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 Background and Purpose: Aggression in childhood and adolescence is a risk factor for substance 

abuse, delinquency, and violence in adulthood. Since one of the causes of aggression in this period 

is the lack of problem-solving skills; hence the present study aimed to investigate the effect of 

problem-solving skills training by storytelling on aggression and to compare this method with the 

common method of problem-solving skill training by D'zurilla.    

Method: This study was a quasi-experimental research with pretest-posttest control group design. 

The study population included all male primary school students of grade 5 and 6 in Tehran during 

the academic year 2014-2015. The sample included 36 aggressive students of the said population 

who were randomly assigned to two experimental groups and one control group. The experimental 

groups received 10 sessions of one hour training, but the control group received no intervention. 

Univariate and multivariate analysis of covariance were used to analyze the data.   

Results: The findings of this study indicate that both methods were significantly effective on the 

aggression of the participants. However, problem-solving skills training via storytelling was more 

effective in reducing the aggression (F = 8.78, P <0.001), physical aggression (F = 9.03, P < 0.001) 

and hostility (F = 8.83, P < 0.001). No significant difference was observed between the groups in 

terms of violence.  

Conclusion: Based on the findings of the present study, it can be concluded that due to their attractive 

content and emotional nature, stories are easy to recall and attract the attention of the participants 

and; thus, make the treatment sessions more attractive for children. On the other hand, stories are 

capable of teaching the cognitive reconstruction and challenging the child's automatic thoughts, 

which consequently will accelerate the process of learning and application of the acquired skills. 
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مقاله پژوهشی

 آموزاندانش پرخاشگری مختلف سطوح بر گوییداستان روش به مسئله حل هایمهارت آموزش تأثیر

 2، علیرضا مرادی1*کارهانیه زراعت

 ، ایرانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهرانشناسی سلامت، دانشکده رواندانشجوی دکترای روان. 1

 دانشگاه خوارزمی، شهر کرج، ایرانشناسی، شناسی، دانشکده رواناستاد گروه روان. 2
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 11/11/69دریافت شده: 

 12/10/69پذیرفته شده: 

 22/10/61منتشر شده: 

پرخاشگری در دوره کودکی و نوجوانی عامل خطری برای ابتلا به سو مصرف مواد، بزهکاری، و خشونت در بزرگسالی زمینه و هدف:  

بررسی  دفه باشناسی پرخاشگری در این دوره، فقدان مهارت حل مسئله است، بنابراین پژوهش حاضر است. از آن جا که یکی از عوامل سبب

روش معمول آموزش مهارت مقایسه این روش با آموزان و همچنین مسئله از طریق داستان بر پرخاشگری دانش اثربخشی آموزش مهارت حل

 انجام شد. زوریلمسئله با کمک راهبردهای ارائه شده توسط دی حل

سر پ آموزانبا گروه گواه بود. جامعه آماری نیز شامل تمامی دانش آزمونپس -آزمونشآزمایشی و از نوع پیطرح پژوهش حاضر، شبه روش:

پرخاشگر از جامعه مذکور بودند  آموزدانش 99بوده است. نمونه مطالعه،  60-69مقطع پنجم و ششم دبستان در شهر تهران در سال تحصیلی 

، تحت آموزش قرار ساعته کی جلسه 11های آزمایش طی تصادفی در دو گروه آزمایش و یک گروه گواه، جایدهی شدند. گروه طوربهکه 

 د.تفاده شمتغیره و چندمتغیره اساز آزمون کوواریانس یک هادادهای دریافت نکرد. برای تحلیل گرفتند و گروه گواه هیچ مداخله

 ها معنادار بوده است، امای هر دو روش بر میزان پرخاشگری آزمودنیاثربخشهای حاصل از این پژوهش بیانگر آن است که یافته :هاافتهی

(، و خصومت P<111/1( پرخاشگری فیزیکی )=111/1P< ،91/1Fآموزش مهارت حل مسئله از طریق داستان بر کاهش میزان پرخاشگری )

(111/1>P )بوده است. همچنین بین میزان خشم در بین سه گروه، تفاوت معناداری یافت نشد. مؤثرتردیگر،  نسبت به روش هایآزمودن 

ی راحتبهی ی کرد که داستان ها به دلیل جذابیت محتوایی و بار هیجانریگجهینت گونهنیا توانیمی پژوهش حاضر هاافتهبنا بر ی ی:ریگجهینت

شوند که جلسات درمان، جذابیت بیشتری برای کودک داشته باشد. و باعث می ندنکیمرا به خود جلب  هایآزمودنبه یاد آورده شده و توجه 

اعث تسریع فرایند ب جهینت رهستند که د کودک از سویی دیگر، داستان ها قادر به آموزش بازسازی شناختی و به چالش کشیدن افکار خودآیند

 شوند.های آموخته شده میکارگیری مهارتی و بهیادگیر
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 مقدمه
پرخاشگگگری کودکان و نوجوانان از دیرباز توجه زیادی را به خود جلب 

(، 1شود )کرده و یکی از موضوعات اساسی بهداشت روانی محسوب می

دلیگل این توجگه به تبعات این رفتارها برای هر دو فرد متجاوز و قربانی بر 

با مسگگائل مهمی مانند  یخشگگم در کودکی و نوجوان تجربه(. 2گردد )می

اعث ب تواندینوبه خود م که به، خطر طرد از سوی همسالان همبسته است

 یهارتضعیف در مدرسه، ترک تحصیل، مشکل در مها یافتگیسگازش

 ودشمربوط به مشگکلات روانی  یهاارجاع و میزان بالاتری از ،هئلمسگحل

طورکلی مشگگگکلات برخاسگگگته از خشگگگم یکی از دلایل مهم ارجاع به (.9)

شگگگناختی محسگگگوب ی روانهاکمککودکان و نوجوانان برای دریافت 

اختلالات رفتاری دوران بزرگسالی مانند  یهاشهیر(. همچنین 0شگود )می

و پرخگاشگگگگری در اختلگالات رفتاری دوران  ،ف مواد، بزهکگاریمصگگگر

 و نوجوانی پرخاشگگگگری در کودکیو  (0کودکی و نوجوانی قرار دارد )

منفی در بزرگسگگگالی اسگگگت که شگگگامل  پیامدهاییک عامل خطر برای 

 (.9د )شوو خشونت می ،بزهکاری سوءمصرف مواد،

ه رفتاری بشگگناسگگی پرخاشگگگری و اختلالات پژوهشگگگران، در سگگبب

آنها، ناتوانی در پردازش  نیترمهمکنند که از عوامل متعددی اشگگگاره می

و فقگدان مهگگارت  ،اجتمگگاعی یهگااطلگاعگگات، کمبود مهگگارت بینگانگهواقع

با طیفی از انحرافات  ی پرخاشگگگگرانه رارفتارها و (9) مسگگگئله اسگگگتحل

 1) کنندمشخص می ،مسئله ناکافی حل یهااجتماعی و مهارت -شناختی

 ی غلبه برهاروشیکی از  عنوانبهمسگگئله (. در نتیجه آموزش مهارت حل

 ها نیز حاکی از آن است که بین حل(. پژوهش6است ) شده مطرحخشم 

( و حتی سگگگلگگامگگت 11یگگافتگی رفتگگاری و هیجگگانی )مسگگگئلگگه و سگگگازش

تاکاهاشی، کاسکی  (، ارتباط قوی وجود دارد.11شناختی کودکان )روان

ای بر این نکته پژوهش مگداخلگه 01ی بر روی لیفراتحلنیز در و شگگگیمگادا 

ه ی معطوف بهافنرفتاری شامل -صگحه گذاشگتند که مداخلات شناختی

مسئله برای کودکان پرخاشگر، بسیار مفید بوده است آموزش مهارت حل

(12.) 

