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 چکیده

انجام  يراب هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر آموزش ورزش تیراندازي با تفنگ بادي بر پرخاشگري دختران نوجوان بود.
آموز دختر دانش 30منظور تعداد . بدیندش استفاده آزمونپس – آزمونشیبا گروه کنترل و پ یتجربمهیپژوهش از طرح ن

و کنترل قرار  طور تصادفی در دو گروه آزمایشانتخاب شدند و بهصورت نمونۀ در دسترس سال) به 16±1/1( پرخاشگر
عنوان ابزار سنجش پرخاشگري استفاده شد. گروه ) به1992گرفتند. در این مطالعه از پرسشنامۀ پرخاشگري باس و پري (

ز هر دو گروه ا نظر مربی آموزش تیراندازي دیدند. در پایان جلسات دقیقه) تحت 60جلسه (هر جلسه  12آزمایش به مدت 
عمل آمد. نتایج آزمون تحلیل واریانس مرکب دوعاملی نشان داد آموزش تیراندازي به کاهش معنادار آزمون بهپس

بدنی  اما آموزش تیراندازي بر پرخاشگري پرخاشگري، پرخاشگري کالمی، خصومت و خشم دختران نوجوان منجر شد؛
تواند نقش مهمی در هاي ورزش تیراندازي با تفنگ میرسد جو و ویژگیینظر مدختران نوجوان اثر معناداري نداشت. به

 ایجاد احساس آرامش و کاهش پرخاشگري داشته باشد.

 
 هاي کلیديواژه

 تیراندازي، خشم، خصومت، نوجوان. پرخاشگري،
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 مقدمه

انجام شده است که با هدف آسیب یا صدمه به موجود زنده دیگري پرخاشگري شکلی از رفتار هدایت

ناپذیر کنند و آن را امري اجتنابعنوان یک غریزه بیان میگیرد. برخی نظریات پرخاشگري را بهمی

پرخاشگري را مانند تمام رفتارهاي انسانی قابل  1که نظریۀ یادگیري اجتماعی بندورادانند، درحالیمی

نظریات . مدل عمومی پرخاشگري تمام خرده)1(داند آموزش و یادگیري و آن را رفتاري آموختنی می

کند عوامل متعدد بروز پرخاشگري و دهد و سعی میپرخاشگري را در چارچوب کالن مفهومی قرار می

ها، مسیرها سه بخش وروديهاي قطعی کاهش آن را با نگاهی جامع بیان کند. این مدل متشکل از شیوه

کننده در کند. دو عامل اصلی و تعیینگیري رفتار پرخاشگرانه را بیان میو نتایج است و فرایند شکل

ها، خود شخص و موقعیتی است که در آن قرار دارد. این عوامل شخصی و موقعیتی ورودي قسمت ورودي

و  عیت درونی از تعامل احساسات، شناختشوند. این وضسبب تغییر در وضعیت درونی فعلی افراد می

شود و از طریق تغییر در هریک از این سه مسیر است که وضعیت درونی انگیختگی هر فرد مشخص می

تغییر در وضعیت درونی فعلی شخص بر فرایند ارزیابی و  گیرد.فرد در شرایط بروز پرخاشگري قرار می

 .)2(است که دست به اقدامی فکرشده یا ناگهانی خواهد زد  گذارد و در این هنگامگیري وي تأثیر میتصمیم

نوجوانی، تغییر در وضعیت درونی فرد است. توان گفت که س مدل عمومی پرخاشگري، میبراسا

هاي زیستی، روانی، رفتاري، اخالقی و اي بین کودکی و بزرگسالی است که در همۀ زمینهنوجوانی مرحله

مله بحران بلوغ ها (از جها، بحرانشود. نوجوانان با مشکالت رفتاري، تعارضاجتماعی تغییراتی ایجاد می

توان مواردي از جمله داشتن روحیات پرخاشگري، هاي نوجوانان میشوند. از ویژگیو هویت) مواجه می

هاي مشکوك، زودرنجی و متأثر شدن و عصبانی کاري و دوستیگیري، کنجکاوي، پنهانناتوانی در تصمیم

