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  چكيده
پذير ماندة ذهني آموزشآموزان عقبپژوهش حاضر با هدف تعيين تأثير يك دوره فعاليت منظم ورزشي بر پرخاشگري دانش

پذير به صورت تصادفي ماندة ذهني آموزشآموزان عقببه اين منظور از بين دانش. م گرفتسال شهرستان لردگان انجا 15تا  9
پرسشنامة پرخاشگري . گمارده شدند) دختر 7پسر و  7(و كنترل ) دختر 7پسر و  7(نفر انتخاب و در دو گروه آزمايش  28ساده 

اي به عنوان برنامة مداخلهسپس فعاليت ورزشي به. شدآزمون روي دو گروه اجرا عنوان پيش، به)1387(قزل سفلو و همكاران 
پس از اتمام دورة مداخله، آزمون پرخاشگري بار ديگر . روي گروه آزمايش اجرا شد) ايدقيقه 45(جلسه  3ماه و هر هفته  2مدت 

وتحليل افزار  تجزيهيري از نرمگآمده با استفاده از روش آماري تحليل كوواريانس با بهرهدستهاي بهداده. روي دو گروه اجرا شد
وجود دارد )  001/0(ها نشان داد كه بين عملكرد دو گروه آزمايش و كنترل در ميزان پرخاشگري تفاوت معنادار آماري يافته. شد

ش آموزان گروه آزمايهاي آن در دانشمقياسدهد اجراي يك دوره فعاليت منظم ورزشي بر كاهش پرخاشگري و خردهكه نشان مي
پذير ماندة ذهني آموزشآموزان عقبتوان دريافت كه فعاليت منظم ورزشي بر كاهش پرخاشگري دانشبنابراين مي. مؤثر بوده است

  .تأثير دارد
  
  هاي كليديواژه

  .پذيرماندة ذهني، آموزشآموزان، عقبفعاليت منظم ورزشي، پرخاشگري، دانش

                                                           
  Email :jaghayinejad@yahoo.com                                                                               09133855042 :تلفن : نويسندة مسئول  - 11
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  مقدمه
 هاي ذهني در حد طبيعي نيستند، وجود دارند كه از نظر فعاليت در هر دوره و زمان افرادي در اجتماع

يا به اصطالح ديگر نارسايي رشد قواي ذهني موضوع تازه و جديدي نيست، از روزي كه بشر  1ماندگي ذهنيعقب
زندگي اجتماعي را شروع كرد، موضوع كساني كه به عللي قادر نبودند خود را با اجتماع هماهنگ سازند، مطرح 

اي آنها ماندة ذهني تفكر سطحي دارند و اين مسئله موجب پاسخدهي آني و تكانهكودكان عقب). 10(ده است بو
ماندة ذهني احتماالً در انجام آن خود حل يك مشكل هرچه به تفكر بيشتري نيازمند باشد، فرد عقبراه. شودمي

ماندگان ذهني به شود تا عقبل موجب مينداشتن تفكر عميق در مورد مسائ. تر احساس خواهد كردرا ناتوان
و زورگويي متوسل شوند و نتوانند به نتايج مخرب اعمال خود  2حل يعني پرخاشگريترين راهترين و ابتداييساده

، از مشخصات بارز اختالل )DSM-IV-TR( 3راهنماي تشخيصي و آماري اختالالت رواني). 11(بينديشند 
فردي، برد كه مشكالت رفتاري بينفردي نام ميو ناسازگاري در روابط بيندر كودكان از پرخاشگري  4سلوك

روانشناسان اجتماعي ). 4(كند هاي آنان ايجاد ميرفتاري و هيجاني مختلفي را براي اين كودكان و خانواده
صورت آسيب رساندن عمدي به ديگران و خشونت را نيز مبادرت كنشي عمدي براي آسيب پرخاشگري را به

، پرخاشگري را رفتار قابل مشاهده كه )2005( 5دلوكيو و اليوي). 5(كنند ساندن جسماني به ديگران تعريف مير
ترين علل ة شايعررفتارهاي ضداجتماعي و پرخاشگري در زم). 13(رساني باشد، تعريف كردند به قصد آسيب

عدم مهار رفتار پرخاشگرانه عالوه بر اينكه . )27( هاي بهداشت رواني هستندارجاع كودكان و نوجوانان به كلينيك
همراه دارد و موجب بروز انواع ريزي را نيز بهفردي و جرم شود، درونتواند موجب ايجاد مشكالت بينمي

