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Abstract
The aim of the present study was the effect of
education through role-play on aggression and
assertiveness aggression in adolescent boys (age
range 14 to 18 years) in boarding centers. The
research method was experimental with pre-test,
post-test with control group, and research
statistical society included all the adolescent boys
living in boarding centers of Sanandaj that
according to the availability of people list of
society,Sample size of 30 patients were selected
by simple random sampling method and after
completing the assertiveness questionnaires (Yuli
Lee, Halbrg, salmon and Haas, 1985) and
aggression (Buss and Perry 1992) they randomly
assigned to two experimental and control groups.
6 sessions of 90-minute training role play was
performed for experimental group and after the
intervention post-test was done for both groups.
Covariance Analysis statistical method was used
for data analysis. The results showed that the
dependent variable in the experimental group
compared with the control group have had
significant upgrade. So from the results, it can be
concluded that the role -play training have been
effective in increasing assertiveness and
decreasing Aggression in adolescent boys.
Keywords:
role
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مقدمه
ب سوپوسی پدیدراد است ره بو اثو موگ الد یجا الجدیو
الدیو ا ،یکدیهو اتفاق م افید (امیلی  ،ای ر ،

یا جدا شد

1

راماندا ،آت ل  ،آ ایا همکا ا  .)2014 ،همچنیو فقو ،ف ت
الدیو ،اعییاد به م اد ،الکلیسم ،ابیال به بیما دهجاد العجال
جسمان

یا اخیالالت

مؤثو بو ب سوپوسی
(ریس ،پا س

،ندان شد ا ،دیهو ع امل

ان

بدسوپوسی ر درجا د جاجا اسجت
2

آبلیدینیو  .)2003 ،ر درا بج سوپوسجت

بججه شججما م ج آیججد (مججاتوا ، ،راتججا ت پوییکججا د2000 ،8؛
ف سات  ،بجا ات ،را تجا ،لی نجا دد ،گوا،یج ل

9

همکجا ا ،

 .)2004پججژ ه هججاد دیهججو نشججا دادرانججد رججه فیا هججاد
پوخاشهوانه با بیما د هاد جسجمان ماننجد بیمجا د قلج
عو ق سود د تنش نیز د ا تباط است (س ر د لسجک ،10

 .)2004آنچه باعث ت ججه پژ هشجهوا بجه پوخاشجهود د
د ا ن ج ان شدر است ،پیامدهاد ایوگ نه فیا هجا بجواد
ن ج انا ا،جمله اییاد تص یو ذهن منف د میا همسجاال

د موارز حمایی تحت سوپوسی قوا م گیوند د همجا
موارز سنیو شد خ د ا ط م رنند .بنابوایو د ایو موارجز

م ج اد ،مشججکالت ا تبججاط بججا خججان ادر بزهکججا د اسججت.

گجوم

بهط رل پوخاشهود د سالهاد ا لیجة ،نجدگ باعجث بجه

ر درا

ن ج انجان

جج د دا نجد رجه د

ا ،رجان

خان ادر ،ندگ م رنند ،فو،ندا ایو موارز ن عاً طعم ،ندگ
ا ا ،د ا طف لیججت لمججس نکججودر همجج ا ر د تججن ،
بج ماججود د محججی هججای سوشججا ا ،تججو
رشججمک

آم ،گا ا  ،طود ا ،س د همساال  ،افت تحصیل  ،مصجوف

ج د آمد مشجکالت جبجوا ناپجذیود ا،جملجه خ دپنجدا ر
رعیف افسودگ (ماسی  ،هاشیم ت تج یچ ،)2009 ،11
بجی فعجال (اسجی ا گلد سجک

تکانشهود

12

،)2009 ،

حشت بعضاً ناخ اسیه می لد شدر ادامة ،ندگ م دهند.

عملکود تحصیل رعیف (بوادل  ،رجان یو ،ب یینجال ،مجا

ش اهد نشا م دهد ره ر درا بدسوپوست ب سوپوسجت

آد

ر ل  )2001 ،بسیا د ا ،مشکالت دیهو مج شج د.

