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 چكيده
نظور از بين به اين م. پژوهش حاضر با هدف تعيين تاثير تمرينات ورزشي بر پرخاشگري دانش آموزان آهسته گام انجام شد

. تقسيم شدند)  نفر10(و كنترل )  نفر10( نفر با روش تصادفي ساده انتخاب، و به دو گروه آزمايش 20دانش آموزان آهسته گام 
سپس گروه آزمايش به مدت يك ماه به تمرينات . آزمون ناكامي روزنزوايك به عنوان پيش آزمون بر روي دو گروه اجرا شد

در . س از اتمام دورة مداخله، آزمون روزنزوايك بار ديگر بر روي هر دو گروه آزمايش و كنترل اجرا شدپ. جسماني منظم پرداختند
يافته ها نشان از افزايش . بين دو گروه نشان داد) <F ،001/0 P = 40/64(پايان نتايج تحليل كوواريانس تفاوت معناداري 

بنابراين تمرينات منظم جسماني ممكن است به كاهش پرخاشگري . سازگاري و كاهش پرخاشگري براي افراد گروه آزمايش داشت
 . و افزايش سازگاري دانش آموز آهسته گام منجر شود

 
 هاي كليدي واژه

 . تمرينات جسماني، پرخاشگري، سازگاري، دانش آموز آهسته گام
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 مقدمه

). 21، 19، 13(درماني است  از داليل مهم ارجاع كودكان و نوجوانان به مراكز مشاوره و روان 1پرخاشگري
آنچه موجب توجه پژوهشگران به پرخاشگري شده است، پيامدهاي اين گونه رفتارها براي نوجوانان مانند ايجاد 
تصوير منفي ميان همساالن و آموزگاران، طرد از سوي همساالن، افت تحصيلي، مصرف مواد و بزهكاري است 

جه به محدوديت هاي ويژة آنها نسبت به كودكان عادي، مي توان در مورد كودكان آهسته گام با تو). 15، 14(
 نايافتة بيشتري از خود بروز دهند، آنها به سبب محدوديت هاي شت كه رفتارهاي پرخاشگرانه و سازشانتظار دا

مختلف كه اغلب از محدوديت شناختي آنها ناشي مي شود، با شكست هاي متعددي روبرو مي شوند و پيامد همة 
عدم مهار رفتار ). 1(به گونه هاي مختلف است دم موفقيت ها، ناكامي است كه خود سرآغاز پرخاشگري اين ع

پرخاشگرانه عالوه بر اينكه ممكن است موجب ايجاد مشكالت بين فردي و جرم، بزه و تجاوز به حقوق ديگران 
عده، سردردهاي ميگرني و شود، مي تواند درون ريزي شده و به انواع مشكالت جسمي و رواني مانند زخم م

 ). 21، 19، 5(افسردگي بينجامد 

با توجه به تاثيرات ناخوشايند رفتار پرخاشگرانه، مدت مديدي است كه عصبانيت وخشونت به عنوان مشكل 
تلقي مي شود و به بررسي باليني و قانوني نياز دارد، جواناني كه در مهار خشم خود مشكل دارند و اغلب 

محققان بسياري در پي .  خود بروز مي دهند، هدف روش هاي درماني متعددي قرار گرفته اندرفتارهاي خشن از
شناخت اين مشكل نزد كودكان خردسال و مداخلة به ). 5(تمهيدات و روش هايي براي مهار خشم و درمان آنند 

 ). 23، 12(هنگام، از ادامة اين رفتار پيشگيري خواهد كرد 

ليني بر اساس آنها درمان اختالل هاي روان شناختي را آغاز مي كنند، نوع و نظريه هايي كه متخصصان با
يك روان تحليل گر، خشم را تجلي كشانندة پرخاشگري تلقي مي كند كه به . نتيجة درمان را مشخص مي كند

ن براساس اين ديدگاه، ابراز خشم به تخلية هيجاني و كاهش هيجا. وسيلة فرايندهاي خودكار ايجاد مي شود
يك درمانگر شناختي، خشم را مجموعه اي از شناخت ها و رفتارها و الگوهاي برانگيختگي . منجر مي شود

                                                           
1 - Aggression 
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از ديدگاه رفتاري، خشم از طريق يادگيري ايجاد مي شود و ممكن است از طريق يادگيري . فيزيولوژيكي مي داند
 ). 18(تغيير يابد 

