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 چكيده

 در كـاهش خـشم و       محـور - كـالس  »هاي كنـار آمـدن     شيوه«آموزش   تأثير اين پژوهش به بررسي   
. پرخاشـگر پرداختـه اسـت    آمـوزان      دانـش  ي  هلأعي و حل مـس    اجتماهاي    پرخاشگري و افزايش مهارت   

 شـهر  ي چهارگانههاي   ناحيهچهارم و پنجم ابتدايي   هاي    دختر كالس آموزان     دانش  آماري شامل  ي جامعه
گيري شامل انتخاب تـصادفي      نمونه.  مشغول به تحصيل بودند    88-87 كه در سال تحصيلي      ؛اهواز است 

 آموزش و پرورش اهواز و گماردن آنهـا بـه دو گـروه آزمايـشي و       ي هچهارگانهاي     ناحيه  دبستان از  20
هـدف  آمـوزان    دانـش سـپس، تمـام  . باشد  مي)مدرسه گروه گواه 10 مدرسه گروه آزمايشي و   10(گواه  

  نفـر در   71(تشخيص پرخاشـگري انتخـاب شـدند        هاي    مالك بر اساس فرم  ها     مدرسه اين) پرخاشگر(
: ابزارهـاي مـورد اسـتفاده عبارتنـد از    ). گروه گـواه هاي   مدرسهر در نف 57گروه آزمايشي و    هاي    مدرسه

هـاي   بنـدي مهـارت   ، مقياس درجه)2008استيل و همكاران، (گزارشي ابراز خشم كودكان -مقياس خود 
 و) 1987داج و كـوي،     (پيش كنـشي    -، مقياس پرخاشگري واكنشي   )1990گراشام و اليوت،    (اجتماعي  
طرح پژوهـشي از نـوع آزمايـشي ميـداني بـا پـيش              ). 2003و اسميت،   دانيك  ( مسأله   حلي    پرسشنامه

 مـسأله   تحت آموزش برنامه حـل    يي     دقيقه 45 ي  جلسه 20گروه آزمايشي در    . پس آزمون است  -آزمون
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    دانشيار دانشگاه شهيد چمران∗∗∗∗



84 )2ي  ، شماره1389 تابستان، 2- 17م، سال ششي  دوره(تربيتي دانشگاه شهيد چمران اهواز،  مجله علوم

. ارزيابي شـدند ) پيش آزمون و پس آزمون( و در دو نوبت ؛ قرار گرفتند»كنار آمدنهاي   شيوه«اجتماعي  
.  استفاده شده اسـت  (HLM)سازي خطي سلسله مراتبي الگو يل آماريدر اين پژوهش، از روش تحل

اجتمـاعي  هاي    مهارتهاي    ، مؤلفه هلأحل مس هاي    دار مداخله را در مهارت     ر معني اث به دست آمده     هنتيج
كنـشي،   ، پرخاشگري، پرخاشگري واكنشي، پرخاشـگري پـيش     )سازي شده  داري و رفتار برون    خويشتن(

در . دار نبـود  ر مداخله در خشم دروني معنـي اث. دهد  مي نشان كنترل خشم  خشم صفت، خشم بيروني و    
آموزگاران . متفاوت بودندها  در بين كالسها  پيش آزمون و اثر مداخله، پس آزمون      كنترل ضمن، پس از  

  .  و مفيد ارزيابي كردنداثرگذار آموزشي را بسيار ي كاربرد اين برنامه
  

داري، رفتـار    له، خويـشتن  أهـاي حـل مـس      رفتاري، مهارت – شناختي ي  مداخله :هاي كليدي  واژه

كنـشي، خـشم صـفت، خـشم         برون سازي شده، پرخاشگري واكنـشي، پرخاشـگري پـيش         
  سازي خطي سلسله مراتبي الگو وكنترل خشم بيروني، خشم دروني،

  

  مقدمه
در  ، بـه خـصوص    هـا  هترين مشكالتي كه معلمان مدرسـ      دهنده ترين و آزار   يكي از عمومي  

ابتدايي و راهنمايي، به صورت روزانه با آن رو به رو هستند، انضباط و مسائل مرتبط                 يها دوره

در شـوند،    مـي بندي شناخته و ردهها   مدرسهترين مشكالت انضباطي كه در  عمده. باشد  مي با آن 

 توجهي، نافرماني، اعتـراض، مقاومـت، رفتارهـاي آشـفته، خـشم و پرخاشـگري         عمل شامل بي  

  ). 1995، 1ي و چيوتول(باشند  مي

وجود آمدن انواع ه  بسبب خشم و پرخاشگري ي متمركز براي مطالعههاي  روش

توان به تمركز مستقيم بر كودك   مياز آن جمله.  شده استگذاريراثي ي رويكردهاي مداخله

و رويكردهايي كه )  استفاده از داروهاي خاص واجتماعيهاي  مثل آموزش مهارت(پرخاشگر 

متمركزند، ) مدرسه محورهاي  مثل آموزش مديريت والدين و مداخله(بزرگتر  هاي بر نظام

كه اند  عنوان كرده) 1977 (3و مايكنبام) 1974 (2مختلف، ماهونيهاي  از بين روش. اشاره كرد

. ترند شناختي مناسبهاي   روش)مانند پرخاشگري(رفتاري پيچيده الگوهاي در تشريح 

تواند رفتارهاي   مي دريافتند كه آموزش راهبردهاي شناختي،)2002 (5، اسميت و ميلر4دانيك

                                                 
1-  Tulley & Chiu 

2-  Mahoney 

3-  Meichenbaum 

4-  Daunic  

5-   Miller 
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را كاهش داده و رفتارهاي مناسب اجتماعي آنان را آموزان  ي دانش هننامطلوب و پرخاشگرا

 كاربردي يافته ي  جنبه»)CBI (1رفتاري-مداخله شناختي«گذشته، هاي  در سال. افزايش دهد

 و 2بك(اند  اي درمان پيامدهاي خشم به كار بردهزيادي اين رويكرد را برهاي   و پژوهش؛است

مانند (رفتاري، راهبردي است كه اصول رفتار درماني -مداخله شناختي). 1998، 3فرناندز

مانند (شناختي هاي  و ميانجيها   را با آموزش آگاهي)گيري، پسخوراند و تقويت سرمشق

هاي  كند تا شيوه  ميكمك زانآمو دانش تركيب كرده و به )4آموزش فكر كردن با صداي بلند

  ). 1993، 5كندال(دشوار را پيدا كنند هاي   كنار آمدن با موقعيتگذارراثجديد و 

 و  ؛استها    ي مدرسه  اوليا اصرار خشونت در مدرسه مورد      ي در ايران، با اينكه وجود پديده     

 مدرسه يـا   به دفتر،كالمي يا بدني قرار دارند هاي    آموزاني كه در معرض خشونت     شكايت دانش 

درخور تـوجهي، كـه     هاي     ولي پژوهش  ؛به اوليا خود حكايت از وجود چنين رفتارهايي را دارد         

 دبستان باشد، انجام نگرفته     هاي ال و چگونگي اين پديده و درمان آن در س         ها بعد ي  نشان دهنده 

تربيتـي در   هـاي     دهـد كـه روش      مـي  نگاهي گذرا به حل و فصل مسائل انضباطي نـشان         . است

خـشونت و   هـاي      و ريـشه   هـا  تشناسـي و شـناخت علـ       تر بر اصـول روان     كمها     مدرسه تر بيش

  .  است متكيپرخاشگري و تالش براي پيشگيري و ريشه كن كردن آن

 خـشم و    ي  مختلـف پديـده    هايتالش پژوهش حاضر اين بود كـه ضـمن توجـه بـه بعـد              

ا، تحـت عنـوان    ر7محـور - كـالس 6اجتمـاعي  ي  مـسأله  آموزشي حل  ي پرخاشگري، يك برنامه  

و بـه منظـور كـاهش خـشم و           مـسأله    ، براي آمـوزش حـل     )TFGA (»8كنار آمدن هاي    شيوه«

دختـر پرخاشـگر و در معـرض    آمـوزان      دانـش  اجتمـاعي هـاي     پرخاشگري و افـزايش مهـارت     

.  ابتدايي شهر اهـواز، مـورد اسـتفاده قـرار دهـد            ي هاي چهارم و پنجم دوره     پرخاشگري كالس 

  معلـم كـالس  ي رفتاري بـه وسـيله  -شود آيا كاربرد مداخله شناختي  هدف اين بود كه مشخص      

 و در معرض خطر رفتار پرخاشگرانه، پيامدهاي مثبـت          ،شناسايي شده آموزان     دانش تواند در  مي

                                                 
1-  cognitive-behavioral intervention (CBI) 

2-  Beck 

3-  Fernandez  

4-  think-aloud 

5-   Kendall 

6-  social problem-solving curriculum 

7-  classroom-based  

8-  Tools for Getting Along (TFGA) 
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 بنابراين، مداخله در محيط كالس به كار برده شد، جايي كه          . به وجود آورده و آنها را حفظ كند       

حـل  هاي    توانند مهارت   مي  در كنار همساالن و همكالسانشان     با مشكالت رفتاري،  آموزان    دانش

شناسـي تربيتـي دانـشگاه        مـذكور، توسـط گـروه روان       ي برنامـه . مسائل اجتماعي را ياد بگيرند    

 خشم و پرخاشگري  از  پيشگيري   ، براي )2003(فلوريداي آمريكا با سرپرستي دانيك و اسميت        

از ( و در كشورهاي مختلف جهان .وين شده است  آخر دبستان، تهيه و تد    هاي    سالآموزان    دانش

.  به كار برده شده اسـت )جمله آمريكا، كانادا، هند، افريقاي جنوبي، امارات متحده عربي و غيره         