مقیم د موارز شبانه ،د با سخی هجا تجن هجاد ،یجادد

مبالعات بیانهو تدا م اشکال مخیلجف پوخاشجهود د طج ل

هامیلی  )2002( 3معیقدنجد
به هسیند .جانس  ،بو
ره ایو ر درا ن ج انا د معوض اخیالالت اجیمجاع

عاطف قوا دا ند .پژ ه

بیپلی ر ما  ،محمدافضل ،آ نجا

ابججد )2013( 4؛ هومینجج  ،هکججو،

ف ،اسججچ

آلبججوت

،ما

13

اثوگذا د آ بو جنبه هاد مخیلجف ،نجدگ فجودد

اجیماع هسیند (ل  ،بایال جی ،

م نجت،

تجومبالد،14

 .)2007عال ر بجو ایجو ،پوخاشجهود بجو قوبانیجا ایجوگ نجه
فیا ها نیز تأثیوهاد منف نظیو افسودگ  ،اربواا ،احسا
عزت نفس پاییو دا د ( ا  .)2005 ،15نیایج پژ ه
تناای

اسججچ )2011( 5؛ احمججد ،قججاهو ،سججیدیا ،ماجججد ،اشججد
همکا ا  )2005( 2نشا داد شجد رجه ارجبواا ،افسجودگ ،

اقدس

ناامیدد ،پوخاشجهود افکجا خ درشج د ن ج انجا ایجو

د ن ج انا ب سوپوست باالست .همچنجیو نیجایج پجژ ه

موارز مشاهدر شدر است.

پوخاشهود 7یک ا ،مشکالت مام د ة ن ج ان اسجت

داد
ره م ت اند بجه صج ت ناسجزاگ ی  ،تادیجد رالمج
فویاد ،قابت بیو فودد طود منز د رود دیهوا نشجا

قوبانزادر ( )1393نشا داد ره نموة رل پوخاشهود

اپلی  ،ریل  ،ج پی  ،ار

ت ا ریل

همکجا ا

12

()1997

نشا م دهد ن ج انا سارو د موارجز شجبانه ،د ا ،نظجو

ابوا ،ج د 17د مقایسجه بجا همسجاال عجادد خج د ت انجای
رمیود ا نشا م دهند .ابوا ،ج د یجا ماجا ت اجیمجاع

دادر ش ج د .پججژ ه هججا نشججا دادرانججد رججه پوخاشججهود ا،

مام د د ا

شاخصهاد مام پجا راد ا ،اخجیالالت انج ماننجد اخجیالل

شناخی م شج د .د بُعجد هییجان  ،ابجوا ،جج د
هییان
شامل ابوا ،فیا هاد بیو فجودد بجد احسا اربواا یجا

2. Case, Parson & Ableidinger
4. Biplob Kumar, Mohammad Afzal, Arunavo & Abdur
6. Ahmad, Qahar, Siddiq, Majeed, Rasheed & et al
8. Materazzo, Cathcart & Pritchard
10. Sukhodolsky
12. Ostrov & Godleski
14. Lee, Baillargeon, Vermunt, Wu & Tremblay
16. Opolot, Cele, Jehopio, Okurut & Okello et al

1. Embleton, Ayuku, Kamanda, Atwoli, Ayaya & et al
3. Johnson, Browne & Hamilton
5. Hermenu, Hecker, Ruf, Schauer, Elbert & et al
7. aggression
9. Fossati, Barratt, Carretta, Leonardi, Grazioli & et al
11. Matsuura, Hashimoto & Toichi
13. Bradley, Convyn, Burchinal, McAdoo & Col
15. Van
17. assertiveness

سل ک اخیالل فز رنش

اخیجالل شخصیت رداجیماع

شد یا ن جج ا اسجت شجامل جنبجههجاد
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خشم است .ابوا ،ج د همچنجیو بجا تیییجوات شجناخی نیجز
هموار است ره م ج

تفسیوهاد شجناخی خجاد د مج د

محی اجیماع  ،خ د ،دیهوا تعامالت با آ هجا مج شج د
(ما انل ،م یس .)2010 ،1فودد رجه دا اد ت انجای ابجوا،

آم ،ش به شی ة ایفاد نق

بجو ابجوا ،جج د پوخاشجهود

پسوا ن ج ا موارز شبانه ،د تأثیو دا د؟
ا ،ایو فوریههاد پژ ه عبا تاند ا:،
 .1آم ،ش به شی ة ایفاد نقج بجو ابجوا ،جج د پسجوا

ج د است ،رمو پافشا د بو خ اسیههجاد منبقج خج د

ن ج ا موارز شبانه ،د تأثیو دا د.

