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اثربخشي آموزش همدلي بر پرخاشگري و كيفيت روابط با همساالن 

  ان پسرآموزدانش

3و سميه كهدوئي 2، اكرم جعفري ندوشن1محسن شاكري
 

  چكيده

هدف از پژوهش حاضر تعيين اثربخشي آموزش همدلي بر پرخاشگري و كيفيت روابط با همساالن 

پس آزمون با گروه كنترل بود. -آزمونآزمايشي با طرح پيشود. روش پژوهش، نيمهان پسر بآموزدانش

بودند. به  96-97ان پسر مقطع ابتدايي شهر يزد در سال تحصيليآموزدانشجامعه آماري اين پژوهش كليه 

 نفر) و 15نفر انتخاب و به صورت تصادفي به دو گروه آزمايش ( 30گيري تصادفي خوشه اي، روش نمونه

اي تحت دقيقه 90ي نفر) اختصاص يافتند. شركت كنندگان گروه آزمايش طي هفت جلسه 15كنترل (

پري، و پرسشنامه روابط با  ها با استفاده از پرسشنامه پرخاشگري باس وآموزش همدلي قرار گرفتند. داده

رد تحليل قرار آوري شد و با آزمون آماري تحليل كوواريانس چند متغيره موجمعهمساالن هادسون، 

 تأثيرناشي از  گروه آزمايش، آزموننمرات پسواريانس درصد  75كه بود حاكي از آن ها، گرفت. يافته

آموزش همدلي توان نتيجه گرفت كه ميبنابراين  .آموزش همدلي بر پرخاشگري و روابط با همساالن است

ن آموزش همدلي بر كاهش ابعاد همچني دارد. تأثيربر كاهش پرخاشگري و كيفيت روابط با همساالن 

  .ان مؤثر استآموزدانشپرخاشگري (فيزيكي، كالمي، خشم، خصومت) 
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  مقدمه 

بديل اين قشر در شوند. نقش بيهاي آينده جامعه محسوب ميكودكان و نوجوانان اميدها و سرمايه

شماري از كس پوشيده نيست. با توجه به اينكه تعداد بيد رشد، توسعه و تعالي كشور بر هيچرون

كودكان و نوجوانان ما در مدارس مشغول تحصيل هستند، حصول به هدفهاي آموزشي با وجود 

ييالق، حاجي ها و مشكالت رفتاري امري مشكل و غيرممكن است (عالمه، شهنيناسازگاري

). امروزه عليرغم ايجاد تغييرات عميق فرهنگي، بسياري از افراد 1394زاده هنرمند، يخچالي، مهرابي

هاي الزم و اساسي هستند. بسياري از اختالالت رواني، در رويارويي با مسائل زندگي فاقد توانايي

هاي اجتماعي طي چند دهه اخير اجتماعي دارند. از طرفي سير صعودي آسيب - هاي روانيريشه

- ان را به بررسي اين معضل و يافتن راه حلي براي آن برانگيخته است. يكي از اين آسيبكارشناس

-ان رابطه منفي دارد (عليآموزدانشهاي اجتماعي، پرخاشگري است كه با عملكرد تحصيلي 

). پرخاشگري و رفتار پرخاشگرانه آثار نامطلوبي بر حالت 1394اكبري دهكردي و چراغي بيدقي، 

). رفتار پرخاشگرانه رايج 1395گذارد (تاجري، به پيرو آن بر روابط بين فردي مي دروني افراد و

اي در مدارس ايجاد كرده است. رفتار پرخاشگرانه در ميان كودكان در حال حاضر چالش عمده

تواند يك فرد يا يك گروه را هدف تواند توسط يك فرد يا يك گروه نشان داده شود و يا ميمي

اي ). انسان در برخوردهاي خود، رفتارهاي پرخاشگرانه1392ي، نجفي و رضايي، قرار دهد (رجب

گونه رفتارها تحت كنترل قرار گيرند حركت رشد طبيعي، دهد، در صورتي كه ايننشان مي

). برخي از كودكان 1391يي و خدادادي، ؛ كرمي، عليخاني، زكي1385شود (اكبري، مطلوب مي

ظ هيجاني منفي، تكانشي و سركش هستند مستعد ميزان باالي آنهايي كه از لحا مخصوصاً

يابد و به مشكالت جدي سلوك در باشند كه اغلب ادامه مياي ميپرخاشگري جسمي يا رابطه

). پرخاشگري 1388، ترجمه سيدمحمدي، 2007، 1شود (بركاواسط كودكي و نوجواني منجر مي

دي است كه در سال هاي اخير به سرعت در ميان كودكان و نوجوانان يك مشكل اجتماعي ج

                                                                                                                                                    

1 . Berk 



   پسر آموزان دانش همساالن با روابط كيفيت و پرخاشگري بر همدلي آموزش اثربخشي

122 

). نوجوانان با مشكالت عاطفي مانند 2015، 1گسترش يافته است (سازمان بهداشت جهاني

ها كه پرخاشگري به سهولت به وسيله والدين و معلمان قابل شناسايي هستند. اين گونه ويژگي

شود و ري روابط با همساالن ميكند مانع برقراتعارض شديدي را ميان والدين و نوجوانان ايجاد مي

گذارد. نوجوانان پرخاشگر عالوه بر اينكه بر قربانيان هاي يادگيري نوجوان اثر منفي ميبر توانايي

كنند، خودشان قرباني رشد ناسالم در طول دوران رشدشان هستند پرخاشگري خود لطمه وارد مي