 ترجمه و ويرايش شد و      ان اول و دوم   در تحقيق حاضر، كتاب راهنماي اين برنامه توسط محقق        

  . قرار گرفتاهواز مورد استفادههاي   مدرسهبراي اولين بار در
  

  تحقيقهاي  فرضيه
  :باشد  ميتحقيق شامل دو قسمت به شرح زيرهاي  فرضيه

  

   آزمايشي در متغيرهاي پژوهشي هر مداخلاثمربوط به هاي  فرضيه

دختـر  آمـوزان      دانـش  ي لهأمحـور اطالعـات حـل مـس       -كنار آمدن كالس  هاي     آموزش شيوه  -1

  . دده  ميچهارم و پنجم ابتدايي را افزايشهاي  كالس

هـاي   داري متغيـر مهـارت      خويـشتن  ي  مؤلفـه محـور   -كنار آمـدن كـالس    هاي     آموزش شيوه  -2

  .دهد  ميچهارم و پنجم ابتدايي را افزايشهاي  دختر كالسآموزان   دانشاجتماعي

 متغيـر   ي  ه رفتـار بـرون سـازي شـد        ي  مؤلفـه محـور   -كنار آمـدن كـالس    هاي     آموزش شيوه  -3

 چهـارم و پـنجم ابتـدايي را كـاهش         هـاي     ختر كـالس  دآموزان     دانش هاي اجتماعي  مهارت

  .دهد مي

هـاي    دختـر كـالس   آمـوزان      دانـش  محور پرخاشـگري  -كنار آمدن كالس  هاي     آموزش شيوه  -4

  .دهد  ميچهارم و پنجم ابتدايي را كاهش

  پرخاشــگري واكنــشيي مؤلفــهمحــور -كنــار آمــدن كــالسهــاي   آمــوزش شــيوه-1-4

  .دهد  ميو پنجم ابتدايي را كاهشچهارم هاي  دختر كالسآموزان  دانش

  پرخاشـگري پـيش كنـشي      ي  مؤلفـه محـور   -كنـار آمـدن كـالس     هاي     آموزش شيوه  -2-4

  .دهد  ميچهارم و پنجم ابتدايي را كاهشهاي  دختر كالسآموزان  دانش
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دختـر  آمـوزان    دانـش  خـشم صـفت   ي  مؤلفـه محـور   -كنار آمـدن كـالس    هاي     آموزش شيوه  -5

  .دهد  ميدايي را كاهشچهارم و پنجم ابتهاي  كالس

دختـر  آمـوزان      دانـش   خـشم بيرونـي    ي  مؤلفـه محـور   -كنار آمدن كـالس   هاي     آموزش شيوه  -6

  .دهد  ميچهارم و پنجم ابتدايي را كاهشهاي  كالس

دختـر  آمـوزان      دانـش   خـشم درونـي    ي  مؤلفـه محـور   -كنار آمدن كـالس   هاي     آموزش شيوه  -7

  .هدد  ميچهارم و پنجم ابتدايي را كاهشهاي  كالس

دختـر  آمـوزان      دانـش  خـشم  كنتـرل  ي  مؤلفـه محـور   -كنار آمـدن كـالس    هاي     آموزش شيوه  -8

  .دهد  ميچهارم و پنجم ابتدايي را افزايشهاي  كالس
  

در پـس    هاي مختلف از لحاظ متغيرهاي پـژوهش       هاي مربوط به تغييرپذيري كالس     فرضيه
  ) آزمايشيي هپيش آزمون و اثر مداخل كنترل پس از(آزمون 

  .تغييرپذيري وجود دارد مسأله مختلف از لحاظ متغير اطالعات حلهاي  بين كالس -9

اجتماعي هاي  داري متغير مهارت  خويشتني مؤلفهمختلف از لحاظ هاي   بين كالس-10

  .تغييرپذيري وجود دارد

هـاي    رفتـار بـرون سـازي شـده متغيـر مهـارت            ي  مؤلفـه مختلف از لحاظ    هاي     بين كالس  -11

  .رپذيري وجود دارداجتماعي تغيي

  .مختلف از لحاظ پرخاشگري تغييرپذيري وجود داردهاي   بين كالس-12

  . پرخاشگري واكنشي تغييرپذيري وجود داردي مؤلفهمختلف از لحاظ هاي   بين كالس-1-12

  . تغييرپذيري وجود داردكنشي پيش پرخاشگري ي مؤلفهمختلف از لحاظ هاي   بين كالس-2-12

  . خشم صفت تغييرپذيري وجود داردي مؤلفهمختلف از لحاظ  هاي  بين كالس-13

  . خشم بيروني تغييرپذيري وجود داردي مؤلفهمختلف از لحاظ هاي   بين كالس-14

  . خشم دروني تغييرپذيري وجود داردي مؤلفهمختلف از لحاظ هاي   بين كالس-15

  .وجود دارد تغييرپذيري كنترل خشم ي مؤلفهمختلف از لحاظ هاي   بين كالس-16
  

  شناسي تحقيق روش
  روش تحقيق

پس آزمون با -اين تحقيق، به صورت آزمايشي ميداني است كه در آن از طرح پيش آزمون

  همه(درون يك مدرسه در شرايط يكساني بودند هاي  گروه گواه استفاده شد و همه كالس
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ليل، براي تحليل به همين د). يك مدرسه يا گروه آزمايشي بودند يا گروه گواههاي  كالس

اين روش زماني به . استفاده شد) HLM (1سازي خطي سلسله مراتبي الگو از روشها  داده

  . در درون واحدهاي مطالعه مورد ترديد باشدها شود كه استقالل مشاهده  ميكار گرفته
  

  گيري و روش نمونه  جامعه

چهـارم و پـنجم    اي  ه  دختر كالس آموزان     دانش ي  ه آماري، در پژوهش حاضر، هم     ي جامعه

 مشغول بـه تحـصيل   88-87 كه در سال تحصيلي   ،چهارگانه شهر اهواز است    يها   ناحيه ابتدايي

  : گيري انجام گرفت  آماري، دو نوع نمونهي از اين جامعه. بودند

  . براي تعيين پايايي و روايي ابزارها-)الف(

  . پژوهشهاي  فرضيه براي آزمون -)ب(

ي بـه   يـ   مربوط به سنجش متغيرهـا، نمونـه      هاي    و روايي پرسشنامه   تعيين ميزان پايايي     براي

آمـوز پرخاشـگر و     دانـش 100(چهارم و پنجم ابتـدايي    هاي    آموز دختر كالس    دانش 200حجم  

  روش. آموزش و پرورش شـهر اهـواز انتخـاب شـدند      ي از چهار ناحيه  ) آموز عادي   دانش 100

 مدرسه از چهار ناحيـه     20هر ناحيه،    يها   مدرسه انتخاب به اين صورت بود كه بر اساس تعداد        

، در  )پرخاشـگر  (2هـدف آمـوزان      دانـش  سـپس، تمـام   . به صورت تصادفي ساده انتخاب شدند     

 بعـد از شناسـايي    ).  نفـر  100(شناسـايي شـدند     هـا      مدرسـه  چهـارم و پـنجم ايـن      هـاي     كالس

هدف غير زان آمو  دانش هدف هر كالس،  آموزان     دانش ها، به تعداد   هدف در كالس  آموزان    دانش

عادي آن كـالس انتخـاب شـدند        آموزان     دانش به صورت تصادفي ساده از بين     ) غير پرخاشگر (

 20هـر ناحيـه،      يهـا    مدرسـه   هم بر اساس تعـداد     پژوهشهاي    براي آزمون فرضيه  ).  نفر 100(

به صـورت   ها     مدرسه سپس، اين . مدرسه از چهار ناحيه به صورت تصادفي ساده انتخاب شدند         

قـرار  ) مدرسه گروه گواه 10 مدرسه گروه آزمايشي و      10( دو گروه آزمايشي و گواه       تصادفي در 

هـا     مدرسـه  چهـارم و پـنجم ايـن      هـاي     پرخاشگر، در كـالس   آموزان     دانش سپس، تمام . گرفتند

آمـوز    دانش57هاي گروه آزمايشي و  آموز پرخاشگر مدرسه  دانش71،   نفر 128(شناسايي شدند   

آمـوزان     دانـش  ها، به تعداد   هدف در كالس  آموزان     دانش از شناسايي بعد  ). پرخاشگر گروه گواه  

                                                 
1-  Hierarchical Linear Modeling (HLM) 

2-  target students
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 بـه صـورت تـصادفي سـاده از بـين          ) غيرپرخاشـگر (غير هدف   آموزان     دانش هدف هر كالس،  

  ). نفر128(عادي آن كالس انتخاب شدند آموزان  دانش

  

  اطالعاتآوري   جمعابزار

  : زير استفاده شده استهايابزار، از تحقيقاطالعات در اين آوري   جمعبه منظور

 ايـن مقيـاس  ). 2008، 2استيل، لگرسكي، نلسون و فيپس    ( 1كودكان مقياس ابراز خشم     -1

  مـاده 30و ) خشمكنترل  خشم صفت، خشم بيروني، خشم دروني و      (شامل چهار خرده مقياس     

خـشم صـفت، خـشم بيرونـي،        هاي    استيل و همكاران پايايي آن را براي خرده مقياس        . باشد مي

 و 79/0 و 71/0،  69/0،  84/0 با استفاده از آلفاي كرونباخ به ترتيب         كنترل خشم  دروني و خشم  

همچنين، روايي اين .  به دست آوردند   56/0 و   41/0،  45/0،  60/0با استفاده از روش بازآزمايي،      

بـه خـوبي    الگو  و نشان دادند كه، بررسي كرده3 تأييدي  عامل ابزار را با استفاده از روش تحليل      

خـرده  ) و تنـصيف  (آلفـاي كرونبـاخ      يهـا    ضريب در پژوهش حاضر،  .  عامل است  4 ي  ازندهبر

