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چکیده
پرخاشگری یکی از مشکالت مهم دوره نوجوانی است که همهی ابعاد رشد و سالالمت نوجوانالار را ت الت
تأثیر قرار میدهد و پیامدهای منفی همچور تصالویر ههنالی منفالی در میالار هم الاآر و اموز،الارارا الرد از
سوی هم اآرا افت ت صیلیا مصرف موادا مشکالت ارتبا ی با خالانواده و بههکالاری را در پالی دارد لالذا
پژوهش حاضر باهدف تعیین اثربخشی مشالاوره ،روهالی باله شالیوهی ،شالاالتدرمالانی بالر کالاهش تهالاجم و
کینهتوزی دانش اموزار پ ر دوره دبیرساار صورت ،رفت روش این پژوهش از نوع نیمهازمایشی با رح
پیشازمور -پسازمور بود از میار مدارس پ الرانه دوره دبیرسالاار از ریال نموناله،یالری خوشالهای یال
مدرسه اناخاب و با اجرای پرسشنامه پرخاشالگری  24 ،AGQنفالر از دانالشامالوزار اناخالاب و بالهصالورت
تصادفی در ، 2روه ازمایش (42نفر) و کنارل ( 42نفر) جایگهین شدند  ۸جل ه ،شاالتدرمانی ،روهی بالا
فاصله زمانی ی

هفاه برای ،روه ازمایش اجرا شد و ،روه کنارل هیچ مداخلهای دریافت نکالرد پالردازش

دادههای پالژوهش بالا اسالافاده از امالار توصالیفی و ت لیالو واریالانس ان الا ،رفالت کاله ناالایج نشالار داد بالین
،روههای مورد مطالعه تفاوت معنالاداری وجالود دارد ( .(p<0.5در نای اله مشالاورهی ،روهالی باله شالیوهی
،شاالتدرمانی بر کاهش تهاجم و کینهتوزی مؤثر بوده است

واژگان کلیدی :گشتالتدرمانی گروهی ،تهاجم ،کینهتوزی

 4دانش وی دکاری مشاوره دانشگاه عالمه با بائی (نوی نده م ئول) ایمیوmohamadi009@yahoo.com :
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مقدمه
نوجوانی سالهای تغییر و ت ول در همه جنبههای رشالد ج المیا ههنالیا عالا فیا روانالی و
اجاماعی است نوجوانار سرمایههای ایندها هر جامعاله ه الاند و هالر انالدازه کاله از سالالمت
کافی برخوردار باشندا رشد و پیشرفت جامعه را تضمین خواهند کرد یکی از اولین ،ا هالا
درراه حفظ سالمت نوجوانار میتواند شناخت عوامو مؤثر در خشونت بهصورت مثبالت یالا
منفی و یا تقویتکننده و بازدارندها در این زمینه باشد و یکی از عوامو مهمی کاله بالهعنالوار
عامالالو بازدارنالالده در ارتبالالاال بالالا سالالالمت نوجوانالالار نقالالش مالالؤثر داردا پرخاشالالگری 4اسالالت
پرخاشگری همهی ابعاد رشد و سالمت نوجوانار را ت ت تأثیر قرار میدهد (اشرفیا نشالیباا
قاسالالمزادها  )4939در ب الین مراحالالو رشالالد ان الالار از کالالودکی تالالا سالالالمندی بیشالالارین رفاالالار
پرخاشگرانه در مرحله نوجوانی دیده میشود پرخاشگری ارتکاب هر،ونه رفاالار کالمالی و
غیرکالمی است که بهصورت م اقیم یا غیرم اقیم به قصالد ازار ج المی و روانالی دیگالرار
صورت می،یرد پرخاشگری میتواند به صورت ناسها،وییا تهدیالد کالمالی و دادوفریالادا
رقابالالت بالالین فالالردی و الالرد و منالالهوی کالالردر دیگالالرار نشالالار داده شالالود (صالالداقتا مالالرادیا
احمدیارا  )۳۱۳۱از ی

