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چکیده
سابقه و هدف: رفتارهای پرخاشگری در میان کودکان رایج است. نظر به اهمیت آموزش در ارتقای رفتارهای پیشگیری کننده از پرخاشگری، 
این مطالعه باهدف تعیین تأثیر آموزش مبتنی بر نظریه رفتار برنامه ریزی شده بر پیشگیری از پرخاشگری در دختران پنجم ابتدایی شهر کرج 

در سال تحصیلی ۹۴-۱۳۹۳ انجام شد.
روش بررسی: پژوهش حاضر از نوع مداخله آموزشی بود. این مطالعه روی ۱۴۴ دانش آموز )۷۳ نفر گروه مداخله، ۷۱ نفر گروه کنترل( انجام 
شد. دانش آموزان از طریق روش نمونه گیری تصادفی چندمرحله ای انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی و 
پایایی آن مورد تأیید قرار گرفت و در دو زمان )قبل و دو ماه بعد از مداخله آموزشی( توسط گروه ها تکمیل شد. بعد از انجام پیش آزمون 8 
جلسه آموزشی برای دانش آموزان گروه مداخله برگزار شد، درنهایت داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه ۱6 و با استفاده از آزمون های 

تی مستقل، تی زوجی، رگرسیون خطی و آنالیز کوواریانس مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت.
یافته ها: میانگین نمرات نگرش )P< 0/00۱(، قصد )P< 0/00۱(، کنترل رفتاری درک شده )P< 0/00۱( و رفتار پیشگیری از پرخاشگری 
)P< 0/00۱( در گروه مداخله بعد از آموزش تفاوت معنی داری با گروه کنترل داشت. آزمون رگرسیون خطی نشان داد، کنترل رفتاری درک 

شده دارای بیشترین اثر پیش بینی کنندگی قصد)β = 0/۴۳8 ,p< 0/00۱( و رفتار پیشگیری از پرخاشگری )β = 0/۲6۷ ,p< 0/0۴0( بود.
نتیجه گیری: نتایج مطالعه حاضر نشان داد سازه کنترل رفتاری درک شده بیشترین اثر پیش بینی کنندگی قصد و رفتار پیشگیری از پرخاشگری 

را دارد و با تغییر آن می توان تا حدودی از بروز رفتار پرخاشگرانه در دانش آموزان پیشگیری کرد.
واژگان کلیدی: پرخاشگری، آموزش، نظریه رفتار برنامه ریزی شده
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مقدمه
پرخاشگری مهم ترین عامل خطر در آسیب شناسی روانی و نشانه ای 
نظر  به   .)۱( است  نوجوانان  کودکان  میان  در  اختالل  چندین  از 
و  شایع ترین  جامعه  در  انسان  منحرف  رفتارهای  میان  در  می رسد 
روانشناسی  در   .)۲( باشد  پرخاشگری  رفتار،  ناراحت کننده ترین 
اجتماعی واژه ی پرخاشگری را به عنوان هر رفتاری که قصد آن صدمه 
تعریف می کنند  برسد  او آسیب  به  به شخصی است که نمی خواهد 
)۳(. پرخاشگری ممکن است به وسیله تداخل شرایط متفاوت زیستی، 
روانی و درونی مثل جنس، سن و شرایط بیرونی مثل عوامل فرهنگی 

سرتاسر  در   .)۴( شود  برانگیخته  محیطی  اتفاقات  یا  اجتماعی  و 
جهان ۲50 هزار قتل در سنین ۲۹-۱0 ساله اتفاق می افتد )5( که 
پرخاشگری می تواند در زمره یکی از علل زمینه ساز این قتل ها قرار 
آمریکا معلوم  آموزان دبیرستانی  گیرد. در یک زمینه یابی در دانش 
نزاع  در  ماه  در طول یک  از دخترها  و %۷  پسرها  از  شد که %۲8 
آموزان  دانش  بین  در  که  تحقیقی  در   .)6( بودند  درگیر  فیزیکی 
دبستانی 5 شهرستان استان تهران انجام گرفت، ۱۴/۲ درصد دانش 
آموزان مبتالبه پرخاشگری و بیش فعالی بودند و شیوع این اختالالت 