ی آن در طرفتاری است که -عاطفی-مسگئله یک فرایند شگناختیحل

ا مسائلی ب کنارآمدنیا  یافتگیسازشتا ابزارهای  کوشگندیفرد یا گروه م

، کشف کرده و یا به وجود را که در زندگی روزمره با آن مواجه هسگتند

ه شگگود کمسگگئله در بافت مدرسگگه باعث میی از حلریگبهره(. 19)آورند 

ی به چه چیز اندیشگگیدن، بیاموزند. از جابهکودکان چگونه اندیشگگیدن را 

مسگگئله اجتماعی از دو عنصگگر کلی و نسگگبتال مسگگتقل دیگر سگگو توانایی حل

اسگگت.  شدد   لیتشگگکمسگگئله ی حل هامهارتی به مشگگکل و ریگجهت

یف یند فراشگگناختی توصگگاعنوان یک فر نسگگبت به مشگگکل به یریگجهت

هیجانی شگگناختی یاهوارهکه شگگامل انجام عملیات بر روی طرح شگگودیم

 اتمشکل ارهدربو هیجانات کلی  ،هایابیکه عقاید، ارز ی استنسبتال باثبات

 در(. 6) کنگگدیمسگگگئلگگه فرد را منعکس م در زنگگدگی و توانگگایی حگگل

 و هاشروی افراد نسبت به مشکل، ریگجهتدرمانی برای تغییر در روان

فاده از است هاروشکه یکی از این  شگودیمی متعددی به کار گرفته هافن

ه ها و پتانسیل متعددی دارند کداسگتان و استعاره است. داستان ها، قابلیت

ه و پژوهشگران را ب بزرگسالدرمانگران کودک و توجه بسگیاری از روان

و داستان هم در حوزه درمان و هم  خود جلب کرده است. امروزه استعاره

کاربرد وسگگگیعی یافته هگای روانی به کودک و نوجوان در حوزه آموزش

است، زیرا وسایل منطقی و مولد برای ارتباط درمانی با کودک و نوجوان 

ها معمولال حول محور مشکل داستان کهییآنجا از( و 10کند )را فراهم می

بیمار اما در خارج از جهان او و بر محوریت شگگگخصگگگیت دیگری اتفا  

 صگگورتبهرفتارش را  تا خود، مشگگکلات و ابدییمافتد، بیمار فرصگگت می

موجب کاهش مقاومت بیمار  تینها دری از بیرون بنگرد، که ااسگگگتعگاره

ی و برجسگگته ادآوری قابلی راحتبهها (، علاوه بر آن داسگگتان10د )شگگومی

 ها، پیام داستانو این هیجان خوانندیم فراهای هیجانی را هسگتند و پاسگ 

 (.19زد )ساتر و در حافظه ماندگارتر میرا برجسته

ها در مورد بازیابی اطلاعات کلامی نشگگانگر آن اسگگت پیشگگینه پژوهش

بی جال صگگگورتبهشگگگوند که کلمات یاد آورده می که آنها زمانی بهتر به

 هاستفادکنار هم چیده شگده باشگند و از کلمات دارای بار هیجانی در آن 

های ویژگی که واجد همهها به دلیل آن داسگگگتان جهیدرنتباشگگگد   شگگگده

ر را تهستند، قابلیت ماندگاری بیشتری در حافظه و بازیابی آسان ادشگدهی

-ها همچنین بازسگگازی شگگناختی، آزمایش شگگناختیداسگگتان .دارا هسگگتند

(، زیرا به بازسگگازی شگگناختی از 19دهند )رفتاری و مواجه را آموزش می

توای حطریق به چالش کشیدن افکار خودکار و غیرمنطقی فرد به کمک م

فرصت  ها و داسگتان،علاوه بر این اسگتعاره (،11)شگوند داسگتان، منجر می

کنند، زیرا فرد دقیقال در حصگگگر ارتباط تماس و بیان هیجانات را فراهم می

 تهشگگکسدرهمزمان با کند. همچنین همبیان می تجاربی اسگت که داسگتان
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بروز  رایها و مقاومت توسگط داسگتان، فرد فرصگت بیشگگتری بشگدن دفاع

(. داسگگگتان ها قادر به فراخوانی 16یابد )و تماس با آنها را می هیجگانگات

ن سگگازد و از ایمند میی هسگگتند که فرد را برای انجام عمل انگیزهجاناتیه

هگگای همچنین روش آنهگگا(. 19دهگد )تقویگگت را افزایش می ریتگگأثطریق، 

( از 21) به کودک میرمستقیغ مسائل و الگوی تفکر را به شیوه جدید حل

دهند  این مراحل شگگگامل فراهم کردن طریق مراحل مختلف آموزش می

اطلاعاتی درباره مشکلات، ایجاد بینش نسبت به مشکلات، بحث در مورد 

ی حلراههای جدید، و فراهم نمودن ها و ارزشمشگگگکلگات، ایجاد نگرش

مسگگگئله به  آموزش مهارت حل تینها در( اسگگگت. 21برای مشگگگکلات )