معتقد است كه ) 2007( 6ماتسون). 16(شود مشكالت جسمي و رواني، مانند زخم معده، سردرد و افسردگي مي
هاي يادگيري و به رشد شخصي صدمه بزند، فرصت. تواند بسيار خطرناك باشدميانواع شديد مشكالت رفتاري 

رفتار پرخاشگرانة ). 22(رفتار سازگارانه را كاهش داده و سرانجام كيفيت زندگي شخصي را تحت تأثير قرار دهد 
ردگي، افت كننده براي بزهكاري، سوء مصرف مواد، افسبينيعنوان يك عامل پيشتواند بهدوران كودكي مي

                                                           
1 . Mental Retardation 
2 . Aggression 
3 . Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder 
4 . Conduct Disorder  
5 . Delvecchio & Olivey 
6 . Matson 
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هاي دوران بزرگسالي دهد كه رفتار ضداجتماعي دوران خردسالي با ناتوانيشواهد نشان مي. باشد... تحصيلي و 
  ).3(در ارتباط است 

، ارتباط )2010( 1فابيان. دانندهاي نظري، عوامل مختلفي را در بروز رفتارهاي پرخاشگرانه مؤثر ميديدگاه
مك ). 17(داند ، و پرخاشگري و خشونت را شايان توجه مي3ب روانشناختيو عص 2شناسيبين اختالالت عصب

از نظر ). 23(داند ها در بروز رفتارهاي پرخاشگرانه را مؤثر مي، نقش و مقدار ترشح هورمون)2009( 4اندرو
 هاي سروتونين و دوپامين در كرتكس پيشاني، تعامالت نامناسب بين سيستم)2008( 5دانگجوسو و همكاران

). 14(دنبال دارد احتماالً سازوكار مهمي است كه ارتباط بين پرخاشگري تكانشي و اختالالت پيرو آن را به
هاي گذشته يا هايي كه از تجربههاي گذشتة فرد، پاداشديدگاه يادگيري اجتماعي عوامل مختلفي مانند تجربه

در مورد نقش ). 2(دانند اشگري مورد توجه ميشود و مشاهدة رفتار ديگران را در بروز پرخحال نصيب افراد مي
در ) 2007( 7و هاموك 6براي مثال ريچاردسون. جنسيت در پرخاشگري نظريات متفاوت ديگري نيز وجود دارد

بيني يا تبيين پرخاشگري بدون در نظر گرفتن زمينة تحقيق خود دريافتند كه فهم نقش جنسيت در پيش
  ). 25(اجتماعي ممكن نيست 

اي بين ناپذير يا تغييرناپذير نيست، برعكس چون ناشي از تعامل پيچيدهري رفتاري اجتنابپرخاشگ
هاي روش. توان آن را پيشگيري كرد يا كاهش دادهاي شخصي است، ميها و ويژگيرويدادهاي بيروني، شناخت

درمان اختالالت  توان بهمختلفي براي پيشگيري و كنترل پرخاشگري پيشنهاد شده است كه از آن جمله مي
هاي ناكامي و حضور الگوهاي شناختي، اصالح عادت غذايي افراد، از بين بردن زمينهعصبي و عصب روان

، نقش )2000( 9هاي شناختي، دارلي و همكاران، نقش مداخله)2008( 8مير و همكاران. غيرپرخاشگر اشاره كرد

                                                           
1 . Fabian  
2 . Neurological  
3 . Psychoneurological  
4 . McAndrew 
5 . Dongiu Seo 
6 . Richardson 
7 . Hammock 
8 . Meier & et al 
9 . Darley & et al 
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- را در كاهش پرخاگشري مؤثر مي) جاي انتقامشفقت به(، بخشايش )2003( 1نقش تنبيه و كارمانز و همكاران

  ).12، 19، 24(دانند 

اي بر العادهطور فوقهاي حركتي منظم ورزشي بهنشان داد كه فعاليت) 2006( 2تحقيقات ست كوئيز و مازر
  ).26(وضعيت جسماني و رواني افراد تأثير مثبت دارد 

فعاليت ( 4ن نتيجه رسيدند كه تمرينات آيروبيكدر پژوهشي به اي) 1993( 3هال، هال و باري چونگ –گابل 
 روي وضعيت رفتاري و ) دهدفعاليت و حركات موزون هوازي كه نياز بدن به استفاده از اكسيژن را افزايش مي(