سو خشم در دورار نوجوانی در ب یاری موارد من ر به رفاارهای

تهاجمی 2و ضداجاماعی میشود که در نهایت خ ارتهای فراوانالی را موجال

مالی،الردد

همچنالین خشالالم بالالا اف الالرد،یا مصالالرف کوکالالائینا مصالالرف الکالالوا اقالالدا بالاله خودکشالالی و
بیماریهایی چور ارترو اسکلروزی قلبی عروقیا افهایش فشارخورا همب اگی دارد (حاج
ح ینیا لواسانیا شاهیا )4939
از سالوی دیگالالر کینالالهتالوزی ترکیبالالی اسالالت از هی انالات مالالرتب بالاله هالم شالالامو رن الالشا
ناخوشایندیا نفرتا خصومتا خشم درور مانده و ترس است که این حاآت هی انی پس
از توجه به ی

تخطی حاصو میاید کینهتوزی هنگامی رخ میدهد که افراد یال

واقعالها

پیامدهای ارا واکنشهایشار ن بت به ارا انگیهههای فالرد خطاکالار و واکالنشهالای بالالقوه
خود یا فرد خطاکار را نشخوار ههنی میکنند (ورثینگاورا اورتا ج

ا )100۳
1. Aggression
2. Invasion
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کینهتوزی 4و پرخاشگری ناشی از خشم یکی از دآیو ارجاع کودکار و نوجوانار برای
مشاوره و رواردرمانی است (صداقتا  )۳۱۳۱بیشارین دساگیرشد،ار مربالوال باله جالرائم
(ضربوجرح و صدمها ارعابا قاو عمده و غیر عمدا تهدید و چاقوکشی) مربالوال باله رده
سنی زیر  1۲سال ه اند  ۲1درصد معاینات پهشکی قانونی مربوال به صالدمات جراحالات
ناشی از نهاع اسالت کاله  ۶۷/1درصالد انالار را پ الرار نوجالوار و جالوار تشالکیو مالیدهنالد
(ملکیا فالحیا ره ،ویا  )۳۱۳0همچنین بررسی امار و ا العات نشار مالیدهالد کاله در
چند دهه اخیر خشم و پرخاشگری افهایشیافاه است و شواهد ت ربی زیالادی اثالار مخالرب
خشم را در رواب ان انی نشار دادهاند (واسکها لیکوا هنیگارا  )2141پژوهش ترشالیهی و
سعادتجو ( )2142نشار میدهد که  14/4درصد از دانالشامالوزار پ الر و  12/۸درصالد از
دانش ویار دخار پرخاشگر ه اند (به نقو از فرامرزی و همکالارارا  )4939باله همالین دلیالو
این م ئله توجه ماخصصالار بالهویالژه روار شناسالار را باله خالود جلال

کالرده اسالت (کرمالی

بلداجیا بهارلوا زارعیا )4932
از میار رویکردهای ،ونا،ور روارشناسیا «،شاالت درمانی »2به علت پافشاری بر
م ئولیتپذیری افرادا کنش،ر بودر ارها در رویدادهای زند،یا بهره،یری از فنور
اسارسازی اح اسات در کار با ،روههاا تشوی به ج ا وی پشایبانی درونی بهجای
پشایبانی بیرونی و تشوی برای رسیدر به خودمخااری شخصی موردتوجه پژوهشگرار
قرار،رفاه است (برونوا  )10۳0ادا ریاا ( )10۳0معاقد است که هدف از رویکردهای
ت ربی همانند ،شاالتدرمانی ،روهی توسعه ی

رشد واقعی و مامرکه بر زمار حال از

خود و نیه قدرتمند کردر اعضای ،روه جهت تغییر و بر عهده ،رفان م ئولیت زند،یشار
است
،شاالتدرمانی درصدد است که به افراد در ارائه و بیار سالم میهار تهاجم و خشوناشار
کم

