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چكیده
تحقیق حاضر با هدف تعیین اثربخشی هیپنوتراپی بر پرخاشگری دانشجویان انجام شد .مطالعه حاضر از نوع آزمایشی با طرح پیشآزمون -پسآزمون با گروه
کنترل بود .از بین جامعه آماری  1111نفری دانشجویان دانشگاه مازیار رویان 111 ،نفر در تحقیق شرکت کردند 37 ،نفر نمرات بالاتر از میانگین داشتند که از
بین آنها  01نفر بهطور تصادفی انتخاب ،و پس از مصاحبه بالینی ،با احتساب شرایط هیپنوتیزمپذیری مناسب و با غربالگری بهلحاظ شخصیت وسواسی -جبری
(که خود بر شرایط هیپنوز تأثیرگذار است)  20نفر در گروه آزمایش و  20نفر بقیه در گروه کنترل قرار گرفتند .درمان با هیپنوتیزم برای دانشجویان گروه آزمایش
در  6جلسه انجام شد و سپس از هر دو گروه (آزمایش و کنترل) پسآزمون به عمل آمد .ابزار اندازهگیری پرسشنامه پرخاشگری باس و پری بود .اطلاعات بهدست
آمده با روش تحلیل کوواریانس یک متغیره تجزیه و تحلیل شدند .نتایج به دست آمده نشان داد :هیپنوتراپی به میزان  %23/3بر پرخاشگری دانشجویان مؤثر بود
( .)p < 1/111با توجه به تأثیر قابل ملاحظه هیپنوتراپی در کاهش پرخاشگری جوانان دانشجو ،گنجاندن آموزش خود-هیپنوتیزم به عنوان واحدی انتخابی در
دانشگاههای کشور می تواند راهی مؤثر برای جوانان ،جهت دستیابی به اهداف سازندگی کشور بوده و بخش اعظم مشکلات مسئولین جامعه و والدین در برخورد با
این جوانان را کاهش دهد.
واژهاي کلیدي :پرخاشگری ،هیپنوتراپی ،خود-هیپنوتیزم.