  ).18(هاي توأم با آن تأثير مثبت دارد ماندگي ذهني و تواناييشناختي افراد با عقبروان

، در تحقيقات خود نتيجه گرفتند كه )1385(تي علمدارلو ، و شجاعي و هم)1382(غباري بناب و نبوي 
افروز و ). 7، 8(پذير تأثير دارد ذهني آموزش  ماندةورزش صبحگاهي بر كاهش پرخاشگري كودكان پسر عقب

آموزان آهسته گام ، در پژوهشي نشان دادند كه تمرينات جسماني بر كاهش پرخاشگري دانش)1388(همكاران 
  ).1(تأثير دارد 

كودك با  5، در تحقيقي به بررسي تأثير ورزش همراه با موسيقي بر روي )2004( 5ماژورك، تاچلمن و هوسر
نتايج نشان داد كه ورزش توأم با موسيقي روي مشكالت رفتار اجتماعي . فعالي پرداختندبيش/ با نارسايي توجه 

فعالي و پرخاشگري آنها كاهش يافت يشها نيز بو سرعت كاري اين كودكان تأثير مثبتي داشت و در برخي زمينه
هاي غلبة افراد اوتيسم هاي جسماني و ورزش يكي از مؤثرترين روشنشان داد كه تمرين) 2006( 6ميشن). 20(

كند اجتماعي شدن كمك ميو حركتي، ارتباطي   –هاي حسي زيرا به يادگيري مهارت. هايشان استبر معلوليت
  ).21(شود يو موجب افزايش عزت نفس آنها م

باتوجه به نتايج تحقيقات و نظر روانشناسان و متخصصان، پرخاشگري يكي از مشكالت رايج در بين كودكان 
هاي ورزشي موجب ارتقاي سالمتي و كاهش دهند كه فعاليتماندة ذهني است، از طرفي تحقيقات نشان ميعقب

                                                           
1 .  Karremans 
2 . Setkowicz & Mazur 
3 . Gable – Halle  
4 . Aerobic 
5 . Majorrek , Tuchelmann & Heusser 
6 . Massion 
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ايران در اين زمينه انجام پذيرفته، و از طرفي  باتوجه به اينكه تحقيقات اندكي در. شودپرخاشگري افراد مي
در مورد پسران بوده و كمتر به دختران توجه شده است، پژوهش با هدف اثربخشي اغلب همين تحقيقات اندك 

 9پذير ماندة ذهني آموزشعقب) پسر و دختر(آموزان يك دوره فعاليت منظم ورزشي بر كاهش پرخاشگري دانش
گان انجام گرفت و اين فرضيه مطرح شد كه يك دوره فعاليت منظم ورزشي بر كاهش سال شهرستان لرد 15تا 

سال  15تا  9پذير ماندة ذهني آموزشعقب) پسر و دختر(آموزان هاي آن در دانشمقياسپرخاشگري و خرده
  .تأثير دارد

  

  روش تحقيق

آزمون با گروه كنترل و انتساب پس –آزمون شناسي، پژوهش حاضر از نوع آزمايشي با طرح پيشاز نظر روش
  ).6(شود ها از لحاظ اعتبار دروني محسوب ميتصادفي كه يكي از بهترين طرح

  گيريجامعه، نمونه و روش نمونه

پذير با سن تقويمي ماندة ذهني آموزشعقب) دختر 76پسر و  80(آموزان جامعة آماري پژوهش همة دانش
 ان لردگان واقع در استان چهارمحال و بختياري در سال تحصيليسال مشغول به تحصيل در شهرست 15تا  9

 28پذير شهرستان لردگان، با نظر متخصصان ماندة ذهني آموزشآموزان عقباز بين دانش. بودند 1389 – 90
هاي ورود به پژوهش به روش تصادفي ساده انتخاب، سپس به تصادف باتوجه به مالك) دختر 14پسر و  14(نفر 

  .گمارده شدند) دختر 7پسر و  7(و كنترل ) دختر 7پسر و  7(روه آزمايش در دو گ

  گيريابزار اندازه

توسط بهرامي، داورمنش و  1387آوري اطالعات عبارت بود از پرسشنامة پرخاشگري  كه در سال ابزار جمع
پذير ذهني آموزشپماندة آموزان ساخته شده است كه براي كودكان عقبقزل سفلو در فرم مربيان براي دانش