انیام فیا مخالفی د دفاع ا ،آ هجا ،حقج ق سجلیقههجاد

 .2آم ،ش به شی ة ایفاد نقج

دیهوا

ا م د ت ججه قجوا مج دهجد ا ،اجحجاف حقج ق

دیهوا

تضییع آ ها خ ددا د م رنجد (ل نسجبود ،ل لینجد،
2

سندسی م ،گیبس  ،د ست همکا ا .)2003 ،
د اقع ابوا ،ج د به معن ا ائجة پاسج هجاد مخیلجف
تصمیمگیودهاد انعبافپذیو د م قعیتهاد پی بین نشجدر
با تزلزل تودید اربوااآمیجز د م قعیجتهجاد اجیمجاع ،
میایوت دا د .منظ ا ،ابوا ،ج د ،ت انجای دفجاع ا ،خج د

بجو پوخاشجهود پسجوا

ن ج ا موارز شبانه ،د تأثیو دا د.
روش
روش پژوهش ،جامع ة آم اري و نمون ه :طجوی پجژ ه
حارو ،نیمهآ،مایش ا ،ن ع پی آ،م -پسآ،مج
رنیول ب د .جامعة آما د پژ ه

بجا گجو ر

شامل تمام پسوا ن ج ا

سارو د موارز شبانه ،د شاو سنند د سال 1394ب د .با

نیز ت انای نه گفیو به تقاراهای است ره فجود نمج خ اهجد

ت جه به د دسیو ب د فاوست افواد جامعه بجا اسجیفادر
ا ،ش نم نهگیود تصادف نم نهاد شامل  30نفو ا ،پسوا

د تا ( )1392رییپو ( )1992ط پژ هش نشا دادند رجه

د با،ة سن  18-14سال انیخاا شدند بهص ت تصادف

انیججام دهججد (آدام .)2010 ،3تجج انهو ،یزدخ اسججی (،)1392
ایفاد نق

بجو ابجوا ،جج د تجأثیو مثبیج دا د .د پجژ ه

اگمو )2008( 4نیجز تجأثیو آمج ،ش ایفجاد نقج

بجو بابج د

پوخاشهود نشجا دادر شجدر اسجت .ایفجاد نقج  5یکج ا،

شی رهاد د ما گو ه است (م ن  .)1974 ،2با اسجیفادر ا،
اص ل ایفاد نق  ،فیا د مجانهوا بجه طجوی شجی ة تمجویو
فیا م پودا،ند .ایفاد نق به معناد نمای یجا انیجام یجا
نق

خاد یا با،د رود د یا نق

شی ر نسبت به سایو
است :د نمای

به نسبت مسا د د د گو ر آ،مای

(=15گو ر آ،مای =15 ،گو ر رنیول) .هو د گو ر آ،مای
رنیول د موحلة پی آ،م به پوسشنامه هاد پژ ه شجامل
پوسشنامة ابوا ،ج د (ل  ،هالبوگ ،سلم

ها )1985 ،8

پوخاشهود (باس و پ ري )1992 ،9پاسج دادنجد .سجپس
بونامة آم ،ش ایفاد نق

د قالج

بهصج ت گو هج

2

است .اسیفادر ا ،ایجو

جلسة  90دقیقهاد یابا د هفیه بواد گو ر آ،مای بوگزا
شد پس ا ،اتمام د ر د موحلة پسآ،م پوسشنامة ابجوا،

،یان نمج سجد

رنیجول

شهاد فیجا د دا اد ینجدیو مزایجا

فیا اشیبار به فود رو

رنیول گما در شجدند

د حال ره د جامعة اقع ینیو نیست ،د م د مؤثو ب د

ج د پوخاشهود د بجا ر د د گجو ر آ،مجای
اجوا شد.