 -1مقدمه
پرخاشگری 1رفتاری است که هدف آن صدمه زدن به خود یا دیگران میباشد .در این تعریف ،قصد و نیت حائز اهمیت است؛ یعنی یک رفتار
آسیبزا در صورتی پرخاشگری محسوب میشود که از روی قصد و عمد به منظور صدمه زدن به دیگری یا به خود انجام گرفته باشد (کریمی،
 .)1732از زوایهی عصب -زیست شناختی ،نظام عصبی و نظام غدد درون ریز به عنوان زیربنای فیزیولوژیکی رفتارهای پرخاشگرانه مطرح شدهاند
(بلیر .)2112 ،2برخی بر این باورند که پرخاشگری به منزله شکل آموخته شدهای از رفتار اجتماعی ،در اصل رفتاری ابزاری است که تقویت مستقیم
یا تقویت جانشینی میتواند به افزایش آن منجر شود (والترز و بندورا1367 ،7؛ سینگر )1331 ،4مگارگی و هوکانسن )1331( 0پرخاشگری را به
منزله یک پیامد غالب (اما نه اجتنابناپذیر) ناکامی در نظر میگیرند .برکوویتز )1311( 6معتقد است رویدادهای آزاردهنده ،گرایشهای پرخاشگرانه
و گریز را فعال میسازند و اینکه کدام یک از این اعمال به وقوع بپیوندد به سطوح بالاتر فرآیندهای شناختی بستگی دارد .هم چنین اگر فرد ابراز
رفتار پرخاشگرانه را نامناسب تشخیص دهد ،به بازداری فعالانه آن میپردازد .رفتار پرخاشگرانه همانند سایر رفتارهای انسانی از اصول و قواعد
یادگیری پیروی میکند و میتوان بر اساس اصول شرطی سازی پاسخی و شرطی سازی کنشی ابزاری به تبیین ماهیت پرخاشگری در انسان و
حیوان پرداخت (میلر .)1341 ،3خشم ،یک هیجان ارضا کننده و در عین حال ،ویران کننده است؛ سامانه درونی ما را فعال میکند؛ ما را برای
رویارویی با خطرهای بالقوة پیرامون آماده میکند .آثار زیانبار خشم متوجه درون و بیرون شخص است .ناتوانی در مدیریت خشم ،افزون بر ناراحتی
شخصی ،اختلال در سلامت عمومی و روابط میان فردی ،ناسازگاری و پیامدهای زیانبار رفتار پرخاشگرانه را در پی دارد (نویدی  .)1713،در چهل
سال گذشته ،به دو مسأله مهم ،مرتبط با رفتارهای پرخاشگرانه ،توجه شده است .اول اینکه میزان رفتارهای پرخاشگرانه در میان افراد جوامع
افزایش پیدا کرده است (فیلدز و مکنامارا )2117 ،1و دوم اینکه بیشترین مورد بروز پرخاشگری در میان نوجوانان روی میدهد و به این دلیل به
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اینگونه رفتارها در دوران کودکی و به خصوص در دوران نوجوانی بیشتر توجه میشود (حاجتی .)1713 ،پرخاشگری ممکن است به شیوههایی
متفاوت خود را نشان دهد .خصومت ،معرف جنبه شناختی پرخاشگری و خشم ،نشان دهنده جنبه هیجانی آن است .جنبه رفتاری پرخاشگری نیز
به شکل کلامی و جسمانی بروز میکند (خزائی .)1731 ،خشم از باورهای غیرمنطقی در مورد دیگران ناشی میشود (الیس و هارپر ،2111 ،1ترجمه
فیروزبخت .)1731 ،گاتویک و همکاران ( ،2111به نقل از انصاری ،برجعلی ،احدی ،و حسینی المدنی  )1713 ،خشم را هیجانی توصیف میکنند
که به صورت یک انرژی از ناحیه تحتانی شکم آغاز میشود و به سوی ناحیه فوقانی شکم ،شانهها و در نهایت دستها حرکت میکند .همچنین
خشم میتواند از عدم کارکرد مناسب نوروترانسمیترها هم سرچشمه گیرد .گاهی اوقات داروهایی که سطوح سروتونین را افزایش میدهند میتوانند
تمایل به پرخاشگری و خشم را کاهش دهند (فیندلر.)2116 ،2
واژه هیپنوتیزم 7که مشتق کلمه یونانی هیپنوز 4و به معنای خواب عمیق میباشد ،حدود  101سال پیش توسط پزشک و جراح معروف
انگلیسی ،جیمز برید ،0برای نخستین بار به کار گرفته شد .اما این بدان معنا نیست که این علم در گذشته وجود نداشته ،بلکه شواهد و مدارك به