اين پرسشنامه شامل . آموزان تكميل شددر اين تحقيق پرسشنامه توسط معلمان دانش). 9(قابل استفاده است 
) 12ها از صفر تا دامنة نمره( 1 – 4اي است كه از مجموع آنها، سؤاالت سؤال با مقياس ليكرت چهار درجه 78

، پرخاشگري غيركالمي به خود سؤاالت )27ها از صفر تا نمرهدامنة ( 5 – 13پرخاشگري كالمي به خود سؤاالت 
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ها از صفر دامنة نمره( 32 – 78پرخاشگري كالمي به غير خود سؤاالت ) 54ها از صفر تا دامنة نمره( 14 – 31
ضريب پايايي اين پرسشنامه با استفاده از روش آلفاي . سنجدو پرخاشگري غيركالمي به غيرخود را مي) 141تا 
، پرخاشگري كالمي به 98/0، پرخاشگري غيركالمي به خود 89/0ونباخ در مورد پرخاشگري كالمي به خود كر

دست آمد كه حاكي از پايايي به 99/0و پرخاشگري كل  99/0، پرخاشگري غيركالمي به غيرخود 98/0غيرخود 
  ).9(اند ردهباالي اين پرسشنامه است و روايي صوري و محتوايي آن نيز را متخصصان تأييد ك

  آوري اطالعاتشيوة اجرا و نحوة جمع

) نفر 14(و كنترل ) نفر 14(صورت تصادفي به دو گروه آزمايش منظور اجراي آزمايش گروه نمونه بهبه
ماندة آموزان عقبآزمون در مورد هر دو گروه توسط معلمان دانشعنوان پيشآزمون پرخاشگري  به. تقسيم شدند

، 1فعاليت منظم ورزشي مبتني بر برنامة داون و فيت(اي سپس برنامة مداخله. جرا شدپذير اذهني آموزش
زمان تمرين و فعاليت ورزشي ). 15(روز انجام گرفت  3ماه و هر هفته  2روي گروه آزمايش به مدت ) 2010

كات و به كمك اي بود كه گروه آزمايش از طريق مشاهدة حراي و شيوة عمل به گونهدقيقه 45روزانه يك جلسة 
برنامة ورزشي در طول هر جلسه شامل راه رفتن و . هاي ورزشي پرداختندمربي ورزش به اجراي حركات و فعاليت

گيري و پرتاب كردن توپ، تعادل ايستا، شنا رفتن با صندلي، چابكي در دويدن، دويدن آهسته، جهيدن، هدف
هاي براي تنوع در فعاليت. حركات كششي آرام بودشوت كردن توپ، كشيدگي عضالت كمر و ران و راه رفتن و 

ورزشي ضمن رعايت و حفظ فشار برنامه در بعضي جلسات از برخي وسايل مثل توپ، طناب و حلقة هوال هوپ 
در پايان دورة . در طول اين مدت گروه كنترل هيچ آموزش و فعاليت ورزشي را دريافت نكردند. استفاده شد

  .آزمون بار ديگر روي دو گروه اجرا شدپسعنوان آزمون پرخاشگري به

                                                           
1 . Dunn & Fait 
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  هاوتحليل دادهروش تجزيه

هاي در سطح آمار توصيفي از شاخص. ها از آمار توصيفي و استنباطي استفاده شدوتحليل دادهبراي تجزيه
ع در سطح آمار استنباطي باتوجه به طرح تحقيق و نو. فراواني، جداول، ميانگين و انحراف معيار استفاده شد

افزار آماري  از طريق نرم. هاي تحليل كوواريانس مورد استفاده قرار گرفتآمده، روشدستهاي بهها و دادهفرضيه
)SPSS17 (استفاده شد 2و چندمتغيره 1متغيرهاز روش تحليل كوواريانس تك.  