هاي هیجانی است. نوجوان از محرك ها و عواطف نوجوان تند و شدیدو هیجانی شدن را نام برد. هیجان

ریز) و تغییر گرایش او به شود و علت آن نامتعادل شدن ترشحات غدد داخلی (درونسرعت متأثر میبه

یک مرحلۀ عبور در تمام  عنوانبه. در واقع، رفتارهاي پرخاشگرانه در مرحلۀ نوجوانی )3(محیط است 

دست آوردن قدرت بدنی، جدایی و فاصله گرفتن وجود دارد و طی آن نوجوان براي به هازمانو  هافرهنگ

 .)4( کندیمدست آوردن احساس هویت مستقل ستیزه از خانواده، کسب روابط جدید و به

عنوان یک عامل از سوي دیگر، براساس مدل عمومی پرخاشگري، فعالیت ورزشی ممکن است به

                                                           
1. Bandora 
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هاي ورزشی تیراندازي است. این فعالیت موقعیتی (ورودي) بر وضعیت درونی فرد اثرگذار باشد. یکی از

 هايجنبه. دارد قرار ورزشی علوم متخصصان مورد توجه مختلف جهات از که است ورزشی تیراندازي

 تیراندازي روانی هاياما جنبه شود؛می واقع مورد توجه و شدهشناخته  بیشتر هر روز تیراندازي جسمانی

ورزش تیراندازي با تفنگ بادي محیط آرامی . است مطالعه نیازمند آن بدنی هايجنبه از بیش احتماالً

طلبد. ورزش تیراندازي، ورزش رقابتی است و براساس دقت و سرعت دارد و تمرکز و دقت زیادي را می

اي که افراد براي باال بردن سطح گونهموقع است و رابطۀ مستقیمی با قدرت تمرکز دارد، بهگیري بهتصمیم

هاي بدنی و شناختی شان دادند که فعالیتتحقیقات گذشته ن .)5(آورند به تیراندازي روي میتمرکز خود 

هاي تحقیق مالمیر و توانند نقش ورودي در تغییر وضعیت درونی فرد داشته باشند. براي مثال یافتهمی

. )6(شود ) نشان داد که فعالیت بدنی موجب کنترل خشم و کاهش پرخاشگري می2019همکاران (

ی را بر پرخاشگري زنان آزمودند و هاي خودکنترلهاي بدنی و مهارت) فعالیت2017زاده و لطفی (قربان

. )7(نتیجه گرفتند در گروهی که فعالیت بدنی داشتند، خودکنترلی و پرخاشگري بهبود یافت 

تواند به کاهش پرخاشگري نوجوانان منجر ) بیان کرد فعالیت زیربیشینۀ کاراته می1995الزمانی (صاحب

 2گري) براي نوجوانان از تعدیل احساس شرم و مداخلۀ خودسرزنش2020( 1. وانگ و سانگ)8(شود 

) نشان دادند که از طریق 2019و همکاران ( 3چویی .)9(استفاده کردند که به کاهش پرخاشگري انجامید 

و  4. چن)10(ن پرخاشگري را در ورزشکاران کاهش داد توابهبود روابط تیم و افزایش ارتباط مربی می

) دریافتند که هرچه خودکارامدي و خودکنترلی در ورزشکاران بیشتر باشد، پرخاشگري 2019همکاران (

هاي هوش هیجانی به کاهش ) آموزش مهارت2015. در تحقیق میرخزیمه ()11(دهند کمتري نشان می

آموزان ) دریافت بین میزان پرخاشگري دانش2001. صادقی ()12(پرخاشگري دختران نوجوان منجر شد 

 این به )1967( 5از سویی نظریۀ اثر سالح برکویتز و لوپاژ .)13(هاي مختلف، تفاوت وجود دارد رشته

 پرخاشگري دادن نشان براي افراد تحریک باعث تواندمی اسلحه حضور و وجود که دارد اشاره موضوع