فیا های ره تیوبه م شج ند ا ،اعضجاد گجو ر پسجخ اند
د یافت م رند امکا تکوا فیا ها تا ججای رجه رجایت

زابزار پژوهش
11
پرسش نامة پرخاش گري  :ایججو پوسشججنامه د سججال 1992

مبال بیا شجدر شجدر شج اهد م جج د رجه نشجا دهنجدة
فیا هججاد پوخاشججهوانه گ شججهگیججود د میججا
افججزای

پود ساخیه شد .پوسشجنامة پوخاشجهود یجا

ابزا خ دگزا ش است دا اد  29پوسج

ن ج انا ب سوپوست به خصج د پسجوا اسجت ،پجژ ه

عامل پوخاشجهود رالمج  ،پوخاشجهود جسجمان  ،خشجم

خاطو ا فواهم آ د ،ج د دا د (بالتنو .)2005 ،7با ت جه به

حارو با هدف پاسخه ی بجه ایجو سؤال انیام شد رجه آیجا
2. Lounsbury, Lovelavd, Sandstorm, Gibson, Drost & et al
4. Wagman
6. Moreno
8. Lee, Hallberg, Slemon & Haase
10. aggression questionnaire

ت س با

خص مت ا م د سنی

اسجت یاجا

قوا م دهد .شی ة نمورگذا د بجو
1. McVanel & Morris
3. Adam
5. role playing
7. Blatner
9. Buss AH & Perry
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مقیا

اسا

لیکوت است .نموات بجاال نشجانة پوخاشجهود

حارو ،آلفاد رو نبا محاسبه  0/73بجه دسجت آمجد .یجا

با،آ،مای بواد یاا ،یومقیا  ،بجا

به ایو شجوی اسجت :شجما بایجویو

بیشیو است .نیایج روی

نم نه ا ،سؤاالت آ،م

فاصججلة  9هفیججه 0/72 ،تججا  0/80همبسججیه بججیو یاججا
،یومقیا  0/38 ،تا  0/49بجه دسجت آمجدر اسجت .بجهمنظج

د سییا یاا بلیت بواد مسابقة الیبال دا ید .د سیا دیهو
شما نیامدراند بجواد هجو رجدام ا ،شجما یجا بلیجت ارجافه

آلفجاد رو نبجا

گذاشیه اند .بایویو د ست شما م گ یجد :اگجو بلیجت ارجافة

همسان د ن مقیجا

سنی

ا ،رجوی

اسیفادر شدر ره نیایج ،نشا گو همسان د ن ،یومقیا هاد

خ د ا به مو بدهید ،سع م رنم آ

پوخاشهود بجدن  ،0/82پوخاشجهود رالمج  ،0/81خشجم

بلیت ا م فو شد ،اما پ ل شما ا نم دهد:

 0/80خص مت  0/80به دست آمد (بجا

ا بفو شجم ،ا هجو د

پجود.)1992 ،

الف) را د ست خ د ا قب ل م رنید ،بواد ایو ره فکو

پوخاشهود با

پود د ایجوا بجه

م رنید د ست شما با فو ش بلیتها ایو پج ل ارجافه ا بجه

دسججت سججامان ( )1387مج د سججنی

قججوا گوفیججه اسججت.

دست آ در است .ا) به آ ام م گ یید پ لم ا بدر ) .به

ای مقیا

پایای

ای میا  0/37تجا  0/78میییجو معنج دا بج د

روای

ا م گ یید ت رلا ،دراد اگو پ لم ا نده  ،د سجییم ا بجا

آلفججاد رو نبججا نشججا دهنججدة اعیبججا پوسشججنامة فا سجج
پود اسجت .د پجژ ه حارجو ،آلفجاد
پوخاشهود با

ت قبع م رنم.

رو نبا محاسبه  0/72به دست آمد .نم نجهاد ا ،سجؤاالت

روش اجرا و تحلیل دادهها
با ت جه به اینکه د شاو سنند فق د مورجز نهاجدا د ا،

به ایو شوی است:

آ،م

دخیوا

بعض ا ،د سیانم فکو م رنند عی ل تندخ هسیم.
اگو بواد دفاع ا ،حق قم ال،م باشد به ،

می سل شج م،

ایو را ا خ اهم رود.
1

پرسشنامة ابراز وجود  :ایو مقیا
ی ل ل

د سال  1985ت س

همکا ا سجاخیه شجد ت سج شجان یجیالق

منص ( )1377توجمه تعیجیو اعیبجا گودیجد .پایجای ایجو
پوسشنامه ا ،د ش آلفاد رو نبجا تنصجیف محاسجبه
رجججوای