شگري، آموزش معلمان و والدين در زمينة چگونگي از جمله درمان هاي روان شناختي براي درمان پرخا
روش هاي مختلفي براي درمان پرخاشگري كودكان آهسته گام پيشنهاد شده است كه . برخورد با كودكان است

از جملة آنها مي توان يادگيري اجتماعي، آموزش خودگرداني و روش هاي بازداري از خشم و همچنين استفاده 
اين تحقيقات نشان مي دهد كه اين نوع درمان در كوتاه مدت مفيد ). 4(رفتار را نام برد از اصول پنج گانة تغيير 

روش هاي رفتار درماني نيز با شيوه هاي تقويت و آموزش مهارت . است، ولي در دراز مدت كارايي چنداني ندارد
 تفاوت زيادي مشاهده هاي اجتماعي بر روي اين كودكان مفيد واقع شده، ولي بين گروه هاي كنترل و آزمايش

 ). 8(نشده است 

تحقيقـات  .  حركتـي اسـت   -از ديگر روش هاي درماني مطرح براي پرخاشـگري، انجـام فعاليـت هـاي جسـماني                  
) 2006 ( 1ميشـن ). 21(اثربخشي فعاليت هاي حركتي منظم بر وضعيت جسماني و رواني افراد را نويد مي دهـد  

كي از مؤثرترين روش هاي غلبة افراد اوتيسم بر معلوليـت هايشـان       نشان داد كه تمرين هاي ورزشي و جسماني ي        
 حركتي، ارتباطي و اجتماعي شدن كمك مي كند و موجـب افـزايش         –زيرا به يادگيري مهارت هاي حسي       . است

 ). 17(اعتماد به نفس آنها مي شود 

ك با نارسايي توجـه و بـيش        تأثير ورزش همراه با موسيقي را بر روي پنج كود         ) 2004 (2ماژوك، تاچلمن و هوسر   
نتايج نشان دهندة تأثير مثبت اين روش درماني بر مشكالت رفتار اجتماعي و سرعت كـاري            . فعالي بررسي كردند  
 15براي بررسي تأثير ورزش رزمي بر كاهش پرخاشگري با در پژوهشي  )1994( 3ادلمن). 16(اين كودكان است 

 جلسه انجام فعاليت تمريني، كاهش شديد رفتارهاي نابهنجار         12ز   ا سدانش آموز با اختالل هاي عاطفي شديد پ       
مانند اخالل در كالس، ناسزاگويي بـه همـديگر، حمـالت فيزيكـي بـه يكـديگر و كاركنـان مدرسـه و رفتارهـاي                         

نيـز تـأثير   ) 1993 (4 هال، هـال و بـاري چونـگ     –در پژوهش گابل    ). 10(بزهكارانه و پرخاشگرانه را گزارش كرد       

                                                           
1 - Massion, J  
2 - Majorek, M. ; Tuchelmann, T. & Heusser, P. 
3 - Edlman, A.J. 
4 - Gable-Halle, D; Halle, J.W. & Barry Chung, Y. 



 1388، زمستان3 ورزشي، شمارة –رشد و يادگيري حركتي نشرية                       

 

40

در پـژوهش   ). 11(ينات جسماني بر رفتار و وضعيت روان شناختي كودكان آهسته گام به تاييد رسـيد                مثبت تمر 
، اثربخشي ورزش صـبحگاهي     )1385(و شجاعي و همتي علمدارلو      ) 1382(هاي داخلي، تحقيقات غباري و نبوي       

 ). 7، 4(بر كاهش رفتار پرخاشگرانة كودكان آهسته گام را نشان دادند 

بر اين عقيده اند كه ضعف قواي جسماني و توانايي هاي حركتي، ) 1990(1و ديورند) 1970(پ راريك و ويدو 
اين كودكان به علت كمبود خزانة رفتاري و عدم فعاليت هاي           . از مهم ترين محدوديت هاي افراد آهسته گام است        

 بـراي والـدين و مربيـان    ورزشي، از پرخاشگري براي برآوردن نيازهاي خود استفاده كرده و مشكالت متعـددي را             
 حركتـي   –اين ويژگي ها و شرايط خاص كودكـان آهسـته گـام، فعاليـت هـاي ورزشـي                   ). 7،  4(ايجاد مي كنند    