دست آمده حاکی از کاربرد آن در زمانهای گذشته و در میان انسانهای اولیه است .اثر وقایع هیپنوتیزمی بر لوحهای سنگی دور و نیز نوشتههای
قدیمی و نقاشیهای به دست آمده از دیواره غارها دیده میشود .کتب مذهبی هنوز مملو از مطالبی است که همه بیانگر استفاده از فن هیپنوتیزم
میباشد .از آن جمله میتوان به شفا یافتن بیماران به وسیله نگاه ،تکلم ،لمس ،و همچنین پاسهای دست اشاره کرد .تاریخ هیپنوتیزم نوین با
فرانس آنتوان مسمر 1374-1110( 6م) پزشک وینی آغاز میشود .وی معتقد بود پدیدههای هیپنوتیزمی وابسته به مغناطیس حیوانی 3هستند که
این جریان مغناطیسی از بدن هیپنوتیزم کننده خارج و وارد بدن سوژه میشود .بعدها روش او در درمان ،مسمریسم 1نام گرفت .ممکن است وجود
آهن ربا یا مغناطیس واقعاً اثری بر ایجاد خلسه هیپنوتیزمی نداشته باشد( ،چنانکه بعدها متوجه شدند که بدون این وسایل و تنها با تلقین میتوان
شرایط هیپنوتیزمی را به وجود آورد) ،اما همین عمل و اعتقاد به اینکه این وسیله میتواند درد را تسکین بخشد ،به عنوان یک تلقین میتواند به
قرارگیری سوژه در شرایط خواب هیپنوتیزمی کمک کند .دکتر لوبا دانشمند امریکایی در زمینه «هیپنوتیزم چیست؟» میگوید :چکیده و اصل
هینوتیزم در ایجاد و خلاقیت یک تمایل و توانایی خلاصه می شود که باید در فرد هیپنوتیزم شونده پدید آید .او باید بتواند از صحبتهای
هیپنوتیزم درمانگر در ذهن روشن و فعال خود تصویری زنده و واضح بسازد و تمام تخیلات و تمرکز ذهنی خود را تنها در این راستا ،تجهیز و تمرکز
بخشد .مطالبی که هیپنوتیزمدرمانگر به او ارائه میدهد ،ممکن است حقایقی قطعی یا سمبولیک باشند .دکتر کلمن میگوید :در زندگی روزمره،
افراد بارها حالت خلسه یا از خود بی خود شدن را تجربه میکنند .در این لحظات ،افراد موقتاً آنچه را در اطرافشان میگذرد ،فراموش میکنند.
برای مثال کسانی که مرحله نهایی یک مسابقه فوتبال را در تلویزیون مشاهده میکنند ،تمام وجود خود را بر روی بازی متمرکز میسازند و نسبت
به همه چیز ،از جمله اینکه به چه صورتی روی مبل قرار گرفتهاند ،یا این که همسرشان آنها را برای صرف غذا صدا میکند ،بیتوجه میگردند.
هیپنوتیزم را میتوان حالت پاسخدهی شدیدی دانست که هیپنوتیزم کننده در یک شخص ایجاد میکند .هیپنوتیزم در واقع وضعیتی است که به
فرد کمک میکند تمرکز کند و توجه خود را بر روی یک نقطه تثبیت کند (فتحی و فیاض صابری.)1731 ،
خود-هیپنوتیزم :3هیپنوتیزم پزشکی توسط برخی از افراد یا تمدنهای قدیمی مورد استفاده قرار میگرفت که به این موضوع اعتقاد پیدا کرده
بودند که خلسه یک خصلت یا طبیعت آسمانی دارد .مغهای ایرانی و یوگیان هندی پس از تمرکزهای طاقت فرسای چشمی ،یک حالت کالاتالپسی
(یک پدیدة هیپنوتیزمی یا خود هیپنوتیزمی) را در خودشان به وجود میآورند و در این شرایط مدعی میشدند که بقدرت فوق طبیعی شفابخشی
دست یافته اند .زمانی ما بیشتر از سابقۀ چندین هزار سالۀ هیپنوتیزم در کشورمان افتخار خواهیم کرد که بدانیم علاوه بر اینکه مضمون فوق در
بسیاری از کتاب های معتبر هیپنوتیزم تکرار و تأیید شده ،در کتاب عرفای اسلام تألیف مسشرق عالیقدر انگلیسی رینولد بیکلسون این نظریه مطرح
شده که ادراکات و دعاوی برخی از صوفیان و عارفان احتمالاً در شرایط خلسۀ هیپنوتیزمی یا خودهیپنوتیزمی واقع شدهاند .در خلسههای عمیق
هیپنوتیزمی احتمال دارد چنین ادراکاتی توسط سوژه احساس و گزارش شوند:
احساس توقف زمان و یا استقرار در ورای زمان