  

  هاي تحقيقنتايج و يافته

اليت منظم ورزشي بر كاهش پرخاشگري فرضية تحقيق در پژوهش حاضر عبارت بود از اينكه يك دوره فع
براي آزمون اين فرضيه . سال، مؤثر است 15تا  9پذير ماندة ذهني آموزشعقب) پسر و دختر(آموزان دانش

 1آزمون مقايسه شد كه نتايج آن در جدول آزمون و پسهاي دو گروه آزمايش و كنترل در شرايط پيشميانگين
  .نشان داده شده است

  

  آزمونآزمون و پسهاي آزمايش و كنترل در پيشهاي آماري نمرة پرخاشگري گروهخصشا – 1جدول 

  انحراف معيار  ميانگين  نوع آزمون  تعداد  گروه

  595/20  142/83 آزمونپيش  14  آزمايش
  239/16  214/64 آزمونپس

  681/12  495/82 آزمونپيش  14  كنترل
  849/13  571/82 آزمونپس

  

آزمون تفاوت چنداني ندارد، هاي آزمايش و كنترل در پيشهاي گروهشود ميانگينده ميطور كه مشاههمان
هاي يافته. دهدآزمون كاهش چشمگيري در پرخاشگري گروه آزمايش را نشان ميها در پسميانگين  اما مقايسة

                                                           
1 . Ancova 
2 . Mancova 
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ماندة آموزان عقبشبر پرخاشگري دان) فعاليت منظم ورزشي(اي آمده دربارة اثربخشي برنامة مداخلهدستبه
  .خالصه و ارائه شده است 2پذير در جدول ذهني آموزش

  
، در مورد تأثير برنامة ورزشي بر پرخاشگري باتوجه به عضويت )Ancova(نتايج تحليل كوواريانس  – 2جدول 

  گروهي و جنسيت
مجموع  منابع تغيير

 مجذورات
درجة
 آزادي

ميانگين
 مجذورات

 نسبت
F 

 سطح
توان   ور اتامجذ  داري معني

  آزمون
  1  925/0  001/0 587/285 985/4432 1 985/4432  پيش آزمون

  1  874/0  001/0 208/160 806/2486 1 806/2486  گروه
  207/0  058/0  247/0 411/1 896/21 1 896/21  جنسيت

  149/0  038/0  353/0 899/0 959/13 1 959/13  گروه و جنس
       522/15 23 015/357  خطا
        28 000/159103  كل

  

 F، مقدار  )كمكي(عنوان متغير همپراش آزمون بههاي پيش، با در نظر گرفتن نمره2باتوجه به نتايج جدول 

ماندة دهد تفاوت بين عملكرد پرخاشگري كودكان عقباست كه نشان مي 208/160ها برابر با بين آزمودني
باتوجه به . معنادار است  >001/0Pنترل در سطح پذير در دو گروه آزمايش و كآموزش) پسر و دختر(ذهني 

ماندة و كنترل كودكان عقبهاي پرخاشگري دو گروه آزمايش توان گفت تفاوت بين نمرهمي 1نتايج جدول 
بر ) اي يك دوره فعاليت منظم ورزشيكنندة اين مطلب است كه برنامة مداخلهپذير بيانذهني آموزش

 87توان گفت كه است، مي 874/0با در نظر گرفتن ضريب اتا جدول كه برابر با . پرخاشگري آنها مؤثر بوده است
پذير ناشي از تأثير يك دوره ماندة ذهني آموزشدكان عقبشده در كاهش پرخاشگري كودرصد تغييرات حاصل

بنابراين فرضية تحقيق مبني بر تأثير يك دوره فعاليت منظم ورزشي بر كاهش . فعاليت منظم ورزشي است
توان نشان داد، مي 2طور كه نتايج جدول همان. پذير تأييد شدماندة ذهني آموزشآموزان عقبپرخاشگري دانش

. ها ايجاد نكرده استهاي پرخاشگري گروهتأثير معناداري در نمره P=  247/0ر جنسيت در سطح گفت كه متغي
ها به هاي پرخاشگري گروهتفاوت معناداري در نمره  P= 353/0همچنين اثر تعامل گروه و جنسيت در سطح 

  .وجود نياورده است

پذير در دو گروه آزمايش و كنترل وزشماندة ذهني آمبراي بررسي تفاوت موجود بين عملكرد كودكان عقب
هاي پرخاشگري كالمي به خود، پرخاشگري غيركالمي به خود، پرخاشگري كالمي به غير خود و مقياسدر خرده
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پرخاشگري غيركالمي به غير خود، پيش فرض آماري، المبداي ويلكز، محاسبه و مشخص شد تفاوت بين عملكرد 
  .نشان داده شده است 3نتايج آن در جدول . تمعنادار اس  001/0دو گروه در سطح 

