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Abstract 

Background & Objectives: Adolescence is among the major stages of human growth and development; the developmental characteristics of 

which can lead to aggression, behavioral disorders, delinquency, and substance abuse. Aggressive behaviors lead to negative effects not only on 
victims but also on perpetrators. Furthermore, adolescents of different ages present more aggressive behaviors, compared to other individuals. 

Besides, this issue is accompanied by psychosocial maladaptation, low academic performance, and absenteeism from school, the incidence of 

delinquency, substance use disorders, and various mental health problems. Some psychologists consider aggression to be a behavior that causes 
harm to others or can potentially harm others. The necessity to assist aggressive adolescents requires understanding subconscious structure, belief 

system, and social skills. The present study aimed to predict aggression based on subconscious structure, belief system, and social skills in 

adolescents. 
Methods: The research method was descriptive–correlational. The statistical population of the present study consisted of all students of Shahriar 

Secondary School in 2019. Accordingly, 291 subjects were selected based on Krejcie and Morgan's Table (1970) by convenience sampling 

method. The inclusion criteria of the study were adolescents with a history of aggression based on the Aggression Questionnaire (obtaining 
scores above 70) (Bass & Perry, 1992), the lack of a psychosis history, and providing verbal satisfaction for attending the research. The exclusion 

criteria of the study included non–compliance with the rules of the group expressed in the first meeting and absence from more than two research 

sessions. To collect the required research data, the Meta–Emotion Questionnaire (Mitmansgruber et al., 2009), the Aggression Questionnaire 
(Bass and Perry, 1992), the Social Skills Assessment Scale (Matson et al., 1983), and the Systems of Belief Inventory (Holland et al., 1998) were 

employed. The obtained data were analyzed by multiple linear regression in SPSS. The significance level of the tests was set at 0.05. 

Results: Data analysis data indicated that negative subconscious structure (β=0.17, p=0.024), appropriate social skills (β=0.13, p=0.008), 
inappropriate audacity (β=0.23, p=0.038), impulsion (β=0.30, p=0.007), jealousy/resenting (β=0.23, p=0.031), religious beliefs and practices 

(β=–0.14, p<0.001), and social support (β=–0.13, p=0.005) played predicting roles in explaining aggression among the study participants. In 

general, subconscious structure, belief system, and social skills could explain 31% of aggression scores in the study subjects. 

Conclusion: Based on the current study findings, subconscious structure, belief system, and social skills predict adolescent’s aggression. 

Keywords: Adolescents, Aggression, Subconscious structure, Belief system, Social skills. 
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  .21۰(:1۰)؛ ۹1۳۹ی ناتوان مطالعات مجله 1

لیاصی پژوهش قالهم 1۳۹۹ هام ید برخط انتشار   

 یها، نظام باورها و مهارتیجانینوجوانان براساس ساختار فراه یپرخاشگر ینیبشیپ
 یاجتماع

 2هومن نامور*، 1فهیمه نصیری

 سندگانینو حاتیتوض

 اسالمی، ساوه، ایران؛شناسی تربیتی، واحد ساوه، دانشگاه آزاد ارشد، گروه روان. کارشناسی1
 شناسی تربیتی، واحد ساوه، دانشگاه آزاد اسالمی، ساوه، ایران.. استادیار، گروه روان2
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 .دیکن عیتوز وی بردارنسخهی رتجاریغ طوربه ،یاصل نسخٔه به مناسب ارجاع شرط با را مقاله نیا در شده منتشر مواد که دهدیم اجازه شما به که است شده منتشر

 
 دهیچک

بینی پرخاشگری هدف پژوهش حاضر پیشها است؛ بنابراین های اجتماعی آنالزمٔه کمک به نوجوانان پرخاشگر، شناخت ساختار فراهیجانی، نظام باورها و مهارت زمینه و هدف:
 نوجوانان بود.های اجتماعی نوجوانان براساس ساختار فراهیجانی، نظام باورها و مهارت

 .تشکیل دادند 1۳۹۸در سال  شهریارشهرستان دوم  متوسطٔه آموزان دورٔهدانش تمامیآماری تحقیق حاضر را  . جامعٔهبودهمبستگی از نوع  روش پژوهش توصیفی بررسی:روش
های پژوهش از آوری دادهمعجمنظور به .ندانتخاب شد دردسترسگیری نمونه روشکه بهدست آمد نفر به 2۹1( 1۹۷۰جدول کرجسی و مورگان )پژوهش براساس  نمونٔه