هدف به  آموزان     دانش  براي كنترل خشم  خشم صفت، خشم بيروني، خشم دروني و      هاي   مقياس

 بازآزمـايي   هـاي   و ضـريب  ) 79/0 (79/0و  ) 40/0 (45/0،  )53/0( 59/0،  )72/0( 72/0ترتيب،  

 يهـا    ضريب . به دست آمد   46/0 و   41/0،  44/0،  46/0به ترتيب   مذكور  هاي    براي خرده مقياس  

همزمان مقياس ابراز خشم كودكان با مقياس ابراز خشم مرضي كودكـان   روايي سازه، از اجراي

دل (الـت كودكـان و نوجوانـان    ح-ابراز خشم صفتي     پرسشنامه و) 1985،  4جكوبس و بلومر  (

 روايي مطلـوب  ي ه نشان دهندها ه كه نتيج.ه استاستفاده شد) 2004،  5باريو، آلوجا و اسپيلبرگر   

 بـا يكـديگر     »مقياس ابراز خشم كودكان   «هاي    به عالوه، همبستگي بين مؤلفه    . باشد  مي اين ابزار 

 و همبستگي بين 75/0 تا 43/0با كل مقياس بين   ها    ، همبستگي بين اين مؤلفه    64/0 تا   14/0بين  

   متغيـر بـود، كـه همگـي در سـطح            31/0 تـا    24/0مالك بـين    هاي    و پرسشنامه ها    خرده مقياس 

01/0p <دار هستند  معني .  

                                                 
1-  The Anger Expression Scale for Children (AESC) 
2-  Steele, Legerski, Nelson & Phipps 
3-  confirmatory factor analysis 
4-  Jacobs & Blumer 
5-  Del Barrio, Aluja & Spielberger  
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ايـن  ). 1990، 2گراشـام و اليـوت  ( 1اجتمـاعي هـاي     بندي مهارت   درجه روش مقياس   -2

آمـوز   هاي اجتماعي، رفتار اجتماعي دانش مقياس با دو بخش اصلي، مشكالت رفتاري و مهارت  

بـراي فـرم    ، پايـايي درونـي ايـن مقيـاس          )1377(بر اساس گـزارش شـهيم       . كند  مي را بررسي 

روايي سازه و   .  بود 93/0 تا 75/0از   و پايايي آن از طريق بازآزمايي        95/0 تا 74/0از  آموزگاران  

آلفـاي   يهـا    ضـريب  در پـژوهش حاضـر،    . روايي همزمان آن نيز مطلوب گزارش شـده اسـت         

هـاي   اي خـرده مقيـاس   ده هفتـه بـه ترتيـب بـر    ي  و بازآزمايي بـه فاصـله     ) و تنصيف (كرونباخ  

 52/0و  ) 80/0 (85/0 و بـراي رفتـار بـرون سـازي شـده             52/0و  ) 67/0 (81/0داري   خويشتن

 ارزيـابي مـشكالت     داري با مقيـاس    خويشتنهاي    روايي خرده مقياس   يها   ضريب .محاسبه شد 

، )1973 و ميلـر،  4آيسلر(سنجش مهارت اجتماعي ي     پرسشنامه ،-54/0،  )1985( 3رفتاري كانرز 

 . بـود 38/0مالك ي   پرسشنامه، و-48/0) 1987، 5داج و كوي(، خرده مقياس پيش كنشي     43/0

مـذكور بـه    هاي    روايي سازه براي خرده مقياس رفتار برون سازي شده با پرسشنامه           يها  ضريب

. باشـند   مـي دار معنـي > p 01/0 كه در سطح ؛ محاسبه شد73/0 و 59/0، -33/0، 48/0ترتيب، 

 دار  معنـي > 01/0p به دست آمـد كـه در سـطح    -54/0ها   خرده مقياسضريب همبستگي ميان

  . باشد مي

) 1987(ايـن مقيـاس توسـط داج و كـوي     . 6كنشيپيش -مقياس پرخاشگري واكنشي   -3

ي ي   ماده 19) كنشي پرخاشگري واكنشي و پرخاشگري پيش    (تهيه شده و داراي دو خرده مقياس        

ي نـشان دهنـد كـه       ي  ستفاده از يك مقياس پنج درجه     شود با ا    مي  كه از آموزگاران خواسته    ؛است

آلفـاي   يهـا   ضـريب در ايـن پـژوهش،  . آموز خـاص درسـت اسـت    كدام گزينه در مورد دانش   

و بازآزمايي به فاصله ده هفته براي خـرده مقيـاس پرخاشـگري واكنـشي               ) و تنصيف (كرونباخ  

 و  57/0و  ) 74/0 (66/0 و براي خرده مقياس پرخاشـگري پـيش كنـشي            46/0و  ) 85/0 (86/0

 كـه در سـطح رضـايتبخش        ؛ محاسـبه شـد    63/0و  ) 63/0 (79/0براي كل مقياس پرخاشـگري      

رفتـار بـرون   خـرده مقيـاس    روايي خرده مقياس پرخاشگري پيش كنشي با     يها   ضريب .هستند

                                                 
1-  Social Skills Rating System (SSRS) 

2-  Gresham & Elliott 

3-  Conners 

4-  Eisler 

5-  Dodge & Coie  

6-  Reactive-Proactive Aggression Scale (R-P) 
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 ،)1990گراشـام و اليـوت،      (اجتمـاعي   هـاي     بندي مهـارت   سازي شده، از مقياس سيستم درجه     

 دار معنـي > p 01/0 كـه در سـطح   ؛ محاسبه شـد -48/0داري  قياس خويشتنخرده م و با 59/0

سـنجش مهـارت   ي   پرسشنامه روايي خرده مقياس پرخاشگري واكنشي با      يها   ضريب .باشند مي

. باشند  ميدار معني> p 05/0 كه در سطح ؛ محاسبه شد-24/0، )1973آيسلر و ميلر، (اجتماعي 

   كـه در سـطح      ؛ بـه دسـت آمـد      39/0 يكـديگر    بـا هـا     ضريب همبـستگي ميـان خـرده مقيـاس        

01/0 p <باشد  ميدار معني .  

براي سـنجش  ) 2003(توسط دانيك و اسميت        پرسشنامه اين. 1لهأمسحل  ي     پرسشنامه -4

- مداخلـه شـناختي    ي  شـركت كننـده در برنامـه      آمـوزان      دانش  اجتماعي ي  لهأاطالعات حل مس  

در پژوهش دانيك و اسميت پايـايي       . ده است ، تهيه ش  )TFGA (»كنار آمدن هاي    شيوه«رفتاري  

در پـژوهش حاضـر،   .  گزارش شده است72/0با استفاده از روش آلفاي كرونباخ     امه پرسشن اين

مورد ارزيابي قـرار  ) ده هفته و شانزده هفته(پايايي آن با استفاده از روش بازآزمايي در دو زمان         

ــراي43/0پرخاشــگر آمــوزان   دانــشبازآزمــايي در ده هفتــه بــراي يهــا  ضــريب.گرفــت   و ب

 به  53/0) پرخاشگر و غير پرخاشگر   (آموزان     دانش  و براي كل   55/0غير پرخاشگر   آموزان    دانش

  و بـراي 31/0پرخاشـگر  آمـوزان    دانـش  بازآزمايي در شانزده هفته براي     يها   ضريب .دست آمد 

 به  48/0) پرخاشگرپرخاشگر و غير    (آموزان     دانش  و براي كل   49/0غير پرخاشگر   آموزان    دانش

ي    پرسـشنامه  در پـژوهش حاضـر يـك       مـسأله    حلي     پرسشنامه براي بررسي روايي  . دست آمد 

 مسأله حلي   پرسشنامهمالك وي     پرسشنامه همبستگي بين ضريب  . مالك با چهار ماده تهيه شد     

  .دار بود  معنيp >01/0 به دست آمد كه در سطح 31/0
  

   مداخلهي شيوه
 كنـار آمـدن  هـاي   رفتاري شيوه-اخله، به كارگيري روش شناختيدر اين پژوهش، روش مد   

در معـرض پرخاشـگري و   آموزان   دانش رود كه بر ميزان اطالعات و رفتار        مي  و انتظار  .باشد مي

  . ي انجام گرفتي  دقيقه45 آموزشي ي  جلسه20 مذكور طي ي برنامه. ر بگذارداثپرخاشگر 
  

  روش اجرا
   آزمايشي توسط آموزگاران ي  مقرر بود انجام مداخله،با توجه به اين كه طبق برنامه

  

                                                 
1-  Problem-Solving Questionnaire  
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 آموزشي يكساني را جهت آشنايي دقيق با ي  الزم بود آموزگاران يك دوره،انجام شودها  كالس

 آموزشي، ي بر همين اساس، يك دوره.  اجراي هماهنگ آن بگذرانندي همحتواي برنامه و نحو

وه بر اين، براي آموزگاران گروه گواه نيز عال.  ترتيب داده شد، ساعت بود24كه مدت آن 

 آموزشي گروه مداخله ترتيب داده ي غير مرتبط با برنامههاي   آموزشي با موضوعهاي هجلس

گروه گواه همزمان با گروه آزمايشي انجام آموزان  دانش يها آزمونپس و ها  پيش آزمون. شد

  . شد
  

  محتواي مداخله

 مداخله، بر اساس كتاب آموزشي هاي هوع جلس اجراي برنامه و ترتيب موضي شيوه

 ي لهأ حل مسي اين برنامه با استفاده از شش مرحله.  انجام گرفته است»كنار آمدنهاي  شيوه«

 راه ي مختلف، تفكر دربارههاي  راه حل ارايه له،أله، تعريف مسأتشخيص مس(اجتماعي 

گيري كودكان  ، تصميم)ل انتخابيشده، انتخاب يك راه حل و بررسي پيامد راه ح ارايه هاي حل