ودک و نوجوان از طریق داسگگگتگان، آنها را از مراحل همانندسگگگازی و ک

گیرند، عبور مسگگگئله را یاد میحلطور که مهارت تخلیگه هیجگانی همگان 

ی با قهرمان داستان، الگویی همانندسگاز لهیوسگبه( و کودک 22دهد )می

 آورد.می به دستزا یافتگی و حل موقعیت مشکلبرای سازش

ی شگگناخترواندرمانی در مشگگکلات یی و قصگگهگوصگگهقدرباره کارایی 

اسگگگت، که از آن  گرفته انجامی متعددی هاپژوهشکودکان و نوجوانان 

توان به پژوهش گونسالوس، ووس، المیدیا وکارون اشاره کرد. جمله می

آموزان پرخاشگگگگر به این نتیجه نفر از دانش 61آنها در پژوهشگگگی روی 

 آموزان در کاهش پرخاشگریبرای دانش ییگوداستانند که افتی دسگت

رای انتقال ب میرمستقیغیی روشی گوداستانمعناداری دارد زیرا  ریتأثآنان 

ی کودکان را افزایش هامهارتتجگارب و تعگاملگات اجتمگاعی اسگگگت و 

روی کودکان به  خود برمگارگگالیت در پژوهش  نیهمچن(. 29دهگد )می

زایش ی، باعث افدرمانگروهکه ترکیب قصگگگه با  افتی دسگگگتاین نتیجه 

مسئله، و کاهش احساس تنهایی شت، افزایش مهارت حلخودپنداسگط  

ی داخلی نیز حاکی از آن اسگگگت که هاپژوهش (.20شگگگود )در آنان می

ری مفید و اختلالات رفتا به مبتلایی برای کودکان پرخاشگر و گوداسگتان

بیگگانگر  واره کوتگگاه کگهقصگگگه 10(. سگگگیگگدی، 29و  20اسگگگت ) اثربخش

ی پرخاشگگرانه و چگونگی مهار واکنش پرخاشگرانه بودند را هاتیموقع

ی ثربخشابه کودکان پرخاشگر ارائه کرد که نتایج پژوهش وی حاکی از 

(. در 11آموزان بوده اسگگگت )و کاهش پرخاشگگگگری دانش هگاداسگگگتگان

 22داسگگتان بر پرخاشگگگری  ریتأثای دیگر نصگگیرزاده و روشگگن نیز مطالعه

های (. با این وجود، پژوهش29پسر پرخاشگر را تأیید کردند ) آموزدانش

                                                           
1. Buss and Perry aggression questionnaire 

های مؤثر بر کاهش کاربرد داسگگگتان در آموزش مهارت اندکی در حوزه

ان تومسئله انجام شده است و یا حداقل می پرخاشگری مانند مهارت حل

داخلی در این حوزه یافت نشده است.  این گونه بیان کرد که هیچ مطالعه

ا ههایی که در مورد اثربخشگگگی اسگگگتفاده از داسگگگتانه بر این پژوهشعلاو

د های موجوصگورت گرفته اسگت، هیچ کدام به مقایسه آن با سایر روش

ت اند، تا میزان کارایی آنها نسببرای درمان پرخاشگری کودکان نپرداخته

ها به صگورت شگفاف مشگخص شود تا در حوزه بالینی نیز به سگایر درمان

ها برای درمان پرخاشگگگری ترین روش،کارآمد ترین، و سگگریع مؤثرترین

کودکان به کار گرفته شگگگود. در نتیجه هدف اصگگگلی پژوهش حاضگگگر، 

بررسگی دو موضگوع اصلی است: بررسی تاثیر آموزش مهارت حل مسئله 

گویی بر سگگگطوح مختلف پرخاشگگگگری زوریلگا و داسگگگتانبگه روش دی

 آموزش بر کاهش پرخاشگری.و مقایسه این دو روش  آموزاندانش

 روش
از  اجرا، تجربی پژوهش حاضر با توجه به هدف، کاربردی و از نظر شیوه

پس آزمون بگا گروه گواه اسگگگت. جگامعه آماری مورد  -آزمونشیپنوع 

آموزان پسگر پایه پنجم و ششم مطالعه در این پژوهش شگامل تمامی دانش

گروه نمونه با استفاده از  بوده است. 69-60شهر تهران در سال  11منطقه 

آموز پسر از جامعه مذکور داتش 99گیری در دسترس شامل روش نمونه

 60/1و  9/12معیار سگگن آنها به ترتیب بوده اسگگت که میانگین و انحراف 

بوده اسگگت. در این پژوهش گروه نمونه با انتسگگاب تصگگادفی به سگگه گروه 

ه شدند. شرایط ورود بشامل دو گروه آزمایشی و یک گروه گواه تقسیم 

مطالعه شگگامل کسگگب نمرات یک انحراف اسگگتاندارد بالاتر از میانگین در 

سگگال، و امکان  11و پری، داشگگتن حداقل سگگن  بأسآزمون پرخاشگگگری 

شگگرکت در جلسگگات درمان در زمان اجرای پژوهش بوده اسگگت. و معیار 

رای ب خروج نیز شامل غیبت بیش از دو جلسه و عدم تمایل فرد و معلمان

 حضور در جلسات درمان بوده است. 

 الف( ابزار پژوهش

بر اساس  1662باس و پری در سال  :1و پری بأس( آزمون پرخاشگگری 1

ن های آنامدل نظری خود اقدام به ساخت این ابزار کردند. نتایج پژوهش

( 1های مختلفی است: نشگان داد که پرخاشگری انسان دارای ابعاد و جنبه
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نمایان  2و جسگگگمانی 1این بعد به شگگگکل پرخاشگگگگری کلامیبعد ابزاری: 

شگگود و هدف آن رسگگاندن آسگگیب و زیان به دیگری اسگگت، ب( بعد می

کند بروز می 9عاطفی و هیجانی: این بعد از پرخاشگگری به صورت خشم

و عوامل و شگگگرایط درونی ارگانیزم را برای برانگیختگی فیزیولوییکی و 

ی که وظیفه تدارک رفتار پرخاشگرانه را اکند  حیطهجسگمانی آماده می

نام دارد، سبب  0به عهده دارد، و ج( بعد شناختی: این عامل که خصومت

ین شود. اتوزی نسگبت به دیگران میورزی، دشگمنی، و کینهایجاد غرض

جد: سگگگنیمهگای مختلفی از پرخاشگگگگری را سگگگؤالی حیطگه 26مقیگاس 

ل خصگگومت. نمره ک پرخاشگگگری فیزیکی، پرخاشگگگری کلامی، خشگگم و

، و نمرات سگگگنجگگدیمایگن مگقگیگگاس، مگیگزان پگرخگگاشگگگگری کلی را 

(. 21) دهدیمی آن تجلیات گوناگون پرخاشگری را نشان هااسیمقخرده

  را شود تا پاس  صحیکنندگان خواسته میدر این پرسگشگنامه از شرکت

تا  "به هیچ عنوان درسگگت نیست"ای از بر روی مقیاس لیکرت پنج درجه

، انتخاب کنند. محدوده نمراتی که در "کندمن کاملال صد  نمی ربارهد "

اسگگت. به طور کلی کسب  100تا  26این مقیاس قابل محاسگبه اسگت بین 

نمرات بگالگاتر در این آزمون بگه معنگای آن اسگگگت که فرد واجد ویژگی 

 پرخاشگری بیشتری است.