و همکاران،  های اجتماعی )ماتسونمقیاس سنجش مهارت، (1۹۹2 ،پری پرخاشگری )باس و پرسشنامٔه (،2۰۰۹ ،و همکاران بروگرنساتمیدیدگاه فراهیجانی )م پرسشنامٔه
سطح  .صورت گرفت 22نسخٔه  SPSSافزار در نرم گانهچند خطی رگرسیون ها با روشاستفاده شد. تحلیل داده (1۹۹۸، همکاران و )هاولند باورها نظام ( و پرسشنامٔه1۹۸۳

 در نظر گرفته شد. ۰٫۰۵ها معناداری آزمون
(، p=۰٫۰۳۸ و β=۰٫2۳)جسارت نامناسب (، p=۰٫۰۰۸ و β=۰٫1۳) مهارت اجتماعی مناسب(، p=۰٫۰2۴ و β=۰٫1۷منفی ) فراهیجانها نشان داد، تحلیل داده ها:یافته

-۰٫1۳)و حمایت اجتماعی  (p<۰٫۰۰1 و β=-۰٫1۴) اعتقادات و اعمال مذهبی(، p=۰٫۰۳1 و β=۰٫2۳)گیری حسادت/گوشه (،p=۰٫۰۰۷ و β=۰٫۳۰)کردن تکانشی عمل
=β ۰٫۰۰۵ و=p )درصد از نمرات ۳1اجتماعی قادر هستند نظام باورها و مهارت  ،یجانیساختار فراهطور کلی، متغیرهای به دارند؛ پرخاشگری نییکننده در تبینیبشینقش پ

 پرخاشگری را تبیین کنند.
 بینی کنند. توانند پیشهای اجتماعی، پرخاشگری در نوجوانان را میشود که ساختار فراهیجانی، نظام باورها و مهارتهای پژوهش نتیجه گرفته میبراساس یافته گیری:نتیجه

 .های اجتماعینوجوانان، ساختار فراهیجانی، نظام باورها، مهارت ،پرخاشگری :هاکلیدواژه
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 مقدمه ۱
های که ویژگی استمراحل رشد و تکامل انسان  ینترنوجوانی از مهم
یتواند زمینهرشدی آن می ، انواع اختالالت 1ساز بروز پرخاشگر

عنوان (. پرخاشگری به1مصرف مواد باشد )سوء بزهکاری و رفتاری،
؛ به دیگران مطرح است نرسانددرگیرشدن و آسیب در آشکار یرفتار

رساندن به فرد دیگر ور آسیبمنظفرد به رفتار یک ،پرخاشگری همچنین
(. رفتار تهاجمی 2شود که هدف از آن ایجاد آسیب است )تعریف می

شود و در مینیز در مرتکبین  بلکهتنها در قربانیان منجربه اثرات منفی نه
نشان  را نوجوانان رفتارهای تهاجمی بیشتری ،بین سنین مختلف

تماعی، عملکرد تحصیلی اجروانی یاین امر همراه با ناسازگار .دهندمی
، غیبت از مدرسه، بروز اعمال بزهکاری، مصرف مواد مخدر ضعیف

مطالعات متعدد . شودروانی مختلف شناخته مییو مشکالت بهداشت
ثیرگذار أتواند بر پرخاشگری تاست که می ییندهایادنبال درک فربه

 (. ۳) باشد؛ ازجمله مهار و کنترل رفتاری، همدلی و مدیریت خشم
راحتی مناسبات اجتماعی نوجوانان را بر هم زند تواند بهپرخاشگری می
طور کلی، به ؛در ابعاد اجتماعی و روانی شود هاآن نیافتنو موجب رشد
ب آسیب به سبدانند که شناسان پرخاشگری را رفتاری میبرخی از روان

امل عو یکی از (.۴شود یا بالقوه بتواند به دیگران آسیب بزند )دیگران 
عاطفی نوجوانان، نقصان تنظیم خطرساز در حفظ تعادل اجتماعی

های تواند منجربه نقص مهارتنقص تنظیم عاطفی می کهعاطفی است 
ها شامل مشکل در تنظیم احساسات عاطفی در افراد شود. این نقیصه

چگونگی اصالح  بارٔهدانش درنداشتن نفس و منفی، کاهش اعتمادبه
 (.۵وانان است )حاالت عاطفی در نوج

 است که 2هافراهیجان، در بروز پرخاشگری نوجوانان از مفاهیمیکی 
 شناسان به این حوزه اضافه شدهمطالعات فالسفه و روان دراثرتازگی به

یافته و ساختاریافته از ای سازمانها مجموعه. فراهیجاناست
احساسات شخصی خود هم احساسات،  بارٔهاحساسات و شناخت در