بـراين اسـاس فرضـية پـژوهش     . هدفمند را به عنوان يك راهكار درماني براي بهبود پرخاشگري مطرح مـي كنـد         
 .  پرخاشگري كودكان آهسته گام شودحاضر اين است كه تمرينات منظم جسماني مي تواند به كاهش

 

 روش تحقيق 

 طرح پژوهش 

 پس آزمـون بـا گـروه كنتـرل و انتسـاب             –طرح پيش آزمون    . در اين پژوهش از روش آزمايشي استفاده شد       
به كار گرفته شد كه صـورت نمـادين آن بـه           ). 9(تصادفي كه يكي از بهترين طرح ها از لحاظ اعتبار دروني است             

 :صورت زير است 

T2 X T1 R E 

T4 _ T3 R C 

 

                                                           
1 - Durand, B.M.  
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 گيري  نمونه روش ه و  نمون، جامعه

-89جامعة آماري پژوهش حاضر همة دانش آموزان پسر آهسته گام مدرسـة ارشـاد شـهر تهـران، در سـال                      
 نفـر از دانـش آمـوزان پسـر آهسـته گـام بودنـد كـه از ايـن                     20حقيق  تافراد مورد بررسي در اين        .  بودند 1388

وش نمونه گيري تصادفي ساده انتخاب و به صورت تصادفي به دو گروه آزمايشي و كنتـرل تقسـيم                   آموزشگاه به ر  
 . شدند

 تحقيقابزار 

 اين آزمون شامل تصاويري است كه براي فرافكني احساس ها        ) :فرم كودكان  (1پرسشنامة ناكامي روزنزوايك  
 تصـوير   24 سـال و مركـب از        13 تـا    4 سني   فرم كودكان اين آزمون مربوط به گروه      . و هيجان ها به كار مي رود      

. دهد كه در موقعيت هاي نامطلوب دچار ناكامي شده است          است كه در آن به شيوة داستاني، كودكي را نشان مي          
ناكام كننده تقريباً در نصف موارد بزرگسال و در موارد ديگر كودك است، درحالي كه ناكام شونده هميشه كودك                   

ه صورت پدر و گاهي به شكل مادر ظاهر مي شود، ناكام شونده گاهي دختربچه و گاهي    ناكام كننده گاهي ب   . است
پژوهشگر به شكلي كه فرد ناكام شده پرخاشگري را پذيرا باشد، واكنش هـاي او را بـه سـه دسـته                 . پسربچه است 

 :تقسيم مي كند 

 .بدون پرخاشگري . 3 ؛پرخاشگري دروني . 2پرخاشگري بيروني؛ . 1

 ميزان اعتبار فرم كودكان بـا روش بازآزمـايي در          در ارزيابي    )1986 (3و پاريك ) 1978 (2 برتر روزنزوايك و 
پاريك ضرايب همساني را براي ). 2(هاي دانش آموزان در بيشتر عوامل نتايج رضايت بخشي به دست آوردند       گروه
 ). 6، 3( گزارش كرده است 70/0 با ميانگين 91/0 تا 56/0 ماده در دامنه اي از 24

                                                           
1 - Rosenzweig  
2 - Porter  
3 - Pareek  
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 شيوة اجرا 

آزمـون  . به منظور اجراي آزمايش گروه نمونه به طور تصادفي به دو گـروه آزمـايش و كنتـرل تقسـيم شـدند         
به عنوان پيش آزمون در مورد هـر دو گـروه آزمـايش و كنتـرل اجـرا شـد و بعـد از آن گـروه                         ناكامي روزنزوايك   

 دقيقه به تمرينات ورزشي شـامل راه رفـتن و   30ن آزمايش به مدت يك ماه به صورت يك روز در ميان با ميانگي           
دويدن آهسته، حركات كششي، پرش كردن افقي و عمودي، تعادل ايستا، حركات پروانه، باال آوردن زانو، نشستن                 

شايان ذكر است كه گروه كنترل هـيچ آمـوزش و           . و برخاستن، شنا رفتن، شوت زدن و حركات كششي پرداختند         
پس از پايان دوره بر روي هر دو گروه آزمايش و كنترل دوبـاره آزمـون روزنزوايـك اجـرا              . تمريني دريافت نكردند  

 . شد

 روش تجزيه و تحليل يافته ها

دو گروه ارائه شده و سپس بـراي آزمـودن فرضـية            ) ميانگين و انحراف استاندارد   (ابتدا شاخص هاي توصيفي     
را تحليل كوواريانس اثر پيش آزمـون بـر پـس آزمـون             استفاده از   . پژوهش نتايج تحليل كوواريانس ارائه مي شود      

براي تحليل داده ها از نرم افزار بستة آماري براي علـوم اجتمـاعي              ). 9(كنترل و اعتبار دروني را افزايش مي دهد         
)SPSS 17 (استفاده شد . 