ان مدارس ابتدايي آموزدانشرصد از ). مطالعات نشان مي دهد كه قريب به چهل د1394(برزگر، 

، 2و متوسطه با تمسخر، آزار و اذيت و قلدري مواجه هستند (شاچار، رزنبوم، اركيبي، هامهاما

در درك نشانه هاي هيجاني و ديدگاه هاي طرف مقابل و  ). نوجوانان پرخاشگر معموال2016ً

  . )1395؛ به نقل از تاجري، 2005، 3مديريت خشم مشكل دارند (فري

مشكالت روابط همساالن همبستگي قوي با رفتارهاي پرخاشگرانه نوجوانان دارد. مدارس بايد 

بر آموزش پيشگيرانه تمركز كنند و مشاوره براي مشكالت روابط همساالن نوجوان و رفتارهاي 

ان زمان زيادي را با همديگر سپري مي آموزدانشپرخاشگرانه وجود داشته باشد. از آنجايي كه 

، 4(كيم و رينئو بسيار مهمي بر عواطف و رشد اجتماعي آنان دارد تأثيرد، روابط با همساالن  كنن

، 5منفي بر كيفيت زندگي دارد (كاديرج، هندكسي، توسان تأثير). آزار و اذيت همساالن، 2017

). روابط همساالن توسط جذب مشابهت هاي اجتماعي هدايت مي شود به طوري كه 2018

در اين روند شبيه به همساالني كه منافع شغلي و اجتماعي مشابه دارند، مي شوند ان، آموزدانش

روابط با همساالن از طريق انگيزه و حمايت عاطفي به  ).2018، 6، ، مارتين ، سيمونهكريستين ،(ليزا 

). عوامل اجتماعي متعددي 1396پور، كند(سعديطور غير مستقيم به عملكرد تحصيلي كمك مي

تواند روابط با همساالن باشد(رحمانيان، سازگاري نقش دارند كه يكي از اين عوامل ميدر بروز 
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). توانايي در برقرار كردن ارتباط مؤثر با ديگران، باعث رشد مطلوب و 1395اميري مجد، 

  ). 1395شود(تاجري، شكوفايي شخصيت مي

هاي آموزش مهارت ايجاد هماهنگي بين احساسات كودك و ديگران يكي از مهمترين اهداف

 تأثيراجتماعي است كه الزمه آن همدلي است. همدلي مكانيزمي است كه بر تحول اخالقي كودكان 

توانايي «). تعريف عاميانه همدلي عبارت است از 1393هريس، بزرگي، نوري، آگاهگذارد (جانمي

فيت روانشناختي همدلي يك ظر). 2017، 1(سيمپسون و وينر »فهم و سهيم شدن احساسات ديگران

ارتباط  ). محققان بسياري،2018، 2است كه براي كاركردهاي اجتماعي بشر ضروري است (آمستردام

بين همدلي و طيف وسيعي از مسائل از جمله رفاه، سالمت روان و توسعه مناسب روابط مشتري و 

توجه به ). 2018، 3سيفريس و ويليامز بتاگولاند (اسپيواك، وكيل ونتايج مهم آن را نشان داده

رفتاري برمتغيرهاي مرتبط با سازگاري  - هاي همدلي مبتني بر رويكرد شناختياثربخشي آموزش

). آموزش 1395اي برخوردار است (طاهر، ابوالقاسمي و نريماني، ان از اهميت ويژهآموزدانش

تارهاي تواند به كاهش رفكردن توانايي درك ديگران ميمهارت همدلي در مدارس، با فراهم

نيا و رضازاده، مرز، پژوهيكولهان منجر شود (بگيانآموزدانششخصي تكانشي و بهبود روابط بين

شود. اين برنامه هاي همدالنه و درك رفتار اجتماعي مي). آموزش همدلي باعث بهبود احساس1392

از طريق  ). آموزش همدلي1393بزرگي و همكاران، از كودكي تا بزرگسالي كاربرد دارد (جان

هاي همدالنه با استفاده از افزايش درك فرد با ارتقا آگاهي وي از خود و ديگران، افزايش پاسخ

شود بازخورد مثبتي را براي انداز كه منجر به افزايش دقت در همدلي ميتنظيم هيجان و گرفتن چشم

  ). 1395؛ نقل از طاهر و همكاران، 2015، 4آورد (ريسفرد فراهم مي

-هاي بسياري رابطه بين همدلي و پرخاشگري را مورد مطالعه قرار دادهي اخير، پژوهشدر دهه
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اند. نتايج پژوهش ها ضد و نقيض است ولي در بيشتر اين مطالعات وجود يك رابطه منفي بين 

همدلي عاطفي و پرخاشگري گزارش شده است. حتي در شرايط خاص همدلي پايين را يك عامل 

اند. همدلي كليد اصلي رفتارهاي هاي پرخاشگرانه ارزيابي كردهمستقل در بروز رفتار

غيرپرخاشگرانه است. نتايج برخي پژوهشها بيانگر اين نكته است كه سبك تعاملي، ارتباطي و 

هاي پرخاشگري مختلف با هم تفاوت داشته است و نياز است كنشي كودكان و نوجوانان با مدل

اين افراد با هم مورد مقايسه قرار گيرد (كاجي اصفهاني،  شناختيهاي شناختي و روانكه مولفه

) حاكي 2018( 1نتايج پژوهش كيم و هان). 1396عارفي، آقايي جشوقاني، اصلي آزاد و فرهادي، 

نشان دهنده وجه منفي همدلي احساسي است و مي تواند مانع ، از آن است كه تألم شخصي

نشان ) 2018( 2ش دهد. آترامنتووا، لوچكو، فيليپسوواتعامالت همدالنه شود تا اين كه آن را افزاي

