، با اراشه مثاب مهارتاکید بر  -

 بخشی تلییر عم  و فکر بر احسا  و فیزیولوژین دادن اثریک تمرین برای نشا -

 توضید مفهوم افسردگی -

 گونه با توجه به اص  انتخاب رفتارتوضید رفتار مسئولانه و انتخاب رفتارهای افسرده -

 مپنج جلسه

 ،فرضیه مهارگریآشنایی با 

هفت عاد  مخرب و هفت 

 عاد  مهرورزی

 بیرونی و نقش مخرب آن در رواب  صمیمانه مهارگریآشنایی با مفهوم  -

 آشنایی با هفت عاد  مخرب و جایگزینی آن با هفت عاد  مهرورزی -

 تکلیف خانه برای مراعا  این رفتارها تا جلسه آینده -

 های چهارگانهتعارضمعرفی  جلسه ششم

 اراشه گزارش تکالیف خانه توس  مراج  -

ب( اجبار از طرف  ،خواهدمیهای چهارگانه : الف( اجبار طرف مقاب  به انجام کاری که نمعرفی تعارض -

( د ، وخواهندمیطرفه به انجام کاری که هیچ کدام نا( اجبار دو ،خواهیمیمقاب  به انجام کاری که تو ن

 خواهی.میاجبار خود به انجام کاری که ن

 آموزش دنیای کیفی جلسه هفتم

 هاآزمودنیمعرفی دنیای کیفی و شناساشی دنیای مطلوب  -

خرب و مم خوردن ترازوی داشته و خواسته و روش اصلاح ترازو با رواب  غیرهتوضید سیستم ادراکی و به -

 پذیریمسئولیت

، رابیخواهم( و دنیای واقعی )آننه دارم( و پیامدهای اضطکیفی )آننه میبررسی شکاف بین دنیای  -

 بیان تجربیا  آزمودنیو  و خشم حاص  از آن ،افسردگی

 جلسه هشتم
و اختتام  WDEPمعرفی 

 جلسا  درمان

 :بررسی سوالا  زیر

Wخواهی؟: چه چیزی را می 

Dدهی؟ا  انجام می: اکنون چه کاری برای خواسته 

E رساند؟میخواهی میدهی، تو را به آننه می: آیا آننه انجام 

pکارآمدهای اختصاصی تلییر انتخاب های نامک به آزمودنی برای شناساشی شیوه: ک، 

 بندیآزمون و جم اجرای پس

 

پس از کسب مجوزهای لازم و کسب رضایت د( روش اجرا  

ش مادران گروه آزمای ی، افراد نمونه انتخاب شدند و سپسبکت

جلسااه  8در  در معرض متلیر مسااتق  )آموزش تئوری انتخاب(

ر لازم به ذک. قرار گرفتناد هفتاه متوالی 8ای در طوب دقیقاه 97

 تئوری انتخاب آموزشی هایدورهاست پژوهشگر خود مدر  

را تیت نظار  استاد راهنما در پاییز و زمستان  آموزشبوده و 

به  مطالعه در مدرساه شاهد همدان برگزار کرد. در این 96-99

و در پایان از هر دو گروه  مادران گروه گواه آموزشی اراشه نشد

مورد تجزیه و دساات آمده به هایدادهآزمون گرفته شااد و پس

 تیلی  قرار گرفت.

کدهای اخلاقی مطالعه تمامی لازم به ذکر است که در این 

شناسی ایران و آمریکا و سازمان مطرح شده توس  انجمن روان

ایران مورد توجه  شاناسی و مشاوره جمهوری اسلامینظام روان

ه اطلاعا  شارا، احترام به اصااا  رازداری؛ ماانناد: قرار گرفات

هااای آزمودنیکااافی در مورد چگونگی پژوهش بااه تمااامی

 نامه کتبی به منظور شرکت درضاایتکساب ر، کنندهشارکت

صااور  لزوم حتی پس از پیگیری درمانی در  جلسااه آموزش،

م در مورد ماهیت پژوهش و ه اطلاعا  لازشارا، پاایاان پژوهش

 امکان انصاااراف، و میرمانه بودن نتایج درباره بخشااایاطمینان

 ها در صور  عدم تمای  به همکاری در هر مرحله ازآزمودنی

 پژوهش. 
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آزمون و ها در پیشآمده از پرسااشاانامهدسااتهای بهداده