کندا زیرا کششهای تهاجمی ا،ر به ور مناس

و درسای بیار و ارائه نشوندا

به ور نادرسای به کار ،رفاه خواهند شد (شفیعابادی و ناصریا  )4931وقایکه شکلی از
1. Malice
2. Gestalt Therapy
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زمینه اشکار میشوند ولی کامو و حوشده نی اند افراد در حالت تکلیف ناتما قرار
می،یرند که میتواند بهصورت اح اسات ابراز نشدهای چور رن شا خشما نفرتا دردا
اضطرابا اندوها ،ناه و بیقیدی اشکار شوند چور این اح اسها به ور کامو در ا،اهی
ت ربه نشدهاند و در زمینه میمانندا به ن وی به زند،ی زمار حال اناقال مییابند که ارتباال
مؤثر با خود و دیگرار را مخاو میکند (کوریا 10۳۱ا ترجمه سید م مدیا )4939
،شاالتدرمانی بر جنبههای مخالف رفاار تأکید میکند و به ا،اهی افراد در مورد
رفاار و اح اسات خودش تأکید میکند (شچارا )211۸ا،ر اجازه دهیم افراد با
هی اناتشار روبهرو شوند و روی ارها کار کنندا ن بت به رفاارهای خودا ا،اهی
بیشاری خواهند یافت ،شاالتدرمانی به افراد کم

میکند تا از سطح بازیهای

خودفری ا دفاعها و آیههای شناخاهشده فراتر روند و به نشار دادر اح اساتی که هر،ه
به،ونهای م اقیم ت ربه نشده است تشوی شوند (حاجیح نیا سعدی پورا جعفری نژادا
)4934
در این زمینها اعامادی و همکارار ()4939ا اثربخشی ،شالاالتدرمالانی ،روهالی را بالر کالاهش
میهار اضطراب و عهتنفس دانشاموزار شهرساار شهریار موردبررسی قراردادنالدا بالدینصالورت
که با اسافاده از نمونه،یری در دسارس تعداد  91دانشاموز الق را اناخاب و به ور تصالادفی در
دو ،روه ازمایش و کنارل جایگهین کردند پالس از ان الا مداخلاله درمالانیا ناالایج نشالار داد کاله
،شاالتدرمانی ،روهی در کاهش میهار اضطراب و عهتنفالس دانالشامالوزار الالق مالؤثر بالوده
است حاجیح نی ( )۳۱۳۳نیه در پژوهش خود دریافت که ،شاالتدرمانی ،روهی در افالهایش
جرأتورزی دانشاموزار تأثیر معنادار داشاه است
همچنین ناایج پژوهش سعادتی و آشانی ()10۳۱ا نشار داد که ،شاالتدرمانی ،روهی من ر
به افهایش اح الاس خودکارامالدی زنالار مطلقاله شالده اسالت ناالایج پالژوهش فرحالهادی و مصالافی
( )10۳۱نیه که باهدف بررسی و مقای ه اثربخشی ،شاالتدرمانی و درمالار شالناخای-رفاالاری بالر
اخاالل اف رده خویی صورت ،رفاه بود نشار داد که هر دو مداخلاله در درمالار ایالن اخالاالل مالؤثر
بوده و تفاوتی در میهار اثربخشی مشاهده نشده است ملکی و همکارار ( )4931دریافانالد امالوزش
،روهی مهارت کنارل خشم بر پرخاشگری دانشاموزار پ ر  42-41ساله مؤثر بوده است ،ن ی
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و همکالالارار ( )4932نیالاله دریافانالالد کالاله امالالوزش مهالالارت حالالو م الالئله و هالالوش هی الالانی در کالالاهش
پرخاشگری دانشاموزار پ ر دبیرساانی مؤثر بوده است
بنابراین با توجه به عواق
م

رفاارهای پرخاشالگرانه در نوجوانالار کاله نیالروی فعالال هالر کشالوری

وب میشوندا ضرورت ان ا پژوهشهای بیشار در این زمینه اح اس مالیشالود لالذا پالژوهش

حاضر باهدف اثربخشی ،شاالتدرمانی ،روهی بر کاهش خشم و کینهتالوزی دانالشامالوزار پ الر
مقطع ماوسطه ان ا شد

فرضیههای تحقیق
 ،روهدرمانی بر مبنای رویکرد ،شاالای بر کاهش تهاجم مؤثر است، -روهدرمانی بر مبنای رویکرد ،شاالای بر کاهش کینهتوزی مؤثر است