آلفای کرونباخ، ای با استفاده از گویه 26در بررسی اعتبار فرم نهایی 

برای هر یک از عوامل پرخاشگری فیزیکی، کلامی، خشم و خصومت به 

ای دیگر (. در مطالعه21گزارش شگگد ) 92/1و  92/1، 99/1، 11/1ترتیب 

و همکاران به بررسگگی روایی و پایایی 0لئون  -در کشگگور اسگگپانیا،گارسگگیا

اول، پایایی، ای( پرداختند. در مطالعه ماده 26فرم )پرسشنامه پرخاشگری 

زن و مرد دانشگگگجو  910روایی سگگگازه و روایی همگرایی در یک گروه 

و عوامگگل  12/1 مورد ارزیگگابی قرار گرفگگت. پگگایگگایی درونی برای کگگل،

 99/1، و خصومت 99/1، خشگم 99/1، فیزیکی 09/1پرخاشگگری کلامی 

گزارش شگگده اسگگت. نتایج تحلیل عاملی نیز شگگبیه سگگاختار مقیاس اصگگلی 

است. همچنین روایی این پرسشنامه از طریق مقایسه با سایر  هشد گزارش

ر د خصگگگو بهی مشگگگابه ارزیابی شگگگد که نتایج از روایی بالا هااسیمق

 (.26هایی از خشگم مانند صفت خشم و بروز خشم حکایت داشت )جنبه

ی یآزمابازهای داخلی نیز ضگگریب پایایی این آزمون را به شگگیوه پژوهش

                                                           
1. Verbal Aggression 

2. Physical Aggression 

3. Anger 

همچنین همبسگگگتگی بالای عوامل آزمون را با نمره کل، و  و 91/1برابر با 

(. علاوه 91و  21) ی ضعیف عوامل را با یکدیگر گزارش کردندهمبسگتگ

و  12/1تا  91/1آلفای کرونباخ برای عوامل پرخاشگری بین  بر این دامنه

(. در پژوهش حاضر 91بر آورد شده است ) 16/1برای کل پرسشنامه نیز 

کرنباخ برای پرخاشگگگری فیزیکی، کلامی، خشگگم و نیز ضگگرایب آلفای 

به  19/1و در کل  16/1، 99/1، 92/1، 11/1خصگگگومت به ترتیب برابر با 

 دست آمد. 

برای تهیه محتوای برنامه مداخله برای کودکان و  :ایب( برنامه مداخله

 دهندهنیتسکتان داس 111داستان از کتاب  11نوجوانان پرخاشگگر، ابتدا، 

(، از بخش آموزش مهارت حل 10برای کودکان و نوجوانان نوشته برنز )

ناسی و شروایی به پنج نفر از متخصصان روان دییتأمسئله انتخاب و برای 

از متخصگصگان ادبیات داسگتانی ارائه شگد و از آنان خواسته شد تا  تنپنج

ی، سگگگاختار زبانی، نمادها، و شگگگناخترواننظرات خود در مورد محتوای 

ی والاتسرا در قالب  هاداستانسایر عناصر داستانی بیان و میزان مفید بودن 

درصگگگد(،  111تا  99زیاد )ی خیلی ادرجه چهاربر اسگگگاس طیف لیکرت 

تا  1کم )درصد(، و خیلی 01درصگد تا  29درصگد(، کم ) 90تا  01زیاد )

احات لازم بر اسگگاس نظر درصگگد( مشگگخص کنند. پس از انجام اصگگل 20

متخصگصان و کسب روایی محتوایی و توافق بالا میان نظرات کارشناسان 

مسئله از درصد(، داستان ها به گروه آزمایشی آموزش مهارت حل 2/11)

له مسئطریق داسگتان، ارائه شگد. سگاختار و محتوای جلسات در گروه حل 

دزوریلا و نزو  مسگگگئلهنیز بگه شگگگیوه معمول از کتاب آموزش مهارت حل

( که در آن به تفصیل اهداف و ساختار هر جلسه آموزشی، 6استفاده شد )

جلسه یک  11مطرح گفته شده بود. جلسات در هر دو گروه، به صورت 

ای یک بار برگزار شگگد. سگگاعته، به صگگورت گروهی و به صگگورت هفته

 دمسئله به شیوه رایج به ترتیب شامل ایجااهداف جلسات در آموزش حل

ارتباط مثبت بین نوجوانان و درمانگر، شناخت بیشتر درباره ذهن هشیار و 

ای ههای آن، آشگگنایی با مسگگائل خود در زندگی )فواید و آسگگیبتوانایی

مسگگگئله و نتایج آن، های مختلف و ناسگگگالم حلرنج(، آشگگگنایی با سگگگبک

مسئله صحی ، تعریف دقیق و صحی  مسئله، بارش  آشنایی با مراحل حل

4. Hostility  
5. Leon 
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محتوای هر جلسگگگه بگگه  گیری بود.نی، و یگگادگیری قواعگگد تصگگگمیمذه

گزارش شده است. 1در جدول  لیتفص بهو  کیتفک
 

 : خلاصه جلسات مداخله برای دو گروه آزمایشی1جدول 

 جلسات جلسات داستان جلسات حل مسئله

آموزشی )تعداد جلسات، زمان جلسات،  برنامه. توضی  ساختار 2. ایجاد ارتباط درمانی مثبت، 1

 . بازی.0. توضی  فواید یادگیری مهارت در زندگی، 9تکالیف(، 

آموزشی )تعداد جلسات،  برنامه. توضی  ساختار 2. ایجاد ارتباط درمانی مثبت، 1

. بازی )یک موقعیت 0. گفتن داستان اول )پرنده(، 9زمان جلسات، تکالیف(، 

ی خود را هاحلراهخواسته شد که  آنهاداده شد و از ی فرضی به افراد زامشکل

 نوشته و بهترین را انتخاب و نمایش آن را به صورت گروهی اجرا کنند(.

1جلسه   

. ارائه سه روش اصلی 2و ظرفیت محدود ذهن هوشیار،  مسئله. توضی  در مورد موانع حل1

 مسئله.حلی هابرگرکا. دادن 9،  1چند کار زمانهمبرای تسهیل انجام 

حل مسئله . آموزش فرمول مرحله اول و دوم 2. ارائه داستان دوم )آدم کوتوله(، 1

 مسئله. لحهای . دادن کاربرگ9(، 2119به روش فرگان )
2جلسه   

9جلسه  . بازی.2. ارائه داستان سوم )پسر عصبانی(، 1 . بازی.2. توصیف و به بحث گذاشتن روبرور شدن با مشکل، 1  

. بررسی تکالیف 2و بحث در مورد شناسایی مشکلات و سه روش اصلی یافتن آنان،  . وصیف1

 . بازی.9و دادن پسخوراند مثبت به افراد، 

مسئله به روش فرگان، . آموزش مرحله سوم و چهارم حل 2. ارائه داستان چهارم، 1

 . بازی.9
0جلسه   

زهایی که ، تا چیآورندیم. تشویق افراد برای تفکر در مورد چیزهایی که در مشکلات به دست 1

 مسئله.. دادن تکلیف کاربرگ حل2. دهندیماز دست 
0جلسه  مسئله..دادن تکلیف کاربرگ حل2.ارائه داستان پنجم، 1  