) بستگي دارد تا عوامل محيط ٪4كه  تغيير در سطح پرخاشگري بيشتر به عامل ژنتيك ( دادند

است.  ٪7است در حالي كه در ژنتيك  ٪9). نرخ عوامل محيطي در تغييرات همدلي 8/1٪(

ن همدلي و طيف وسيعي از مسائل از جمله ) ارتباط بي2018، سيفريس، ويليامز (بتاگولاسپيواك، 

رفاه، سالمت روان و توسعه مناسب روابط مشتري و وكيل و نتايج مهم آن را براي دانشجويان 

) حاكي از آن است كه آزار 2018اند. نتايج پژوهش كاديرج، هندكسي، توسان (حقوق نشان داده

كه مشكالت  نشان دادند) 2017و رينئو (منفي بر كيفيت زندگي دارد. كيم  تأثيرو اذيت همساالن، 

 3گاليك و روزوجكيكروابط همساالن همبستگي قوي با رفتارهاي پرخاشگرانه نوجوانان دارد.

كه آشكار شدن رفتارهاي پرخاشگرانه به سطح برخورداري افراد از خويشتن  نشان دادند) 2017(

نقش ) 2016( ورگان، كووليهدر، تامپسون، آرتدا استيونسون، مپژوهش  داري بستگي دارد.

مهمي را كه روابط همساالن مي تواند در رشد نوجوانان داشته باشد نشان داده است. همچنين براي 

تواند نقش مهمي در درك دروني خود و ن تحت سرپرستي، روابط همساالن مينوجوانا
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هاي فاده فرد از شبكهدهد هرچه ميزان است) نشان مي1396پور (مطالعه سعدي. رفتارهايشان ايفا كند

الهي شود. مطالعه سيفتر مياجتماعي بيشتر باشد، ارتباط و اعتمادش به همساالن، كمرنگ

پسند منجر شود. تواند به افزايش رفتارهاي جامعهدهدكه آموزش همدلي مي) نشان مي1395(

موجب بهبود  اند كه آموزش همدلي) در پژوهش خود به اين نتيجه رسيده1395طاهرو همكاران (

اي سازگاري كلي، سازگاري عاطفي و سازگاري آموزشي كودكان مبتال به اختالل نافرماني مقابله

) حاكي از آن است كه با افزايش دادن توانايي حل مسئله، 1395شود. نتايج پژوهش تاجري (مي

اغي اكبري دهكردي و چريابد. عليان كاهش ميآموزدانشحساسيت بين فردي و پرخاشگري 

هاي مقابله با هيجانات ناخوشايند بر پرخاشگري كه آموزش مهارت نشان دادند) 1395بيدقي (

دهد آموزش ) نشان مي1395ان مؤثر است. نتايج پژوهش باقرپور (آموزدانشاي و آشكار رابطه

گروهي همدلي بر افزايش عزت نفس نوجوانان بي سرپرست مؤثر است. حسين خانزاده، رحيمي، 

ورزي موجب بهبود روابط بين همساالن هاي جرأتكه آموزش مهارت نشان دادند) 1395( استوي

نتايج ان ديرآموز شده و نمره كل حرمت خود را در آنان افزايش داده است. آموزدانشدر 

دهد كه بين روابط با همساالن با سازگاري ) نشان مي1395پژوهش رحمانيان و اميري مجد (

كه داستان گويي با محتواي  نشان داد) 1395داري وجود دارد. فرخواري ( اجتماعي رابطه معني

ان آموزدانشان كاهش و تعامالت دوستانه با همساالن را در آموزدانشاجتماعي پرخاشگري را در 

) حاكي از آن است آموزش همدلي بر 1394دهد. نتايج پژوهش برزگر (دختر افزايش مي

هاي پژوهش رشيدي يافته ابعاد آن در كودكان مؤثر است. سازگاري اجتماعي و پرخاشگري و

) با حمايت ازنظريه بخشايشگري، اهميت آموزش بخشايشگري را در كاهش پرخاشگري و 1393(

  افزايش همدلي عاطفي نشان داد. 

آموزش همدلي بر پرخاشگري و روابط با  تأثيرهايي كه همزمان در مجموع دامنه پژوهش

 تأثيررسي قرار داده باشد، بسيار محدود است؛ لذا هدف اين پژوهش بررسي همساالن را مورد بر

  باشد.آموزش همدلي بر كاهش پرخاشگري و كيفيت روابط با همساالن مي
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  روش 

پس  - پژوهش حاضر از لحاظ هدف، كاربردي و از نظر روش، نيمه آزمايشي با طرح پيش آزمون

  .آزمون با گروه كنترل بود

ان پسر آموزدانشجامعه آماري اين پژوهش شامل كليه  :گيريوش نمونهجامعه، نمونه و ر

كه تعداد آنها هفده هزار و هفتصد نفر  96- 97ابتدايي، در ناحيه يك شهر يزد در سال تحصيلي 

نفربود و به شيوه ي نمونه گيري تصادفي خوشه اي انتخاب شد. به اين  30 پژوهش اين بود. نمونه

به صورت تصادفي انتخاب شد.  1ناحيه آموزش و پرورش شهر يزد،  ناحيه  روش كه ابتدا ازبين دو

ي قرآني حضرت مهدي(ع)، به صورت ي اين ناحيه، دبستان  پسرانهدبستان پسرانه 62سپس  از بين 