  
  هاي پرخاشگريمقياسفرض تساوي واريانس خردههاي آماري پيشآزمون – 3جدول 

  ضريب اتا  داري سطح معني  فرض درجه آزادي Fنسبت ارزش  آزمون

  962/0  001/0 4 260/120 038/0  المبداي ويلكز

  

هاي پرخاشگري در اين پژوهش، از مقياسمورد خردهشده در هاي فرعي مطرحمنظور بررسي فرضيهبه
  .نشان داده شده است 4استفاده شد كه نتايج آن در جدول ) مانكوا(تحليل كوواريانس چندمتغيره 

  
) پسران و دختران(هاي آزمايش و كنترل هاي گروهدر مورد نمره) Mancova(نتايج تحليل مانكوا  – 4جدول 

  هاي پرخاشگريمقياسدر خرده
منابع 
مجموع   متغيرهاي وابسته  تغيير

  مجذورات
درجة 
  آزادي

ميانگين 
 Fنسبت   مجذورات

سطح 
  معناداري

ضريب 
  اتا

توان 
  آزمون

ش 
پرا

هم
ير 

متغ
)

كي
كم

(  

  1  627/0  001/0  651/175  597/25  1  597/25  پرخاشگري كالمي به خود

  1  809/0  001/0  380/156  742/99  1  742/99  پرخاشگري غيركالمي به خود

  1  760/0  001/0  326/126  586/320  1  586/320  پرخاشگري كالمي به غيرخود

  1  898/0  001/0  727/486  316/1165  1  316/1165  پرخاشگري غيركالمي به غيرخود

روه
گ

  

  1  889/0  001/0  016/37  394/5  1  394/5  پرخاشگري كالمي به خود

  1  877/0  001/0  148/93  411/59  1  411/59  پرخاشگري غيركالمي به خود

  1  852/0  001/0  594/69  614/176  1  614/176  پرخاشگري كالمي به غيرخود

  1  957/0  001/0  131/194  785/464  1  785/464  پرخاشگري غيركالمي به غيرخود
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عنوان متغيرهاي همپراش آزمون بههاي پيشدهد، با در نظر گرفتن نمرهنشان مي 4كه نتايج جدول همچنان
مقياس پرخاشگري كالمي به پذير در خردهماندة ذهني آموزشآموزان عقباوت بين عملكرد دانش، تف)كمكي(

و  F=  138/93و  df=  1، پرخاشگري غيركالمي به خود با   >001/0Pو  F=  037/16و  df=  1خود با 
001/0 P<  1، پرخاشگري كالمي به غير خود با  =df  594/69و  =F  001/0وP<  رخاشگري ، همچنين پ

 معنادار است كه نشان از اثربخشي برنامة   >001/0Pو  F=  594/69و  df=  1غيركالمي به غير خود با 

  .هاي پرخاشگري در گروه آزمايش داردمقياسبر كاهش پرخاشگري، در خرده) فعاليت منظم ورزشي(اي مداخله
  

  گيريبحث و نتيجه

پسر و (آموزان يت منظم ورزشي بر كاهش پرخاشگري دانشاين پژوهش با هدف تعيين تأثير يك دوره فعال
 اثر فعاليت منظم ورزشي . ساله شهرستان لردگان انجام گرفت 15تا  9پذير ماندة ذهني آموزشعقب) دختر

نتايج نشان داد ميزان پرخاشگري . عنوان متغير وابسته بررسي شدعنوان متغير مستقل بر پرخاشگري بهبه
. كاهش يافته است) يك دوره فعاليت منظم ورزشي(اي آزمايش تحت تأثير برنامة مداخله هاي گروهآزمودني

اي ممكن است اگرچه در روش و نوع برنامة مداخله. ها همسو و همخوان استنتيجة اين پژوهش با برخي يافته
 ، )2006(و مازور  هاي ست كوئيزهاي اين تحقيق با يافتهيافته. ها با هم تفاوتي داشته باشنداين پژوهش

، شجاعي و همتي )2006(، ميشن )2004(، ماژورك، تاچلمن و هوسر )1993(هال، هال و باري چونگ  –گابل 
  ).1، 7، 8، 18، 20، 21، 26(، در يك راستاست )1388(و افروز و همكاران ) 1382(، غباري بناب و نبوي )1385(لو علمدار 