. توصیف و بحث در مورد 2مسئله،  . توصیف و بحث در مورد نقش هیجانات مثبت در حل1

 . بازی.9مسئله،  نقش هیجانات منفی در حل

مسئله به روش . توصیف مرحله پنجم و ششم فرمول حل2. ارائه داستان ششم، 1

 . بازی.9فرگان، 
9جلسه   

ها و .توضی  در مورد خود گوییABC 2. آموزش مهار هیجانات مخرب از طریق روش 1

 .آنها به چالش کشیدن نحوه
9جلسه  .تیکبرچوب. بازی معمای 2. ارائه داستان هفتم، 1  

. بازی معمای 9مسئله، ی مختلف حلهاسبک. توصیف 2. آموزش تکنیک بایست و فکر کن، 1

 .هاتیکبرچوب
1جلسه  .هاتیکبرچوب. بازی معمای 2. ارائه داستان هشتم، 1  

. توضی  بیشتر در مورد موانع 2قواعد بارش ذهنی، ی بیشتر و هاحلراهتولید  نحوه. آموزش 1

 مسئله.در حل
6جلسه  مسئله.. مرور اجمالی مراحل حل2. ارائه داستان نهم، 1  

کار مسئله با استفاده از  . ارزیابی پیشرفت افراد در حل2گیری، . آموزش قواعد تصمیم1

 مسئلهی حلهابرگ

مسئله با استفاده از افراد در حل . ارزیابی پیشرفت2. ارائه داستان دهم، 1

 مسئلههای حلکاربرگ
11جلسه   

 
پس از تصگگگویگگب طرح پژوهشگگگی مورد نظر و اخگگذ ج( روش اجرا: 

های لازم اجرایی و علمی، هماهنگی لازم با کادر اداری و آموزشی مجوز

یان ممدرسگه مربوطه صگورت گرفت. سپس با استفاده از ابزار پژوهش از 

نفر پس از مشورت با معلم مربوطه  99آموز پایه پنجم و ششم، دانش 191

و معاون مدرسگگگه در رابطه با میزان پرخاشگگگگری آنان که بالاترین نمرات 

پرخاشگگری را داشگتند، انتخاب شگده و به صورت تصادفی در دو گروه 

ای هر گروه دهی شگگگدند. برنامه مداخلهآموزش و یگک گروه گواه جای

ایشی طبق آنچه در قسمت قبل توضی  داده شد، در مدرسه اجرا و در آزم

نهایت پس از اتمام جلسگات دوباره از آنان تست پرخاشگری گرفته شد. 

وسیله آزمون تحلیل کوواریانس مورد تجزیه آوری بهها پس از جمعداده

                                                           
1. Multitasking 

و تحلیل قرار گرفتند. لازم به ذکر است که تقریبال تمامی ملاحظات اخلاقی 

در اجرای این مطگگالعگگه رعگگایگگت شگگگد و پژوهش بگگا کسگگگب رضگگگایگگت 

 آموزان، معلمان، و اولیا مدرسه اجرا شد.دانش

 هاافتهی
ی هاریتغم آزمونپس -آزمونشیپنمرات  میانگین و انحراف اسگگگتاندارد

 1پژوهش سگگه گروه )دو گروه آزمایشگگی و یک گروه گواه( در جدول 

-اسگگگت. در این جدول همچنین نتایج آزمون کالموگروف شگگگده ارائگه

 شگگگدهگزارشبرای بررسگگی نرمال بودن متغیرها ( K-S Zاسگگمیرنوف )
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، ستین داریمعناز متغیرها  کدامچیه K-S Zنمرات  کهییازآنجااسگت. 

 نتیجه گرفت که توزیع این متغیرها نرمال است. توانیم
 

 (63های پرخاشگری )تعداد: دو گروه آزمایشی و گروه گواه در مؤلفه آزمونشیپ-آزمونپسمعیار و انحراف  نیانگیم :2جدول

   گروه گواه  
گروه مهارت حل 

 مسئله
 گروه داستان  

 هامؤلفه

P K-S-Z 
 انحراف

 استاندارد
 P K-S-Z میانگین

 انحراف

 استاندارد
 P K-S z نمیانگی

 انحراف

 استاندارد
 نمیانگی

پرخاشگری  آزمونشیپ 29 06/0 91/1 16/1 20/20 12/0 90/1 92/1 19/29 10/0 99/1 61/1

 آزمونپس 21 11/9 96/1 99/1 19/20 91/0 12/1 69/1 21 02/9 06/1 60/1 فیزیکی

پرخاشگری  آزمونشیپ 20/10 1/2 00/1 61/1 19/21 16/1 02/1 91/1 19/10 6/9 06/1 10/1

 آزمونپس 61/11 99/9 01/1 61/1 0/10 0/2 69/1 12/1 01/10 2/0 02/1 11/1 کلامی

 آزمونشیپ 99/21 20/9 09/1 90/1 21 16/1 09/1 92/1 99/22 09/0 61/1 26/1
 خشم

 آزمونپس 11/19 99/9 01/1 92/1 01/11 09/9 99/1 12/1 09/21 2/9 01/1 92/1

 آزمونشیپ 90/21 10/0 62/1 11/1 61/21 91/0 60/1 91/1 0/21 12/0 61/1 90/1
 خصومت

 آزمونپس 10/10 90/2 09/1 61/1 19/21 21/0 09/1 10/1 19/20 91/9 29/1 09/1

 آزمونشیپ 99/19 09/10 91/1 96/1 01/19 10/1 99/1 96/1 19/19 6/11 00/1 09/1
 پرخاشگری

 آزمونپس 10/91 69/19 00/1 19/1 91/90 99/10 09/1 09/1 19/11 19/9 99/1 26/1

 

یی به فرضیات پژوهش و مقایسه نمرات سه گروه گوپاسگ  منظور به

از آزمون  آزمونشیپتفگگاوت آنهگگا در  نظر داشگگگتنبگگا در  آزمونپسدر 

)آنکووا( برای بررسی پرخاشگری کل، و از  راههکتحلیل کوواریانس ی

ی هامؤلفگهبررسگگگی  منظوربگهتحلیگل کوواریگانس چنگدراهگه )مگانکووا( 

 پرخاشگری استفاده شد.