ان اين مدرسه مورد بررسي قرار گرفتند. ابتدا با اجراي آزمون آموزدانشتصادفي انتخاب شد. كليه 

اني كه داراي آموزدانشنفر از  30بط با همساالن و مصاحبه با مسئولين مدرسه، پرخاشگري و روا

پرخاشگري باالتر و كيفيت روابط آنان با همساالنشان پايين تر بود، در جفت هاي همتا قرار 

گرفتند و سپس به صورت تصادفي يكي از اعضاي اين جفت به گروه آزمايش و عضو ديگر به 

. همچنين به شيوه آماري تحليل كواريانس نيز، كنترل متغيرهاي مزاحم گروه گواه اختصاص يافت

اعمال شد. گروه آزمايش تحت آموزش مهارت همدلي قرار گرفتند و گروه گواه هيچ آموزشي 

  دريافت نكردند. ابزارهاي مورد استفاده در پژوهش حاضر عبارت بودند از: 

) مورد بازنگري 1992( 1ط باس و پرياين پرسشنامه توسپرسشنامه پرخاشگري باس و پري: 

 پرخاشگري جنبه چهار كه باشدمي ايگزينه پنج سؤال 29 داراي پرسشنامه قرار گرفت. اين

 29 از يك هر پاسخ. سنجدمي را) خصومت و خشم كالمي، پرخاشگري فيزيكي، پرخاشگري(

 پنج وسيله به دهستن پرخاشگري هايمقياس خرده رفتارهاي كننده توصيف كه را آزمون سؤال

 -3. من است خصوصيت حدي خالف تا - 2. العاده خالف خصوصيت من استفوق - 1( گزينه

العاده فوق - 5. من است خصوصيت گوياي حدي تا -4. من است خصوصيت كمي گوياي فقط

                                                                                                                                                    

1. Buss & Perry 
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 پري و باس.كنندمي مشخص ضربدر عالمت با سؤال هر روي به رو ،)من است. خصوصيت گوياي

 نه از پس نفر 37 روي بر بازآزمايي روش به ، پرسشنامه اي ماده 29 فرم پايايي سيبرر در ،)1992(

 بدني، پرخاشگري عوامل براي ترتيب به را 72/0 و 72/0 ،76/0 ،80/0  همبستگي ضريب ، هفته

 89/0 نمرات  كل آلفاي ضريب همچنين. كردند گزارش ،)خصومت(ورزي كينه و خشم كالمي،

ان دوره آموزدانش) اين پرسشنامه را بر روي 1394در ايران برزگر (  ).1396بود (نقل از محمدي، 

ابتدايي به كار برد. در پژوهش وي پايايي اين پرسشنامه به روش آلفاي كرونباخ براي كل 

هاي پرخاشگري فيزيكي، كالمي، خشم و محاسبه شد و براي زير مقياس 83/0پرسشنامه به ميزان 

به دست آمد. براي روايي سازه، همبستگي  79/0و  85/0، 84/0، 78/0خصومت به ترتيب ضرايب 

ها با نمره كل محاسبه شد. همبستگي نمره كل با پرخاشگري فيزيكي دروني بين خرده مقياس

  به دست آمد.    68/0و با خصومت  86/0، خشم 78/0، پرخاشگري كالمي 84/0

ط با همساالن، كه توسط هادسون پرسشنامه روابپرسشنامه روابط با همساالن هادسون: 

ماده است و براي اندازه گيري وسعت، شدت و بزرگي يك  25) ساخته شده است، شامل 1997(

مشكل كه آزمودني با گروه همساالن خود دارد طراحي شده است. نمره گذاري پرسشنامه 

، »كمي«، »تخيلي به ندر«، »هرگز«نقطه اي مي باشد كه براي گزينه هاي  7بصورت طيف ليكرت 

 6، 5، 4، 3، 2، 1به ترتيب امتيازات » هميشه«و » تقريباً اكثر اوقات«، »اغلب اوقات«، »گاهي اوقات«

نشانگر وجود يك مشكل باليني قابل توجه است.  30نمرات باالتر از  در نظر گرفته مي شود. 7و 

خشونت براي برخورد با ي شديد و احتمال دست زدن به برخي از انواع كه نشانگر تجربه 70نمره 

مشكالت است كه الزم است متخصصين امر نسبت به اين مطلب آگاه باشند. ضريب آلفاي اين 

است كه نشانگر انسجام و هماهنگي دروني باال و خطاي استاندارد پايين در  94/0مقياس برابر با 

اعتبار و روايي آن ) در پژوهش خود ميزان 1390فر، كيميايي و رفتار (است. سلطاني 44/0حدود 

،). در ايران رحمانيان و اميري 1395خانزاده و همكاران، اند (نقل از حسينبه دست آورده 86/0را 

هاي شناخته شده كه اين مقياس روايي عالي از طريق مقايسه با گروه نشان دادند) 1395مجد (
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ين مددجوياني كه طبق اظهار داري را بتواند از نظر آماري تفاوت معنيدارد، به اين صورت كه مي

خودشان و درمانگرشان مشكالت ارتباطي با همساالن دارند و گروهي كه مشكالت ارتباطي با 

  همساالن ندارند نشان دهد. 