های آماری توصااایفی از قبی  آزمون باا اساااتفاده از روشپس

 هااایمیاانگین، انیراف معیااار، توزی  فراوانی و همننین روش

ورد ممانند آزمون تی مسااتق  و کوواریانس آماری اسااتنباطی 

 SPSS یافزارهاتجزیه و تیلی  قرار گرفت. همننین از نرم

 ها استفاده شد.در جهت تیلی  داده  23

 هایافته
میانگین گروه آزمایش در ها نشاااان داد که نتاایج تیلیا  داده

 نساااباات بااه (4/29)آزمون در پس میتهاااج -مؤلفااه کلااامی

گواه در گروه  اسااات، ام ا یاافته کااهش( 4/33)آزمون پیش

تلییر  (33)آزمون پیش بااه نساااباات( 32)آزمون پس نمرا 

. همننین نتایج نشان داد که میانگین گروه یافته اساتن چندانی

 (8/26)آزمون پس در میتهااج -آزماایش در مؤلفاه فیزیکی

ا در گروه اماساات،  یافته کاهش (2/37)آزمون پیش نساابت به

 (8/29) آزمونپیش به نساابت (8/28)آزمون پس نمرا  گواه

گروه آزمایش میاانگین ای در بعاد رابطاهنکرد.  تلییر چنادانی

( 133/19)آزمون پیش نساااباات بااه (033/10) آزمونپس در

آزمون پس نمرا گواه در گروه  اسااات، ام ا یاافتاه کااهش

نکرده  تلییر چندانی (266/18)آزمون پیش به نسبت( 033/18)

 میاانگین گروه آزمایش در بعد تکانشااای درهمننین  .اسااات

و  (633/19)آزمون پیش نساااباات بااه (133/19)آزمون پس

 نساابت (2/19)گواه آزمون گروه پس همننین میانگین نمرا 

  رخ نداده است. تلییر چندانی (4/19)آزمون پیش به

از آزمون دسااات آمده جهات بررسااای معنااداری نتایج به

در ابتدا اساااتفااده شاااد و قبا  از انجام،  تیلیا  کووارایاانس

 ررسیببرای مورد تأیید قرار گرفت. آزمون  این هایفرضپیش

هااای کجی و بودن نمرا  بااه دساااات آمااده از آماااره نرماااب

اراشه شااده  2 کشاایدگی اسااتفاده شااد که نتایج آن در جدوب

 است.
 

   کجی و کشیدگی برای بررسی نرما  بودن متغیرهای پژوهش2 جدو 

 شاخص
 گروه کنتر  گروه آزمایش آزمون

 کشیدگی کجی کشیدگی کجی 

فه
مؤل

ی 
ها

ی
گر
اش
رخ
پ

 

تهاجمی -کلامی  
 -940/7 286/7 733/7 422/7 آزمونپیش

 887/7 048/7 -413/7 -719/7 آزمونپس

 تهاجمی -فیزیکی
 -871/7 366/7 -179/7 489/7 آزمونپیش

 974/1 831/7 -638/7 -109/7 آزمونپس

 تکانشی
 -776/1 -640/7 -789/7 -087/7 آزمونپیش

 -770/7 760/7 967/1 -794/1 آزمونپس

 ایرابطه
 -918/7 -717/7 -348/7 444/7 آزمونپیش

 -263/7 -467/7 -698/7 761/7 آزمونپس

 

شاااود همه مشااااهاده می 2طور کاه در جادوب هماان

 که در نتیجه دارند -2+ تا 2ای بین آمارهمتلیرهای فو  

فرض در پژوهش و این پیش هستند دارای توزی  نرماب

 آزمون نتایج، 3در جدوب  حاضاار رعایت شااده اساات.