 

 کل برای بررسی تفاوت سه گروه در نمرات پرخاشگری راههک: نتایج تحلیل کوواریانس ی6جدول 

 اندازه اثر F Pآماره  مجذوراتمیانگین  درجه آزادی مجموع مجدوزات منبع 

 019/1 111/1 91/1 902/921 2 129/1110 آزمونشیپ پرخاشگری

 091/1 111/1 90/0 99/629 2 99/629 عضویت گروهی 

    12/1 92 10/91 خطا 

 

( اسگگت که در سگگط  90/0) آزمونپس در Fآماره  9بر طبق جدول 

آن است که  دهندهنشگانبودن این آماره  داریمعن. اسگت داریمعن 111/1

 اندازهی وجود دارد. داریمعندر میزان پرخاشگگگری تفاوت  هاگروهمیان 

درصگگد نیز حاکی از آن اسگگت که این تفاوت در سگگط  جامعه  1/09اثر 

( 91/1پرخاشگگگگری نیز ) آزمونشیپ Fاسگگت. آمار  توجه قابلبزرگ و 

 نآزموشیپبوده و بیانگر آن است که  داریمعن 111/1که در سط   است

 ی جدول فو هاافتگهدارد. بگا توجگه بگه یگ آزمونپسی بر داریمعن ریتگأث

مسگگگئله )به هر دو روش( موجب گفگت که آموزش مهارت حل  توانیم

ررسی ب منظوربهآموزان پسر ابتدایی شده است. کاهش پرخاشگری دانش

ری با ی پرخاشگهامؤلفه تکتک، به بررسی نمرات سه گروه در ترقیدق

ات سگگه راسگگتفاده از تحلیل کوواریانس چندمتغیره پرداختیم و تفاوت نم

 است.  قرارگرفتهی بررس موردهای پرخاشگری مؤلفهگروه در 

ی متغیر در هگگاانسیگگواربرای بررسگگگی همگنی  نیونتگگایج آزمون ل

 اسگگگتبرابر  نشگگگان داد که واریانس پرخاشگگگگری در سگگگه گروه هاگروه

(009/1>P ،990/1=2.33F نتگگایج آزمون بررسگگگی همگنی شگگگیگگب .)

ی پرخاشگگگری در هر گروه هامؤلفه آزمونپسو  آزمونشیپرگرسگگیون 

، P≤11/1ها برابر اسگگت )نشگگان داد که شگگیب رگرسگگیون در همه گروه

2/9=Fمتغیرهگگای  (. نتگگایج آزمون لوین برای بررسگگگی همگنی واریگانس
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ی ی پرخاشگری فیزیکهامؤلفهها نشگان داد که واریانس وابسگته در گروه

(01/1≥P، 6/9=2.33Fکگگلگگامگگ ،)( 02/1ی≥P ،0.9=2.33F خشگگگگم ،)

(90/1≥P  ،9/2=2.33F( و خصگگگگومگگت )21/1≥P ،1/1=2.33F در )   

. نتایج آزمون باکس برای بررسگگگی برابری ماتریس اسگگگتهگا برابر گروه

کوواریگانس متغیرهگای وابسگگگتگه نیز نشگگگان داد که ماتریس کوواریانس 

         ،P  ،1/1=F≤91/1هگگا برابر اسگگگگت )مگتگغیرهگگای وابسگگگتگگه در گروه

2/0Box M=دو بارتلت برای بررسگگگی کرویت یا (. نتگایج آزمون خی

ی پرخاشگگگری نشگگان داد که رابطه بین این هامؤلفهی رابطه بین داریمعن

(. پس از بررسگگگی P ،9/10=2X<10/1اسگگگگت ) داریمعن هگگامگؤلفگگه

ی تحلیل کوواریانس چندمتغیری، نتایج آزمون نشان داد که هافرضشیپ

ی وجود دارد داریمعنی پرخاشگگگری تفاوت هامؤلفهمیان سگگه گروه در 

(111/1>P ،19/11=F ،91/1=Lambda  s,Wilk برای بررسگگگی .)

از  کیگگ کگگدام)دو گروه آزمگگایش و گروه گواه( در  هگگاگروه کگگهنیا

نتایج تحلیل  0در جدول  فاوت دارندی پرخاشگگگری با یکدیگر تهامؤلفه

است. شده گزارشمتغیری واریانس تک

 

 ی پرخاشگری )پرخاشگری فیزیکی، کلامی، خشم(هامؤلفهمتغیری : نتایج تحلیل کوواریانس تک4جدول 

 گروه دو میانگین یک گروه مؤلفه
تفاوت 

 میانگین

خطای 

 استاندارد
F P اندازه اثر 

 پرخاشگری فیزیکی

 مسئله بهحل

 شیوه داستان

 گواه

1/20 

0/22 

6/21 

 داستان

 گواه

 مسئله به شیوه معمولحل

2/9 

9/9 

0/1 

99/1 

91/1 

99/1 

19/11 

12/12 

1/1 

110/1 

111/1 

112/1 

 

 

02/1 

 پرخاشگری کلامی

 مسئله بهحل

 شیوه داستان

 گواه

0/19 

6/10 

9/10 

 داستان

 گواه

 مسئله به شیوه معمولحل

9/1 

9/1 

9/1 

09/1 

99/1 

91/1 

9/0 

2/9 

1/2 

 

90/1 

00/1 

01/1 

 

 

 

 

12/1 

 خشم

 مسئله بهحل

 شیوه داستان

 گواه

1/16 

0/11 

9/21 

 داستان

 گواه

 مسئله به شیوه معمولحل

1/1 

6/1 

9/1 

 

00/1 

91/1 

 

92/1 

0/0 

9/0 

2/0 

21/1 

90/1 

00/1 

 

 

11/1 

 

ی پرخاشگری فیزیکی هامؤلفهبرای  Fهای آماره 0با توجه به جدول

نشانگر آن هستند  هاافتهاست. این ی داریمعن 11/1و خصگومت در سگط  

ی وجود دارد. نتگگایج داریمعنتفگگاوت  هگگامؤلفگگههگگا در این کگگه بین گروه

 که میانگین گروه داستان دهدیمدر جدول فو  نشان  هانیانگیمبررسگی 

( کمتر از میانگین دو 2/11( و خصگگومت )0/29در پرخاشگگری فیزیکی )

ئله مس که میانگین گروه حل چند هراسگت.  مؤلفهگروه دیگر در این دو 

( نیز از 1/21( و خصومت )9/20به شیوه معمول در پرخاشگری فیزیکی )

 ؤلفهممیانگین گروه گواه کمتر بوده، اما از میانگین گروه داسگگگتان در دو 

ری پرخاشگگگگ مؤلفهدو  ها درمیانگین گروه نیهمچنبیشگگگتر بوده اسگگگت. 

 هاهافتکلامی و خشگگگم تفاوت معناداری نداشگگگته اسگگگت. با توجه به این ی

مسگگگئله به هر دو شگگگیوه بر کاهش  گفت که آموزش مهارت حل توانیم

در  ریتأثبوده اسگگت و این  مؤثرمیزان پرخاشگگگری فیزیکی و خصگگومت 

یوه معمول ش مسئله بهمسئله از طریق داستان بیشتر از گروه حل  گروه حل

 ثرمؤمسئله بر پرخاشگری کلامی و خشم است، ولی آموزش مهارت حل

بیانگر آن است که عضویت  9نبوده اسگت. همچنین اندازه اثر در جدول 

درصگگگد از  00درصگگگد از تغییرات پرخگاشگگگگری فیزیکی و  02گروهی 

 .کندیمواریانس خصومت را تبیین 

شی میان دو گروه آزمای ترقیدقمقایسه  منظوربهدر گام نهایی تحلیل، 

ها، از آزمون ی گروهدودوبهو مقایسگگگه  ی معنادارهگاتفگاوتو بررسگگگی 

 است. شدهگزارش 0تعقیبی توکی استفاده شد که در جدول 
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 ی پرخاشگری، پرخاشگری فیزیکی، و خصومتهامؤلفه: نتایج آزمون تعقیبی توکی برای 5جدول 