 

 نتايج و يافته هاي تحقيق 
 ارائه شده 1 و نمودار 1در جدول شاخص هاي توصيفي دو گروه آزمايش و كنترل در آزمون روزنزوايك 

 . است

 ميانگين و انحراف استاندارد دو گروه آزمايش و كنترل در پيش آزمون و پس آزمون_  1جدول 
 پس آزمون پيش آزمون

 گروه
 انحراف استاندارد ميانگين انحراف استاندارد ميانگين

 66/1 10/11 22/1 20/5 گروه آزمايش 
 35/1 50/5 94/0 30/5 گروه كنترل
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 نشان مي دهد، ميانگين دو گروه در پيش آزمون تفاوت زيادي با هم 1 و  شكل 1 همان طور كه جدول 
از طرف ديگر، با وجود . آزمايش و كنترل مشاهده مي شودندارد، ولي در پس آزمون تفاوت زيادي بين دو گروه 

ين گروه در پيش آزمون و پس آزمون تفاوت افزايش ميانگين گروه آزمايش در پس آزمون بين انحراف استاندارد ا
 كه نشان مي دهد افزايش نمره ها در پس آزمون اين گروه شامل تمام آزمودني ها ،زيادي مشاهده نمي شود

 . بوده است

0

2

4

6

8

10

12

پيش آزمون  پس آژمون 

گروه آزمايش 
گروه کنترل 

 
  مقايسة گروه آزمايش و كنترل در پيش آزمون و پس آزمون _1شكل 

براي آزمون معناداري تفاوت مشاهده شده بين دو گروه آزمايش و كنترل در پس آزمـون وكنتـرل اثـر نمـره            
 گـزارش شـده   2نتايج مربوط به تحليل كوواريانس در جدول   . اريانس استفاده شد  وهاي پيش آزمون از تحليل كو     

 .است
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 نتايج تحليل كوواريانس براي دو گروه آزمايش و كنترل_  2جدول 

 df MS F Sig عمنب

 816/0 056/0 13/0 1 )همپراش(پيش آزمون 

 000/0 40/64 33/156 1 گروه

   427/2 17 خطا

 

 كه 30/5 در مقابل 20/5( نشان مي دهد تفاوت بين دو گروه آزمايش و كنترل در پيش آزمون 2جدول 
056/0 = F ،816/0 = P ( كسر اثر پيش آزمون نشان معنادار نيست، ولي مقايسة گروه ها در پس آزمون با

ر كاهش باست كه نشان از اثربخشي تمرينات ورزشي ) <F ،001/0 P = 40/64(دهندة تفاوت معنادار گروه ها 
 . گروه آزمايش دارد) افزايش سازگاري(پرخاشگري 

 

 بحث و نتيجه گيري 

زگاري كودكان پژوهش حاضر با هدف بررسي اثربخشي تمرينات ورزشي بر كاهش پرخاشگري و افزايش سا
آهسته گام انجام شد و نشان داد كه استفاده از روش تمرينات منظم جسماني موجب كاهش پرخاشگري و 

، ماژورك و همكاران )1994(اين نتايج با يافته هاي ادلمن . افزايش سازگاري كودكان آهسته گام مي شود
 و شجاعي و 1382(، غباري بناب و نبوي )1993( هال و همكاران –، گابل )2006 (1، ست كوئيز و مازر)2004(

 ). 17، 14، 11، 10، 4(همسوست ) 1385(همتي علمدارلو 

عقيده دارند كه كاهش پرخاشگري دانش آموزان در اثر تمرينات ورزشي احتماالً به ) 1986 (2الك و كاليگان
 طبيعي ترشح مي 1وپياتدليل ترشح غدد درون ريز است كه موجب آرامش رواني مي شوند، زيرا در اثر ورزش ا