 0/30 0/40گجججزا ش شجججدر اسجججت (شجججاهو
2

دیویججا  .)1998 ،ایججو پوسشججنامه  33مججادراد اسججت رججه

پسوا ن ج ا

ج د دا د ،د پژ ه

حارو فق

مورز پسوا انیخاا شد با ت جه به محد د ب د جامعجه
اینکه فاوست رامل افواد د دسجیو بج د ،پوسشجنامة ابجوا،
ج د پوخاشهود ابیدا بهعن ا پی آ،مج اججوا شجد .د
موحلة بعدد بهص ت تصادف افواد به د گو ر آ،مجای
رنیول گما در شدند .مداخالت آ،مایش بجه منظج

آمج ،ش

ایفاد نق د  2جلسة  90دقیقهاد ،هفیهاد یابا د گجو ر
آ،مای بهصج ت گو هج بوگجزا شجد .ابیجدا هجو یجا ا،
ماا تها به

ش پوس

پاس آم ،ش دادر ا ،گو رهجا

د اقع  33م قعیت میا فودد ا ت صیف م رنجد آنچجه ا

خ اسیه م شد ره بواد ماا ت آم ،ش دادر نمایشجنامهاد ا

ره معم الً پاس دهندر د هو م قعیت انیام م دهجد بجا سجه

تدا ک دیدر آ

اججوا رننجد .سجایو

گزینه معیو م رند ط آ آ،م دن به یکج ا ،گزینجههجا،

افواد نیز پس ا ،تماشجا ،نمجای اججوا شجدر ا مج د نقجد
بو س قوا م دادند .د پایا نیز رمو جمعبنجدد مبالج

پوخاشهود ،پاس م گ ید .د هو ردام ا ،م قعیتها صجوفاً

جلسه ،بواد جلسة بعد تکلیف دادر م شد .د ناایت دادر هجا

یک ا ،گزینهها ،بهعن ا پاس مبین بجو ابجوا ،جج د معجیو
شدر است .نموات با هم جمع شدر یجا نمجوة رلج ابجوا،

آمجا د ر ا یجانس

یعن ج

فیججا مبین ج بججو ابججوا ،ج ج د ،ویججو ابججوا ،ج ج د

ج د فواهم م ش د ره م ت اند دامنهاد بجیو  0تجا  33ا د
بو داشیه باشد .د مبالعات قبل پایای ایو مقیجا
آلفاد رو نبا  0/80با

بجا

ا بهص ت ایفاد نق

با اسیفادر ا ،نومافجزا  SPSS23آ،مج

م د تحلیل قوا گوفینجد .شجوی جلسجات مداخلجه بجه طج
خالصه د ادامه بیا شدر است.

ش

ش تصنیف  0/73به دست آمجدر

است (ساعیچ  ،رامکا د عسجهویا  .)1389 ،د پجژ ه
2. Shan, Roderic

1. assertiveness questionnaire
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جدول  .1خالصه جلسات آموزشی اعمالشده بر گروه آزمایش
د گیود اعضا ،آشنا شد اعضجاد گجو ر بجا یکجدیهو ،رجاه

جلسة ا ل :م ر عات جلسه ،معا فه ،اییاد ج صمیمت افزای

گو ه با تأرید بو با،خ د مثبت آشنا شد اعضا با نح ة با،خ د داد

مقو ات.

جلسة د م :م ر عات ایو جلسه ،آوا ،رود گفت گ  ،معوف خ د ،تمویو سالم اح الپوس با افوادد ره د یا
سو را دا ند .تمویو داد
گو ر به یکدیهو.

تجن

 ،احیماالً با آنا

گوفیو تعا ف د یا میامان شل غ د سیانه یا خان ادگ بهعن ا میزبا  ،داد بجا،خ د ا ،سج د اعضجاد

جلسة س م :م ر عات ایو جلسه ،بیا احساسات مثبت د م قعیتهاد مخیلف مانند

 ،معلم ،ابوا ،شادد تشجکو هنهجام

 ،ماد ،

د یافت یا خبو خ شحالرنندر ا ،یا د ست.
جلسة یاا م :م ر عات ایو جلسه ،د خ است رود بهص ت صحیح بجد