ها به این ایده اشاره دارد (. فراهیجان۶) احساسات دیگران است همو 
اینکه چگونه  بارٔه، درکنیمخاص را برانگیخته  یکه هر زمان احساسات

 .کنیماحساسات اولیه را تجربه کردیم، با احساسات بعدی نیز مقابله می
ر چگونگی تفسیر و بها را شناسان تأثیر فراهیجانکه برخی رواندرحالی

ای از اند، بخش عمدهمقابله با احساسات خود و دیگران بررسی کرده
ر بهای والدین تأثیر فراهیجان ها بر نحؤهادبیات مربوط به فراهیجان

 (.۷اجتماعی فرزندان متمرکز شده است )رشد عاطفی
های اجتماعی است. های الزم، آموزش مهارتیکی از مهارت

ها و چیده از مهارتای پیهای اجتماعی مجموعهمهارت
آموزی و گیری، جرئتهایی نظیر ارتباط، حل مسئله، تصمیممندیتوان

منظور سازگارشدن و کنارآمدن با ها بهخودمدیریتی است. این مهارت
های مختلف اجتماعی و ارتباطی ضروری است و باعث موقعیت

ها عملکرد کلی شود. این مهارتپرورش و بارورشدن روابط سالم می
تأثیر افراد را در زندگی شخصی و تعامالت محیطی و اجتماعی تحت

 (.۸دهد )قرار می
در نوجوانان،   ۳های اجتماعیبر ساختارهای هیجانی و مهارتعالوه

                                                      
1. Aggression 
2. Meta-Emotion 

ثر باشد. ؤتواند بر پرخاشگری وی منظام باورهای نوجوان نیز می
 ای از اصول استیا مجموعه کایدئولوژیو  اعتقادی یسیستم 4باورها

خود را تفسیر کند.  د تا واقعیت روزمرٔهنکنکه به فرد کمک می
گوییم تا هایی هستند که به خود میهای اعتقادی داستانسیستم

احساس شخصی خود را از واقعیت تعریف کنیم. هر انسانی دارای 
م زکند و از طریق این مکانیاعتقادی است که از آن استفاده می یسیستم

کند. واقعیت گانه دنیای پیرامون خود را حس میصورت جدااست که به
تأثیر شود و تحتشده با استفاده از سیستم عالئم ساخته میدرک

تواند بر پاسخ فرد به بنابراین می ؛گیردقرار می یهای اعتقادسیستم
 بیلن و همکاران . نتایج پژوهش(۹ثیرگذار باشد )أاتفاقات پیرامون ت

از آن بود که فراهیجان در زندگی روزمره دارای ارتباط معناداری حاکی
(. همچنین نتایج پژوهش 1۰) با آگاهی عاطفی و افسردگی است

 یهاو مهارت جانیه میآموزش تنظ نشان داد، گراوند و منشئی
پسند نوجوانان آشکار و رفتار جامعه ،یارتباط یبر پرخاشگر یاجتماع

 (.11)است  مؤثرپرخاشگر 
ای شده و با درنظرگرفتن اینکه تاکنون مطالعهباتوجه به مطالب بیان

ساختار فراهیجانی،  را باپرخاشگری نوجوانان زمان رابطٔه بین طور همبه
مطالعه نکرده است، پژوهش  های اجتماعینظام باورها و مهارت

کردن ترکیب زمان این متغیرها، ضمن مشخصحاضر با مطالعٔه هم
ها کشیدن آنچالشتواند در تعمیم نتایج قبلی یا بهغیرها میخطی مت

مؤثر واقع شود. ضرورت پژوهش حاضر به این دلیل است که این 
ساختار تواند بستری را فراهم کند تا با شناخت بهتر مطالعه می

نوجوانان، برای بهبود  های اجتماعیفراهیجانی، نظام باورها و مهارت
دام کند و درنهایت موجب کاهش پرخاشگری و آموزش این مسائل اق

نوجوانی در  بنابراین باتوجه به اهمیتی که دورٔهنوجوانان شود؛ 
گیری شخصیت نوجوان دارد و باتوجه به نقش پرخاشگری شکل

هدف پژوهش حاضر ، گیری سایر رفتارهای پرخطرنوجوانان در شکل
، نظام بینی پرخاشگری نوجوانان براساس ساختار فراهیجانیپیش

 های اجتماعی نوجوانان بود.باورها و مهارت

 بررسیروش 2
آماری را  جامعٔهی بود. از نوع همبستگ یفیتوص حاضر پژوهشروش 
تشکیل  1۳۹۸در سال  دوم شهریار متوسطٔه آموزان دورٔهدانش تمامی