در کرج و قرچک بیشتر از سایر نواحی بود )۷(. 
و  تحصیلی  اجتماعی،  بروز مشکالت  پرخاشگری سبب  کنترل  عدم 



تأثیر آموزش مبتنی بر نظریه رفتار برنامه ریزی   ...40/ مجله ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها

سالمت جسمی و روانی نوجوان می شود و پیش بینی کننده ی استفاده 
از مواد، الکل، کشیدن سیگار، سازگاری کم در مدرسه، افت تحصیلی، 
افسردگی، بزهکاری و اختالالت دیگر در نوجوان است )8(. آموزش 
بهداشت فرایندی است که بین اطالعات بهداشتی و رفتار بهداشتی 
پل می زند. برای تغییر رفتار ممکن است موانع زیادی مثل نرم ها و 
معیارهای فرهنگی وجود داشته باشند نظریه ها و مدل های آموزشی 
مسئول تعیین و تشخیص این عوامل و انطباق آن ها با ساختارهای 

فرهنگی و اجتماعی موجود می باشند )۹(. 
در این مطالعه از نظریه رفتار برنامه ریزی شده استفاده شد. این نظریه 
که توسط آجزن مطرح شده است، مبتنی بر نظریه عمل منطقی است 
فرد  اینکه  بر  پیش بینی می کند، مشروط  را  ویژه  رفتار  وقوع یک  و 
سه  توسط  قصد  نظریه،  این  طبق  باشد.  داشته  را  آن  انجام  قصد 
عامل )نگرش نسبت به رفتار، هنجار ذهنی و کنترل رفتاری درک 
نقش  خشونت  به  نسبت  نگرش   .)۱0( می شود  پیش بینی  شده( 
می کند،  ایفا  پرخاشگرانه  رفتارهای  از  گسترده ای  طیف  در  مهمی 
به طوری که نگرش منفی نسبت به گروه قومی یا نژادی خاص با اوج 
پرخاشگری علیه آن گروه مرتبط است )۱۱( و تحقیق سلمی ولی 
نشان داده که عوامل اجتماعی، مثل تأثیر همساالن و اطرافیان در 
رفتار قلدری مهم هستند )۱۲(. کنترل رفتاری درک شده اشاره به 
این موضوع دارد که چقدر شخص احساس می کند انجام رفتار آسان 
یا مشکل است )۱۳(، در مطالعات مختلف کنترل درک شده توانست 
قصد رفتار و رفتار را پیش بینی کند )۱5- ۱۳(. به دلیل هرکدام از 
با توجه به اینکه نظریه رفتار برنامه ریزی شده توانایی  این سازه ها و 
پیش بینی رفتار پرخاشگری را در مطالعات متعدد )۱۷- ۱5( نشان 
داده است و به دلیل عدم انجام مطالعه با استفاده از نظریه فوق در 
دانش آموزان دختر در ایران، مداخله آموزشی مبتنی بر نظریه رفتار 
برنامه ریزی شده مدنظر قرار گرفت و بر همین اساس مطالعه حاضر 
باهدف تعیین تأثیر آموزش مبتنی بر نظریه رفتار برنامه ریزی شده بر 
دولتی  مدارس  ابتدایی  پنجم  دختران  در  پرخاشگری  از  پیشگیری 

شهر کرج در سال تحصیلی ۹۴-۱۳۹۳ انجام گرفت.

مواد و روش ها
پژوهش حاضر یک مطالعه تجربی از نوع مداخله آموزشی بود. جامعه 
ابتدایی مدارس  پنجم  پایه  آموزان دختر  دانش  موردمطالعه کلیه ی 
دولتی شهر کرج در سال تحصیلی ۹۴-۱۳۹۳ بودند. تعداد نمونه با 

استفاده از فرمول

از گروه های مداخله و کنترل تعیین گردید که  نفر در هر یک   ۷۴
گروه  در  نفر   ۷۱ و  مداخله  گروه  در  نفر   ۷۳ مداخله  انجام  از  پس 
کنترل باقی ماندند. روش نمونه گیری به روش تصادفی چندمرحله ای 
صورت گرفت. بدین ترتیب که از چهار ناحیه آموزش وپرورش شهر 

تعداد  سپس  گردید،  انتخاب  دو  ناحیه  ساده  تصادفی  به روش  کرج 
مدارس آن ناحیه مشخص شد، از بین مدارس مشخص شده، به طور 
به عنوان  مدرسه  یک  و  مداخله  گروه  به عنوان  مدرسه  یک  تصادفی 
به طور  کالس   ۲ مدرسه  هر  از  سپس  گردید.  انتخاب  کنترل  گروه 
تصادفی انتخاب گردید. فواصل مدارس در مطالعه به گونه ای بود که 
مداخله ی آموزشی در گروه مداخله بر روی گروه کنترل تأثیر نداشت.