گيري مناسب در چنين   و آنان را در جهت تصميم نموده،زا هدايت مشكلهاي  را در موقعيت

  . كند  ميكمك ييها موقعيت
  

  معرفي روش تحليل خطي سلسله مراتبي 

خود از روش يك هاي   انجام گرفته، در تجزيه و تحليلهاي ه مطالعي  همهيتقريبطور ه ب

داراي ساختار سلسله ها  تر داده در حالي كه در دنياي واقعي، بيش .اند تفاده نمودهسطحي اس

واقع ها   مدرسهخود درها  و كالس، ها در كالسآموزان   دانشبه عنوان مثال،.  هستند1مراتبي

 توان با استفاده از  ميگيرد،  مي كه در محيط مدرسه انجامهايي هدر چنين مطالع. اند شده

يي ارايه  جداگانه ي الگو، براي هر كالس يا مدرسه)همانند رگرسيون(ي سنتي، خطالگوهاي 

 نامعتبر و هاي هخطي به نتيج ي الگوبا استفاده ازيي  تجزيه و تحليل يك چنين نمونه. كرد

كالس يا مدرسه هاي  با ويژگيآموزان   دانشهاي  زيرا ويژگي؛شود  مي منجرگمراه كننده

 هاي تحليلهايي،   چنين دادهالگوسازياخير آمارشناسان براي ي ها در سال. شود  ميمخلوط

در پژوهش . اند نموده ارايه را) HLM سازي خطي سلسله مراتبي، الگو(چندسطحي  يالگو

سازي  الگواز روش) ها و كالسآموزان  دانش (ها حاضر، به لحاظ ساختار سلسله مراتبي داده

  . خطي سلسله مراتبي استفاده شده است

                                                 
1-  hierachical structured  
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  تحقيقهاي  هيافت
 HLM-6اين پـژوهش از نـرم افـزار     هاي   و آزمون فرضيه   هاي   پرسش گويي به  براي پاسخ 

 در. آزمايشي و گـواه مقايـسه شـد    هاي    پس آزمون گروه  هاي    نمرهها    در اين تحليل  . استفاده شد 

پس آزمون متغيرهاي مورد مطالعه به عنوان متغير وابسته و         هاي    آموز، نمره  سطح دانش الگوهاي  

  الگوهاي   در. مورد استفاده قرار گرفت   ) 1كواريت(پيش آزمون به عنوان متغير كمكي       هاي    نمره

 در ميـانگين پـس      هـا  تغيير ي  بينـي كننـده     آزمايشي به عنوان متغير پيش     ي  سطح كالس، مداخله  

  . به كار رفته استها  آزمون
  

  توصيفيهاي   يافته-1
و ) آزمايـشي و گـواه  (مختلف هـدف  اي ه  در اين قسمت، اطالعات به دست آمده از گروه        

يعنـي  (مـورد بررسـي پـژوهش حاضـر       هاي    توصيفي مقياس هاي    غير هدف در رابطه با ويژگي     

داري، رفتار برون سازي شده،    له، خويشتن أميانگين و انحراف معيار متغيرهاي اطالعات حل مس       

، خـشم   كنشي، خشم صفت، خشم بيرونـي      پرخاشگري، پرخاشگري واكنشي، پرخاشگري پيش    

  . شده است ارايه 2 و 1در جدول ها  پيش و پس آزمون  در)كنترل خشم دروني و
  

هدف و  آموزان     دانش ترين مقدار متغيرهاي پژوهش در     ترين و بيش    ميانگين انحراف معيار كم    .1جدول  

  غير هدف در پيش آزمون 

  ها مقياس
خرده 
  ها مقياس

  معيارانحراف   ميانگين  ترين بيش  ترين كم  آموزان دانش

  اطالعات   99/1  20/5  12  1  هدف
  لهأحل مس

  اطالعات 
  2  96/5  11  1  غير هدف  لهأحل مس

  65/5  52/25  40  12  هدف
  خشم صفت

  87/5  58/22  41  12  غير هدف
  11/4  42/16  26  8  هدف

  خشم بيروني
  43/3  13  29  8  غير هدف
  77/2  91/8  16  4  هدف

  خشم دروني
  64/2  26/9  16  4  غير هدف
  98/3  19/14  24  6  هدف

  ابراز خشم

  كنترل خشم
  87/3  08/16  24  6  غير هدف

N = 128 

                                                 
1-  covariate 



94 )2ي  ، شماره1389 تابستان، 2- 17م، سال ششي  دوره(تربيتي دانشگاه شهيد چمران اهواز،  مجله علوم

هاي آزمايشي و گواه در پيش آزمون و پس  آموزان هدف گروه  ميانگين و انحراف معيار دانش .2جدول 
 آزمون متغيرهاي پژوهش

 گروه گواه گروه آزمايشي
 ها آزمون ها مقياس

 انحراف معيار يانگينم انحراف معيار ميانگين

 80/1 07/5 13/2 31/5 پيش آزمون
 لهأمس حل اطالعات

 02/2 81/4 60/3 46/12 پس آزمون

 79/3 16/8 58/3 59/8 پيش آزمون
 داري خويشتن

 58/3 60/8 52/4 95/11 پس آزمون

 68/3 11/9 16/3 16/9 پيش آزمون
 رفتار برون سازي شده

 79/3 14/8 67/3 17/6 پس آزمون

 56/6 75/49 12/7 29/51 پيش آزمون
  كل پرخاشگريي نمره

 50/6 77/49 59/5 57/44 پس آزمون

 65/3 86/15 4 03/17 پيش آزمون
 واكنشي پرخاشگري

 88/3 14/16 33/3 35/14 پس آزمون

 22/6 9/33 23/6 27/35 پيش آزمون
 كنشي پيش پرخاشگري

 53/5 63/33 73/4 22/30 پس آزمون

 83/5 49/24 40/5 35/26 پيش آزمون
 خشم صفت

 90/5 61/25 85/4 63/23 پس آزمون

 89/3 16 27/4 76/16 پيش آزمون
 خشم بيروني

 92/3 56/16 35/3 11/15 پس آزمون

 96/2 98/8 64/2 85/8 پيش آزمون
 خشم دروني

 40/2 33/8 22/2 31/8 پس آزمون

 64/3 58/14 23/4 87/13 پيش آزمون
 كنترل خشم

 07/4 44/14 53/3 02/16 پس آزمون

 N = 71 گروه آزمايشي    N = 57 گروه گواه
  

  ها مربوط به فرضيههاي   يافته-2

هـا بـه عنـوان        هاي اصلي، در ايـن مرحلـه بـا در نظـر گـرفتن كـالس                 قبل از انجام تحليل   

د شده   برآور 1 براي تابع  » غيرشرطي الگوي«واحدهاي سطح دو، الگوي دو سطحي با استفاده از          

 ها داراي ساختار سلسله مراتبي هستند، مورد بررسـي قـرار گرفتـه        و اين نكته كه آيا داده      ؛است

   .استفاده شده است ) (ICC 2يي   ضريب همبستگي درون طبقه    ي  براي اين منظور، از آماره    . است
  

                                                 
1-  Function 

2-  intraclass correlation coefficient (ICC) 
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 كـل  داري، رفتار برون سازي شـده،       له، خويشتن أ براي متغيرهاي اطالعات حل مس     ICCمقدار  

كنـشي، خـشم صـفت، خـشم         پرخاشگري، پرخاشگري واكنشي، پرخاشگري پيش    ي    رسشنامهپ

، 37/0، 35/0، 66/0، 75/0 در الگوي برآوردي بـه ترتيـب،   كنترل خشم بيروني، خشم دروني و 

توان نتيجه گرفت كه تفـاوت        مي بنابراين،. باشد  مي 11/0 و   0003/0،  13/0،  02/0،  30/0،  34/0

گردد   مي بر) اثر كالس (ها    در كالس ها  بندي آن  به آثار گروه  ها    ه مقياس پس آزمون خرد  هاي    نمره

در . تعلـق دارد  خـاص    در كـالس  دانش آموز   به عضويت   ها    و درصدي از واريانس پس آزمون     

را هـا   خطي سلسله مراتبـي بـراي داده   الگو مفيد بودن كاربرد روش تحليل   ها     ضريب ضمن اين 

 ازهـا    در ادامه براي تبيين ايـن تفـاوت       . كنند  مي پيشنهاد را   HLMدهند و موجه بودن       مي نشان

 الگوهـا اين  هاي    داري شاخص   آزمون معني  هاي  هنتيج. شده است  چند سطحي استفاده    الگوهاي  

  .شده است ارايه 3در جدول 

ر مداخله در متغيرهاي پژوهش، همانطور كه در جدول        اثمربوط به   هاي    براي آزمون فرضيه  

، بـا  95/4له مـساوي  أبراي اطالعـات حـل مـس   ) γ00(ها  يانگين كل كالس م ،شود  مي  مشاهده 3

، بـراي   t = 95/17، با مقـدار     10/9داري مساوي    ، براي خرده مقياس خويشتن    t = 52/17مقدار  

، بـراي پرخاشـگري     t = 07/19، بـا مقـدار      37/8خرده مقياس رفتار برون سازي شده مـساوي         

، با  63/16ي خرده مقياس پرخاشگري واكنشي مساوي       ، برا t = 26/69، با مقدار    71/50مساوي  

 36/70، با مقـدار     10/34، براي خرده مقياس پرخاشگري پيش كنشي مساوي         t = 24/40مقدار  

 =t،      90/36، با مقدار 07/26 براي خرده مقياس خشم صفت مساوي = t    بـراي خـرده مقيـاس ،