هاي ذكرشده در طور كه عوامل مختلفي باتوجه به نظريهگفت همان توانهاي اين پژوهش ميدر تبيين يافته
اين پژوهش مانند عوامل زيستي و وراثتي، يادگيري محيطي و پردازش شناختي در بروز رفتار پرخاشگرانه 

هاي مختلفي در زمينة كاهش يا كنترل رفتارها و تمايالت پرخاشگرانه مطرح ، بنابراين ديدگاه)5(دخالت داشتند 
هاي زيستي، را باتوجه ديدگاه) يك دوره فعاليت منظم ورزشي(اي اين پژوهش ستند كه تأثير برنامة مداخلهه

  :توان به شرح زير تبيين كرديادگيري محيطي و شناختي مي



  پذير ماندة ذهني آموزش آموزان عقب تأثير يك دوره فعاليت منظم ورزشي بر پرخاشگري دانش 

 

 

101

آموزان گروه آزمايش در اثر يك دوره فعاليت از نظر ديدگاه زيستي و فيزيولوژيكي، كاهش پرخاشگري دانش
شود، زيرا در اثر ورزش ريزي است كه موجب آرامش رواني ميدليل ترشح غدد دروناحتماالً به منظم ورزشي،

  ).8(گذارد تأثير مي كاهش پرخاشگري بردر نتيجه شود و  شود كه موجب آرامش بدن ميطبيعي ترشح مي 1ياتوپا

ان خون و تنظيم دستگاه برنامه و فعاليت ورزشي از طريق ايجاد تغييرات فيزيولوژيكي همچون تنظيم جري
درمان اختالالت عصبي و . شودكند و سبب كاهش پرخاشگري ميعروقي به آرامش اعصاب كمك مي –قلبي 

هاي سروتونين و دوپامين در كرتكس پيشاني و اصالح عصب روانشناختي، اصالح تعامالت نامناسب بين سيستم
  ).14، 17(شناسي هستند گري از ديدگاه زيستهاي مفيدي در زمينة كاهش پرخاشعادات غذايي مردم راه

هاي رواني، هاي ورزشي مهارتتوان گفت كه افراد در گروهاز نظر ديدگاه رفتاري و يادگيري اجتماعي، مي
كنند كه به سهم اجتماعي، رفتاري و ارتباطي الزم را براي حضور در صحنة روابط فردي و اجتماعي كسب مي

  همچنين ). 1(دهد شود و پرخاشگري را كاهش ميافراد به رفتار ديگران مي خود موجب پاسخ سازندة اين
هاي اجتماعي او در عالوه درمان نواقص مهارتهاي كودك بهتوان گفت كه ممكن است تغيير شناختمي

برنامة ورزشي . جاي رفتارهاي پرخاشگرانه و كاهش پرخاشگري مؤثر بوده استجايگزيني رفتارهاي مطلوب به
كند كه اي و اصالح و پردازش شناختي سوگيرانه فراهم ميهاي سازگارانه و مقابلهتري را براي فراگيري مهارتبس

  ).24(شود موجب كاهش پرخاشگري مي

اي، هايي نيز داشت؛ از جمله محدود كردن پژوهش به الگوي خاصي از برنامة مداخلهاين تحقيق محدوديت
بنابراين در . ها و نمونة كوچكي از جامعة آماريآوري دادهر خاصي براي جمعآموزان، ابزاگروه خاصي از دانش

  .تعميم نتايج اين پژوهش بايد جانب احتياط را رعايت كرد

ديدة بينايي، آموزان استثنايي مانند آسيبهاي دانششود كه اين پژوهش روي ديگر گروهپيشنهاد مي
 شود كه اثر برنامة همچنين پيشنهاد مي. انجام گيرد... ديدة شنوايي، معلوالن جسمي و حركتي و آسيب

هزينه و قابل دسترس روي اختالالت عنوان رويكرد درماني كمشده در اين پژوهش بهكار گرفتهاي بهمداخله
  . هاي آتي مدنظر قرار گيردرفتاري و روانشناختي در پژوهش

                                                           
1 . Opiate 
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استثنايي و (و متناسب در همة مدارس كشور هاي ورزشي مناسب شود كه فعاليتدر پايان پيشنهاد مي
صورت روزانه و به) هادبستاني، دبستان، راهنمايي، دبيرستان و دانشگاهپيش(و در همة مقاطع تحصيلي ) عادي

  .منظم اجرا شود
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