با  که  محقق ساخته بود  پرسشنامه ای  ابزار گردآوری داده ها 
و  گردید  طراحی    )۱6  ،۱8  ،۱۹  ،۲0  ،۲۱( منابع  مرور  از  استفاده 
شد. تأیید  صاحب نظر  متخصصان  از  تعدادی  توسط  آن  روایی 

داده  آموزان  دانش  از  نفر   ۲5 به  پرسشنامه  پایایی،  برای سنجش   
مقیاس ها  پایایی   SPSS16 نرم افزار  از  استفاده  با  سپس  و  شد 
 ،α=0/۷6۴ قصد ،α=0/68۲ هنجار ذهنی ،α=0/۷۲8 نگرش برای 
 α=0/۷۹6 پرخاشگری رفتار   ،α=0/۷0۹ رفتاری درک شده کنترل 
محاسبه گردید. سنجش نگرش در مورد رفتار پرخاشگری )5 سؤال(، 
هنجارهای ذهنی )۴ سؤال(، قصد )۴ سؤال( به صورت مقیاس لیکرت 
که  بود  طراحی شده  مخالفم  کاماًل  تا  موافقم  کاماًل  از  گزینه ای   5
تأمین  را  آموزش  هدف  پاسخ ها  آیا  اینکه  اساس  بر  آن  دهی  نمره 
با )۱۱ سؤال( و  تا 5 بود؛ و رفتار پرخاشگرانه  از ۱  نه  یا  می کردند 
با )6 سؤال( 5 گزینه ای به صورت طیفی  کنترل رفتاری درک شده 
از همیشه تا هرگز طراحی شده بود که نمره دهی آن از ۱ تا 5 بود.

از  پرسش نامه ها توسط محقق پس از هماهنگي و کسب رضایت 
ماه  دو  و  آموزشي  مداخله  مرحله قبل از  دو  آموزش پرورش در 
گزارش  کنترل داده شد و به صورت خود  و  مداخله  بعد به گروه 
دهي توسط دانش آموزان تکمیل گردید. پس از انجام پیش آزمون، 
شدند. محتوا و مواد  اطالعات اولیه جمع آوری و تجزیه وتحلیل 
سپس  شدند،  یافته های پیش آزمون تنظیم  آموزشي مطابق با 
دو  هفته  هر  ماه  )در یک  توسط پژوهشگر  آموزشی  جلسه   8
اجرا گردید. مداخله  براي گروه  دقیقه(   ۴5  -60 مدت  به  جلسه 

بر مبناي سازه های نظریه رفتار  رئوس محتواي برنامه آموزشي 
محتواي آموزشي براي  تنظیم شد)۲۴-۲۲( و  برنامه ریزی شده 
ایجاد  آگاهي دانش آموزان درزمینه ی پرخاشگری،  افزایش سطح 
نگرش منفی به پرخاشگری، ایجاد انگیزه پیروي و اعتقادات هنجاري 
ایجاد  پرخاشگری،  از  پیشگیری  درزمینه ی  آموزان  بهتر در دانش 
توانمندي درک شده و اعتقادات کنترلي بهتر در دانش آموزان 
ایجاد ارزشیابي پیامد و  و  پرخاشگری  و  خشم  کنترل  درزمینه ی 

اعتقادات رفتاري به دانش آموزان ارائه شد. 
در این مطالعه اطالعات از طریق سخنرانی و با استفاده از پاورپوینت 
پس  داده ها  شد.  داده  انتقال  آموزان  دانش  به  آموزشی  پمفلت  و 
استفاده  با  و  شدند   ۱6 نسخه   SPSS نرم افزار  وارد  جمع آوری  از 
مستقل و رگرسیون خطي مورد  آزمون های تي زوجي، تي  از 