تجو

احسجا

ناخ شجایند د م قعیجتهجای مثجل

د خ است یا ریاا ا ،یا د ست ،پوسید ساعت د خیابا ا ،یا فود وویبه ،د خ است تایة سیلة م د نیجا ،ا ،الجدیو .آنچجه د
با،خ دهاد ایو جلسه به آ تأرید م شد ،حق ق هو انسا با اعضا به اینکه بهعن ا یا انسا حقج ق دا نجد حجر د خ اسجت
رود مشو ع منبق ا بواد خ د محف ظ بدا ند دیهوا نیز د یاا ی ا حق ق خ دشا حر دا ند د خ است ما ا بپذیوند یا د
رنند د رود د خ است یا فود به معناد نف انسانیت د نیست.
جلسة پنیم :م ر عات ایو جلسه بیا احساسات منف به فودد ره بدق ل رودر است (اعضاد خان ادر ،د سیا
پس ا ،شنید خبو یا اتفاق ناگ ا بواد یک ا ،آشنایا  ،ابوا ،احساسات منف نسبت به فودد ره د م د ا
دادر است.
جلسة ششم :م ر عات ایو جلسه د رود د خ استهاد ویومنبق دیهوا همچ

 ،)...ابوا ،احساسجات
فیا د ویواخالقج انیجام

د رود د خ است یا همکالس رجه د شج

امیحا  ،ریاا ،دفیو یا جز ة م د نیا ،شما ا م خ اهد ،د رود دع ت بواد شورت د یا مامان ره بواد شجما مجاللآ
رود د خ است فودد ره با ها ا ،شما ییزهای
شخص

اسجت ،د

ا به امانت گوفیه پس ندادر است ،د رود د خ اسجت یجا فجود بجواد انیجام رجا

قی ره شما قت یا تمایل ندا ید.

یافتهها
جد ل  2شاخص هاد آما ت صیف شجامل تعجداد ،میجانهیو،
انحواف معیا بواد د گو ر آ،مای
پی آ،م

پسآ،م

رنیول د د م قعیت

ا نشا م دهد.

جدول  .2شاخصهاي آمار توصیفی پیشآزمون و پسآزمون نمرة ابراز وجود و پرخاشگري در دو گروه آزمایش و
کنترل
میییوها
ابوا ،ج د
پوخاشهود

شاخصهاد آما د

گو ر آ،مای
پی آ،م

پسآ،م

پسآ،م

پی آ،م

پسآ،م

میانهیو

33/02

38/02

32/53

31/73

انحواف اسیاندا د

1/12

2/08

1/18

1/22

میانهیو

82/13

21/13

80/82

82/8

انحواف اسیاندا د

13/08

3/24

14/5

12/83

نیجایج ججد ل نشجا مج دهجد رجه نمجوات پوخاشججهود
گو ر آ،مای

گو ر رنیول

نسبت به نموات پی آ،م

رجاه

یافیه است نموات ابوا ،ج د پجسآ،مج
نسبت به نموات پی آ،م

افزای

گجو ر آ،مجای

یافیه است.
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بواد بو س فوریة ا ل پژ ه
شی ة ایفجاد نقج

مبن بو تأثیو آم ،ش به

معن دا نیست ،بنابوایو م ت ا گفجت پجی فجوض همهنج
ا یانسها بوقوا است .همچنیو پی فوض شی

بجو ابجوا ،جج د پسجوا ن جج ا موارجز

گوسجی

شبانه ،د ا ،طوی نیمهآ،مایش پی آ،م -پجسآ،مج بجا
گو ر گ ار اسیفادر شد؛ بنابوایو بواد تحلیل نیجایج بجه دسجت

با تأیید سید ( )f=0/041 & sig=0/84اسجت .بجواد بو سج
نومال ب د ا ،آ،م ر لم گو ف اسمیون ف اسیفادر شد ره

ش تحلیل ر ا یانس به را بودر شد تا ا ،ایو طویر

( )p<0/05 ،f=0/97بیجانهو

آمدر

اثوات پی آ،م

بهعن ا یا میییو تصجادف رمکج رنیجول
ا یانسهجا مج د

ش د .د ایو اسیا ابیدا پی فوض همهن
بو س قوا گوفت .نیایج بو س همهن

نیجایج آ د موحلجة پجسآ،مج

نومال ب د میییو تحقیر ب در ا ،ایو لحاظ هم پی فجوض
تحلیل ر ا یانس عایت شدر است.
جد ل  3نیایج تحلیل ر ا یانس آم ،ش به شی ة ایفجاد

ا یجانسهجا نشجا

م دهد ره مقدا  fمحاسبه شدر د موحلة پس آ،مج 3/17 ،

نق

بو ابوا ،ج د ا نشا م دهد.