نفر از  2۹1بود. درنهایت، تعداد  نفر 12۰۰ هاند که تعداد آنداد
روش به ( و12) استفاده از فرمول کرجسی و مورگانآموزان با دانش
کنندگان های ورود شرکتگیری دردسترس انتخاب شدند. مالکنمونه

کسب  پرخاشگری براساس  ٔبه پژوهش شامل نوجوانان دارای سابقه
نداشتن سابقٔه  ،(1۳پرخاشگری )در پرسشنامٔه  ۷۰بیشتر از  ٔهنمر

بر و رضایت شفاهی مبنیشناس( پریشی )براساس تشخیص روانروان
نکردن های خروج از پژوهش، رعایتحضور در جلسات بود. مالک

شده در اولین جلسه و غیبت بیش از دو جلسه، در نظر قوانین گروه بیان
شرح ذیل بود: تمامی گرفته شد. مالحظات اخالقی پژوهش حاضر به

در  صورت کتبی اطالعاتی دربارٔه پژوهش دریافت کردند وافراد به
این اطمینان به افراد داده  کردند؛صورت تمایل در پژوهش مشارکت 

3. Social skills 
4. Beliefs  
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۳ 

شد که تمامی اطالعات محرمانه هستند و برای امور پژوهشی استفاده 
منظور رعایت حریم خصوصی، نام و نام خانوادگی خواهند شد؛ به

 کنندگان ثبت نشد. شرکت
 ار رفت.کهای پژوهش، ابزارهای زیر بهمنظور گردآوری دادهبه

گروبر میتمانس پرسشنامه توسطاین : 1دیدگاه فراهیجانی  ٔپرسشنامه -
 2۸دارای این پرسشنامه  (.1۴) شد ساخته 2۰۰۹در سال و همکاران 

فراهیجان مثبت و  بُعدمقیاس است که روی هم دو گویه و شش خرده
را دهد که دیدگاه کلی فرد دست میکلی به ایسنجد و نمرهمنفی را می

 طیف پرسشنامه دارای. کندبیان میهای مختلف هیجان تجربٔه دربارٔه
( است. 1) مخالفم تا کامالً( ۵)موافقم  کامالًاز  ایگزینهپنج لیکرتی

است و کسب  1۴۰تا2۸آمده در این پرسشنامه دستدامنٔه نمرات به
(. بررسی 1۴معنای دیدگاه فراهیجانی بیشتر فرد است )نمرات بیشتر به

روش تحلیل به گروبر و همکارانیی پرسشنامه توسط میتمانسروا
عد فراهیجان مثبت و منفی و عاملی نشان داد که پرسشنامه دارای دو بُ

س کل را تبیین ندرصد از واریا۵۶کلی است که روی هم  یک نمرٔه
با  گروبر و همکارانکند. ضریب اعتبار این آزمون توسط میتمانسمی

 ، برای۰٫۹1عد فراهیجان مثبت ای کرونباخ برای بُآلف ریباستفاده از ض
 گزارش شد ۰٫۸۸کل پرسشنامه برای و  ۰٫۸۵عد فراهیجان منفی بُ
همچنین در مطالعٔه قنبرزاده و همکاران، ضریب آلفای کرونباخ  .(1۴)

برای کل  ۰٫۸۹برای دو بُعد فراهیجان مثبت و منفی و  ۰٫۷۰و  ۰٫۸۷
 (. 1۵دست آمد )سؤاالت به

در سال پری  باس و : این پرسشنامه توسط2پرخاشگری سشنامٔهپر -
خودگزارشی است که  یابزار پرسشنامه این .(1۳) شد ساخته 1۹۹2
تا کاماًل متفاوت از  ۵ای )کاماًل شبیه من=گزینهپرسش پنج 2۹شامل 

پرخاشگری بدنی  چهار عامل رفتاریشود. این پرسشنامه ( می1من=
پرسش(، خشم )هفت پرسش(  کالمی )پنج)نُه پرسش(، پرخاشگری 

دامنٔه نمرات کند. را ارزیابی می ورزی )هشت پرسش(و کینه
معنای است و کسب نمرات بیشتر به 1۴۵تا2۹آمده بین دستبه

حرکتی یا ابزاری  این عوامل در سه مؤلفٔهپرخاشگری بیشتر فرد است. 
ورزی( نه)پرخاشگری بدنی و کالمی(، هیجانی )خشم( و شناختی )کی

پری  . روایی فرم اصلی پرسشنامه توسط باس و(1۳) دشوبندی میطبقه
ورزی محاسبه شد و برای عوامل پرخاشگری بدنی، کالمی، خشم و کینه