مقيـاس خـشم درونـي مـساوي         براي خرده    ،t = 35/33، با مقدار    75/16خشم بيروني مساوي    

 t = 90/36، با مقدار    30/14 مساوي   كنترل خشم  ، براي خرده مقياس   t = 99/30، با مقدار    32/8

اين بدان معنـي اسـت كـه ميـانگين     . دار هستند  معني> 0001/0p كه همگي در سطح ؛باشد مي

  .داري از صفر متفاوت هستند  متغيرها به طور معنيمبداءعرض از 

بـر متغيـر اطالعـات حـل     ) γ01( اثـر مداخلـه   ،شود  مي مشاهده3در جدول  طور كه    همان

 كـه  ؛دار اسـت   مثبت و معنـي )> 0001/0pدر سطح  (t = 81/10، با مقدار 38/7له مساوي أمس

هـدف در   آمـوزان      دانش له،أپيش آزمون اطالعات حل مس    هاي    نمره كنترل دهد پس از    مي نشان

 تـري  له ميـانگين بـيش    أر پس آزمون اطالعات حـل مـس       گروه آزمايشي، نسبت به گروه گواه، د      

ي   شـده  كنتـرل     واحـد از ميـانگين     38/7  آنهـا در پـس آزمـون       ي  هشـد  كنترل   ميانگين  و ؛دارند

  . دار است  و اين تفاوت معني؛گروه گواه باالتر استهاي  كالس
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داري در پس آزمون   و سطح معنيt ثابت متغيرهاي وابسته در كالس ها، مقدار هاير اثر ا مقد . 3جدول  

  پيش آزمون كنترل پس از

  t df p  اثرهاي ثابت  )آزمون پس( متغير وابسته

γ00  95/4  52/17  43  0001/0 

γ01  38/7  81/10  43  0001/0 لهأاطالعات حل مس  
γ10  33/0  42/2  125  017/0 

γ00  10/9  95/17  43  0001/0  
γ01  76/2  70/2  43  010/0  خويشتن داري  
γ10  38/0  33/5  125  0001/0  
γ00  37/8  07/19  43  0001/0  
γ01  55/2-  94/2  43  006/0  رفتار برون سازي شده  
γ10  49/0  77/4  125  0001/0  
γ00  71/50  26/69  43  0001/0  
γ01  7-  27/7  43  0001/0  كل پرخاشگريي نمره   
γ10  57/0  94/8  125  0001/0 

γ00  63/16 24/40 43  0001/0 

γ01  64/2- 50/5 43  0001/0 پرخاشگري واكنشي 

γ10  69/0 72/12 125  0001/0 

γ00  10/34 36/70 43  0001/0 

γ01  38/4- 02/5 43  0001/0 پرخاشگري پيش كنشي 

γ10  55/0 07/8 125  0001/0 

γ00  07/26  90/36  43  0001/0  
γ01  80/2-  44/3  43  002/0  خشم صفت  
γ10  44/0  33/5  125  0001/0  
γ00  75/16  35/33  43  0001/0  
γ01  71/1-  58/2  43  014/0  خشم بيروني  
γ10  29/0  10/4  125  0001/0  
γ00  32/8  99/30  43  0001/0  
γ01  004/0-  014/0  43  989/0  خشم دروني  
γ10  11/0  53/1  125  128/0  
γ00  30/14  90/36  43  0001/0  
γ01  83/1  20/3  43  003/0  كنترل خشم  
γ10  35/0  73/3  125  0001/0  

γ00  =سطح دو مبداءعرض از  (در پس آزمونها  كالس ميانگين كل متغيرهاي وابسته(  
γ01 = اثر مداخله  
γ10 = پيش آزمون- گاما يا شيب درون كالسي پس آزمون  
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)  = 010/0pدر سـطح   (t = 70/2، بـا مقـدار   76/2داري مـساوي   اثر مداخله بر خويـشتن 

 داري، پـيش آزمـون خويـشتن     هـاي     نمره رلكنت دهد پس از    مي  كه نشان  ؛دار است  مثبت و معني  

داري  هدف در گروه آزمايشي، نسبت بـه گـروه گـواه، در پـس آزمـون خويـشتن                 آموزان    دانش

  واحـد از ميـانگين     76/2 آنها در پـس آزمـون        ي  هشد كنترل  و ميانگين  ؛تري دارند  ميانگين بيش 

  . ر استدا  و اين تفاوت معني؛گروه گواه باالتر استهاي   كالسي شده كنترل

در سـطح    (t = 94/2، بـا مقـدار      -55/2اثر مداخله بر رفتـار بـرون سـازي شـده مـساوي              

006/0p =  (پيش آزمون رفتار هاي  نمره كنترل دهد پس از  مي كه نشان؛دار است منفي و معني

هدف در گروه آزمايشي، نسبت به گروه گواه، در پس آزمـون  آموزان     دانش ،ي  برون سازي شده  

 آنهـا در پـس      ي  هشـد  كنترل  و ميانگين  ؛تري دارند   ميانگين كم  ي  ر برون سازي شده   مقياس رفتا 

 و اين تفـاوت     ؛تر است  گروه گواه پايين  هاي     كالس ي  شده كنترل  واحد از ميانگين   55/2آزمون  

  .دار است معني

 منفـي و    )>0001/0pدر سـطح    ( t = 27/7، با مقدار    -7اثر مداخله بر پرخاشگري مساوي      

آمـوزان    دانـش پيش آزمون پرخاشگري،هاي  نمره كنترل دهد پس از  مي كه نشان  ؛استدار   معني

هدف در گروه آزمايشي، نسبت به گروه گـواه، در پـس آزمـون مقيـاس پرخاشـگري ميـانگين             

 ي  شـده  كنتـرل   واحـد از ميـانگين     7 آنها در پس آزمون      ي  هشد كنترل  و ميانگين  ؛تري دارند  كم

  . دار است  و اين تفاوت معني؛تر است گروه گواه پايينهاي  كالس

ــر پرخاشــگري واكنــشي مــساوي   ــر مداخلــه ب ــا مقــدار -64/2اث   در ســطح  (t = 50/5، ب

0001/0p < (پـيش آزمـون   هـاي   نمـره  كنتـرل  دهد پس از  مي كه نشان؛دار است منفي و معني

ـ               آموزان     دانش پرخاشگري واكنشي،  س هدف در گروه آزمايـشي، نـسبت بـه گـروه گـواه، در پ

 آنها در پـس   ي  هشد كنترل  و ميانگين  ؛تري دارند  آزمون مقياس پرخاشگري واكنشي ميانگين كم     

 و اين تفـاوت     ؛تر است  گروه گواه پايين  هاي     كالس ي  شده كنترل  واحد از ميانگين   64/2آزمون  

  . دار است معني

در سـطح    (t = 02/5، بـا مقـدار      -38/4اثر مداخله بر پرخاشـگري پـيش كنـشي مـساوي            

0001/0p <(پـيش آزمـون   هـاي   نمـره  كنتـرل  دهد پس از  مي كه نشان؛دار است ، منفي و معني

هدف در گروه آزمايشي، نسبت به گـروه گـواه، در پـس          آموزان     دانش پرخاشگري پيش كنشي،  

 آنهـا در پـس   ي هشـد  كنتـرل   و ميـانگين ؛تري دارند آزمون پرخاشگري پيش كنشي ميانگين كم  
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 و اين تفـاوت     ؛تر است  گروه گواه پايين  هاي     كالس ي  شده كنترل نگين واحد از ميا   38/4آزمون  

  . دار است معني

، ) = 002/0pدر سـطح   (t = 44/3، بـا مقـدار   -80/2اثر مداخله بر خشم صفت مـساوي  

 پـيش آزمـون خـشم صـفت،      هـاي     نمـره  كنترل دهد پس از    مي دار است، كه نشان    منفي و معني  

ي، نسبت به گروه گواه، در پس آزمون خشم صفت ميانگين     هدف در گروه آزمايش   آموزان    دانش

 ي شـده  كنترل  واحد از ميانگين80/2 آنها در پس آزمون ي هشد كنترل  و ميانگين  ؛تري دارند  كم

  . دار است  و اين تفاوت معني؛تر است گروه گواه پايينهاي  كالس

در سـطح    (t = 58/2، بـا مقـدار      -71/1اثر مداخلـه بـر خـشم بيرونـي مـساوي            به عالوه،   

014/0p =  (پيش آزمون خشم هاي  نمره كنترل دهد پس از  ميدار است، كه نشان منفي و معني

هدف در گروه آزمايشي، نسبت بـه گـروه گـواه، در پـس آزمـون خـشم                  آموزان     دانش بيروني،

 واحـد از    71/1 آنهـا در پـس آزمـون         ي  هشـد  كنتـرل  گينتري دارند و ميـان     بيروني ميانگين كم  

  . دار است تر است و اين تفاوت معني گروه گواه پايينهاي   كالسي شده كنترل ميانگين

) > 05/0pدر سـطح   (t = 014/0، بـا مقـدار   -004/0اثر مداخله بر خشم دروني مـساوي  

 004/0 ي  ه مداخلـه بـه انـداز       گـروه  ي  هشـد  كنترل  در اينجا ميانگين   .دار نيست  منفي ولي معني  

 تحقيـق،  7 ي بنـابراين، فرضـيه  . دار نيست تر است، ولي اين تفاوت معني واحد از گروه گواه كم  

آزمايـشي و   هاي    دار در ميانگين خرده مقياس خشم دروني در گروه         مبني بر وجود تفاوت معني    

  . شود  نميتأييدگواه 

مثبـت  )  = 003/0pدر سـطح   (t= 20/3ار ، با مقد83/1 مساوي كنترل خشم اثر مداخله بر

 ،كنتـرل خـشم   پـيش آزمـون  هـاي   نمـره  كنتـرل  دهـد پـس از    مـي  كـه نـشان   ؛دار است  و معني 