روش
نمونه و روش نمونهگیری
جامعه اماری این پژوهش شامو کلیه دانشاموزار پ الر دوره دبیرسالاار شالهر قالدس یالو ده
است روش نمونه،یریا خوشهای تال

مرحلالهای بالود بالدینصالورت کاله از بالین مالدارس

دبیرساار پ رانه شهر قدس به روش تصالادفی یال

مدرساله اناخالاب شالد سالشس پرسشالنامه

پرخاشگری در این مدرسه اجرا و بر اساس ناایجا  24دانشامالوزی کاله نمالره پرخاشالگری
باآیی داشاند اناخاب و به ور تصادفی به دو ،الروه ازمالایش ( 42نفالر) و کناالرل ( 42نفالر)
جایگهین شدند سشس  ۸جل ه ،شاالتدرمانی ،روهی با فاصله زمانی ی

هفاه بالرای ،الروه ازمالایش

اجرا شد و ،روه کنارل هیچ مداخلهای دریافت نکرد

ابزار گردآوری اطالعات و دادهها
به منظور ،الرداوری ا العالات از پرسشالنامهی پرخاشالگری AGQ 4اسالافاده شالد کاله ایالن
پرسشنامه مشامو بر  91ماده است که  44مادهی ار عامو خشم و  ۸مادهی ار عامو تهاجم
و  ۸مالالالادهی دیگالالالر عامالالالو کینالالالهتالالالوزی را مال الیسالالالن د مقیالالالاس  AGQیال ال

مقیالالالاس

1. Aggressive Questionnaire
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خود،هارشدهی مداد کاغذی است که ازمودنی به یکی از چهالار ،هیناله هر،الها بنالدرتا
،اهی اوقات و همیشه پاسخ ،فاه و برای هر ی

از چهار ،هینه مالذکور باله ترتیال

مقالادیر

9ا 2ا 4ا  1در نظالالر ،رفاالاله م الیشالالود بالالهجالاله مالالاده  4۸کالاله بالالار عالالاملی منفالالی دارد و جهالالت
نمره،ذاری در ار معکوس است نمره کلی ایالن پرسشالنامه از صالفرتا  31بالا جمالع نمالرات
سؤالها به دست میایالد افالرادی کاله در ایالن مقیالاس نمالره انالار از میالانگین کماالر اسالتا
پرخاشگری پایین خواهند داشت
خصوصیات روارسن ی مقیاس که بهوسیلهی ت لیو عوامو ساخاهشده است بدین شرح
است:
ضری

باز ازمایی بهدسالتامالده بالین نمالرههالای ازمالودنیهالا در دو نوبالت (ازمالور و

ازمالالودر م الالدد) بالالرای کالالو ازمالالودنیهالالا ()N=۳۳ا ازمالالودنیهالالای دخاالالر ( )N=۲4و
ازمودنیهای پ ر ( )N=۱4به ترتی

r=0/۷۲ ،r=0/۶0ا r=0/۶۳ا بوده است

همچنالالین در مقیالالاس  AGQضالالرای

الفالالای کرونبالالاخ (هم الالانی درونالالی) بالالرای کالالو

ازمودنی  0/4۶۷و برای ازمودنیهای دخار  0/4۷برای ازمودنیهای پ الر  0/4۳بالوده
اسالالت ضالالرای

همب الالاگی توسالال زاهالالدیفالالر ( )49۸1بالالین خالالردهمقیالالاس ( pdیکالالی از

خالالردهمقیالالاسهالالای  )MMPIو مقیالالاس  AGQبالالرای کالالو ازمالالودنیهالالا ()N=۳01ا
( )p=0/00۳r=0/14اسالالت و ضالالرای همب الالاگی میالالار کالالو (همب الالاگی BDVIT
پرسشنامه خصوصیت ،ناه باس و دورکی  )۳۳1۶و مقیاس  AGQبرای کو ازمالودنیهالا
(، )p=0/00۳r= ./1۷( ،)N=1۳1هارششده است (زاهدیفرا )49۸1