عدم احساس کالبد مادی
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احساس یکی شدن یا وحدت با کائنات

عدم آگاهی نسبت به جهان خارج


احساس خروج روح از بدن
با توجه به نکات فوق ،مشخص میشود تا چه اندازه خلسۀ عمیق در رسیدن به ادراکات فوق طبیعی مؤثر است .عرفا معمولاً برای رسیدن به
خلسه از مراقبه یا مدیتیشن استفاده میکنند .هاموند ،نویسندة این اثر در اثر دیگرش با نام «القای خلسۀ هیپنوتیزمی و تلقین» استفاده از ذکر یا
مانترا را که به مدیتیشن شهرت دارد ،به عنوان یکی از روشهای عمیق تر کردن خلسۀ هیپنوتیزمی یاد کرده است .یکی از تصورات نادرستی که
در مورد هیپنوتیزم اظهار میشود این است که در جریان هیپنوز شخص هشیاری یا آگاهی خود را از دست میدهد و به خواب میرود .تنها تعداد
بسیار اندکی از افراد میتوانند به سطوح خیلی عمیق یا عمیقتر مراحل خلسۀ هیپنوتیزمی برسند که این افراد پس از خارج شدن از شرایط چنین
خلسهای یک فراموشی خود به خود را تجربه کرده و چیزی را به یاد نمیآورند .در شرایط واقعی ،هیپنوتیزم چیزی نیست که فرد دیگر بر شخص
انجام دهد .تمام انواع هیپنوتیزم د ر حقیقت خودهیپنوتیزم هستند .حتی در شرایط به اصطلاح دگر هیپنوتیزمی ،این سوژه است که خودش را
هیپنوتیزم میکند ،فرد دیگری که معمولاً به او هیپنوتراپ میگویند  ،مقدمات یا شرایط مناسب را فراهم نموده و سوژه را در رسیدن به خلسۀ
هیپنوتیزمی هدایت میکند ،ولی یا کار کارهای اصلی یا اساسی را سوژه انجام میدهد .یکی از پر قدرتترین راههایی که میشود برای رسیدن به
حالت هیپنوز از آن بهره برد ،کاربرد تخیل 1است .تخیل میتواند بالنفسه در زمینههای متعدد و متنوعی تأثیرگذار بوده باشد ،ولی محقیقین متوجه
شدهاند زمانی که فرد از توان تجسم ،تخیل یا تصویرپردازی ذهنی خودش در این حالتِ متمرکزِ توجه استفاده کند که به آن هیپنوز گفته میشود
و قدرت تخیل خیلی بیشتر می شود .برای مثال اگر سوژه خودش را در موقعیتی بسیار آرامبخش مانند کنار دریا ،درون جنگل و یا در یک ناحیۀ
کوهستانی تجسم کند ،به آرامش و آسایش خیلی بیشتری میرسد .یک بیمار مبتلا به میگرن 2که دچار سردرد بسیار شدیدی است ،اگر خودش را
در شرایطی تخیل و تصور کند که دستهایش در برابر یک بخاری قرار گرفته ،در این شرایط (با تورم و پر خون شدن وریدهای دست) هم از فشار و
تجمع خون در وریدهای جمجمه کاسته شده و هم با تمرکز و تجمع خون در رگهای دست ،چند درجهای به حرارت دستهای او اضافه میشود.
به نظر میآید که در شرایط خلسۀ هیپنوتیزمی ،ضمیر ناخودآگاه میداند که در شرایط پیدایش این تصویر پردازی ذهنی چه کاری بایستی در
زمینه تغییر وضعیت توزیع و تجمع خون در وریدها انجام دهد ،تا در نهایت با کاهش فشار خون در وریدهای جمجمه ،موجبات کاهش درد در
بیمار میگرنی را فراهم آورد .بدون آگاهی و دانش کافی بسیاری از افراد جامعه ممکن است به صورت خودبخود و ناخواسته و به صورتی زیانبار
خودشان را در شرایط یک خلسه قرار دهند .برای مثال ،زمانی که شخص زیاد بر روی خاطرات بد و اشتباهات گذشتۀ خود تصور و تجسم میکند،
خاطراتی در ذهن او زنده میشوند که می توانند موجبات پیدایش یا شدت عصبانیت ،اضطراب و یا افسردگی را فراهم آورند .اینهم پدیدة نادری
نیست که برخی افراد به صورت درونی و با خودشا ن به صحبت در بارة مسائل ناراحت کننده بپردازند .در زمانی که خود را مورد انتقاد قرار میدهد
و تحقیر می کند ،معمولاً یا عملاً در یک حالت خلسۀ سبک قرار دارد .در حقیقت در این شرایط شخص بر روی مضامین یا مشکلات واقعی یا خیالی
درونی خودش تمرکز کرده و یا با یک فکر منفی دچار تسخیر روحی 7میشود .بایستی به این موضوع توجه داشت که تصورات ،تجسمات و
گفتگوهای درونی با خود ،هم میتوانند مفید و مددکار باشند ،و هم زیان آور و ویرانگر گردند .خود هیپنوتیزم روشی است که در طی آن افراد می-
توانند بر روی مطالب ذهنی خود تمرکز کنند و با استفاده از قدرت تخیل ،تصویر پردازی ذهنی و افکار خود ،برخی از احساسها را برانگیزانند تا در
نهایت بتوانند به ایجاد تغییراتی در رفتارها و نگرشهای خویش نائل شوند .با یک بیان دیگر در شرایط خلسۀ هیپنوتیزمی ،فرد میتواند دنیای
درونی خودش را تغییر دهد .زمانی که شخص بتواند افکار خود ،تجسمات و تصویرپردازیهای ذهنی خود را که در شرایط عادی با آنها درگیر
است تغییر بدهد ،احساسها ،ادراکات و رفتارهای شخص نیز تغییر پیدا میکنند .غالباً اینطور گفته میشود که افراد فقط از  0تا  11درصد از
ظرفیت ذهنی خود استفاده میکنند .خود هیپنوتیزم به صورت خیلی ساده یک حالت تمرکز یافته توجه و تعمق است که به شخص این امکان را
میدهد که بیشتر بتواند از ظرفیتها و قابلیتهای ذهنی خودش بهره ببرد .در یک تجزیه و تحلیل نهایی ،خودهیپنوتیزم عملاً یک وسیلهای است
که برای استفادة بهتر از مهارت یا تکنیک مهار یا کنترل خویش میتواند کاربرد داشته باشد (هاموند ،2110 ،ترجمه جمالیان.)1711 ،
ازاینرو ،مطالعه حاضر بر آن شده است که اثربخشی هیپنوتراپی را بر میزان پرخاشگری در بین جوانان دانشجوی دانشگاه مازیار رویان بررسی
نماید.