(. در پژوهش 1۳دست آمد )به ۰٫۷2و  ۰٫۷2، ۰٫۷۶، ۰٫۸۰ ترتیببه
 روش بازآزمایی و بالطیفی و میرزائیان، ضریب پایایی این پرسشنامه به

 .(1۶گزارش شد ) ۰٫۸1و  ۰٫۷۸ترتیب آلفای کرونباخ به
های مقیاس سنجش مهارت :۳های اجتماعیمهارتسنجش مقیاس  -

برای سنجش  1۹۸۳اجتماعی توسط ماتسون و همکاران در سال 
مقیاس  (.1۷شد )سال تدوین  1۸تا۴های اجتماعی افراد مهارت
ان را توصیف های اجتماعی کودکعبارت است که مهارت ۵۴دارای 

مهارت اجتماعی  پنج مؤلفٔه دارای این مقیاس همچنین کند.می
اطمینان زیاد به خود  ،کردنتکانشی عمل ،جسارت نامناسب ،مناسب
گویی به این پرسشنامه، برای پاسخ .استگیری حسادت/گوشه و داشتن

                                                      
1. Meta-Emotion Questionnaire 
2. Aggression Questionnaire 
3. Social Skills Assessment Scale 

آزمودنی باید هر عبارت را بخواند و سپس پاسخ خود را براساس 
 1ای از نمرٔه ای از نوع مقیاس لیکرت با دامنهدرجهپنجشاخصی 

)همیشه( مشخص کند. دامنٔه نمرات  ۵وقت( تا )هرگز/هیچ
است و نمرات بیشتر  2۷۰تا۵۴آمده در این پرسشنامه بین دستبه
(. در 1۷های اجتماعی بیشتر در فرد است )معنای دارابودن مهارتبه

روش آلفای انی درونی بهضریب همسماتسون و همکاران پژوهش 
 ۰٫۸۶و  ۰٫۸۹ترتیب کرونباخ و پایایی بازآزمایی در نسخٔه اصلی به

(. در پژوهش اعظمی و همکاران، ضریب همسانی 1۷دست آمد )به
و  ۰٫۷۹ترتیب روش آلفای کرونباخ و پایایی بازآزمایی بهدرونی به

 (. 1۸بود ) ۰٫۷۷
 1۹۹۸در سال  پرسشنامه ن: ای4نظام باورهاشدٔه کوتاه پرسشنامٔه -

 نه مذهبی عقاید و باورها سنجش منظورتوسط هاولند و همکاران به

نظام باورها از  فرم کنونی پرسشنامٔه .(1۹ساخته شد ) آشکار چندان
آزمودنی باید میزان موافقت یا  است کهتشکیل شده  تعبار پانزده

 یدر مقیاس لیکرت ت،با هریک از آن عبارارا مخالفت خود 
ای مشخص سازد. این ابزار از دو زیرمقیاس تشکیل شده درجهچهار

است: زیرمقیاس اعتقادات و اعمال مذهبی و زیرمقیاس حمایت 
است.  ۶۰تا1۵آمده در این پرسشنامه دست. دامنٔه نمرات بهاجتماعی

 .(1۹دهد )را نشان میبودن مذهبی ،فرد در این مقیاس یشترب نمرٔه
روش همسانی  پایایی پرسشنامه را با استفاده از و همکاران هاولند
آبادی و (. در پژوهش رنجبر حاجی1۹دست آوردند )به ۰٫۸۵درونی 

روش آلفای کرونباخ و پایایی عارفی، ضریب همسانی درونی به
 (. 2۰بود ) ۰٫۸1و  ۰٫۸۳ترتیب بازآزمایی به

ل توزیع و جداو معیارمیانگین، انحراف از  ها،منظور توصیف دادهبه
استفاده شد. شناختی نمونه های جمعیتبررسی ویژگی برایفراوانی 

آزمون  برایاسمیرنف لموگروفواز آزمون کها منظور تحلیل دادهبه
 ، از آزمون دوربین واتسون برای بررسی استقالل خطاهاتوزیع نرمالیتٔه

نسخٔه  SPSSافزار به کمک نرم چندگانه یخط ونیرگرس یسازمدل ازو 
 در نظر گرفته شد.  ۰٫۰۵ها سطح معناداری آزمون استفاده شد. 22

 هایافته ۳
کنندگان در پژوهش حاضر، انحراف معیار سن شرکت±میانگین

آموزان دختر درصد( را دانش۴۵نفر ) 1۳1سال بود. تعداد  1۶٫۷±۳٫۶
آموزان پسر تشکیل دادند. در درصد( را دانش۵۵نفر ) 1۶۰و تعداد 

های گرایش مرکزی و پراکندگی متغیرهای پژوهش ، شاخص1جدول 
 ارائه شده است. 