 در و آزمااایش گواه گروه دو تفاااو  کوواریااانس

 گزارش شده است. پرخاشگری
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 پرخاشگری در و آزمایش گواه گروه دو تفاوت کوواریانس آزمون نتایج  3جدو  

 ETA2 معناداریسطح  F لامدا ویلکز های آماریشاخص

 499/7 717/7 392/4 949/7 گروه

 

بین دو گروه در حیطااه  3بااا تاوجااه بااه نتااایج جاادوب 

بااه  ؛( وجود داردP 717/7پرخاااشاااگری، تفاااو  معناااداری )

توان گفات، تفااو  بین نمره دو گروه، بیان عباار  دیگر، می

ن به والدیآموزش تئوری انتخاب کننده این مطلب اسااات که 

. با ثیر داشته استأ)مادر( بر کاهش پرخاشاگری کودکانشاان ت

این تلییرا  یا  49/7 توان گفتدر نظر گرفتن مجذور اتا، می

، نتایج تیلی  4در جدوب  ثیر مداخله اسااات.أبهبود ناشااای از ت

های پرخاشاااگری مقیا کوواریاانس چنادمتلیره درباره خرده

 اراشه شده است.

 
 های پرخاشگریمقیاسنتایج تحلیل کواریانس چندمتغیره خرده  4جدو  

 اندازه اثر سطح معناداری F میانگین مجذورات درجه آزادی مجذورات مجموع متغیر منبع

 گروه

 348/7 7772/7 814/12 327/68 1 327/68 تهاجمی-بعد کلامی

 232/7 713/7 267/0 249/42 1 249/42 یتهاجم -بعد فیزیکی

 720/7 429/7 699/7 491/7 1 491/7 تکانشیبعد 

 198/7 749/7 489/4 687/0 1 687/0 ایبعد رابطه

 

آموزش تئوری انتخاب به دسااات آمده، بر اسااا  نتایج به

 772/7)پرخاشاااگری تهاجمی  -بُعاد کلاامیوالادین بر میزان 

p=، ،) تهاجمی -بُعد فیزیکی ( 713/7 p= )ایبُعد رابطه ، و 

 مؤثر بوده اسااات که از (=p 749/7 ) کودکان پرخاشاااگری

گری پرخاشبُعد تکانشی بر  ولی معنا دار است نیز لیاظ آماری

 (.  =429/7pتأثیر معناداری نداشته است )، کودکان

 گیریبحث و نتیجه
تأثیر آموزش تئوری هدف از انجام پژوهش حاضااار، بررسااای 

آموز آنها در دانشفرزندان  انتخاب به والدین بر پرخاشااگری

موزش آنشان داد که دست آمده های بهیافته بود.مقط  ابتداشی 

 داریمعنا باه مادران بر میزان پرخاشاااگری کودکان آنان تأثیر

 ، دربه مادران آموزش تئوری انتخابباه عباار  دیگر،  ؛دارد

، در گروه آزمایش تلییر ایجاد پرخاشگری کودکان آنانمیزان 

 چنین تلییری دیدهگواه، است، در صورتی که در گروه  کرده

 . شده استن

ه ها نشان داد کمقیا تر نتایج در سطد خردهبررسای دقیق

آموزش تئوری انتخاب به مادران، موجب کاهش پرخاشااگری 

 فرمهدیانه مطالع با نتایجاین یافته  که کودکان شده استمیکلا

اثربخشی توانمندسازی روانی ( با عنوان بررسی 26) و همکاران

بر کااهش پرخاشاااگری و  اجتمااعی مبتنی بر نظریاه انتخااب

  وندنبینتایج مطالعه . همننین اسااتهمسااو ، افسااردگی زنان

( نشاااان داده اسااات والادینی که وقت بیشاااتری صااارف 20)