 -2روش
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جامعه آماری این تحقیق 1111 ،نفر از دانشجویان دانشگاه مازیار رویان بودندد .نمونده ایدن تحقیدق ،تعدداد  01دانشدجو میباشدد کده از بدین
دانشجویانی که در پیشآزمون با پرسشنامه پرخاشگری باس و پدری نمراتدی بالداتر از میدانگین داشدتند ،بدهطدور تصدادفی انتخداب شددند .تعدداد
دانشجویانی که نمره میانگین و بالاتر داشتند  37نفر بود که به طور تصادفی  01نفر انتخاب شدند و بهطور تصادفی در دو گدروه کنتدرل و آزمدایش
(هر گروه  20نفر) قرار گرفتند .روش پژوهش با توجه به اینکه نمونهگیری از دانشجویان دختر و پسر در همه مراحل به صورت تصادفی بود ،از ندوع
آزمایشی با طرح تحقیق پیشآزمون ،پسآزمون با گروه کنترل بود.
ابزار اندازهگیری :پرسشنامه پرخاشگری باس و پری 1بود .نسخه جدید پرسشنامه پرخاشگری که نسخه قبلی آن تحت عندوان پرسشدنامه خصدومت
بود ،توسط باس و پری ( )1332مورد بازنگری قرار گرفت .این پرسشنامه یک ابزار خودگزارشی است که شامل  23عبارت و چهار زیرمقیداس اسدت
که عبارتند از :پرخاشگری بدنی ،پرخاشگری کلامی ،خشم و خصومت .آزمودنیها به هر یک از عبارات در یک طیف  0درجهای  ،از کاملاً شدبیه مدن
است ( ،)0تا حدودی شبیه من است ( ،)4نه شبیه من نیست ( ،)7تا حدودی شبیه من نیست ( ،)2یا به شدت شبیه من نیسدت ( .)1و ویژگیهدای
روانسنجی آن عبارت است از :نتایج ضریب بازآزمایی برای چهار زیرمقیاس (با فاصله  3هفته)  1/11تا  1/32و همبسدتگی بدین چهدار زیرمقیداس
 1/71تا  1/43به دست آمده است .جهت سنجش اعتبار درونی مقیاس ،از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شدد کده نتدایج نشدانگر همسدانی دروندی
زیرمقیاس پرخاشگری بدنی  ،1/12پرخاشگری کلامی  ،1/11خشم  ،1/17و خصومت  1/11بود (باس و پری.)1332 ،
روش اجرای جلسات درمان با هیپنوتیزم  :در تمام شش جلسه  41دقیقهای درمان با هیپنوتیزم (هفتهای  2بار در  7هفته پیداپی) کده پژوهشدگران
با کمک یک سی دی صوتی هیپنوتیزم ،دانشجویان گروه آزمایش را به صورت انفرادی و برخی جلسات به صورت جمعی ،به خواب هیپنوتیزمی فدرو
برده ،سپس ،به آنان تلقینات مثبت مبنی بر احساس آرامش ،امنیت و سلامت در تمام وجودشان را میداده اسدت .ایدن تلقیندات بده هنگدام خدواب
هیپنوتیزمی ،با توجه به اینکه شخص در این حالت ،در وضعیت آلفا میباشد و تلقینات بسیار اثربخشتر از وضعیت بیدداری کامدل اسدت ،در گدروه
آزمایش ایجاد آرامش و امنیت ،و همچنین اعتماد به نفس نموده است .جهت رعایت موازین و ملاحظات اخلاقی ،به تمامی افراد گروه گدواه آمدوزش
خودهیپنوتیزمی و دو عدد  CDهیپنوتیزم پس از پایان تحقیق ،به رسم یادبود ،اعطا شد.
جلسات درمان:
جلسه اول ،آشنایی دانشجویان با هیپنوز و خودهیپنوتیزمی و خواص آن ،آشنایی دانشجویان با پرخاشگری و علل پیدایی و راههای مقابله با آن،
انجام عملی آرامسازی تدریجی عضلانی با هیپنوز (تکنیک آرامسازی به روش  )P.M.Rو دیالوگ جهت کاهش اضطراب و تنش.
جلسه دوم ،آموزش خودهینوتیزمی به آزمودنی ،ارائۀ تکلیف آرام سازی با خودهیپنوتیزم.
جلسه سوم ،کنترل تکلیف در جلسۀ قبل ،آرامسازی عضلانی با هیپنوتیزم و دیالوگ تقویت  egoو افزایش عزت نفس ،آموزش خودهینوتیزمی ،ارائه
تکلیف خودهیپنوتیزمی.
جلسه چهارم ،کنترل تکلیف جلسۀ قبل ،آرامسازی عضلانی با هیپنوتیزم ،دیالوگ توجه به درون و احترام به خود و سپاسگزاری از اعضای بدن،
آموزش خودهینوتیزمی ،ارائه تکلیف خودهیپنوتیزمی.
جلسه پنجم ،کنترل تکلیف جلسۀ قبل ،بکارگیری تکنیک ثابت کردن چشمها در یک نقطه 2و دیالوگ توجه به هستی و دریافت انرژی از طبیعت،
آموزش خودهینوتیزمی و ارائه تکلیف خودهیپنوتیزمی.
7
جلسه ششم ،کنترل تکلیف جلسۀ قبل ،بکارگیری تکنیک طبیعت گرایی و دیالوگ اتاق بخشایش و رهایی از خشمها و کینهها .انجام پسآزمون