تجزیه وتحلیل قرار گرفت.
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و  تست  تی  آزمون  مستقل  گروه  دو  در  میانگین ها  مقایسه ی  برای 
برای مقایسه میانگین  قبل و بعد متغیرهای یک گروه از آزمون تی 
همچنین  گردید.  استفاده   α =0/05 معنی داری  سطح  در  زوجی 
آزمون  از  مداخله،  گروه  در  متغیرها  بین  ارتباط  بررسي  به منظور 
رگرسیون خطي استفاده شد و عالوه بر آن اثر آموزش با استفاده از 
آنالیز کوواریانس قبل و دو ماه بعد از آموزش بررسی شد. از مالحظات 
اخالقی این مطالعه می توان به ارائه معرفی نامه رسمی از دانشگاه علوم 
پزشکی شهید بهشتی به آموزش وپرورش شهر کرج و هماهنگی های 
به  اطمینان  جلب رضایت دانش آموزان و  آموزش وپرورش،  با  الزم 
نمود. اشاره  آن ها،  اطالعات  نگه داشتن  محرمانه  در  آموزان  دانش 

 یافته ها
نفر در گروه کنترل  نفر در گروه مداخله و ۷۱  این مطالعه ۷۳  در 
هنجارهای  متغیرهای  نمرات  میانگین  جدول۱  در  شدند.  بررسی 
ذهنی، قصد رفتاری، کنترل رفتاری درک شده، رفتار پرخاشگری و 
نگرش به همراه نتایج مقایسه این میانگین ها در گروه های مداخله و 
کنترل قبل از انجام مداخله و دو ماه بعد از مداخله خالصه شده است.

جدول 1. میانگین و انحراف معیار متغیرهای نظریه رفتار برنامه ریزی شده قبل و دو ماه بعد از اجرای مداخله در گروه های مداخله و کنترل

متغیر

قبل از اجرای مداخله
p-value

آزمون تی 
مستقل

دو ماه بعد از مداخله
p-value

آزمون تی 
مستقل گروه مداخله

M±SD
گروه کنترل

M±SD
گروه مداخله

M±SD
گروه کنترل

M±SD

0/00۱<۴/8 ± ۳/۱۱8/65 ± ۴/۲0/0۱۹۲۱/0۴ ± ۲/8۲0 ± ۲۱/۳نگرش

۴/۲0/۱۷± ۳/8۱۷/۱0± ۴/50/۱۴۲۱۷/۷۴ ± ۴/8۱6/۷6 ± ۱5/۹۳هنجار ذهنی

0/00۱<۴± ۳/۴۱۳/۷۹ ± ۴0/۱85۱5/۹0 ± ۳/۳۱5/0۷ ± ۱5/6۲قصد

0/00۱<۴/6± 5/۷۱5/5۹± ۴/۷0/۱۷۳۱۹/۳8 ± 5/5۱۷/۴5 ± ۱8/۲6کنترل رفتاری درک شده

0/00۱<۷/۳± ۴/5۴۳/8۷ ± 5/80/۳۷8۴۷/۹۳ ± ۴/8۴6/۹۳ ±۴۷/۲۱رفتار

نتایج جدول ۱ نشان داد قبل از مداخله میانگین نمرات متغیرهای 
رفتار  شده،  درک  رفتاری  کنترل  رفتاری،  قصد  ذهنی،  هنجار 
نمرات نگرش در  و میانگین  بود  پرخاشگری در هردو گروه یکسان 
دو گروه تفاوت معنی داری داشت )p=0/0۱۹( بنابراین برای بررسی 
اثر  نمودن  خنثی  برای  کوواریانس  آنالیز  آزمون  از  آموزش  تأثیر 

پیش آزمون استفاده شد. در بررسی نتایج آزمون تحلیل کوواریانس 
پس از تعدیل اثر متغیر پیش آزمون دو گروه در دو ماه بعد از مداخله 
مشاهده  معنی داری  تفاوت  گروه  دو  نگرش  نمرات  میانگین  بین 

.)f= 8/۴۲۳ p=0/00۴(گردید

جدول 2. مقایسه میانگین و انحراف معیار متغیرهای نظریه رفتار برنامه ریزی شده قبل و بعد از اجرای مداخله در گروه های مداخله و کنترل