کنند دارای کودکانی هستند که کمتر به سمت فرزندانشاان می

 لاسااربه اعتقاد گکنند. می گرایش پیدارفتارهای پرخاشااگرانه 

 مهارگریوالدین هرچه زودتر از نیازهای اسااسی، عقاید  (24)

اه تفاو  خواسته ها و نیازها، آگو بیرونی، انتخاب رفتار کلی، 

تر خواهند بود. آگاهی موفق پرورش فرزندان خودشاااوناد در 

آنها را  که شودمیوالدین از نیازهای اسااسای فرزندان موجب 

نند و کمتری را تجربه کنایافتگیکامبرآورده کرده و فرزنادان 

 ابد.یمیکمتر فرصت ظهور  ،در نتیجه رفتار پرخاشگرانه

دست آمده در این پژوهش نشان داد که های بهتیلی  داده

آموزش تئوری انتخاب به مادران منجر به کاهش پرخاشااگری 

 ولویسا و اندرسوندر این ارتباط  فیزیکی کودکان شده است.

د که همانند دیگر رفتارهای ندانمی( پرخاشگری را رفتاری 37)
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دکان کوو شااودمیاجتماعی به واسااطه تقلید و تقویت آموخته 

گلاساار  .دکننمیپرخاشااگری را از بزرگسااالان آموخته و تقلید 

که بر  را والدگری نیز در کتاب نظریه انتخاب خود اصوب اولیه

 عشااق و میبت بساایار و عدم تنبیه ،نظریه انتخاب مبتنی اساات

فتار کمتر شاهد ر ،در نتیجه وقتی کودکان ؛معرفی کرده اسات

شااده ر کمتآمیز والدین باشااند و تنبیه بدنی یا روانی خشااونت

 (.24)دهند رفتارهای پرخاشگرانه کمتری نشان میباشند، 

ش آموز این بود کهیکی دیگر از یاافتاه های این پژوهش 

کان ای کودبه مادران، میزان پرخاشااگری رابطهتئوری انتخاب 

ن قاب  تبییگلاساار بر اسااا  دیدگاه  که را کاهش داده اساات

فت بیش از هاسات. این متخصص تئوری انتخاب معتقد است: 

را از  هاهمین عاد  والدیناگر که  عااد  مخرب وجود دارد

نند، رابطه مؤثر و کارآمدی حذف کفرزندان رابطه بین خود و 

ی ادر غیراین صااور  رابطه به اندازهشااود، بین آنها برقرار می

شود که هیچ امکانی برای احیای آن وجود نخواهد یتخریب م

. 2انتقاااد کردن،  .1 :داشااات. رفتااارهااای مخرب عبااارتنااد از

. تهدید 9. نق نق کردن، 4. شاااکوه کرده، 3سااارزنش کردن، 

. (26. باا دهی یا حق حساب دادن )0 و کردن،. تنبیه 6کردن، 

رابطه را از رفتار  زمانی که والدین رفتارهای مخرب در نهاایت

کنناد و وظاایف خود را در ارتبااط با فرزندان میخود حاذف 

، بیرونی مهارگریکنند تا از عقیده میدهناد و تلاش میانجاام 

ر د در رفتاار باا فرزنادان خود اجتنااب کنند، از بروز شاااکاف

تیب ؛ بادین ترکننادرابطاه بین خود و فرزنادان پیشاااگیری می

تئوری انتخااب نیز تبادیا  به یک الگوی رفتاری در کودکان 

آموزش  درباره نقش( 31) پیترساااوننتاایج مطالعه  شاااود.می

 اهش رفتارهای ضدصیید به والدین بر کوالدگری  هایشیوه

ساااو طالعه هم، با نتایج این مشاااکنانه کودکاناجتماعی و قانون

  است. 

ها در این مطالعه نشاااان داد که آموزش نتاایج تیلیا  داده

ته تأثیر معناداری نداشاابعد تکانشاای تئوری انتخاب در کاهش 

گیری عمیق تواند شاااک دلاایا  اصااالی این یافته میاسااات. 