                                                           
1 - Setkowiez, Z & Mazur, A. 
2 - Locke & Colligan  
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تمرينات ورزشي ). 7(شود كه موجب آرامش بدن مي شود و در  نتيجه در كاهش پرخاشگري تأثير مي گذارد 
صبحگاهي با ايجاد تغييرات فيزيولوژيكي مانند تنظيم جريان خون و تنظيم دستگاه قلبي و عروقي، به آرامش 

 . دكاهش پرخاشگري منجر مي شوبه اعصاب كمك مي كند و 

گام، ممكن است به علت گروهي بودن اين  اثربخشي تمرينات ورزشي در كاهش پرخاشگري افراد آهسته
سازد كه خارج از قواعد و قوانين رسمي در محيطي  تمرينات باشد، زيرا فرصتي براي اين دانش آموزان فراهم مي

هاي پرخاشگرانه جلوگيري به عمل  به شيوهشاد به تخلية هيجانات خود بپردازند و از تجمع و تخلية انفجاري آنها 
هاي رواني، اجتماعي، رفتاري و ارتباطي الزم را براي حضور در  هاي ورزشي، مهارت همچنين افراد در گروه. آورند

كنند كه به سهم خود موجب پاسخ سازندة اين افراد به رفتار ديگران  صحنة روابط فردي و اجتماعي كسب مي
گام وقتي احساس كنند كه به وجود آنها اهميت  به عالوه كودكان آهسته. دهد  كاهش ميشود و پرخاشگري را مي

هاي آنها توجه شده است، از انجام رفتارهاي مخرب و  داده شده و به آنها به طور مثبت و نامشروط، فارغ از ضعف
 . كنند ناسازگارانه خودداري مي

القي، عدم درك صحيح قوانين و مقررات اجتماعي، گام  به دليل سطح پايين استدالل اخ كودكان آهسته
توقف تحول ذهني و شكست هاي پي در پي در زندگي، قادر به تشخيص موقعيت ابراز رفتار مطلوب از خود 

ريزي فشارهاي  نيستند، ازاين رو هر گونه شيوة درمانگري بايد مبتني بر آموزش كنترل حاالت و هيجانات و برون
 .  باشدهيجاني در اين كودكان

 پيشنهاد . هاي اين پژوهش، نوع جامعة آماري است كه تنها بر روي پسران اجرا شده است از محدوديت
 عدم . هاي بعدي بر روي دو جنس اجرا شود تا مالكي براي مقايسة دو جنس فراهم شود شود پژوهش مي
هاي مكمل  فاده از روشهمچنين است. هاي پيگري، محدوديت ديگر پژوهش حاضر است گيري از بررسي بهره

مانند مشاهدة نظامدار رفتار پرخاشگري عالوه بر آزمون فرافكن مورد استفاده در پژوهش حاضر، براي انجام 
 . هاي آتي پيشنهاد مي شود پژوهش

                                                                                                                                                    
1 - Opiate  
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با توجه به اثربخشي تمرينات ورزشي در كاهش رفتارهاي پرخاشگرانة كودكان آهسته گام، پيشنهاد مي شود 
هاي مناسب، امكان انجام برنامه هاي ورزشي براي كودكان آهسته  وردن امكانات بيشتر و اتخاذ روشكه با فراهم آ

هاي ورزشي و اجراي آنها توسط كادر مجرب   اتخاذ شود تا مدارس استثنايي بر برنامهيبايد ترتيب. گام فراهم شود
 و ضرورت تمرينات ورزشي براي والدين همچنين پيشنهاد مي شود كه اهميت. اي داشته باشند تاكيد و نگاه ويژه

به طور كلي، . تشريح و روشن شود تا آنها نيز انجام تمرينات ورزشي را در برنامة روزانة كودكان خود جاي دهند
تمرينات ورزشي براي كنترل تمايالت پرخاشگرانة كودكان آهسته گام به لحاظ كم هزينه بودن و قابليت اجراي 

هاي ويژة آموزش و  ها و راهكارهاي درماني و آموزشي مؤثر افتد و در اولويت ر ديگر روشگروهي مي تواند در كنا
 . پرورش كودكان استثنايي و خانواده ها قرار گيرد
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