 بودننرمال فرضشیپ ،رنوفیاسمآزمون کولموگروف جیتابراساس ن
 برقرار ۰٫۰۵ معناداری در سطح قیتحق یرهامتغی ٔهها دربارداده عیتوز
 لیازقب ونیمفروضات استفاده از رگرس ریسا نیهمچن .بود
 استقالل ٔهو مفروض (برآورد مقدار تولرانس قیازطر) نبودنیخطهم

شد و برقرار  یابیارز( 1٫۵۹)واتسون  نیدورب شاخص قازطری خطاها
 بود.

4. Brief Spiritual Beliefs Inventory 
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۴ 

 پژوهش یرهایمتغ یو پراکندگ یمرکز شیگرا یهاشاخص. 1جدول 
 انحراف معیار میانگین هامولفه

 فراهیجان
 ۳٫۰۶ ۳2٫۷۵ فراهیجان مثبت
 ۳٫۶1 1۶٫۹۹ فراهیجان منفی

 پرخاشگری

 2٫۳2 1۸٫2۵ بدنیپرخاشگری 
 2٫۶۸ 1۷٫1۵ پرخاشگری کالمی
 2٫۵۹ 1۶٫22 پرخاشگری خشم

 2٫۴۰ ۳1٫۵۷ ورزیکینهپرخاشگری 
 ۹٫۸2 ۸۳٫2۸ کل نمرٔه

 های اجتماعیمهارت

 ۳٫2۸ ۴۶٫1۶ مهارت اجتماعی مناسب
 ۳٫۷۸ ۳۶٫2۷ جسارت نامناسب

 ۳٫۰1 ۳۴٫۰۵ کردنعملتکانشی 
 ۳٫۰۶ 1۴٫۳۸ اطمینان زیاد به خود داشتن

 2٫2۷ 2۶٫2۰ گیریحسادت/گوشه

 نظام باورها
 2٫۹۹ 2۸۴٫۴۷ اعتقادات و اعمال مذهبی

 2٫1۶ ۴۵٫۰۵ حمایت اجتماعی

 اجتماعینظام باورها و مهارت  ،یجانیساختار فراهبینی پرخاشگری براساس در پیش چندگانه یخط ونیرگرس لیتحل. نتایج 2جدول 

 bمقدار  بینمتغیر پیش مدل
خطای 
 معیار

 β Tمقدار 
مقدار 
 احتمال

1 

 <۰٫۰۰1 ۹٫۳۳  ۰٫21 1٫۹۸ ثابت
 ۰٫۵۷۰ -۰٫۵۶ -۰٫۰۴ ۰٫۰۵ -۰٫۰۳ فراهیجان مثبت
 ۰٫۰2۴ 2٫2۶ ۰٫1۷ ۰٫۰۴ ۰٫1۰ فراهیجان منفی

 ۰٫۰۰۸ ۹٫۵۶ -۰٫1۳ ۰٫۰۸ ۰٫۰۴ مهارت اجتماعی مناسب
 ۰٫۰۳۸ 2٫۰۸ ۰٫2۳ ۰٫۰۸ ۰٫1۷ جسارت نامناسب

 ۰٫۰۰۷ ۸٫۰2 ۰٫۳۰ ۰٫1۰ ۰٫۶۴ کردنتکانشی عمل
 ۰٫۳۸۴ -۰٫۸۶ -۰٫۰۸ ۰٫۰۷ -۰٫۰۶ اطمینان زیاد به خود داشتن

 ۰٫۰۳1 2٫1۶ ۰٫2۳ ۰٫۰۸ ۰٫1۷ گیریحسادت/گوشه
 <۰٫۰۰1 -۶٫۴۴ -۰٫1۴ ۰٫1۹ -۰٫1۰ اعتقادات و اعمال مذهبی

 ۰٫۰۰۵ -۵٫۶2 -۰٫1۳ ۰٫۰۷ -۰٫2۴ اجتماعیحمایت 

، β=۰٫1۷منفی ) فراهیجان، 2آمده در جدول دستبراساس نتایج به
۰٫۰2۴=p ،)مهارت اجتماعی مناسب (۰٫1۳=β ،۰٫۰۰۸=p ،)

کردن تکانشی عمل(، β ،۰٫۰۳۸=p=۰٫2۳)جسارت نامناسب 
(۰٫۳۰=β ،۰٫۰۰۷=p )۰٫2۳)گیری و حسادت/گوشه=β ،