 جهینت و در شودیم جانیه جادیا سبباثر سالح، در معرض سالح قرار گرفتن  یۀنظر شود. براساس بیشتر

 .)14( دهدینشان م يشتریب يفرد پرخاشگر

                                                           
1. Wang & Sang 
2. Self-blaming strategy 
3. Choi 
4. Chen 
5. Berkowitz & LePage, Weapon's effect 
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عنوان  )2009ی (در تحقیقناگتگال و همکاران تیر) در زمینۀ تیراندازي (با استفاده از سالح هفت

 یعضا حتا رینسبت به سا يخصمانه و پرخاشگرانه کمتر يرفتارها زانیم يزراندایانجمن ت يکردند اعضا

مقایسه -گال و همکاران از نوع علیبا توجه به اینکه تحقیق ناگت. )15( زا نشان دادندتنش هايموقعیتدر 

مهارت هاي تیراندازي (تحقیق تجربی)، کسب رو تحقیق حاضر سعی دارد با آموزش مهارتبوده است، ازاین

وهش حاضر با بنابراین، پژ در نوجوانان را بررسی کند. يپرخاشگر زانیم بر کنترل خشم فرد و يراندازیت

هاي ورزش تیراندازي با تفنگ بادي در پی پاسخگویی به این پرسش است که آیا ورزش ژگیتوجه به وی

از طریق  ر مدل عمومی پرخاشگري وارد شود وعنوان یک ورودي دتواند بهتیراندازي با تفنگ بادي می

 آموزش و تمرین میزان پرخاشگري دختران نوجوان را کاهش دهد؟

 

 شناسیروش

نگر است. طرح دهو از نظر زمان آین تجربینظر هدف کاربردي، از نظر محتوا نیمهروش پژوهش حاضر از 

آزمون با گروه کنترل است. جامعۀ آماري پژوهش تمامی دختران پس-آزمونپژوهش حاضر از نوع پیش

پرسشنامۀ پرخاشگري در یکی از مدارس  120منظور تعداد نوجوان غیرورزشکار شهر کرج بودند. بدین

ن سابقه دختر نوجوان با نمرة پرخاشگري باال، بدو 30 بین دختران نوجوان توزیع شد. سپس شهر کرج

) تجربی گروه نفر 15( گروه دو به تصادفی صورتو به صورت داوطلبانه انتخاب شدهدر ورزش تیراندازي به

 شدند. تقسیم) کنترل گروه نفر 15( و

 گیريابزار اندازه

 با وزن 1400مدل والتر اي.جی تفنگ از تیراندازي آموزش استفاده شد: براياز دو ابزار  در این مطالعه

) 1992استفاده شد. همچنین از پرسشنامۀ پرخاشگري باس و پري ( آلمان کیلوگرم، ساخت 5/3 تقریبی

 4عبارت و  29براي سنجش پرخاشگري استفاده شد. این پرسشنامه، یک ابزار خودگزارشی و شامل 

است. امتیازات این پرسشنامه  5و خصومت 4، خشم3، پرخاشگري کالمی2گري بدنیمقیاس پرخاشخرده

امتیاز، نه شبیه من است نه  4امتیاز، تا حدودي شبیه من است  5عبارت است از: کامالً شبیه من است 

                                                           
1. WALTHER LG 400 
2. Physical aggression 
3. Verbal aggression 
4. Anger 
5. Hostility 
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امتیاز. دو  1امتیاز، اصالً به من شبیه نیست  2امتیاز، تا حدودي شبیه من نیست  3شبیه من نیست 

ها شود. نمرة کل براي پرخاشگري با مجموع نمرات زیرمقیاسگذاري میطور معکوس نمرهبه 16و  9 عبارت

؛ 29-25-22-16-13-11-8-5-2. سؤاالت مربوط به پرخاشگري بدنی شامل )16(آید دست میبه

-17-15-10-7-3خصومت  و 28-23-19-18-12-9-1؛ خشم 27-21-14-6-4 پرخاشگري کالمی

سال ساخته شده  22تا  18هاي سنی نوجوانان و جوانان است. این پرسشنامه براي گروه 20-24-26