 ميانگين  كنترل خشم  هدف در گروه آزمايشي، نسبت به گروه گواه، در پس آزمون          آموزان    دانش

 بررسـي   ميـانگين  واحـد از 83/1 آنها در پـس آزمـون        ي  هشد كنترل  و ميانگين  ؛تري دارند  بيش

  .دار است  و اين تفاوت معني؛گروه گواه باالتر استهاي   كالسي شده

 گامـا، (درون كالسي مرتبط با رگرسيون پس آزمون روي پيش آزمـون       هاي     شيب 3جدول  
γ10 (    ،متغيرهاي مختلف پژوهشt    الگو در اين . دهد  مي داري آنها را نشان     تست و سطح معني  

 له روي پـيش آزمـون  أ رگرسيون پس آزمـون اطالعـات حـل مـس          شيب درون كالسي مرتبط با    
)33/0 = γ10 ( 42/2با مقدار = t)  017/0در سطحp =  ( ضـريب گامـا بـراي    . دار اسـت  معنـي
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بـا  ) γ10 = 49/0(، براي رفتار برون سازي شده       t = 33/5با مقدار   ) γ10 = 38/0(داري   خويشتن

، براي پرخاشگري واكنشي    t = 94/8با مقدار   ) γ10 = 57/0(، براي پرخاشگري    t = 77/4مقدار  

)69/0 = γ10 (   72/12با مقدار = t          بـراي پرخاشـگري پـيش كنـشي ،)55/0 = γ10 (    بـا مقـدار  

07/8 = t ــراي خــشم صــفت ــدار ) γ10 = 44/0(، ب ــا مق ــي t  = 33/5ب ــراي خــشم بيرون   و ب

)29/0 = γ10 (   10/4با مقدار = t) 125 = df(  0001/0ح   كـه همگـي در سـط       ؛باشـد   مـي < p 

  .دار هستند معني

در سـطح   ) 125 = df (t = 53/1بـا مقـدار     ) γ10 = 11/0(ضريب گاما براي خشم دروني      

05/0p < 35/0 (كنترل خشم يضريب گاما. دار نبود  معني = γ10 (  73/3با مقـدار = t) 125 = 

df ( 0001/0در سطحp < هـاي    نمـره دهد كه  ميداري ضريب گاما نشان معني. دار است  معني

بنـابراين، بـراي   . پس آزمون آنهـا رابطـه دارد      هاي    با نمره ها    در كالس آموزان     دانش پيش آزمون 

هـا    در نتيجه، اين رابطه   .  اثر مداخله، رگرسيون پس آزمون بر پيش آزمون كواريت شد          ي  همطالع

ـ               آزادانه و تصادفي تغيير نمي    ها    در بين كالس   راي كنند و شـيب پـس آزمـون و پـيش آزمـون ب

 به  βlj ي  در اين حالت، معادله   . شوند  مي مساوي با واريانس صفر در نظر گرفته      ها     كالس ي  ههم

  . شود  مينوشته) γ10 = βlj(تنها با اثر ثابت يي  صورت معادله

كنتـرل   داري و  له، خويـشتن  أدهند كه اثر مداخله بر اطالعات حل مـس          مي نشانها    اين يافته 

  .  ميانگين پس آزمون گروه مداخله شده استهاي هش نمر و سبب افزاي، مثبت بودهخشم

در ضمن، اثر مداخله بـر رفتـار بـرون سـازي شـده، پرخاشـگري، پرخاشـگري واكنـشي،                

 هـاي   هكنشي، خشم صفت و خشم بيروني اثر منفي داشته و سبب كاهش نمـر              پرخاشگري پيش 

 8 و 6، 5، 4-2، 4-1، 4 ،3، 2،  1هـاي     لذا، فرضيه . ميانگين پس آزمون گروه مداخله شده است      

  . به عالوه، مداخله بر خشم دروني اثري نداشته است. شوند  ميتأييد
  

  هاي مختلف از لحاظ متغيرهاي پژوهش  تغيير پذيري كالس
هـاي مختلـف از لحـاظ متغيرهـاي          مربوط به تغييرپـذيري كـالس     هاي    براي آزمون فرضيه  

 كـه  ؛آزمـون شـدند  ها  سته در بين كالس   داري شاخص تغييرپذيري متغيرهاي واب     پژوهش، معني 
  : شده است ارايه 4 در جدول ها هنتيج

اطالعـات  ) τ00( ميانگين   ي   واريانس باقيمانده  ،شود   مشاهده مي  4طور كه در جدول      همان

 و مقدار كاي    03/3ي آزمايشي،     پيش آزمون و مداخله    كنترل ها پس از    له در بين كالس   أحل مس 
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هـا   داري در بين كـالس   ميانگين خويشتني ، واريانس باقيمانده  02/116مساوي  ) 2χ(اسكور آن   

 ، واريانس باقيمانـده ميـانگين رفتـار بـرون         25/281مساوي  ) 2χ( و مقدار كاي اسكور آن       89/8

، واريـانس  33/149مـساوي  ) 2χ( و مقـدار كـاي اسـكور آن    50/5ها  سازي شده در بين كالس    

مـساوي  ) 2χ( و مقدار كـاي اسـكور آن         34/7ها    س ميانگين پرخاشگري در بين كال     ي باقيمانده

  .باشند دار مي  معني> p 0001/0 كه همگي در سطح  است64/112
  

از لحاظ متغيرهاي مختلـف پـژوهش، در   ها  كالس) جزء واريانس(تغييرپذيري هاي     شاخص . 4جدول  

   آزمايشيي هپيش آزمون و اثر مداخل بررسي پس آزمون، پس از

τ00  2  )زمونپس آ(متغير وابسته 
χ p 

 0001/0  02/116  03/3  لهأاطالعات حل مس

  0001/0  25/281  89/8  خويشتن داري
  0001/0  33/149  50/5  رفتار برون سازي شده

  0001/0  64/112  34/7   كل پرخاشگري ي نمره
 056/0 86/58 78/0 پرخاشگري واكنشي

 0001/0 29/114 53/5 پرخاشگري پيش كنشي

  386/0  05/45  05/0  خشم صفت
  067/0  66/57  17/1  خشم بيروني
  <50/0  22/32  0018/0  خشم دروني
  <50/0  29/38  01/0  كنترل خشم

τ00 =  هـا  واريانس باقيمانده( آزمايشي ي هپيش آزمون و اثر مداخل كنترل واريانس بين كالسي ميانگين ها، پس از (

43 = df  
  

 آزمايـشي، از    ي  هون و اثـر مداخلـ     پيش آزم  كنترل مختلف، پس از  هاي    بنابراين، بين كالس  

داري، رفتـار بـرون سـازي شـده، پرخاشـگري            له، خويـشتن  ألحاظ متغيرهاي اطالعات حل مس    

 تأييد 12 و 11، 10، 9هاي   وجود دارد، پس فرضيه> p 0001/0دار در سطح  تغييرپذيري معني

  . شوند مي

 و مقـدار كـاي      78/0 هـا    ميانگين پرخاشگري واكنشي در بـين كـالس        ي واريانس باقيمانده 

باشـد، بنـابراين،    دار نمـي   معنـي > p 05/0در سـطح  است كـه   86/58مساوي ) 2χ(اسكور آن 

واريانس باقيمانده ميانگين پرخاشگري پـيش كنـشي در         . شود نميتأييد   پژوهش،   12-1فرضيه  
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 كـه در سـطح   ؛باشـد   مـي 29/114مـساوي  ) 2χ( و مقـدار كـاي اسـكور آن      53/5ها    بين كالس 

0001/0 p <شود  ميتأييد پژوهش، نيز 12-2 ي بنابراين، فرضيه. باشد  ميدار  معني .  

 و مقـدار  05/0هـا    ميانگين خشم صفت در بـين كـالس   ي عالوه بر اين، واريانس باقيمانده    

هـا    ، واريانس باقيمانده ميانگين خشم بيروني در بين كالس        05/45مساوي  ) 2χ(كاي اسكور آن    

، واريـانس ميـانگين خـشم درونـي در بـين            66/57مساوي  ) 2χ( آن    و مقدار كاي اسكور    17/1

 كنترل خشم  و واريانس ميانگين     22/32مساوي  ) 2χ( و مقدار كاي اسكور آن       0018/0ها    كالس

 كـه همگـي در   ؛باشـد   مـي 29/38مـساوي  ) 2χ( و مقدار كاي اسكور آن      01/0ها    در بين كالس  

 تأييـد  تحقيـق،  16 و 15، 14، 13هـاي    فرضـيه  بنابراين،؛ معني دار نمي باشند > 05/0pسطح 

  .شوند نمي
  

   آزمايشي در واريانس متغيرهاي وابستهي ه اثر پيش آزمون و مداخلي هتعيين انداز

 مختلف، پس ي همتغيرهاي وابستهاي   آزمايشي در پس آزمون نمره   ي  هر مداخل اثبا توجه به    

ايشي مقداري از واريـانس ميـانگين پـس          آزم ي  هرفت مداخل   مي ها، انتظار  پيش آزمون  كنترل از

چنـد سـطحي   هـاي   هر چند كه تخمين اندازهاي اثر در طرح. آزمون بين كالسي را تبيين نمايد    

با وجود اين، براي مشخص نمودن مقـدار واريـانس          ). 2002،  1رادنبوش و بريك  (مشكل است   

شـود، از     مي يشي تبيين  مداخله آزما  ي  ه مورد پژوهش كه به وسيل     ي  هبين كالسي هر متغير وابست    

  : شود  ميمحاسبه 1 كه از طريق فرمول ؛ استفاده شده است»2واريانس تبيين شده«روش 
  

   واريانس بين كالسي تبيين شده=                                                                    )1فرمول (
  