 و آموزش اخذ مجوز از از پس. است بوده گروهي صورت به پژوهش اين اجراي شيوه

 ابتدا كالس پنجم، در ها پرسشنامه توزيع از قبل يزد و با هماهنگي با مدير، 1ناحيه  پرورش

 و شد داده انآموزدانش تمامي به يكسان صورت به سؤاالت، نوع با آشنايي جهت الزم توضيحات

پس ازمشخص شدن گروه هاي آزمايش و . دهند پاسخ سؤاالت به دقت با تا شد خواسته آنها از

نفر گروه آزمايش، برنامه  15كنترل و اجراي پيش آزمون روي آنها و دريافت رضايت نامه از 

اي و يك بار دقيقه 90جلسه  7آموزش همدلي به عنوان عامل آزمايشي يا متغير مستقل، به مدت 

در هفته بر گروه آزمايش اعمال گرديد در حالي كه گروه كنترل در ليست انتظار مانده و به برنامه 

ي هر دو گروه انجام شد. خالصه آزمون براي اعضاعادي خود ادامه دادند. در انتهاي جلسات پس

  .جلسات آموزش همدلي در جدول ذيل آمده است

. خالصه جلسات آموزش همدلي1جدول   

  محتواي جلسات   عنوان     جلسات

معرفي   اول

  احساسات 

آشنايي   - 4بيان قوانين و اهداف جلسات؛  -3اجراي پيش آزمون؛  - 2معارفه؛  - 1

(شادي، غم، ترس، تعجب، خشم، انزجار و  كودكان با انواع احساسات روانشناختي

  ...)  و زيستي(سرما، گرما، درد، گرسنگي، تشنگي و ...).

آشنايي با معنا و   دوم

  مفهوم همدلي 

معرفي فضيلت اخالقي همدلي  - 2دريافت بازخورد از جلسه قبل ومرور تكاليف؛  - 1

يري بين توزيع كارتهاي تصو - 3و تعريف همدلي با ارائه مثال هاي ساده ؛ 

  ان به منظور شناسايي تصاويري كه حاوي رفتار همدلي است.آموزدانش

معرفي مصاديق   سوم

همدلي (رفتار 

  همدالنه) 

هاي رفتار معرفي مصداق  - 2دريافت بازخورد از جلسه قبل ومرور تكاليف؛  - 1

همدالنه از جمله شنونده خوب حرفهاي ديگران، سهيم كردن ديگران در استفاده از 

  ديده و... ايل خود، بخشش، پذيرفتن عذرخواهي ديگران، كمك به افراد آسيبوس
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افزايش واژگان    چهارم

  احساسي

جدولي از كلمات احساسي (  -  2دريافت بازخورد از جلسه قبل ومرور تكاليف؛  - 1

ان آموزدانشاندوهگين، بردبار، پرخاشگر، ترسو، جدي، متعجب, خجالت و ... ) به 

  نها خواسته شد كه آنها را به ترتيب حروف الفبا بنويسند.ارائه و از آ

باال بردن   پنجم

حساسيت نسبت 

به احساسات 

  ديگران

ارائه توضيحات الزم درباره   - 2دريافت بازخورد از جلسه قبل ومرور تكاليف؛  - 1

ان خواسته شد كه بيان آموزدانشاز   - 3رفتار همدالنه بر احساسات ديگران؛  تأثير

ز رفتار همدالنه خود چه احساسي دارند و چه احساسي را در ديگران به وجود كنند ا

  مي آوردند. 

درك ديدگاه   ششم

  ديگران 

آموزش درك درست  - 2دريافت بازخورد از جلسه قبل ومرور تكاليف؛  - 1

هاي مختلف ( نقش مربي، نقش معلم، نقش ايفاي نقش - 3احساس ديگران ؛ 

  . ) به صورت نمايشي دوست، نقش درخت مدرسه و ..

جمع بندي و   هفتم

مرور جلسات 

  اول تا ششم

  دريافت بازخورد از جلسه قبل ومرور تكاليف - 1

  جمع بندي و مرور جلسات اول تا ششم - 2

  اجراي پس آزمون - 3

هاي آماري توصيفي شامل ميانگين و انحراف هاي پژوهش از روشجهت تجزيه و تحليل داده

  ) استفاده شد.MANCOVAنباطي شامل تحليل كوواريانس چند متغيري (استاندارد و آمار است

  نتايج

  ارائه شده است.  2هاي توصيفي متغيرهاي پژوهش حاضر در جدول ويژگي

پيش و پس از آموزش در دو گروه و روابط با همساالن پرخاشگري  يافته هاي توصيفي متغير. 2جدول 

  كنترل و آزمايش

 N M SD گروه 

 پرخاشگري

زمايشآ  
73/91 15 پيش آزمون  31/15  

03/11 64 15 پس آزمون  

 كنترل
40/75 15 پيش آزمون  13/12  

33/73 15 پس آزمون  93/10  
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روابط با 

 همساالن

 آزمايش
53/78 15 پيش آزمون  35/36  

73/49 15 پس آزمون  27/19  

 كنترل
33/58 15 پيش آزمون  88/22  

27/65 15 پس آزمون  97/19  

انجام فرضيه اصلي پژوهش از آزمون تحليل كواريانس چند متغيره براي كاهش  جهت

  پرخاشگري و كيفيت روابط با همساالن  استفاده شده است.