نتایج
بهمنظور بررسی یافاههای توصیفیا میانگین و ان راف معیار نمرات ازمودنیهای ،روههای
ازمایش و ،واه (در مقیاس کلی پرسشنامه پرخاشالگری و خالرده مقیالاسهالای ار) م اسالبه
شد که در جداول مربوال به هر فرضیها اورده شده است
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جدول  .۳دادههای توصیفی مربوط پیشآزمون و پسآزمون دو گروه آزمایش و کنترل

پیشازمور
ازمایش
پسازمور
پیشازمور
کنارل
پسازمور

کو

کینهتوزی

تهاجم

میانگین

11/1۸

41/99

42/۸9

ان راف اسااندارد

۸/13

2/44

4 /4

میانگین

42

44/1۸

3 /1

ان راف اسااندارد

1/15

2/15

4/1۸

میانگین

14/۸9

44/34

49/21

ان راف اسااندارد

۸/14

2 /1

4/12

میانگین

11/41

41

49/51

ان راف اسااندارد

41/91

2/53

4/22

در بخش یافاههای اسانبا یا بهمنظور ک

ا مینار از معنادار بودر تفاوتهای

مشاهدهشده بین میانگینها از ازمور ( fت لیو واریانس) اسافادهشده است ناایج ازمور f
در پاسخ به فرضیههای پژوهش به شرح زیر است:
جدول  .1نتایج  fبرای مقایسه میانگین (نمرات اختالفی پیشآزمون و پسآزمون) دو گروه آزمایش و
کنترل در خردهمقیاس تهاجم
منبع تغییرات
بین ،روهها

م موع

درجه

میانگین

م ذورات

ازادی

م ذورات

۸۸/415

4

۸۸/415

F
44/113

سطح
معناداری
1/11

اندازه اثر
1/941

با توجه به اینکه  fمشاهدهشده ( )۳۳/1۷۳با درجه ازادی صورت  ۳و درجات
ازادی مخرج  11و سطح معناداری ( )0/01از مقدار  fجدول بیشار استا فرضیه اول
پژوهش تأیید میشود و میتوار نای ه ،رفت که سطح تهاجم دانشاموزانی که در
جل ات ،شاالتدرمانی شرکت کردهاندا به ور معناداری کمار از دانشاموزانی است که
در این جل ات در شرکت نکردهاند
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جدول  .۱ناایج  fبرای مقای ه میانگین (نمرات اخاالفی پیشازمور و پسازمور) دو ،روه ازمایش و
کنارل در خردهمقیاس کینهتوزی
منبع تغییرات

م موع م ذورات

بین ،روهها

451/115

درجه

میانگین

ازادی

م ذورات

4

451/115

F

سطح معناداری

اندازه اثر

95/۸12

1/11

1/192

با توجه به اینکه  fمشاهدهشده ( )۱۶/4۷1با درجه ازادی صورت  ۳و درجات
ازادی مخرج  11و سطح معناداری ( )0/01از مقدار  fجدول بیشار استا فرضیه تأیید
میشود و میتوار نای ه ،رفت که سطح کینهتوزی دانشاموزانی که در جل ات
،شاالتدرمانی شرکت کردهاندا به ور معناداری کمار از دانشاموزانی است که در این
جل ات در شرکت نکردهاند