۰٫۰۳1=p )همچنین  داشتند. پرخاشگری نییکننده در تبینیبشینقش پ
و حمایت  (β ،۰٫۰۰1>p=-۰٫1۴) اعتقادات و اعمال مذهبی

بینی پرخاشگری را پیش ( نمراتβ ،۰٫۰۰۵=p=-۰٫1۳)اجتماعی 
نظام باورها و  ،یجانیساختار فراهطور کلی، متغیرهای کردند؛ به

تبیین  درصد از نمرات پرخاشگری را۳1بودند اجتماعی قادر مهارت 
نظام باورها  ،یجانیساختار فراه های( و مؤلفه2R Adj=۳1٫۰کنند )

بینی پرخاشگری های معناداری برای پیشکنندهی تبیینو مهارت اجتماع
  بودند.

 بحث 4

بینی پرخاشگری نوجوانان براساس ساختار هدف پژوهش حاضر پیش

نتایج  های اجتماعی نوجوانان بود.و مهارتفراهیجانی، نظام باورها 
صورت تواند بههای منفی میپژوهش حاضر نشان داد، فراهیجان

بیلن  نتایج پژوهش ها بااین یافتهبینی کند. معنادار پرخاشگری را پیش
بر ارتباط فراهیجان در زندگی روزمره با آگاهی عاطفی مبنی و همکاران
 ( همسوست. 1۰) و افسردگی

 دارد داللت موضوع این رب فراهیجانتوان گفت، تبیین این یافته میدر 

 مثال برای ؛دنباش ثانویه هیجانات هدف ندنتوامی اولیه هیجانات که

 و است فراشناخت ماوراء فراهیجان، خود خشم دربارٔه اضطراب
. کند منعکس را اثرات و کند معیوب ایجاد ایچرخه امکان دارد

 قابلیتنبود  و فرااضطراب فراخشم، مثال عنوانبه منفی فراهیجان

 و دلسوزیفرا مانند مثبت هایفراهیجان کند.می منعکس را پذیرش
 از مثبت اثرات با شخصی هیجانات پذیرش قابلیت از فراعالقه

 هایپاسخ گرایش ذاتی وجه فراهیجان ند.نکمی حمایت فرد بهزیستی

 احساس ود،شمی روروبه یموقعیت با فرد که هنگامی. است هیجان
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۵ 

 کافی وی هایهیجان کنترل برای تنهاییبه بینی،و خوش خوب

 نیز را شناختی کارکرد بهترین لحظات این در که دارد نیاز او .نیست

 عالوهبه (.11) کند کنترل را خود هایهیجان باشد تا داشته

 افراد کیفیت روحی و شرایط رب فراهیجان منفی و مثبت یهالفهؤم

 . دارد بسزایی ثیرأت مختلف هایمحیط در
همچنین نتایج این پژوهش نشان داد که نظام باورها یعنی اعتقادات و 

صورت منفی و اعمال مذهبی و مهارت اجتماعی، پرخاشگری را به
 کند. این یافته با نتایج پژوهش گراوند و منشئیبینی میمعنادار پیش

بر  یاجتماع یهامهارتو  جانیه میآموزش تنظ ریثأتبر مبنی
پسند نوجوانان پرخاشگر آشکار و رفتار جامعه ،یارتباط یپرخاشگر

 .همسوست (11)
بودن دوران نوجوانی باتوجه به حساستوان گفت، در تبیین این یافته می

نظام باورها و حاالت  و نیز تغییرات مهمی که در این دوران در زمینٔه
ر پیشگیری از بتأثیر باورهای مذهبی  ،دهدرفتاری در فرد رخ می

رسد. افرادی که اعتقادات نظر میرفتارهای پرخاشگرانه ضروری به
های استرس سازگاری بهتری با موقعیتدارای تری دارند، مذهبی قوی

توانند مشکالت تر از افراد غیرمذهبی میهنگام مشکالت سریع ،ندهست
همچنین میزان  ؛ای آن بیابندهای بهتری برحلند و راهکنرا شناسایی 

کنند، عملکرد تری از هیجانات منفی و افسردگی را تجربه میکم
و از حمایت هستند  یاضطراب کمتردارای تری دارند، هتحصیلی ب
 .(1۳) دنتری برخورداریشاجتماعی ب

اجتماعی مناسب  همچنین نتایج این پژوهش نشان داد که مهارت
معنادار و جسارت نامناسب، تکانشی صورت منفی و پرخاشگری را به

صورت مثبت و گیری پرخاشگری را بهکردن و حسادت/گوشهعمل
کنند. این یافته با نتایج پژوهش بینی میپیش د.نکنبینی میمعنادار پیش