رهاي پرخاشگري و نتايج تحليل كوواريانس چند متغيري بر روي ميانگين نمرات پس آزمون متغي. 3جدول

نترل پيش آزمونروابط با همساالن گروه هاي آزمايش و كنترل با ك  

 p Eta خطا Df فرضيه F Df مقدار آزمون

750/0 اثر پياليي  539/37  2 25 001/0  750/0  

250/0 المبداي ويلكز  539/37  2 25 0001/0  750/0  

003/3 اثر هتلينگ  539/37  2 25 001/0  750/0  

هريش بزرگترين  003/3  539/37  2 25 001/0  750/0  

پيش آزمون سطوح معني داري همه آزمون ها، بيانگر آن است و با كنترل  3با توجه به  جدول
كه بين ميانگين گروه هاي آزمايش و كنترل حداقل يكي از متغيرهاي وابسته (پرخاشگري و روابط 

  .با همساالن)  تفاوت معني داري مشاهده مي شود

در  با همساالن بر پرخاشگري و روابط نتايج تحليل كواريانس جهت بررسي اثر آموزش همدلي .4جدول

 مرحله پس آزمون

  SS df  MS آماره F p Eta  

  پرخاشگري

  580/0 001/0  388/37 851/1958 1 851/1958  پيش آزمون

 587/0 001/0 435/38 399/2016 1 399/2016 گروه

  462/52 27 483/1416 خطا

روابط با 

  همساالن

 595/0 001/0 660/39 611/6413 1 611/6413 پيش آزمون

 502/0 001/0 172/27 032/4394 1 032/4394 روهگ

  713/161 27 256/4366 خطا
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تفاوت معناداري بين ميانگين برآورد شده نمرات روابط با همساالن  4با توجه به جدول 
 2/50ها حاكي از آن است كه و كنترل وجود دارد و ميزان تفاوتآزمودني هاي گروه آزمايش 

آموزش همدلي بر روابط با همساالن است.  تأثيرزمون ناشي از درصد كواريانس نمرات پس آ
تفاوت معناداري بين ميانگين همچنين  است.بنابراين آموزش همدلي بر روابط با همساالن موثر 

آزمودني هاي گروه آزمايش و كنترل وجود دارد و ميزان تفاوت ها  پرخاشگريبرآورد شده نمرات 
آموزش همدلي بر  تأثيراريانس نمرات پس آزمون ناشي از درصد كو 7/58حاكي از آن است كه 

  است.موثر  پرخاشگرياست. بنابراين آموزش همدلي بر  پرخاشگري

- . نتايج تحليل كواريانس جهت بررسي اثر آموزش همدلي بر ابعاد پرخاشگري در مرحله پس5جدول 

  آزمون

 F P Eta آماره SS df MS ابعاد پرخاشگري

 فيزيكي 

 311/0  002/0  190/12  888/255 1 888/255 پيش آزمون

 242/0 007/0 642/8 412/181 1 412/181 گروه

   992/20 227 779/566 خطا

 كالمي

 367/0 001/0 656/15 558/105 1 558/105 پيش آزمون

 291/0 003/0 086/11 746/74 1 746/74 گروه

  742/6 27 042/182 خطا

 خشم

  333/0 001/0  453/13 157/129 1 157/124 پيش آزمون

 359/0 001/0 150/15 819/139 1 819/139 گروه

   27 176/249 خطا

 خصومت

 547/0 001/0 32,658 644/290 1 2644/290 پيش آزمون

 227/0 009/0 7,937 638/70 1 638/70 گروه

  900/8 27  289/240 خطا

شده نمرات پرخاشگري فيزيكي  تفاوت معناداري بين ميانگين برآورد 5با توجه به جدول

 2/24آزمودني هاي گروه آزمايش و كنترل وجود دارد و ميزان تفاوت ها حاكي از آن است كه 
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آموزش همدلي بر پرخاشگري فيزيكي است.  تأثيردرصد كواريانس نمرات پس آزمون ناشي از 

اري بين ميانگين تفاوت معناد . همچنينثر استؤبنابراين آموزش همدلي بر پرخاشگري فيزيكي م

برآورد شده نمرات پرخاشگري كالمي آزمودني هاي گروه آزمايش و كنترل وجود دارد و ميزان 

آموزش  تأثيردرصد كواريانس نمرات پس آزمون ناشي از  1/29تفاوت ها حاكي از آن است كه 

تفاوت معناداري بين ميانگين برآورد شده نمرات خشم  همدلي بر پرخاشگري كالمي است.

 9/35آزمودني هاي گروه آزمايش و كنترل وجود دارد و ميزان تفاوت ها حاكي از آن است كه 

آموزش همدلي بر خشم است. بنابراين آموزش  تأثيردرصد كواريانس نمرات پس آزمون ناشي از 

تفاوت معناداري بين ميانگين برآورد شده نمرات . در متغير خصومت، ثر استؤهمدلي بر خشم م

ودني هاي گروه آزمايش و كنترل وجود دارد و ميزان تفاوت ها حاكي از آن است خصومت آزم

آموزش همدلي بر خصومت است.  تأثيردرصد كواريانس نمرات پس آزمون ناشي از  7/22كه 

گيريم كه آموزش همدلي بر و در كل نتيجه مي ثر استؤبنابراين آموزش همدلي بر خصومت م

  كالمي، خشم، خصومت) مؤثر است. كي،كاهش ابعاد پرخاشگري (فيزي

  گيريبحث و نتيجه

آموزش همدلي بر كاهش پرخاشگري و كيفيت روابط با  تأثيراين پژوهش با هدف بررسي 

  ان صورت گرفت.آموزدانشهمساالن 

ان موثر است. اين آموزدانشنتايج پژوهش حاضر نشان داد كه آموزش همدلي بر پرخاشگري  

)، گاليك و روزوجكيك 2017( )،كيم و ري نئو2018يواك و همكاران (هاي اسپنتيجه  با يافته

)، علي اكبري دهكردي 1396( پور)، سعدي1396( )، محمدي2016)، شاچار و همكاران (2017(

)، چگني و چگني 1395( )، رحمانيان و اميري مجد1395( )، تاجري1395و چراغي بيدقي (

)، همسو بود. 1393)، رشيدي (1394)، برزگر (1395( )، باقر پور1395)، طاهر و همكاران (1395(

دهد كه آموزش همدلي بر كيفيت روابط همساالن موثر بر اين نتايج اين پژوهش نشان مي عالوه

 )1395مجد و رحمانيان () و اميري1395و تاجري ( )1396پور (اين نتايج با نتايج سعدي است.
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  همسو است.