 -3نتايج
آزمون فرضیه :هیپنوتراپی بر میزان پرخاشگری دانشجویان مؤثر است.
در مرحله اول ،قبل از کاربرد آمار استنباطی برای تجزیه و تحلیل دادهها ،از آمار توصیفی جهت تشریح وضعیت آزمودنیها از نظر تعداد شرکت
کنندگان ،جنسیت و ...استفاده میشود .در جدول  1خلاصه وضعیت مؤلفهها و شاخصهای آمار توصیفی (میانگین و انحراف اسدتاندارد) در مراحدل
پیشآزمون و پسآزمون ارائه شده است.
جدول  .1توصیف دادههاي پژوهشي ()N=20
متغیر
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پیش آزمون

پس آزمون
1. Buss and Perry
2. Eye Fixation
3. Naturalistic
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پرخاشگری

آزمایش
گواه

میانگین

انحراف
استاندارد

میانگین

انحراف
استاندارد

14

3/2

01/41

3/10

30/24

17/17

32

12/6

پس از ارائه گزارش آمار توصیفی دادهها ،در بخش آمار استنباطی برای آزمون فرضیه از روش تحلیدل کوواریدانس یکراهده ،دادههدای پژوهشدی
مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند .اولین خروجی  SPSSبرای کنترل پیشفرضهای تحلیل کوواریانس ،بررسی همگنی شیب خط رگرسیونی
است که در نمودار  1ارائه شده است .همانطور که ملاحظه مﻰشود شیبهای خطوط رگرسدیون تقریبداً مدوازی اسدت ،یعندی همگندی شدیب خدط
رگرسیونی وجود دارد.

نمودار  : 1بررسي همگني رگرسیوني نمرات پیشآزمون و پسآزمون و گروهها

آزمون دیگری که به لحاظ کنترل پیش فرضها انجام میشود ،آزمون لون 1است که نتایج این آزمون در جدول  2ارائه شد .ایدن آزمدون بدرای
بررسی مفروضه برابری واریانسهاست که از پیش فرضهای تحلیل کوواریانس میباشد ،معنادار نشدن  Fدر این جدول نشان دهندده آن اسدت کده
مفروضه برابری واریانسها در گروهها زیر سؤال نرفته و رعایت شده است.
جدول  .2آزمون لون (متغیر وابسته پرخاشگري کل پسآزمون)
F

df1

df2

Sig.

1/24

1

41

1/116

در گام بعد ،آزمون بین گروهی انجام شده که برای معناداری تحلیل کوواریانس و نتایج آن در جدول  7گزارش شد.
جدول  .3نتايج آزمون تحلیل کوواريانس میانگین پسآزمون با کنترل پیشآزمون در گروه آزمايشي و گواه
منبع

مجموع
مربعات

df

میانگین
مربعات

F

Sig.

مربع
اتا

پیش
آزمون
گروه
خطا

4634/11

1

4634/11

107/07

1/111

1/366

4333/3
1473

1
43

4333/3
71/030

106/32

1/111

1/331

در سطر مربوط به پیش آزمون جدول  7ملاحظه میشود متغیر تصادفی کمکی به طور معنی داری با متغیر وابسته رابطه دارد .سطر بعد نشدان
دهندة اثر اصلی گروه است و معنادار شدن  Fنشان دهندة تأیید فرضیه تحقیق بوده یعنی :هیپنوتراپی بر میزان پرخاشگری دانشجویان مؤثر بدود .و
با مقایسه میانگینهای دو گروه ،میتوان به میزان تأثیر هیپنوتراپی بر پرخاشگری پی برد .پس از تعدیل میانگینها که با حذف متغیرهای کمکدی و
تصادفی جهت کنترل اثر اصلی متغیر مستقل (هیپنوتراپی) بر متغیر وابسته (پرخاشگری) صورت میپدذیرد ،میدانگین گدروه گدواه  30/30در برابدر
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میانگین  04/33آزمایش میباشد و این بدان معناست که :هیپنوتراپی به میزان  %23/3بر پرخاشگری گروه آزمایش نسبت به گروه گدواه مدؤثر بدود
(.)p < 1/111