بحث و نتیجهگیری
ناایج حاصو از پژوهش نشار داد که میار تهالاجم دانالشامالوزانی کاله در جل الات مشالاوره
،روهی به شیوهی ،شاالت شرکت کردهاند و دانشاموزانی کاله در ایالن جل الات شالرکت
نکردهاند تفاوت معناداری وجود دارد یافاههای این پژوهش نشار میدهد که میهار تهالاجم
دانشاموزانی که در این جل الات شالرکت کالردهانالد کماالر از دانالشامالوزانی کاله در ایالن
جل ات شرکت نکردهاند و این جل ات تأثیر مثبای بر افراد شرکتکننالده در ایالن جل الات
داشاه است ناایج برخی از مطالعات ان ا شالده در ایالن زمیناله (جاکوبالاس و ریلالیا1004؛
غفاریا ۳۱۶۲؛ یوسفیا  )49۸۸نیه این ناایج را تأیید میکنند
درمانگرار ،شاالای به درمارجویار امکار میدهند از چشم و ،وش خود بهعنالوار منبالع
پسخوراندی اسافاده کنند که ا العاتی را درباره خودشار به ارها میدهد که در ا،الاهی
ارها نبوده است و به این ری ا هشیاری ارها را افهایش میدهنالد درمالارجویالار ازجملاله
هالالایی کالاله بالالر زبالالار مالیاورنالالد ا،الالاهانالالدا بالاله همالالین دلیالالوا درمالالانگرار ،شالالاالای بالالرخالف
درمانگرانی مانند راجرزیهاا کلمههای درمارجویانشار را مالنعکس نمالیکننالد درمالانگرار
،شاالای بیشار با بیانگرهای غیرکالمی درمارجویار در ارتباال ه اند-کیفیت صالداا حالالت
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حالت تهالاجمی دیالده مالیشالود و معمالوآا

شخص در حالت تهاجمی از ارها ا،اهی ندارد
همچنین درمانگرار ،شاالای به پیروی از قاعدهی اسافاده از ضمیر «من» درمارجویار را
ترغی

میکنند م یر خود را تغییر دهند و در جهت عا فیتر و م الئولتالر پالیش رونالد در

،شاالتدرمانی شخص م ئول دیگرار را نمیپذیرد و فق م ئول رفاار خود است بنالابراین
شخص میتواند م ئولیت رفاالار تهالاجمی خالود را بشالذیرد و درنای اله مطالاب بالا ناالایج ایالن
پژوهش رفاار تهاجمی کماری از خود نشار خواهد داد
نیه در ،شاالتدرمانی سعی میشود تا تعارض میار قط های شخصیت حو شود و فالرد
به یکشارچگی برسد که در این مورد فرد میالار دو قطال

خشالم و ارامالش یال

،فاگالو باله

وجود میاورد و به یکشارچگی مالیرسالد فالرد ایالن قطبیالتهالا را جهئالی از شخصالیت خالود
مالالیدانالالد شالالخص اح الالاس ضالالعف را نیالاله هماننالالد اح الالاس قالالدرت خالالود مالالیپالالذیرد و
م ئولیت پذیری خود را افهایش میدهد در مورد مواردی که مالی،وینالد ،شالاالتدرمالانی
برای مداخالت ب رانی و رفاارهای شدید مناس

نی ت میتوار ،فت که به این دلیو است

که در ،شاالتدرمانی چور از مراجع خواساه میشود تا اح اسالات خالود را پنهالار نکنالد و
هنگامیکه مراجع این رفاارها را ان ا میدهد ممکن است حالت غیرعادی باله خالود بگیالرد
که با،ذشت جل ات و با پذیرش م ئولیت رفاار از سوی مراجع ایالن مالداخالت مالیتوانالد
مثمر ثمر باشد و این چیهی است که در این پژوهش نیه مشاهدهشده است
بین کینهتالوزی دانالشامالوزانی کاله در جل الات مشالاوره ،روهالی باله شالیوهی ،شالاالت
شرکت کردهاند و دانشاموزانی که در این جل ات شالرکت نکالردهانالد تفالاوت معنالاداری
وجود دارد یافاههای این پژوهش نشار مالیدهالد کاله دانالشامالوزانی کاله در ایالن جل الات
شرکت کردهاند کمار از دانشاموزانی کاله در ایالن جل الات شالرکت نکالردهانالد کینالهتالوز
ه اند و این جل ات تأثیر مثبای بر افراد شرکتکننده در ایالن جل الات داشالاه اسالت ناالایج
برخی از مطالعات ان ا شده (پ تا 1001؛ سال،رت و جونگ الماا 1000؛ دانالاا1004؛
شچرا 1004؛ یوسفیا  )49۸۸در این زمینه نیه این ناایج را تأیید میکنند
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زمانی که خا رات هی انی فرد از دیگرارا ت ربه کردر دوبارهی واکالنشهالای عالا فی
حونشده را ت ری