             
متغیر           

گروه مداخله
P-value

آزمون t زوجی

گروه کنترل
P-value

آزمون t زوجی قبل
M±SD

بعد
M±SD

قبل
M±SD

بعد
M±SD

۴/80/006± ۴/۲۱8/65 ± ۳/۱0/۲۴۲۲0/0۷ ± ۲/8۲۱/0۴ ± ۲۱/۳۲نگرش

۴/۲0/۲۹8± ۴/5۱۷/۱0 ± ۳/80/005۱6/۷6 ± ۴/8۱۷/۷۴ ± ۱5/۹۳هنجار ذهنی

۴0/00۷ ± ۴۱۳/۷۹ ± ۳/۴0/۲8۳۱5/0۷ ± ۳/۳۱5/۹0 ± ۱5/6۲قصد

۴/60/00۱ ± ۴/۷۱5/5۹ ± 5/۷0/06۴۱۷/۴5 ± 5/5۱۹/۳8 ± ۱8/۲6کنترل رفتاری درک شده

۷/۳0/00۱ ± 5/8۴۳/8۷ ± ۴/50/۱۴6۴6/۹۳ ± ۴/8۴۷/۹۳ ± ۴۷/۲۱رفتار

برنامه  اجرای  از  بعد  است  آمده   ۲ جدول  در  که  همان طور 
گروه  دو  متغیرهای  میانگین  بین  معنی داری  تفاوت  آموزشی 
/00۱( شده  درک  رفتاری  کنترل   ،)p<0/00۱( نگرش  در 

گردید،  مشاهده   )p<0/00۱( رفتار  و   )p<0/00۱(قصد  ،)p<0
بدین معنی که نگرش منفی به پرخاشگری، قصد ترک پرخاشگری 

از  بیشتر  مداخله  گروه  آموزان  دانش  شده  درک  رفتاری  کنترل  و 
داد  نشان  پرخاشگری  رفتار  میانگین  مقایسه  بود.  کنترل  گروه 
بود. مداخله  گروه  از  بیشتر  کنترل  گروه  در  پرخاشگری  رفتار  که 

 بین میانگین نمرات هنجار ذهنی قبل و دو ماه بعد از آموزش در 
این  اما  )p<0/005(؛  داشت  وجود  معنی داری  تفاوت  مداخله  گروه 
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تفاوت در بقیه متغیرهای گروه مداخله مشاهده نشد. در گروه کنترل 
به  منفی  نگرش  که  داد  نشان  متغیرها  بعد  ماه  دو  و  قبل  مقایسه 
پرخاشگری، کنترل رفتاری درک شده و قصد ترک پرخاشگری در 
گروه کنترل کاهش یافت و رفتار پرخاشگری نسبت به قبل افزایش 

معنی داری یافت.
نتایج حاصل از رگرسیون خطی در جدول ۳ نشان می دهد که نگرش، 
 ۲۹ توانسته اند  درمجموع  شده  درک  رفتاری  کنترل  ذهنی،  هنجار 

درصد تغییرات قصد پیشگیری از پرخاشگری را توضیح دهند
متغیرهای  همچنین   .)  ,  p<0/00۱(
توضیح دهنده  توانستند  درمجموع  برنامه ریزی شده  رفتار 
باشند  پرخاشگری  از  پیشگیری  رفتار  تغییرات  درصد   ۲0
استانداردشده  ضریب  نتایج   .) (
اثر  بیشترین  دارای  شده  درک  رفتاری  کنترل  که  داد  نشان  بتا 
رفتار  و  پرخاشگری  رفتار  از  پیشگیری  قصد  کنندگی  پیش بینی 
پیشگیری بود و به ازای یک واحد تغییر در این متغیر 0/۴۳8 تغییر 
در  تغییر  و 0/۲6۷   )β =/۴۳8 ,p<0/00۱( آموزان  دانش  قصد  در 
.)β =/۲6۷ ,p<0/0۴0( رفتار پیشگیری از پرخاشگری ایجاد می شود

جدول 3. تحلیل رگرسیون خطی متغیر مؤثر در رفتارهای پیشگیری کننده از 
پرخاشگری در دانش آموزان گروه مداخله