  τ00) و با كنترل پيش آزمونالگ (– τ00) الگو با كنترل پيش آزمون و اثر مداخله(

  τ00) الگو با كنترل پيش آزمون(
  

پيش آزمون و اثر مداخله، براي مقيـاس اطالعـات حـل         كنترل با الگو    مربوط به  τ00مقدار  

داري، رفتار برون سازي شـده، مقيـاس پرخاشـگري، خـرده             خويشتنهاي    مسئله، خرده مقياس  

نشي، خشم صـفت، خـشم بيرونـي، خـشم     ك پرخاشگري واكنشي، پرخاشگري پيشهاي    مقياس

                                                 
1-  Raudenbush & Bryk  

2-  variance explained 
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 0018/0،  17/1،  05/0،  53/5،  78/0،  34/7،  50/5،  89/8،  03/3، به ترتيب    كنترل خشم  دروني و 

  . باشد  مي،01/0و 

پيش آزمون، بـراي متغيرهـاي مـذكور، بـه ترتيـب       كنترل با الگو  برايτ00همچنين، مقدار  

. ، به دست آمده است    35/0 و   002/0،  74/1،  43/0،  47/9،  34/2،  35/18،  51/6،  64/10،  03/16

 81/0له توسـط مداخلـه، برابـر    أ اطالعات حـل مـس  ي هبا كاربرد فرمول باال، واريانس تبيين شد  

  مـسأله  اطالعات حـل   )ICC(از واريانس بين كالسي     % 81توان گفت كه      مي بنابراين،. باشد مي

  . شود  مي آزمايشي تبييني همداخلي  به وسيله

طوري كه واريانس بين كالسي تبيـين      ه   متغيرهاي ديگر نيز محاسبه شد، ب      اين ضريب براي  

، %16، رفتــار بــرون ســازي شــده %16داري   خويــشتنشــده توســط مداخلــه بــراي متغيرهــاي

، %88، خشم صـفت     %42، پرخاشگري پيش كنشي     %67، پرخاشگري واكنشي    %60پرخاشگري  

  . باشد  مي%97 كنترل خشم و% 10، خشم دروني %33خشم بيروني 

 ي همتغيرهـاي وابـست  هـاي   بـا پـس آزمـون   هـا   عالوه بر اين، با توجه به اينكه پيش آزمـون    

تـوان مقـدار      مـي  دار دارند، لـذا     معني ي  هرابط) آموز در سطح دانش  (ها    مختلف در درون كالس   

شـوند، نيـز      مـي  تبيـين هـا      پـيش آزمـون    ي  هرا كه به وسيل   ها    واريانس درون كالسي پس آزمون    

 مـورد   ي  هبراي مشخص نمودن مقدار واريانس درون كالسي هـر متغيـر وابـست            . ودمشخص نم 

  : شود  مي استفاده2شود، از فرمول   ميتبيينها   پيش آزموني هپژوهش كه به وسيل
 

2) پيش آزمون كنترل  باالگو(
δ –) 2)  غيرشرطيالگوي

δ  
  )2فرمول (

2)  غيرشرطيالگوي(
δ 

=  
  واريانس درون  

  كالسي تبيين شده

  

له، خـرده   أ غيـر شـرطي، بـراي مقيـاس اطالعـات حـل مـس              ي الگـو   مربوط بـه   2δمقدار  

هـاي    داري، رفتار برون سازي شـده، مقيـاس پرخاشـگري، خـرده مقيـاس              خويشتنهاي    مقياس

 پرخاشگري واكنشي، پرخاشگري پيش كنشي، خشم صـفت، خـشم بيرونـي، خـشم درونـي و                

 و 25/5، 84/11، 69/28، 08/20، 14/9، 66/27، 49/9، 24/6، 55/5، بــه ترتيــب كنتــرل خــشم

پيش آزمون، براي متغيرهاي مذكور، به       كنترل با الگو    براي 2δهمچنين، مقدار   . باشد  مي 33/13

، بــه دســت 87/12 و 19/5، 66/10، 92/23، 45/10، 98/4، 75/13، 09/7، 21/5، 42/5ترتيــب 

  . آمده است
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توسـط   مـسأله   درون كالسي اطالعات حـل ي ه شد با استفاده از فرمول باال، واريانس تبيين      

از واريـانس درون كالسـي      % 2تـوان گفـت كـه         مـي  بنابراين،. شود  مي 02/0پيش آزمون، برابر    

  . شود  مي پيش آزمون تبييني به وسيله) ICC – 1(در پس آزمون  مسأله اطالعات حل

ـ    درون كالسـي  طـوري كـه واريـانس   ه اين ضريب براي متغيرهاي ديگر نيز محاسبه شد، ب

، %25، رفتار برون سازي شده      %17داري   تبيين شده توسط پيش آزمون براي متغيرهاي خويشتن       

، %17، خشم صـفت     %48، پرخاشگري پيش كنشي     %46، پرخاشگري واكنشي    %50پرخاشگري  

  . باشد  مي%3 كنترل خشم و% 1، خشم دروني %10خشم بيروني 
  

  گيري بحث و نتيجه
هاي  شيوه«آموزش رفتاري - شناختيي هدهد كه مداخل  مي نشانپژوهش حاضرهاي  يافته

دار ميانگين پس  پرخاشگر گروه آزمايشي، باعث افزايش معنيآموزان   دانش در»كنار آمدن

  . له، در مقايسه با گروه گواه، شده استأآزمون اطالعات حل مس

 3و دزوريال) 2006 (2 و پنفيلد1دانيك، اسميت، برنكهاي   حاضر با يافتهي ه مطالعي هنتيج

  مختلف و پيچيده، كههاي هلأحل مسهاي  براي كسب مهارت. هماهنگ است) 2007 (4و نزو

 5يي شوند، به دانش رويه  ميمواجه آنها متنوع زندگي باهاي  افراد در رويارويي با موقعيت

د  كه اساس عملكر؛ استمندنياز) هلأ حل مسي هدانش مربوط به مفاهيم، قوانين و شيو(

  ). 1983، 6بندورا(باشد   ميبعديهاي  شايسته و كسب پاداش

توانند با استفاده از اطالعات شناختي   ميبه عالوه، هنگام رويارويي با مشكالت، كودكان

  آن، انتخاب راهبردهايي جهت تسهيل هاي  كه شامل شناسايي مشكل و مؤلفه(له أروند حل مس
  

 براي رسيدن به هدف )است آنها د و پي آمدهايمتعدهاي  و كشف پاسخها  تصاعدي راه حل

عملكرد كودكان پرخاشگر طي روند  مسأله بدين طريق، با آموزش مهارت حل. گام بردارند

 آموزشي پژوهش ي بنابراين، يادگيري مفاهيم برنامه). 1993كندال، (شود   مياصالح مسأله حل

                                                 
1-  Brank 

2-  Penfield 

3-  D’Zurilla  

4-  Nezu 

5-  procedural knowledge 

6-  Bandura  
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له، دستاورد پر اهميتي أحل مسآنها در يي  و افزايش دانش رويهآموزان   دانشحاضر توسط

  .است كه در طي مداخله حاصل شده است

داري   خويـشتن ي شـده مؤلفـه   كنتـرل  دهد كـه ميـانگين    ميهمچنين، پژوهش حاضر نشان 

به . تر است  داري از ميانگين گروه گواه بيش      اجتماعي گروه مداخله به صورت معني     هاي    مهارت

هـاي    اجتمـاعي گـروه   هـاي      برون سازي شده مهـارت      مؤلفه رفتار  ي  هشد كنترل عالوه، ميانگين 

اين يافته در پـژوهش حاضـر       . تر است  داري از ميانگين گروه گواه كم      آزمايشي به صورت معني   

ايـن بـدان    . هماهنـگ اسـت   ) 1997( و دزوريال    1و كانت ) 1999(گراشام و اليوت    هاي    با يافته 

هـاي   گر را نداشـتن مهـارت     ن مشكل كودك و نوجـوان پرخاشـ       امعني است كه بعضي از محقق     

تـرين   اجتماعي به عنـوان يكـي از مهـم        هاي    در نتيجه، يادگيري مهارت   . دانند مياجتماعي الزم   

  .دستاوردهاي دوران كودكي شناخته شده است

رفتـاري در كـاهش     - شـناختي  ي دهد كه مداخلـه     مي ، پژوهش حاضر نشان   در همين رابطه  

. اثر داشـته اسـت   ) شي و پرخاشگري پيش كنشي    پرخاشگري واكن (آن  هاي    پرخاشگري و مؤلفه  

) 2004 (2و الچمـن و ولـز  ) 2006(دانيـك و همكـاران     هـاي      حاضر با يافتـه    ي  ه مطالع ي  هنتيج

شناسي كودكان و     مهم در روان   هاي  دليل كه، پرخاشگري يكي از اختالل       اين  به ،باشد  مي همسو

 طـرد همـساالن، عملكـرد       كودكان مبتال به پرخاشگري بـه شـدت در معـرض          . نوجوانان است 

) 1992،  3و ديـشييون   ريـد ،  پترسـون (ضعيف تحصيلي و افزايش تدريجي رفتار پرخاشـگرانه         

  . هستند

 ،پرخاشگري در كودكي  نشدن  مكرر و رفتارهاي پرخاشگرانه و درمان       هاي    ، خشم به عالوه 

اي كمـك   لذا، بر . تواند زمينه ساز بزهكاري و اختالل شخصيت اجتماعي در بزرگسالي شود           مي

زيـادي  هـاي   پـژوهش . مختلف اسـتفاده كـرد  هاي  روشبه كودكان و كاهش اين مشكل بايد از   

و فرنانـدز،    بـك (انـد     رفتاري را براي كاهش پرخاشگري به كـار بـرده         -رويكرد درمان شناختي  