 P هانیانگیمتفاوت  گروه دو گروه یک هامتغیر

 111/1 61/10 داستان مسئله به شیوه معمولحل پرخاشگری

 111/1 -01/19 گواه مسئله به شیوه معمولحل 

 111/1 -99/26 گواه داستان 

 10/1 61/0 داستان مسئله به شیوه معمولحل پرخاشگری فیزیکی

 99/1 -2 گواه مسئله به شیوه معمولحل 

 111/1 61/9 گواه داستان 

 106/1 9/0 داستان مسئله به شیوه معمولحل خصومت

 192/1 -1/0 گواه مسئله به شیوه معمولحل 

 111/1 -01/6 گواه داستان 

 

بیانگر آن اسگگگت  (p<111/1) 0جدول نتایج آزمون توکی مطابق با 

مسگئله از طریق داستان نسبت به دو گروه دیگر، که آموزش مهارت حل 

ی را بر نمرات پرخاشگگری نوجوانان داشته است. بدین اثربخشگبیشگترین 

ترتیگب فرضگگگیگه این مطگالعه مبنی بر وجود تفاوت بین میزان اثربخشگگگی 

طریق  معمول و آموزش این مهارت از وهیشمسئله به آموزش مهارت حل 

ای ه، و فرض صگگفر رد شگگد. از سگگوی دیگر در بین مؤلفهدییتأداسگگتان 

ها در مؤلفه پرخاشگگگگری فیزیکی و خصگگگومت، پرخاشگگگگری، داسگگگتان

ل مسگگئله به شگگیوه معمواثربخشگگی بیشگگتری نسگگبت به آموزش مهارت حل

 .داشته است

 گیریبحث و نتیجه
مسئله از  هدف پزوهش حاضگر، بررسگی اثر بخشگی آموزش مهارت حل

آموزان و همچنین مقایسه این روش با طریق داستان بر پرخاشگری دانش

مسگگئله با کمک راهبردهای ارائه شگگده  روش معمول آموزش مهارت حل

زوریلا اسگگت. نتایج پژوهش حاکی از آن اسگگت که آموزش دی توسگگط

مسگگگئلگه از طریق داسگگگتگان، بگاعگث کگاهش پرخاشگگگگری مهگارت حگل 

هگگای پرخگگاشگگگگری فیزیکی و کلی و زیر مقیگگاس آموزان بگگه طوردانش

معمول  مسئله به شیوه خصومت شده است. در گروه آموزش مهارت حل

نیز کاهش پرخاشگگری کلی، پرخاشگری فیزیکی و خصومت نیز نسبت 

آموزان در دو روش های دانشبگه گروه گواه یگافت شگگگد. نتایج گزارش

مسئله از طریق داستان آزمایشی نمایانگر آن است که آموزش مهارت حل

های پرخاشگگری کلی، پرخاشگری فیزیکی و خصومت، نسبت در مولفه

مسگئله، کاهش بیشتری داشته است و بیشترین به روش رایج آموزش حل 

ها داشگگته اسگگت و این تفاوت در سگگط  اثربخشگگی را در میان سگگایر روش

111P< گری مقیاس خشگگم و پرخاشگگمعنادار بوده اسگگت، اما در دو خرده

با  های این پژوهشها یافت نشگگد. یافتهکلامی تفاوت معناداری میان گروه

 ( همسو است.92و  29، 20-29، 11ها مانند )های سایر پژوهشیافته 

ش ها بر کاههای متعددی اثربخشی داستانکه اشاره شد پژوهشچنان

بیشگگتر  ریأثاند. بر اسگگاس مطالعات گذشگگته تپرخاشگگگری را بررسگگی کرده

گونه تبیین کرد که کودکان توان اینها را میآموزش از طریق داسگگگتگان

پرخاشگگگگر تمایل بیشگگگتری به تمرکز بر تعاملات پرخاشگگگگرانه در محیط 

ی هاحگلراهفردی، ی متعگارض بینهگاتیگموقعو در  دارنگد خوداطراف 

و (، 92و  21) دهندیمی نسگگگبت به سگگگایر کودکان ارائه ترپرخاشگگگگرانه

 و شگگوندیمو سگگرعت آن  اطلاعات پردازش نیز باعث افزایش هاداسگگتان

 مشکل دمور در که هاییداستان. هستند برجسته و یادآوری قابل یراحتبه

 دگیزن تمام به درمانی جلسگگگه از یراحتبه دنتوانیم فعلی فرد هسگگگتند،

که شود منجر به آن می تیدرنها( که 10شوند ) داده تعمیم بیمار روزمره

ها قدرت بیشگگتری برای ایجاد تغییر در افراد یافته و به کودکان و داسگگتان

پرخاشگگگری را  هرگونهو عاری از  مؤثری هاحلراهنوجوانان پرخاشگگگر 

سگگگازند. از سگگگویی ارائه دهند و در نهایت خزانه رفتاری آنان را غنی می

 رهایی که در این مطالعه اسگگگتفاده شگگگد، همگی حول محودیگر داسگگگتان

، و در دشیممشکل کنونی بود که با سعی و کوشش قهرمان داستان حل 

نبود، قهرمان داستان، روش کنارآمدن و  حلقابلبرخی موارد که مشکل 

ر د هاداسگگگتان. به همین دلیل، آموختیمپذیرش مشگگگکل را به مخاطبین 

ظاهر شگگگدند. از  توانمندترآموزش این مهارت به نوجوانان پرخاشگگگگر، 

به دلیل جاذبه و کششی که دارند، توجه این افراد را  هاداستانر سوی دیگ
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ن ی با قهرماهمانندسگگگازکنند و نوجوان از طریق بیشگگگتر به خود جلب می

و  ندکیمو افکار مختلف را تجربه  هاناجیهداسگگتان، همگام با داسگگتان، 

 (. 10کند )یمنتیجه آن را در داستان مشاهده 

 هاینتایج پژوهش حاضگگر، نتایج پژوهش در همین راسگگتا و همسگگو با

در محیط درمانی  آسگامعجزهاثری  هاداسگتانمتعدد دیگر نشگان دادند که 

کامل  ورطبه، زیرا کودکان هنوز کنندیمکودکان و یا حتی نوجوانان ایفا 

ر د دارند زبانو تسگگلط اندکی بر  اندنکردهی کلامی را کسگگب هامهارت

و  21از طریق اسگگتعاره، داسگگتان، و تخیل اسگگت ) اآنهنتیجه زبان ارتباط با 

 جاآنبه دلیل داشگگتن محتوای جذاب، تخیل کودک را تا  هاداسگگتان(. 90

یزه طور طبیعی انگو این موضوع به دنسازیمکه ممکن است، درگیر خود 

ی رتفعالشود که کودک نقش و باعث می دهدیمبرای درمان را افزایش 

 .(90بگیرد )را در درمان بر عهده 

دیگر یافته این پژوهش نشگگان داد که پرخاشگگگری فیزیکی در گروه 

مسگگگئلگه کگاهش معناداری نسگگگبت به دیگر گروه  آموزش مهگارت حگل

( نیز در 11آزمایشگی و گروه گواه داشگته اسگت. در همین راسگتا سیدی )