 متغیر
R2RBetaP-valueمتغیر پیش بینمالک

نگرشقصد
هنجار ذهنی

کنترل رفتاری درک شده

0/۲۹۲0/5۴0/۲08
0/0۲۹
0/۴۳8

0/05۴
0/۷80
0/000

( f=۹/۴۹6, R2=0/۲۹۲ , p> 0/00۱ )

جدول 4. تحلیل رگرسیون خطی متغیر مؤثر در رفتارهای پیشگیری کننده از 
پرخاشگری در دانش آموزان گروه مداخله

متغیر مالک
متغیر 
پیش بین

R2RBetaFP-value

رفتارهای 
پیشگیری کننده 

از پرخاشگری
0/0۷0/۲80/۲85/8۹0/0۱8قصد

توسط  پرخاشگری  کنترل  رفتار  پیش بینی  به  مربوط   ۴ جدول 
از  پیشگیری کننده  رفتارهای  از  استفاده  و  پرخاشگری  ترک  قصد 
متغیر  دو  بین  داد  نشان  نتایج  است.  مداخله  گروه  در  پرخاشگری 
پیش بینی  مطالعه  این  در  قصد  تغییرات  و  دارد  وجود  رابطه خطی 
کننده معنی داری برای کنترل رفتار پرخاشگری بود و با تغییر قصد، 

بهبود کنترل رفتار پرخاشگری اتفاق خواهد افتاد.

بحث
نتایج این مطالعه نشان داد آموزش گروهی دانش آموزان سبب ارتقا 
مطالعات  نتایج  گردید.  مداخله  گروه  در  درست  ذهنی  هنجارهای 
مطالعه  نتایج   .)۲۲  ،۲5( بود  ما  مطالعه  نتایج  با  همسو  نیز  مشابه 
مداخله  گروه  ذهنی  هنجار  در  معنی داری  کاهش  همکاران  و  یاری 
درک  رفتاری  کنترل   .)۲۳( است  داده  نشان  را  پسر  آموزان  دانش 
شده یعنی درک فرد در مورد اینکه انجام یا عدم انجام رفتار تا چه 
حد تحت کنترل ارادی وی باشد. اگر رفتار کاماًل تحت کنترل ارادی 
فرد نباشد حتی زمانی که او شدیداً تحت تأثیر نگرش و هنجارهای 
ذهنی خود برانگیخته شده باشد ممکن است رفتار را به دلیل دخالت 
شرایط انجام ندهد. اگر افراد معتقد باشند که منابع یا امکانات کافی 
برای انجام یک رفتار را ندارند، احتماالً قصد قوی برای انجام آن رفتار 
را نخواهند داشت حتی اگر نگرش مثبتی نسبت به انجام آن رفتار 
داشته باشند و یا حتی اگر معتقد باشند که دیگرانی که برای آن ها 
احساس  افزایش  تأیید می کنند.  را  رفتار  آن  انجام  نیز  مهم هستند 
مایل اند،  آنچه  در  موفقیت  برای  افراد  که  شد  خواهد  باعث  کنترل 
بیشتر تالش کنند درنتیجه رفتاری را که قصد نمایند اتخاذ خواهند 