 -4بحث و نتیجه گیري
هدف پژوهش حاضر آزمون این فرضیه بود که" :هیپنوتراپی بر میزان پرخاشگری دانشجویان مؤثر است ".که پس از تجزیه و تحلیدل دادههدای
جمعآوری شده ،این فرضیه تأیید شد .این یافتهها از پژوهش حاضر با نتیجه تحقیقات زگتی ،مک لدافرتی و گویدال)2111( 1؛ لنددالت و میلیند
()2111؛ جنسن)2111( 7؛ مونتگومری ،هالکوئیست ،شونار ،سیلورستین و باجرگ)2111( 4؛ اوتدس ،ری ،تاماسداکی و همکداران)2111( 0؛ ولیگدر،
ئنکو-فرانکنهویس ،سیمون ،و همکاران)2113( 6؛ ویچمن ،پترسون ،جنسن ،و شرر)2113( 3؛ کریستاکو و زرواس)2113( 1؛ یو ،لی و وو)2113( 3؛
برانتون ،لا و پارکر)2116( 11؛ لوکاس ،استالپرز ،کوستا و همکاران)2110( 11؛ میشی ،کوندار ،بدا  ،گیلدز و ایدرل)2110( 12؛ هیادشدیک ،مارکدت و
اکمکسیوگلا)2110( 17؛ ان  ،فیتزموریس ،کابزانسکی ،ریم و کاواچی)2117( 14؛ در بخش تحقیقات خارجی انجدام شدده در زمینده تحقیدق حاضدر
همخوان بود ،اما با نتیجه تحقیق کنستانتوس ،آنجلیس ،کاستلو ،کللند و استافارس )2113( 10مغایرت دارد .این نتیجه از تحقیق حاضر همچنین در
بخش تحقیقات انجام شده داخلی (یعنی در کشور ایران) که در زمینه پژوهش حاضر بوده ،با نتیجه تحقیقات هاشم زاده ،گروسی فرشی ،چلبیدانلو
و ملکی راد ()1731؛ امامی زیدی ،جعفری ،خانی ،اسمعیلی و قلیپور برادری ()1731؛ جاریانی ،ساکی ،مدومنی ،ابدراهیم زاده و سدیدیان ()1731؛
ولیئی ،بصام پور ،نیک بخت نصرآبادی ،مهران و پوراسماعیل ()1713؛ محمددخانی و مظلدوم ()1713؛ آگداه ()1713؛ حسدینی ،نیکدروز ،پورصدمد،
تقوی و رجایی فرد ()1711؛ و امینی هرندی ،اسفندانی و شکیبایی ( )1711همسو بوده است.
در تبیین این نتایج میتوان گفت :با توجه به تصویرپردازی ذهنی مثبت که دانشجویان در جلسات درمان با هیپنوتیزم و خودهیپنوتیزم داشته،
در حالت خلسۀ هیپنوتیزمی رها میشوند؛ لذا این رهایی و وانهادگی توانست به آنان برای کاهش تندخویی ،به زور متوسل شدن ،عصبانیت ،عدم
توانایی کنترل تکانه (مواد شماره  21 ،27 ،1 ،0 ،2 ،1و  23پرسشنامه پرخاشگری باس و پری) کمک کننده باشد.
همچنین با تصویر پردازی آزمودنی بر اینکه در کنار رودخانهای بر روی سبزهها در جنگلی دراز کشیده و به آسمانی آبی نگاه میکند و صدای
دلنواز پرندگان را میشنود؛ احساس خنکی کرده و از احساس خشم رها میشود (مواد  11و  .)13لازم به ذکر است که یکی از محسنات ویژة اثر
این روش درمانی  -یعنی روش درمان با هیپنوتیزم – این است که چون آزمودنی خودش تصویرپردازیهای ذهنی را انجام میدهد ،این تصاویر
مثبت با تکرار جلسات در ذهنش ،جای تصاویر منفی را میگیرد ،و در ضمن در حین جلسات درمانی تحقیق حاضر به او آموزش داده شد که هر
وقت بخواهد می تواند با زنده کردن این تصاویر در ذهن خود ،دوباره در آن فضای تخیلی خود فرو برود و احساس رهایی از همۀ ناکامیها کرده و
پروندة این ناکامیها را ببندد و در آتش شومینهای که در کنارش نشسته بیندازد و بسوزاند و خودش را از گذشته و هرچه بر سرش آمده بدین
وسیله رها نماید و همین احساس ،آنان را از احساس لزوم آسیب رساندن به دیگران (مواد  20 ،16 ،1پرسشنامه) رهانید .با توجه به اینکه در
جلسات درمان با هیپنوتیزم به آزمودنی – توسط توجه برگردانی از نوك انگشتان پاها تا تاج سر – روش آرامسازی عضلانی پیشرونده نیز آموزش
داده شد ،لذا جلسات درمانی بر این مواد پرسشنامه نیز از آن جهت میتواند مؤثر بوده باشد که به آنان تذکر داده شد هر وقت با احساس لزوم
تخلیه خشم مواجه شدند  -که به گونهای طبیعی در آنها ایجاد میشود – تمرین توجه برگردانی از نوك پا تا تاج سر ،و نقطه به نقطه آزاد کردن
آنها را دوباره داشته باشند .آموزش خوهینوتیزم به آزمودنیهای گروه آزمایش کمک کرد تا همواره به وقایعی مثبت فکر کنند ،و به جای
اندیشیدن به ناکامیها و مشکلات ،به اینکه چه کارهایی باید در زندگی بکنند ،یا اینکه چه برنامههایی را به اجرا در آورند ،و یا اینکه برای آیندة