 یهاو مهارت جانیه میآموزش تنظ ریثأتبر مبنی گراوند و منشئی
پسند نوجوانان آشکار و رفتار جامعه ،یارتباط یبر پرخاشگر یاجتماع

  .همسوست (11پرخاشگر )
توان گفت، نوجوانانی که از حمایت اجتماعی در تبیین این یافته می

های خود را به دیگران نسبت بیشتری برخوردار هستند، کمتر ناکامی
شوند و پرخاشگری کمتری دهند؛ درنهایت کمتر عصبانی میمی

دهند. همچنین ازآنجاکه حمایت د نشان میدرمقایسه با همساالن خو
رود، فردی که دارای شمار میاجتماعی یکی از رفتارهای مهم انسان به

حمایت اجتماعی کم باشد، ارزش و احترامی برای خود قائل نیست و 
(. در تبیین 1۰آورد )به رفتارهای پرخاشگرانه و ضداجتماعی روی می

دی که فاقد حمایت اجتماعی یا توان گفت افرااحتمالی دیگر نیز می
نقص در حمایت اجتماعی هستند، پرخاشگرتر هستند و در آینده رفتار 

 (. 11دهند )ضداجتماعی بیشتری را از خود بروز می
نشدن متغیرهایی نظیر تحصیالت والدین، جو عاطفی خانواده و کنترل

مانند شخصیت، میزان سایر متغیرهای تأثیرگذار بر پرخاشگری 
پژوهش حاضر بود. باتوجه به  هایاضطراب و استرس از محدودیت

منظور های آموزشی فراهیجان بهها و کالسشود کارگاهنتایج پیشنهاد می
گاهی بخشی به نوجوانان برگزار شود؛ همچنین با استفاده از ارتقای آ

منظور باورهای مذهبی در میان نوجوانان، در بهبود این نظام باورها به
عالوه باید ز از خشونت و پرخاشگری در نوجوانان سعی شود. بهپرهی

درمانگران و مشاوران در نوجوانان با سابقٔه پرخاشگری و از روان
های درمعرض های درمان این گروهمنظور بهبود راهارتکاب خشونت به

 خطر بهره برد.

 گیرینتیجه 5

فراهیجانی،  شود که ساختارهای پژوهش نتیجه گرفته میبراساس یافته
های اجتماعی، پرخاشگری در نوجوانان را نظام باورها و مهارت

  بینی کنند.توانند پیشمی

 قدردانی و تشکر 6

از تمامی افرادی که در این پژوهش به ما یاری رساندند، نهایت تشکر 
 شود.و قدردانی می

 هابیانیه 7
 کنندگاننامه از شرکتاخالقی و رضایت تأییدیٔه

شناسی رشتٔه رواندر ارشد یکارشناس نامٔهانیمقاله برگرفته از پا نیا
مصوب  1۳۸تربیتی دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساوه با شماره نامٔه 

پروپوزال در شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه است. همچنین مجوز 
وپرورش شهر شده از سازمان آموزشاجرای این پژوهش بر گروه مطالعه

مالحظات اخالقی  صادر شده است. ۴۶ نامٔهاره شهریار با شم
صورت شده در این پژوهش به این صورت بود که تمامی افراد بهرعایت

کتبی اطالعاتی دربارٔه پژوهش دریافت کردند و در صورت تمایل در 
کردند؛ این اطمینان به افراد داده شد که تمامی پژوهش مشارکت 

پژوهشی استفاده خواهند شد؛  اطالعات محرمانه هستند و برای امور
کنندگان منظور رعایت حریم خصوصی، نام و نام خانوادگی شرکتبه

 ثبت نشد. 
 انتشار برای رضایت

 این امر غیر قابل اجرا است. 
 ها و موادبودن دادهدردسترس

های پژوهش دسترسی دارند و پژوهشگران همٔه نویسندگان مقاله به داده
توانند در صورت لزوم با مکاتبه با نویسندٔه مسئول مقالٔه حاضر به می

 این اطالعات دسترسی پیدا کنند. 

  منافع تزاحم
 گونه تضاد منافعی ندارند. کنند هیچنویسندگان اعالم می

 منابع مالی
های شخصی تأمین شده است و منابع مالی انجام این پژوهش از هزینه

 تأمین نشده است. توسط هیچ نهاد یا سازمانی 
 مشارکت نویسندگان

ها را آنالیز و تفسیر کرد. آوری کرد و آنها را جمعنویسندٔه اول داده
نوشته همکار اصلی بود. همٔه نویسندٔه دوم در نگارش نسخه دست

نهایی را خواندند و تأیید کردند.نوشته نویسندگان نسخٔه دست
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