  . اند  كردهسفارش را ها  كاربرد آن؛ واند آميزي نيز دست يافته  موفقيتهاي هو به نتيج) 1998

   خـشم صـفت و خـشم       ي شده كنترل شود، ميانگين   مي  مالحظه 3طور كه در جدول      همان
  

                                                 
1-  Kant 

2-  Lochman & Wells  

3-  Patterson, Reid & Dishion  
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تـر اسـت و       گروه گواه كـم    ي  هشد كنترل داري از ميانگين   بيروني گروه مداخله به صورت معني     

 ي شده كنترل داري از ميانگين    به صورت معني   آزمايشي گروه   كنترل خشم  شده بررسي   ميانگين

 ي هدهنـد كـه مداخلـ      مـي  پـژوهش نـشان   هـاي     ر همين اساس، يافتـه    ب. تر است  گروه گواه بيش  

دار ميانگين پس    پرخاشگر گروه آزمايشي، باعث افزايش معني     آموزان     دانش رفتاري در -شناختي

 در مقايسه بـا گـروه گـواه،         ،دار خشم صفت و خشم بيروني       و كاهش معني   كنترل خشم  آزمون

  . شده است

 همـسو ) 2005 (2و اسـتيل مـن    ) 2005( 1جانكوسكيهاي    حاضر با يافته   ي  ه مطالع ي  هنتيج

دهد كه يكي   مي پژوهشي نشان ي  پيشينه ي  هتوان اظهاركرد مطالع    مي در تبيين اين يافته   . باشد مي

 كان و نوجوانان، از جهت تشخيص و كنار آمدن، هيجـان خـشم            هاي كود  ترين هيجان  از مشكل 

 ي بـه عنـوان يـك عامـل مختـل كننـده           تـر    شبي ،اينكه خشم ). 1989،  3پولك و تويتز  (باشد   مي

، كنتـرل آن شود، محققان را به تمركز بر تنظيم خـشم و            مي عملكرد شناختي و سازگاري مطرح    

 اهميـت    بر شناسان تربيتي  بسياري از پژوهشگران، متخصصان باليني و روان      . هدايت كرده است  

بنابراين، اگر كودكان   . دارنداصرار  مديريت هيجاني به كودكان و نوجوانان       هاي    آموختن مهارت 

مـورد   آنهـا   شـناختي و رفتـاري  هـاي  تر شناسـايي شـوند و نقـص        پايين هاي الدار در س   مشكل

هـايي كـه    ژوهش پ. يابد كاهش ميتر   مشكالت آنها سريع،  درماني و تربيتي قرار گيرند  ي  مداخله

. انـد   پذيرفتـه  را   كنتـرل خـشم   هاي     سودمندي روش  ، انجام گرفته است   كنترل خشم  ي  در زمينه 

خشم دروني گروه   هاي     نمره ي  شده كنترل  ميانگين ،شود  مي  مالحظه 3طور كه در جدول      همان

در . داري نـدارد   خشم دروني گروه گواه تفاوت معنـي      هاي    شده نمره  كنترل آزمايشي با ميانگين  

 ابزارهاي  ل جدي رواني به   يتوان بيان نمود كه ممكن است براي سنجش مسا          مي تبيين اين يافته  

البتـه  .  را در كوتاه مدت آشكار سـاخت       اندك هاي تا بتوان تغيير   ،تري نياز باشد   حساس و دقيق  

  هـدف از  آمـوزان    دانـش اين امكان نيز وجود دارد كـه بـه علـت كوتـاه مـدت بـودن مداخلـه،          
  

دار بـه انـدازه كـافي     مـشكل هـاي    خـود در موقعيـت    ي  ياد گرفته شده و رشد يافته     هاي    مهارت

 كه يـاد    هايي  نكته آنها با گذشت زمان، كسب فرصت براي بررسي          شايد.  نباشند  نداشته ننايطما

 روان شـناختي    هـاي ، از تغيير  )داري خويشتن(اند    كه كسب كرده  هايي    و تمرين مهارت  اند    گرفته

                                                 
1-  Jankowski  

2-  Stilman  

3-  Pollak & Thoits  
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 هايدر نتيجه، سنجش تغيير . كنندتر استفاده    دار بيش  لهأمسهاي    خود در موقعيت  ) كاهش خشم (

  . شود  ميتري همراه اطمينان بيشآنان با 

توان استنباط كرد كه تغييرپذيري ميانگين پس آزمون   مي4 جدول ي هاز بررسي نتيج

داري، رفتار برون سازي شده، پرخاشگري و پرخاشگري پيش  له، خويشتنأاطالعات حل مس

 نابراين،ب. باشد  ميدار معنيها  پيش آزمون و اثر مداخله در بين كالس كنترل كنشي پس از

را تبيين ها   مذكور در بين كالسي هتر واريانس متغيرهاي وابست تحقيق حاضر بيش يالگو

 هاي ممكن است از عاملها  در بين كالسها  لذا، تغييرپذيري ميانگين پس آزمون. ننموده است

آموز، عامل   سطح دانشهاي  مختلف ناشي شود از جمله، از بين عاملهاي متعدد در سطح

. اثر داشته باشندها  توانند در تغييرپذيري ميانگين  مياقتصادي و غيره- ضعيت اجتماعيهوش، و

 ي  كالس توسط معلم، سابقهي ه مثل جو كالس، نوع ادار، سطح كالسهاي همچنين، عامل

به عالوه، . شوندمنجر ها   در بين كالسهاتوانند به اين تغيير  مي نيز،تدريس معلم و غيره

مثل نوع و موقعيت مدرسه، ( سطح مدرسه هاي  به طور مثال عامل، ديگرايه بسياري از عامل

توانند در تغييرپذيري متغيرهاي وابسته در   مي نيز،)مقررات سخت مدرسه و روش انضباطي

بنابراين، در . اند  كه در پژوهش حاضر مورد مطالعه قرار نگرفته؛نقش داشته باشندها  بين كالس

 بر تغييرپذيري گذارثرا هاي توان تمام عامل  در يك پژوهش نمي كوتاه مدت وي يك مداخله

به عالوه، تغييرپذيري ميانگين پس آزمون . را تبيين كردها  متغير وابسته در بين گروه

 كنترل  پس ازكنترل خشم پرخاشگري پيش كنشي، خشم صفت، خشم بيروني، خشم دروني و

توان عنوان نمود كه مداخله   ميلذا،. ار نبودد معنيها  پيش آزمون و اثر مداخله در بين كالس

آن تغييرپذيري  كنترل  و پس از،را تبيين نموده استها  تغييرپذيري اين متغيرها در بين كالس

تر واريانس متغير وابسته را در  توانسته است بيش الگو  بنابراين، اين.داري مشاهده نشد معني

  .تبيين نمايدها  بين كالس

ايـن مطالعـه بـر هيجـان        :  از جمله  ؛هايي نيز رو به رو بوده است       دوديتاين پژوهش با مح   

 )مانند پرخاشگري (ل مشكالت رفتار برون سازي شده،       امثبه عنوان   خشم و پيامدهاي ابراز آن،      

هـر چنـد اجـراي    . نااميدي و انزوا مد نظر نبوده است  و مشكالتي مثل افسردگي،؛كند  ميتكيه

ار آمدن به مدت دو ماه و نيم و در طي بيست جلسه از اعتبار كافي                كنهاي    برنامه در قالب شيوه   

كارهاي مشابهي در ديگر نقاط جهان در طي مدت فـوق بـا موفقيـت انجـام       و،برخوردار است 



107   ...پرخاشگري، ، خشمبرمحور - كالس»هاي كنار آمدن وهشي«ر آموزش يثتأ

تر و در طول يك سـال تحـصيلي و يـا      بيشهاي هشده است، ولي چنانچه اين كار در طي جلس 

  . آمد  مي بهتري به دستي هيج نتشايد ،شد  ميچند ساله اجراهاي  برنامه

 از :شود، از جمله مي ارايه  به دست آمده پيشنهادهاييهاي هعالوه بر اين، با توجه به نتيج

 چندين جنبه از ها وقتتر  بيشآن جايي كه ارزيابي مشكالت كودكان روندي پيچيده دارد و 

و ابزارهاي ها  ستفاده از شيوه بهترين ارزيابي زماني است كه با ا،گيرد  ميعملكرد آنها را در بر

متغير خشم از هاي  گيري مؤلفه در اين پژوهش، براي اندازه. مناسب و مختلف صورت گيرد

اگر چه ابزارهاي به كار برده شده در پژوهش حاضر از . ابزارهاي خودسنجي بهره گرفته شد

در پاسخ ها  مودنيروايي و پايايي خوبي برخوردار بودند، اما روايي ابزار پژوهش به دقت آز

ها،  از اين رو، براي رسيدن به همگرايي و يكپارچگي داده. گويي به مواد آزمون بستگي دارد

هاي  خودسنجي، از گزارشهاي  شود براي سنجش خشم، افزون بر پرسشنامه  ميپيشنهاد

هاي  باليني با خود كودك و والدين، سنجش رفتار كودك در موقعيتهاي  همساالن، مصاحبه

 را مورد قبولتا مدارك و شواهد ،؛ گزارش والدين نيز بهره گرفته شودهاي  ني و پرسشنامهعي

ثر ااز طرفي ديگر، با توجه به .  و به درك مشكالت مختلف كودكان كمك كند،افزايش داده

شود در   ميمختلف بر پيامدهاي رفتاري آنها، پيشنهادهاي  در كالسآموزان   دانشحضور

داري،   سبك كالس:معلمهاي  مانند ويژگي(ثر متغيرهاي مربوط به كالس ا  آيندههاي همطالع

  . و غيره، نيز مدنظر پژوهشگران قرار گيرد...) پرخاشگر و آموزان   دانشنگرش نسبت به
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