بين هاي اين پژوهش حاكي از آن است كه وان گفت كه يافتهتدر تبيين نتايج اين پژوهش مي

(پرخاشگري و روابط با  ميانگين گروه هاي آزمايش و كنترل حداقل يكي از متغيرهاي وابسته

شود. بنابراين آموزش همدلي بر كاهش پرخاشگري تفاوت معني داري مشاهده مي همساالن)

روزه شاهد پرخاشگري زيادي از طرف كودكان در با توجه به اينكه امدارد.  تأثيران آموزدانش

اني كه در زمينه هاي مختلف داراي مشكل هستند پرخاشگري بيشتري آموزدانشمدارس هستيم و 

ان با احساسات آموزدانشدهند؛ برنامه آموزش همدلي با كمك به آشنايي بيشتر از خود نشان مي

تواند به كاهش پرخاشگري ي، ميهاي رفتار همدلروانشناختي و زيستي، معرفي مصداق

ان آموزدانشتواند با باالبردن حساسيت منجر شود. همچنين آموزش همدلي ميان آموزدانش

نسبت به احساسات ديگران و ايجاد توانايي درك ديگران، به بهبود روابط با همساالن منجر شود. 

ي و كيفيت روابط با تواند به منظور كاهش پرخاشگرلذا برنامه آموزش مهارت همدلي مي

  ان قرار گيرد. آموزدانشهمساالن، در برنامه آموزشي 

هايي همراه بود از جمله اينكه جامعه آماري اين پژوهش كودكان اين پژوهش با محدوديت

پسر مقطع ابتدايي شهر يزد بود و براي تعميم نتايج به ساير كودكان در مقاطع و شهرهاي ديگر بايد 

ان فقط آموزدانشايت كرد. همچنين در اين پژوهش، براي ارزيابي متغيرها در جانب احتياط را رع

هاي اين پژوهش از پرسشنامه، استفاده شد و به تأييد متخصص باليني نرسيد. از ديگر محدوديت

از آنجايي كه مشخص شد ان پسر اشاره كرد. آموزدانشتوان به محدود بودن گروه نمونه به مي

 شود؛شود لذا پيشنهاد ميكاهش پرخاشگري و كيفيت روابط با همساالن ميآموزش همدلي باعث 

در  مطالعه، مورد متغيرهاي مورد تر، درجامع اطالعات كسب برايهايي در انجام چنين پژوهش

 جمله از شناسيروان حوزه در اطالعات آوريجمع ابزارهاي ساير ازكاغذي -كنار ابزار مداد

بر اساس قوميت ها و فرهنگ هاي مختلفي كه در ايران  .استفاده گردد ها نيزمداخالت و مصاحبه

با توجه به اينكه  وجود دارد بهتر است كه اين پژوهش در مناطق مختلف هم صورت گيرد.
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شود در مورد هر دو ان پسر انجام شد؛ لذا پيشنهاد ميآموزدانشپژوهش حاضر فقط بر روي 

ها و ان در ارتباط هستند نسبت به برگزاري كالسآموزانشدجنسيت انجام شود و نهادهايي كه با 

  ان اقدام كنند.آموزدانشهاي گروهي جهت افزايش مهارت همدلي كارگاه

  منابع

  ). مشكالت نوجواني و جواني. چاپ سوم، تهران، رشد و توسعه ساواالن.1385اكبري، ابوالقاسم (

ي همدلي بر افزايش عزت نفس و خودكارآمدي تعاملي آموزش گروه تأثير). 1395باقرپور تبريزي، مهرناز (

  نامه كارشناسي ارشد. دانشگاه سمنان، دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي.نوجوانان بي سرپرست. پايان

ان آموزدانشآموزش همدلي بر سازگاري اجتماعي و پرخاشگري  تأثير). 1394برزگر بفروئي، كاظم (

  .32-21)، 9( 3، اهي و مجازيپژوهش در يادگيري آموزشگدختر. 

)، چاپ 1388شناسي رشد (از لقاح تا كودكي). ترجمه يحيي سيد محمدي (). روان2007برك، لورا (

  چهاردهم، تهران، نشر ارسباران.

). اثربخشي آموزش گروهي همدلي 1392نيا، شيما و رضازاده، بابك (مرز، محمدجواد؛ پژوهيبگيان كوله

- ي روانمجله. ADHA هايان داراي نشانهآموزدانشي وخودتنظيمي عاطفي شخصبربهبود روابط بين

  .28-6)، 2( 2، شناسي مدرسه

). اثربخشي آموزش مهارت حل مسئله بر حساسيت بين فردي و پرخاشگري 1395تاجري، بيوك (

  .55-39)، 3( 5، ي روانشناسي مدرسهمجلهان. آموزدانش

- ). آموزش اخالق، رفتار اجتماعي و قانون1393هريس، مژگان (بزرگي، مسعود؛ نوري، ناهيد؛ آگاهجان

  پذيري به كودكان. چاپ پنجم، تهران، ارجمند.