است ره با د ججة آ،ادد  28 1د سجبح معنج دا د 0/05
جدول  .3نتایج تحلیل کوواریانس آموزش به شیوة ایفاي نقش بر ابراز وجود پسران نوجوان مراکز شبانهروزي
مجموع

منبع واریانس

میانگین

F

معنیداري

حجم اثر

پی آ،م

0/097

1

0/097

0/032

0/82

0/001

گو ر

287/51

1

287/51

94/93

0/001

0/78

مجذورات

درجة آزادي

مجذورات

نیایج جد ل نشا مج دهجد بجا د نظجو گجوفیو نمجوات
پی آ،م بهعن ا میییو رمک  ،آم ،ش به شی ة ایفاد نق
ت انسیه است بهط

ابجوا ،جج د د

معنادا د باعث افزای

پسوا ن ج انا موارز شبانه ،د د موحلة پسآ،م

م د بو س قوا گوفت .نیایج بو س همهنج ا یجانسهجا
نشا م دهد ره مقدا  fمحاسبه شدر د موحلة پجسآ،مج
بوابو بجا  4/23اسجت رجه بجا د ججة آ،ادد  28 1د سجبح

شج د

معن دا د  0/05معنج دا نیسجت ،بنجابوایو مج تج ا گفجت

( .)p=0/001میججزا تججأثیو 78د صججد ب ج در اسججت .ایججو امججو

پججی فججوض همهن ج

ا یججانسهججا بوقججوا اسججت .همچنججیو

نشا دهندة ایو است ره مداخلة آم ،ش به شی ة ایفاد نقج
بو ابوا ،ج د مؤثو ب در 78د صد ا ،ا یانس پجسآ،مج

پججی فججوض شججی گوسججی بججا تأییججد
 )f=1/52بواد بو س نومال ب د نیز ا ،آ،م

موب ط به مداخلة آم ،ش به شی ة ایفاد نق
بواد بو سج فورجیة د م پجژ ه

است.

سججید (&sig=23

ر لمج گو ف

اسمیونف اسیفادر شجد رجه نیجایج آ د موحلجة پجسآ،مج

نیجز مبنج بجو تجأثیو

( )p<0/05 ،f=11بیانهو نومال ب د میییو پژ ه

بج در ا،

آم ،ش به شی ة ایفاد نق بو پوخاشجهود پسجوا ن جج ا
موارججز شججبانه ،د ا ،طججوی نیمججهآ،مایش ج پججی آ،م ج -

ایو لحاظ هم پی فوض تحلیجل ر ا یجانس عایجت شجدر
است.

تحلیجل

جد ل  4نیایج تحلیل ر ا یانس آم ،ش به شی ة ایفجاد

پس آ،م
نیایج،

با گو ر گ ار اسیفادر شد؛ بنابوایو بهمنظ

ش تحلیل ر ا یانس به رجا بجودر شجد تجا ا ،ایجو

طویر اثوات پی آ،م

بهعن ا یا میییجو تصجادف رمکج

رنیول ش د .د ایو اسیا ابیدا پی فوض همهن

نق

بو پوخاشجهود پسجوا ن جج ا موارجز شجبانه ،د ا

نشا م دهد.

ا یانسهجا

جدول  .1نتایج تحلیل کوواریانس آموزش به شیوة ایفاي نقش بر پرخاشگري پسران نوجوان مراکز شبانهروزي
مجموع مجذورات

درجة آزادي

میانگین مجذورات

F

معنیداري

حجم اثر

منبع واریانس

پی آ،م

207/32

1

207/32

2/49

0/13

0/084

گو ر

3721/19

1

3721/19

44/71

0/001

0/22
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بو س نیایج جد ل نشا م دهد ره تأثیو میییجو مسجیقل

رالم ) د م قعیتهاد گ ناگ

ارن هاد سا،گا انه نشا

(آم ،ش به شی ة ایفاد نق ) بو پوخاشهود پسوا ن ج ا

دهند (فواسجو همکجا ا  .)2005 ،بنجابوایو آمج ،ش ایفجاد

موارز شبانه ،د د موحلة پسآ،م معن دا ب در است .به
عبا ت میانهیو نموات پوخاشهود د پسآ،م بجهصج ت