است. ضریب آلفاي کرونباخ براي عوامل خشم، پرخاشگري بدنی، پرخاشگري کالمی و خصومت برابر با 

 .)17(بود  70و  77/0، 79/0، 83/0

آزمون عنوان پیشمنظور انتخاب در پژوهش بهکنندگان بهآزمون، نمرة پرخاشگري شرکتدر پیش

دقیقه به  60جلسه در هفته و هر جلسه به مدت  3درنظر گرفته شد. در مرحلۀ مداخله، گروه تجربی 

ري مهارت تیراندازي پرداختند. یک مربی باتجربه و داراي مدرك مورد تأیید جلسه به یادگی 12مدت 

آزمون، پرسشنامۀ فدراسیون تیراندازي در تمامی جلسات تمرین حضور داشت. در نهایت، در مرحلۀ پس

ذکر است آوري شد. شایان کنندگان در همان سالن تیراندازي توزیع و جمعپرخاشگري بین تمام شرکت

آزمون آزمون و پسدادند، اما در پیشکنترل در مدت پژوهش کارهاي روزمرة خود را انجام میکه گروه 

 شرکت کردند.

 پروتکل آموزش و تمرین

 
 

کنندگان در حال شلیک . شرکت1شکل   
دوم ۀبه سیبل در جلس  

شلیک «کنندگان در حال اجراي . شرکت2شکل 

 نهم ۀدر جلس »استقامتی بعد از یک دقیقه
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 پروتکل آموزش و تمرین جلسات تیراندازي. 1دول ج

 گیري و شلیک کردننحوة حالتمتر، اجزاي تفنگ،  10آشنایی با رشتۀ تفنگ بادي  جلسۀ اول

 ه سیبلبتوضیح در مورد گرم کردن و تمرینات تعادلی مناسب رشتۀ تیراندازي و شلیک  جلسۀ دوم

 جلسۀ سوم
) انجام ...هاي بدن (پا و دست و جاي گونه تفنگ وکردن ایرادات حالتبرطرف 

 هاي خشک و عاديشلیک

 مسابقه و اولین رکوردگیريخشک کار کردن،  جلسۀ چهارم

 جلسۀ پنجم
شه و ما یخالصی، لیتکم اتیعمل ک،یتنفس قبل و موقع شل ةو آموزش دربار حیتوض

 یکمک بلیبه س کیچکاندن آن در دو مرحله و در آخر شل

 کیشل یلیتکم اتیعمل تیو رعا یکمک بلیجمع زدن به س نیتمر جلسۀ ششم

 جلسۀ هفتم
مانند طرز  یراداتیتک افراد، اکردن. رفع اشکاالت تک کیخشک و شل نیتمر

 رهیچکاندن ماشه و غ ،یلیتکم اتیانجام عمل ستادن،یا

 با چشمان بسته کیشلتمرین  جلسۀ هشتم

 قهیدق کیبعد از  یاستقامت کیشلتمرین  جلسۀ نهم

 مربی» آتش«تمرین شلیک پس از شلیک با فرمان  جلسۀ دهم

 دوم يریمسابقه و رکوردگ ي،ریگکردن و قلقخشک کار  جلسۀ یازدهم

 تمرین خشک و شلیک عادي جلسۀ دوازدهم

 
 هاي آماري  روش

میانگین، انحراف استاندارد، از آزمون ها از آمار توصیفی مانند در این پژوهش براي توصیف داده

ها و فرض نرمال بودن دادهیشپها و با توجه به براي بررسی مفروضۀ توزیع طبیعی داده 1ویلک-شاپیرو

ها مطابق با نتایج آزمون شاپیروویلک و آزمون لوین براي تحلیل مقایسۀ تأثیر متغیر همگنی واریانس

عنوان متغیر همپراش آزمون در این تحقیق بهیشپاستفاده شد. اثر مستقل بر وابسته از تحلیل کوواریانس 

 19نسخۀ  SPSSافزار و با استفاده از نرم 05/0سطح  . تمامی عملیات آماري در)18(درنظر گرفته شد 

 انجام گرفت.