نمود )۲۲(. 
در  افزایش  علی رغم  داد  نشان  همچنین  نتایج  حاضر  مطالعه  در 
کنترل رفتاری درک شده گروه مداخله، تغییرات معنادار نبود. این 
مناسبی  پاسخ  پرخاشگری  معتقدند  که  کودکانی  داد  نشان  مطالعه 
رفتار  یا  نادرست  پاسخ  را  پرخاشگری  به کودکانی که  است، نسبت 
پرخاشگرتر  می دانستند  اجتماعی  موقعیت  یک  در  غیرقابل پذیرش 
بودند )۲6(. در این مطالعه دانش آموزان گروه مداخله پیش از اجرای 
نسبت  درست  نگرش  در  را  بهتری  نمره  میانگین  آموزشی  برنامه 
آزمون  از  پیش آزمون  اثرات  حذف  جهت  داشتند،  پرخاشگری  به 
نشان  گروه  دو  بین  نتایج  مقایسه ی  که  گردید  استفاده  کوواریانس 
داشت  )p>0/00۴( وجود  پیگیری  مرحله  در  معناداری  تفاوت  داد 
و بیان کننده ی این مطلب بود که مداخله ی آموزشی بر بهبود نگرش 
درست به پرخاشگری در دانش آموزان گروه مداخله تأثیر داشت. در 
اتخاذ روش  به ترک رفتار پرخاشگری و  متغیر قصد رفتاری نسبت 
پیشگیری از پرخاشگری در گروه مداخله تغییرات معنی دار مشاهده 
نشد. نتایج گروه کنترل کاهش معناداری در میانگین نگرش منفی 
به پرخاشگری، رفتار، کنترل و قصد پیشگیری از پرخاشگری نشان 
داد. با توجه به مقایسه نتایج بین گروه مداخله و کنترل در مطالعه ما 
)ثابت ماندن رفتار پرخاشگری و ارتقا اندک پیشگیری از پرخاشگری 
در گروه مداخله و افزایش رفتار پرخاشگری در گروه کنترل( می توان 
گفت آموزش می تواند در جلوگیری از افزایش رفتار پرخاشگری در 
بر  آموزش  اثر  درزمینه ی  مطالعات  شود.  واقع  مؤثر  آموزان  دانش 
پیشگیری از پرخاشگری و خشونت نتایج متفاوتی را گزارش کرده اند، 
از  پیشگیری  بر  اثری  آموزش  داد،  نشان  و همکاران  نوغانی  مطالعه 
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خشونت علیه زنان ندارد )۲۷(. مطالعه تقدیسی و همکاران نشان داد 
بعد از مداخله آموزشی شیوع خشونت علیه زنان کاهش یافت )۲8(. 
نگرش،  داد  نشان  مطالعه  نتایج  همان طور که دریافته ها آورده شد، 
 ۲۹ توانست  درمجموع  شده  درک  رفتاری  کنترل  ذهنی،  هنجار 
دهد،  توضیح  را  پرخاشگری  از  پیشگیری  قصد  در  تغییرات  درصد 
درنتیجه ای مشابه در مطالعه وند بوش و پابینا این سازه ها توانست 
۲8/8 درصد واریانس قصد نوجوانان برای مزاحمت سایبری را شرح 
درمجموع  سازه  سه  این  والرو  و  هیرمان  مطالعه  در   .)۱۳( دهد 
دهد  توضیح  را  سایبری  مزاحمت  انجام  قصد  درصد   ۴۴/8 توانست 
واریانس قصد  )۱۲(. در مطالعه زینت مطلق و همکاران ۴0 درصد 
پرخاشگری به وسیله ی سازه ی نگرش هنجار ذهنی و کنترل رفتاری 
که  داد  نشان  ما  مطالعه  مضافاً   .)۱6( شد  داده  شرح  شده  درک 
سازه های این نظریه درمجموع ۲0 درصد تغییرات رفتار پرخاشگری 
اثر  بیشترین  دارای  شده  درک  رفتاری  کنترل  و  دادند  توضیح  را 
پیش بینی کنندگی رفتار پیشگیری از پرخاشگری بود و به ازای یک 
واحد تغییر کنترل رفتاری درک شده به اندازه انحراف معیار 0/۲6۷ 
   0, p</0۴0( تغییر در رفتار پیشگیری از پرخاشگری ایجاد می شود
β =0/۲6۷(، این نتایج مشابه بامطالعه تولمن و همکاران بود )۲۹(. 
در مطالعه فینیگن کار و همکاران نشان داده شد خودکنترلی عامل 
 ۴۷ با  خودکنترلی  داشتن  و  بود  سالح  حمل  علیه  محافظت کننده 

درصد کاهش حمل سالح مرتبط بود )۲6(.
نظریه  دیگر  سازه های  کنار  در  خطی  رگرسیون  در  نگرش  سازه ی 
نتوانست رفتار پرخاشگری را پیشگویی کند که با نتایج مطالعه فینیگن 
کار و همکاران مشابه بود )۲6(، اما نگرش به تنهایی توانست تغییرات 
قصد را پیش بینی کند که با نتیجه مطالعه روبرتو همسو بود )۳0(. 
پیشگویی کننده های  بررسی  عدم  حاضر  مطالعه  محدودیت های  از 
مقاطع  دیگر  در  آموزان  دانش  و  پسر  آموزان  دانش  در  پرخاشگری 
تحصیلی بود. بااین وجود بهره گیری از این نظریه برای سنجش نگرش 
و کنترل رفتاری درک شده و هنجارهای ذهنی از نقاط قوت مطالعه 

حاضر برای محققان است که بتوانند از نتایج مطالعه حاضر درزمینه ی 
تهیه برنامه های آموزشی برای دانش آموزان استفاده کنند.