الد مد  ودک باشد که به دلی  رواب  طولانیدر کوها بنهروان

ار ابراین رفتبن ،نهادینه شاااده اساااتو کودک شاااک  گرفته و 

بعد از  ثیر مناسبی بر اینأمد  نتوانسته تصایید والد در کوتاه

دار پرخاشاگری کودک داشته باشد. یکی دیگر از دلای  معنی

 ریتواند عدم غربالگ)تکانشی( میپرخاشاگرینشادن این بعد 

که ممکن اساات بعضاای از کودکان کودکان باشااد  صاایید

انند مهای دیگری پژوهش مبتلا به اختلابن ایکننده در شاارکت

کنشاای بوده باشااند که رفتارهای اختلاب نارسااایی توجه/فزون

اساات و آموزش تئوری انتخاب به بالا  در آنها بساایار تکانشاای

مادران آنها، به تنهایی در کاهش این حیطه از پرخاشگری مؤثر 

  نبوده است.

ی این مطالعه نشااان داد هایافتهبه طور کلی در هر صااور  

آموزش تئوری انتخاب روش مناسااابی در اصااالاح رواب  که 

جهت  آنرساااد اساااتفاده از به نظر میاسااات و کودک  -والد

پیشاااگیری و کاهش مشاااکلا   هاای والدگری،بهبود شااایوه

ک ی ،آنهایافتگی افزایش ساااطد ساااازشو  ،رفتاری کودکان

 اساسی است.ضرور  

هایی نیز بوده اساات؛ از جمله این مطالعه دارای میدودیت

ام انجمادران کودکان پرخاشااگر  فق  بر رویپژوهش حاضاار 

شاااده اسااات، در حالی که پدران نیز در تربیت فرزندان نقش 

 هتجبسیاری دارند. میدودیت دیگر این مطالعه این است که 

 از ساااوادبی افراد، )آموزش تئوری انتخاب( ماداخله انجاام

ند باعث ساااوگیری نتایج توامی شااادند که این خارا مطالعه

گیری شاااود؛ و باالاخره عدم اساااتفاده از روش نمونهپژوهش 

تصااادفی، میدودیت دیگر این مطالعه بوده اساات که باید در 

سااات دنتایج بهدر راساااتای ها با احتیاط عم  کرد. تعمیم یافته

 هامدیران و مربیان مدار  و مهدکودکشود می پیشنهاد آمده

 آموزش تئوری انتخاب قرار گیرند یتت رسمیبه صور  غیر

ریزان درساای و آموزشاای نیز میتوای و در سااطد کلان، برنامه

های های مختلف مانند مهار تئوری انتخاب را در قالب در 

 زندگی بگنجانند.
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 یکارشااناساا نامهپایان از برگرفته پژوهش این: قدردانی و تشااکر

 واحد آزاد دانشااگاه شااناساایروان رشااته در لیلا چگینی خانم ارشااد

علی  مشاااور  و میمد اسااماعی  ابراهیمی دکتر راهنمایی همدان با

 آن اجرای مجوز همننین. است 10127071991749 کد با صااحبی

 شااهر 1ناحیه  پرورش وآموزش اداره سااوی از نمونه افراد روی بر

 اداره مسااائولین از وسااایلااهباادین. اسااات شاااده صاااادر هماادان

 هماهنگی که مشاوره هسته کارشنا به خصاوص  وپرورشآموزش

 انجام را پژوهشوالدین و انجام این  آموزش جهت مدار  بالاازم 

 در که نمونه افراد و ،مدار  مربیان ،اداری کادر از همننین و دادند

 .شودمی قدردانی و تشکر ،کردند کمک ما به طرح این اجرای

 توسااا  مناف  تعارض گونه هیچدر این مطاالعه : مناافع تضاااد

 .است نشده بیان نویسندگان
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