میکندا میتوار از ت ربهی هی انی اصالحی اسافاده کردا با توجه باله

اینکه کینهتوزی واکنشی حونشده است میتوار ار را با پاآیش روانالی اصالالح کالرد و در
،شاالتدرمانی ،روهی تمرینهای ماناس

با ار وجود دارد کاله ناالایج پالژوهش نیاله ار را

نشار میدهد در ،شاالتدرمانی کینهتوزی ی

تکلیف ناتما اسالت کاله انالرزی زیالادی از

فرد را م دود میکند و درنای ه فرد نمیتواند ارک ی باشد که ه ت که با ان ا تکالالیف
،شاالای مانند صندلی خالی فرد خصالومت خالود را تخلیاله مالیکنالد و درنای اله باله ارامالش
میرسد هنگامیکه در فرد ی

نیاز به وجود میاید از هنگا شروع تا اتما ار بایالد یال

چرخه را کامو کند که ماندر در هر مرحله از این چرخه باعث میشود تالا بالهصالورت یال
تکلیف ناتما باقی بماندا کینهتوزی که ی

تکلیالف ناتمالا اسالت هماننالد دیگالر تکالالیف

ناتما باعث میشود تا فرد همیشه در حالت بیقراری قالرار داشالاه باشالدا ایالن ناتمالا بالودر
ممکالالن اسالالت در مرحلالاله اح الالاسا ا،الالاهیا عمالالو یالالا تمالالاس باشالالد کالاله در جل الالات
،شاالتدرمانی فرد اح اساتش را وارد ا،اهی خود میکند و درنای ه تما نیروی خالود را
صرف پاسخ به این تکلیف ناتما میکند و وارد عمو میشالود و باله دنبالال دسالت یالافان باله
امکانات و راهحوهای جدید است تا فعالیت و رفاار مناسبی ان الا دهالد در مرحلاله تمالاس
فرد فارغ از ی

برخورد خوب یا بد تکلیف را تما میکند و ازنظر ،شاالت چرخه کامالو

میشود این چرخه در ارتباال با سایر افالراد ،الروه و همچنالین تمرینالات ،روهالی باله وجالود
میاید
اوردر ت ارب دردناک بیمارار در زمار حال موج

کنارل اح اسات و عملکردهالای

ارها میشودا زمانی که فرد با ت ارب خود در زمار حال برخورد میکنالد مقالاومای را کاله
در مورد رفاارش دارد را کاهش میدهد و ماوجه میشود که انرزی خود را بیجهالت هالدر
داده است و درواقع خود را اهیت کرده است
ازجمله م دودیتهای پژوهش حاضر این است که با توجه به اینکه این جل الات بالرای
دانشاموزار پ ر اجراشده است ناایج حاصو تنها قابلیت تعمیم به این جامعه را دارد و بایالد
با ح اسیت خاص بالرای دیگالر ،الروههالای سالنی و جن الیای نیاله موردبررسالی قالرار ،یالرد
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همچنین م دودیت دیگری که پژوهشگر در الول ت قیال بالا ار مواجاله بالودا م الدودیت
زمار کافی برای کار بادانشاموزار در مدرسه و ،اهاا تداخو جل ات ،روهدرمانی با سالایر
برنامههای مدرسه بود
در اناها با توجه باله اهمیالت انکارناپالذیر هی انالات مثبالت در سالالمت روارا باله معلمالارا
مشاورار مدارس و سایر درمانگرار توصیه میشود به این م ائو توجه ویژهای داشالاه باشالند
و با تقویت مهارتهای کنارل خشم و پرخاشگری از مشکالتی که ممکالن اسالت در اینالده
،ریبار،یر این قبیو افراد شود جلو،یری نمایند همچنین توصیه میشود جهت تعمیم ناالایج
به جامعه بهرگتر پژوهشگرار از هر دو جنس و در موقعیتهالای مخالالف بالهعنالوار نموناله
موردپژوهش خود اسافاده نمایند
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