ورزي بر آموزش مهارتهاي جرأت تأثير). 1395خانزاده، عباسعلي؛ رحيمي، الياس؛ استوي، الهه (حسين

 6، نشناسي افراد استثناييفصلنامه رواان ديرآموز. آموزدانشبهبود روابط بين همساالن و حرمت خود 

)21 ،(1-22.  

). اثربخشي درمان شناختي رفتاري گروهي بر 1392محمد (رجبي، زهرا؛ نجفي، محمود؛ رضايي، علي

  .71-55)، 10(3، مطالعات روانشناسي بالينيكاهش پرخاشگري كودكان. 
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گاري اجتماعي در ). رابطه روابط با همساالن با ساز1395رحمانيان، فاطمه؛ اميري مجد، مجتبي (

ان هنرستاني. سومين همايش ملي راهكارهاي توسعه و ترويج علوم تربيتي، روانشناسي، آموزدانش

  مشاوره و آموزش در ايران. تهران: انجمن توسعه و ترويج علوم و فنون بنيادين.
 ). اثربخشي آموزش گروهي بخشايشگري بر كاهش پرخاشگري و افزايش همدلي1393رشيدي، مهسا (

عاطفي. پايان نامه كارشناسي ارشد. دانشگاه تهران، دانشكده روانشناسي وعلوم تربيتي، رشته 

  روانشناسي تربيتي.

هاي اجتماعي با روابط با همساالن و ). رابطه بين ميزان استفاده از شبكه1396پور، اسماعيل (سعدي 

  .202-175)، 3( 24، هاي ارتباطيفصلنامه پژوهشان. آموزدانشعملكرد تحصيلي 

پسند. كنگره ملي آموزش همدلي بر افزايش رفتارهاي جامعه تأثير). 1395الهي اوشاني، پرتو (سيف

  روانشناسي اجتماعي ايران، تهران، انجمن عمومي.

 درماني نقاشي اثربخشي ).1391يي، علي و خدادادي، كامران (كرمي، جهانگير؛ عليخاني، مصطفي؛ زكي

هاي يادگيري، . مجله ناتوانينارساخواني دچار دختر انآموزدانش ي شگرانهپرخا رفتارهاي دركاهش

1)3 ،(105-117 .  

). اثربخشي آموزش همدلي و آموزش مديريت 1395نريماني، محمد ( طاهر، محبوبه؛ ابوالقاسمي، عباس و

اي. مقابله ان مبتال به اختالل نافرمانيآموزدانشرفتاري بر سازگاري -خشم مبتني بر رويكرد شناختي

  .47-26)، 1( 5، ي روانشناسي مدرسهمجله

). مقايسه 1394زاده، مهناز (مهرابي الق، منيجه؛ حاجي يخچالي، عليرضا وعالمه، عاطفه؛ شهني يي

ان پسر با رفتارهاي آموزدانشخودكارآمدي در تعامل با همساالن و شايستگي اجتماعي در 

  .123-102)، 8( 4، شناخت اجتماعيپرخاشگرانه و عادي. 

هاي مقابله با هيجانات ). اثربخشي آموزش مهارت1395چراغي بيدقي، فرشاد ( اكبري دهكردي، مهناز وعلي

  .166-148)، 3( 5، روانشناسي مدرسهان. آموزدانشاي و آشكار ناخوشايند بر پرخاشگري رابطه

كاهش پرخاشگري و افزايش  ). اثربخشي داستان گويي با محتواي اجتماعي بر1395فرخواري، سمانه (

ان دختر. پايان نامه كارشناسي ارشد. دانشگاه شاهرود، آموزدانشتعامالت دوستانه با همساالن در 

  دانشكده روانشناسي عمومي.
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  ). همدلي. يزد، دارالعباده.1393ماندگاري، نجمه ( زاده، معصومه ودهقاني، نجمه؛ فالحفالح، محمدحسين؛ 

فرهادي، طاهره  جشوقاني، اصغر؛ اصلي آزاد، مسلم و عارفي، مژگان؛ آقايي كاجي اصفهاني، سعيده؛

فصلنامه سالمت ان با پرخاشگري ارتباطي و آشكار. آموزدانش). مطالعه همدلي شناختي در 1396(
  .124-116)، 2( 4، روان كودك

ن دوره اول اآموزدانشداري بر كاهش پرخاشگري ). اثربخشي آموزش خويشتن1396محمدي، عليرضا (

نامه كارشناسي ارشد. مؤسسه آموزش عالي امام جواد(ع) يزد، گروه روانشناسي، ناحيه دو يزد. پايان
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The effectiveness of teaching empathy on aggression and 
quality of relationships with Peers of male students 

M. Shakeri1111, A. Jafari2222, & S. Kahdooei3333 

 

Abstract 

The purpose of this study was to determine the effectiveness of empathy 
education on aggression and quality of relationships with male students' 
male peers. The research method was a semi-experimental design with 
pretest-posttest design with control group.  The statistical population of this 
study was all male primary school pupils in Yazd in the academic year of 
2016-2017.  30 randomly selected cluster random sampling and assigned to 
two groups (15 people) and control (15 people). Participants in the 
experimental group received sympathetic training in seven sessions of 90 
minutes. The data were collected using the Bass & Perry Aggression 
Questionnaire and Hudson's Relationship Questionnaire and analyzed by 
multivariate covariance analysis. Findings indicated that 75% of the 
variance in the post-test scores of the experimental group was due to the 
effect of empathy education on aggression and relationships with peers.  
Therefore, it can be concluded that empathy education affects the reduction 
of aggression and the quality of relationships with peers. Also, empathy 
education is effective in reducing the dimensions of aggression (physical, 
verbal, anger, hostility) of students. 
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