نق با فواهم رود فوصت ها تیوبجه هجای رجه تعجامالت
اجیماع ا افزای م دهد ،م ج مج شج د افجواد بی اننجد

معن دا د پاییوتجو ا ،پجی آ،مج

اسجت ایجو نمجوات د

اهبودهججا ماججا تهججاد ال،م ا د تمججام محججی هججا

مقایسه با گو ر گ ار تیییوات معن دا د ا نشجا دادر اسجت

م قعیتهاد اقع ،نجدگ تمجویو رننجد بجه رجا بندنجد.

( .)p=0/001همچنیو میزا تأثیو 22د صد بج در اسجت .ایجو

ا به خ ب یجاد

امو نشا دهندة ایو است ره مداخلة آم ،ش به شجی ة ایفجاد
نق

بجو پوخاشجهود مجؤثو بج در 22د صجد ا ،ا یجانس

پسآ،م

موب ط به ایو آم ،ش است.

ن ج انان ره ق اعد اجیماع گو ر همساال
م گیوند نیز

اب ق د مسیحکم با اعضاد خان ادر

اجیماع بوقوا مج رننجد ،بجه احیمجال ،یجاد سجبح بجاالی ا،
ا ا ،خ د بو  ،خ اهند داد.

سا،شیافیه اجیماع

همچنیو د تبییو ایو یافیه م تج ا گفجت رجه آمج ،ش
بحث و نتیجهگیری
یافیه هاد پژ ه بیانهو اثوبخش آمج ،ش ایفجاد نقج بجو
افزای ابوا ،ج د راه پوخاشهود ب د .ایجو تیییجو د
عمل بهط

آشکا نمایا ب د .نیایج پژ ه

ره آم ،ش ایفاد نق

بهط

حارو نشا داد

معنادا د پوخاشهود ا راه

م دهد ره ایجو یافیجه بجا پجژ ه

( اگمجو2008 ،؛ فواسجو،
1

گالینسک  ،اسم ر فسک  ،دد ،تیو،یو همکجا ا 2005 ،؛
همکججا ا  )1393 ،همخجج ان دا د .شججاید بیجج ا
مجج لل
ایوگ نه تبییو رود رجه ،نجدگ د موارجز بازیسجی م جج
خسیه  ،ب

مق

رجاه

صجبو ،تحمجل ح صجله شجدر

است ،عال ر بو ایو ،ی ایوگ نه افجواد ا ،م هبجت حضج
الدیو محو م هسجیند امیجال خ اسجیههجاد آنجا مج د
ب ج ت ج جا قججوا م ج گیججود رججه احیمججاالً یک ج ا ،ع امججل
پوخاشهود باشد .افواد خشمهیو پوخاشهو د هو یجا ا،

فجواهم رجود فوصجت هجا تیوبجه هجای رجه
ایفاد نق
تعامالت اجیماع ا افزای دهجد ،م جج مج شج د افجواد
بی انند اهبودها ماا تهاد اجیماع

ا د تمام محی ها

م قعیتهاد اقع ،نجدگ تمجویو رننجد بجه رجا بندنجد.
ن ج انان ره ق اعد اجیماع گو ر همساال
م گیوند نیز

ا به خ ب یجاد

اب ق د مسیحکم با اعضاد خان ادر

اجیماع بوقوا مج رننجد ،بجه احیمجال ،یجاد ،سجبح بجاالی ا،
سا،گا د اجیمجاع
اجیماع

ا ا ،خج د بجو  ،خ اهنجد داد ا ،نظجو

فیا هاد مبل اتود ا ،خ د نشا م دهند ایجو

امو م ج م ش د محد دیتها ت انجای هجاد خج د ا بجه
شجی ة صجحیحتجود ا ،یجاب  ،د ک پجذیوش رننجد (دالرج
راسس ،نا ا  ،گا سیا گ نزالزگ د
ا ،دیهو یافیه هاد پژ ه

2

ما یینا .)2014 ،

تأثیو ایفاد نق

ج د است ره ایو یافیه نیز با پجژ ه

بو باب د ابوا،
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3. Johnson & Johnson
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