دن با حدس ز معمولال کودکانپژوهش خود به این نتیجه دسگگت یافت که 

پرسگگیدن درباره داسگگتان و بازگو کردن داسگگتان  سگگؤالتان، به انتهای داسگگ

این موارد بیانگر آن است  همه. دهندیمبرای والدین، علاقه خود را نشان 

که ذهن کودک حتی پس از پایان داسگتان، متوجه و درگیر داستان باقی 

شگگگود. همچنین آمیخته تر میتر و ماندگارو اثربخشگگگی آن عمیق ماندیم

 سازدیم تربرجسگتهرا در ذهن کودک  آنهابا هیجانات،  هاتانداسگشگدن 

( 19) تاسقابل بازیابی و یادآوری از حافظه  هامدتی تا راحت به جهینت در

ربیات تج تواندیمی راحت بهافزاید و کودک که بر سرعت روند درمان می

 از داستان را به مهارت تبدیل کند. شدهآموخته

( معتقدند که برخی نوجوانان و 21ن، پگاردک و پاردک )ای علگاوه بر

ی به شرکت در جلسات درمانی ندارند، اما قصه را دوست اعلاقهکودکان 

 رسدیم به نظرخصو  پسران که ، بهبرندیمدارند و از شنیدن آن لذت 

ی تیکفایب، زیرا آنان در عرصگگگه هیجانی احسگگگاس کنندیمبه آن اعتماد 

 -یزبانی درون آنهاو در واقع از این نظر به قصگگگه نیاز دارند تا به  کنندیم

انعکاسی برای تجربیات احساسی ببخشند. از نگاهی دیگر، چون کودکان 

هایی دارند، به دفاعی بودن پرخاشگگگگر در فهم و بیان همدلی، نارسگگگایی

یی گوقصگگهنسگگبت به تغییر و درمان مقاوم هسگگتند،  علاوهبه، و اندلیمتما

 (.19) تواند در کاهش پرخاشگری آنان مفید باشدمی

 توانیمها را بر اساس مدل پردازش اطلاعات از بعدی دیگر، این یافته

 حوهی نسگگبت به مشگگکل و نریگجهتها این گونه تبیین کرد که داسگگتان

دهند. در مدل آموزش تفکر فرد دربگاره مشگگگکلگات زنگدگی را تغییر می

ی مختلف شناختی برای هافندزوریلا و نزو از  مسگئله به شیوهمهارت حل

کنیک شگگود مانند تگیری افراد نسگگبت به مشگگکل اسگگتفاده میتغییر جهت

ABCبازسگگگازی شگگگناختی، آزمایش  قادر به آموزش زینها ، اما داسگگگتان

(، زیرا آنها به بازسازی شناختی از 19رفتاری، و مواجه هسگتند )-شگناختی

خودکار و نادرسگگت فرد توسگگط محتوای طریق به چالش کشگگیدن افکار 

ای هها امکانات و انتخابکنند و از سوی دیگر داستانداستان، کمک می

کگگه اعتبگگار افکگگار خودکگگار و  دهنگگدیمجگگدیگگدی را در اختیگگار فرد قرار 

کشگگگند )برای مثال در داسگگگتان، موقعیت غیرمنطقی فرد را بگه چالش می

حلی اهر تینها درشگگود که ف نمیآمیز تعریو فاجعه دکنندهینااممربوطه، 

ودن معنادار نب (. در راستای تببیین یافته99و  10شود( )برای آن یافت نمی

خشگگم باید گفت که خشگگم یک هیجان  مؤلفهمسگگئله بر هر دو روش حل

 وانتینمقضگگگاوتی در مورد خوبی یا بدی آن  گونهچیهطبیعی اسگگگت و 

ن است که مثبت یا منفی بودن آ خشم تجربهانجام داد، زیرا رفتار پس از 

 هاروشاز  مکدا چیهکه  رسگگدیم  بنابراین طبیعی به نظر کندیمرا تعیین 

 اند.نبوده رگذاریتأثبر روی خشم افراد که یک هیجان طبیعی است، 

ی آموزش مهارت رگذاریتگأثهگای این پژوهش بر یگافتگه طورکلیبگه

ار دارند و از نظر کاربردی بسی دیتأکمسگئله بر پرخاشگگری نوجوانان حل

درمانگری حایز اهمیت هستند زیرا ابزار جدید و موثری را در حوزه روان

کننگد. زمگان انگدک، همکگاری کم برخی از کارکنان کودک معرفی می

ی معتبر و پایا در این حوزه، عدم همکاری هاداستانمدرسگه، عدم وجود 

نمونه،  عنوانبهک مدرسگگگه کگامگل برخی از والدین در مطالعه، انتخاب ی

ی هاپاداشآموزان پسر، و در نظر گرفتن انجام پژوهش تنها بر روی دانش

ی این پژوهش هستند. بنابراین هاتدیدوحماز  آموزانمحدود برای دانش

ین ها و انجام اتوانند با در نظر گرفتن این محدودیتهای آتی میپژوهش

آموزان هر دو روی دانش تر وپژوهش بر روی نمونگگه بگگا حجم بزرگ

دهی بیشگگگتر نتایج کمک کنند. جنس )دختر و پسگگگر(، بگه دقگت و تعمیم

( در های بومیاستعاره بالأخصها )ها و اسگتعارههمچنین اسگتفاده از تمثیل
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تواند موضوعات آموزان میشناختی برای دانشهای روانآموزش مهارت

 ی برای پژوهشگران به همراه آورد. زیبرانگبحث

خانم هانیه  کارشناسی ارشد نامهانیپااین پژوهش برگرفته از تشکر و قدردانی: 

مجوز  نیهمچناست.  6199029در دانشگاه خوارزمی تهران با کد  کارزراعت

 009919216پروش شهر تهران با شماره نامه واجرای این پژوهش توسط آموزش

صادر شده است. در انتها از همکاری پروفسور میرنا بی. شور  2/69در تاری   الف

ن، ی آگذارنمرهوسیله و کمک به  -برای در اختیار قرار دادن پرسشنامه هدف

ه ، و از افراد نمونه کغشانیدریبجناب آقای مهندس مجتبی خزایی برای حمایت 

 .کنمیمردانی در طول این پژوهش بسیار همکاری کردند، تشکر و قد

تضاد  ونهگچیهاست و  شده انجاممستقل  صورت بهپژوهش حاضر : تضاد منافع

منافعی وجود نداشته است.
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