نتایج این مطالعه نشان داد رفتار پرخاشگری در گروه مداخله ثابت 
ماند و رفتار کنترل پرخاشگری ارتقا اندکی یافت و در گروه کنترل 
پرخاشگری افزایش یافت، بنابراین با مقایسه ی این یافته ها می توان 
گفت آموزش توانست در جلوگیری از افزایش رفتار پرخاشگری دانش 
پرخاشگری  اینکه  به  توجه  با  واقع شود.  مؤثر  مداخله  گروه  آموزان 
و  دارد  نیاز  طوالنی تری  زمان  به  تغییر  برای  است  اجتماعی  رفتار 
پیشنهاد  بود،  کم  مطالعه  این  در  آموزش  مدت زمان  ازآنجایی که 
می شود آموزش ها در طول دوران تحصیل ارائه شود تا از فشردگی 
برنامه کاسته و فرصت تمرین مهارت ها و درنتیجه تغییر رفتار ایجاد 
شود. در این تحقیق رابطه خطی معنی داری بین دو متغیر تغییرات 
رفتار کنترل پرخاشگری و تغییرات کنترل رفتاری درک شده وجود 
درک  رفتاری  کنترل  تغییر  با  گفت  می توان  عبارتی  به  که  داشت 
میان  از  و  بخشید  بهبود  را  پرخاشگری  کنترل  رفتار  می توان  شده، 
متغیرهای پژوهش سازه کنترل رفتاری درک شده قادر به بیشترین 
اثر پیش بینی کنندگی پیشگیری از پرخاشگری در دانش آموزان بود، 
درواقع یافته های مطالعه حاضر استراتژی  عملی مهمی را در آموزش 
طراحی شده  مداخالت  در  می بایست  که  می نماید  معرفی  بهداشت 
برافزایش کنترل رفتاری درک شده دانش آموزان برای پیشگیری از 

رفتار پرخاشگری متمرکز شد.

تشکر و قدردانی
شماره  به  ارشد  کارشناسی  پایان نامه  از  برگرفته  حاضر  پژوهش 
این  دست اندرکاران  تمامی  از  نویسندگان  می باشد.  طرح:۴860 
دانشکده  مسئولین  شرکت کننده،  آموزان  دانش  از  اعم  مطالعه 
قدردانی  مدارس  مسئولین  و  کرج  شهر  آموزش وپرورش  بهداشت، 
می نمایند. همچنین از معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید 

بهشتی تهران برای تأمین هزینه های مالی تشکر می گردد.
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 Effect of Education Based on the Theory of Planned Behavior on Preventive Behaviors of
 Aggression

Roostai Shalmaii M1, Rakhshani F2*, Ramezankhani A3, Soori H2

Background and Objectives: Aggressive behaviors are common among children. Considering the importance 
of education in promote preventive behaviors of aggression, this study was performed to determine the effect of 
education based on the theory of planned behavior on the prevention of aggression among fifth grade female student 
in Karaj city in year 1393-94.

Materials and Methods: This study was educational intervention. The study population was 144 students 
(experimental group: 73 and control group: 71). Students were selected through a Multi-stage Sampling method. 
The data gathering tool was a valid and reliable researcher designed questionnaire which completed by student at 
two time (before and 2 months after education). After pre-test, 8 educational session classes were performed in 
interventional group students. Collected data analyzed by means SPSS version 16 software and using T- test, paired 
t-test, linear regression and Analyze of Covariance.

Results: The mean scores of attitude (P <. 001), intention (P <. 001), perceived behavior control (P <. 001) and 
aggression preventive behavior (P <. 001) in intervention group had significant differences compared with control 
group after the intervention. Linear regression test showed that perceived behavioral control have most effect of 
predictive for intention (β=.438, p<.001) and behavior of prevention of aggression (β =.267, p<.040).

Conclusion: The results showed perceived behavioral control component is most effect predictor of intention and 
preventive behavior of aggression and with its change may be able to prevent incidence of aggressive behavior 
among student.
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