همراه با کیفیت خوب زندگی چه برنامه ریزیهایی میتوانند داشته باشند؛ فکر کنند .لذا توجه برگردانی آنان از اندیشیدن به نقاط ضعف زندگی و
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حالات خود ،به نقاط قوت خود ،و مثب ت اندیشی در بارة اینکه خداوند قوت عظیمی در آنان گذاشته است و در حقیقت آن قدرت عظیم ،همین
استفاده از قدرت تفکر مثبت ،قدرت عظیم خودهیپنوتیزمی و قدرت تصویرسازی مثبت است که عواقب مثبت آن ،حالات منفی ذکر شده در مواد
اخیر پرسشنامه را تحت تأثیر قرار داده و از بین برده است .در تبیین مغایرت نتیجه این بخش از تحقیق ،با یافتههای تحقیق کنستانتوس و
همکاران ( )2113میتوان گفت :نامبردگان بر بیمارانی درمان با هیپنوتیزم را اجرا کردند که با درد شدید سوختگی و تعویض پانسمان در حالت
هشیاری مواجه بودند؛ و درد شدید ،توجه برگردانی را با مشکل مواجه میکند؛ در حالی که عامل یا عنصر اصلی در درمان با هیپنوتیزم ،همین
توجه برگردانی است .لذا نامبردگان با مغایرت در اثربخشی درمان با هیپنوتیزم روبهرو بودند.
پیشنهادات :الف) پیشنهاد میشود روش خود هیپنوتیزمی به همۀ دانشجویان دانشگاهها ،دانشآموزان (جوانان و نوجوانان کشور) آموزش داده
شود .یا حداقل استفاده از هیپنوتیزم برای ایجاد آرامش و رهایی از اضطراب ،به صورت آموزش علمی در مدارس و دانشگاهها درآید .چرا که یکی از
مشکلات مبتلابه جامعه امروزی ،برخورد با نوجوان و جوان پرخاشگر است که احساس میکند حق و حقوقش را بزرگترها (والدین ،معلمان ،اساتید
دانشگاه ،و مسئولین جامعه) ضایع کردهاند .ب) پیشنهاد میشود اثربخشی درمان با هیپنوتیزم یا اثربخشی خودهیپنوتیزم بر روی دانشجویان یا
دانشآموزانی که مدعی هستند به خاطر وجود اضطراب در امتحان ،از آموختههای خود به صورت بهینه نمیتوانند بازیابی از حافظهشان داشته
باشند ،تحقیق شود .هرچند در تحقیق حاضر نیز ،آزمودنیهای گروه آزمایشی ،پس از پایان تحقیق ،اظهار داشتهاند در این ترم با مشکل مذکور
روبهرو نبودهاند و بهراحتی و بدون اضطراب دورة امتحانات ترم خود را پشت سر گذاشتهاند.
 -5سپاسگزاري
از کلیه مسئولین محترم دانشگاه مازیار رویان ،و دانشجویان عزیز که در تحقیق حاضر شرکت داشتهاند ،صمیمانه سپاسگزاری و تقدیر میگردد.
همچنین از مسئولین محترم بخش پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج که از این طرح حمایت کرده است ،قدردانی میشود.
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Abstract. Present study was to determine the effectiveness Hypnotherapy on the level of student aggression. The study
of experimental design with pretest-posttest control group. University students in 1000 divided the population of
Mazyar Royan 100 people participated, among which 73 had average scores of 50 randomly selected, and the clinical
interview, including appropriate quality and hypnosis conditions character of obsessive-compulsive (on condition that
hypnosis is effective), 25 patients in the experimental group and control group were 25 people remaining. Hypnosis
treatment for experimental group students was conducted in 6 sessions, and then both groups (control and test) were
performed posttest. Buss and Perry Aggression Questionnaire was the instrument. Data were analyzed using ANCOVA
method. The results showed: Hypnotherapy was significantly effective about 27.7% on the students aggression
(p<0.001). Given significant effect in reducing aggression, including Self-Hypnotism training for selected courses in
universities can help young people to achieve national development objectives and reduce most of society's problems.
Key words: Aggression, Hypnotherapy, Self-Hypnotism.
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