 

                                                           
1. Shapiro–Wilk Test 
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 نتایج و یافته هاي تحقیق

عوامل پرخاشگري (کالمی، بدنی، خصومت، خشم و نمرة کلی پرخاشگري)  اریمع انحرافمیانگین و 

 است. شده ارائه 2آزمون در جدول آزمون و پسي آزمایش و گواه در مرحلۀ پیشهاگروهدر 

 

 هاي توصیفی مربوط به متغیرهاي تحقیق. یافته2 جدول

 گروه متغیر
 آزمونپس آزمونپیش

 انحراف استاندارد میانگین انحراف استاندارد میانگین

 کالمی
 72/2 0/16 76/2 26/14 گواه

 38/2 60/14 44/2 86/15 آزمایش

 بدنی
 32/6 53/24 40/6 86/25 گواه

 81/5 46/22 33/7 60/25 آزمایش

 خصومت
 09/5 86/24 28/5 40/24 گواه

 90/5 40/21 99/4 33/25 آزمایش

 خشم
 53/5 26/24 88/5 20/23 گواه

 53/4 86/20 27/4 53/22 آزمایش
 يپرخاشگر

 کلی)(
 28/13 66/89 54/13 73/87 گواه

 21/13 33/79 81/13 33/89 آزمایش
 

متغیره پرداخته از آزمون تحلیل کوواریانس تک گروهی با استفادههاي بیندر ادامه به بررسی تفاوت

 شد.

هاي پژوهش در متغیرهاي شود که تفاوت معناداري بین گروهمشاهده می 3براساس نتایج جدول 

)، sig ،287/0=,η2 87/10=F=003/0)، خصومت (sig ،323/0=,η2 88/12=F=001/0پرخاشگري کالمی (

) sig ،638/0=,η2 59/47=F=0001/0پرخاشگري کلی () و نمرة sig ،146/0=,η2 63/4=F=04/0خشم (

با ). sig ،055/0=,η2 57/1=F=22/0نبود (وجود دارد، اما این تفاوت در عامل پرخاشگري بدنی معنادار 

 ، خشم و پرخاشگري کلیخصومت پرخاشگري کالمی، یرهايگفت در متغ توانیتوجه به مجذور اتا، م

تغییرات  1نمودار . است متغیر مستقلاز  یناش هاتفاوت یندرصد از ا 8/63و  6/14، 7/28، 3/32 یبترتبه

 دهد.آزمون نشان میآزمون و پسهاي گواه و آزمایش را در مراحل پیشعوامل پرخاشگري در گروه
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 متغیرهاي وابسته آزمونپسمتغیره در نمرات . نتایج تحلیل کوواریانس تک3 جدول

 

 
 هاي گواه و آزمایشدر مراحل مختلف تحقیق در گروه.تغییرات نمرات پرخاشگري 1نمودار 
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گواه آزمایش

 اثر متغیر
مجموع 
 مجذورات

Df 
میانگین 
 مجذورات

F sig Eta 

 کالمی
 323/0 001/0 880/12 194/43 1 194/43 گروه
 354/3 27 546/90 خطا

   
  30 0/7221 کل

 بدنی
 055/0 220/0 576/1 817/26 1 817/26 گروه
 017/17 27 461/459 خطا

 
  30 0/17633 کل

 خصومت
 287/0 003/0 879/10 121/134 1 121/134 گروه
 328/12 27 863/332 خطا

 
  30 0/16996 کل

 خشم
 146/0 040/0 633/4 949/64 1 949/64 گروه
 020/14 27 529/378 خطا

 
  30 0/16081 کل

 پرخاشگري
 کلی)(

 638/0 0001/0 596/47 143/1038 1 143/1038 گروه
 812/21 27 917/588 خطا

 
  30 0/219921 کل
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 گیريو نتیجه بحث

هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر آموزش و ممارست ورزش تیراندازي با تفنگ بادي بر پرخاشگري 

داشتند، در مقایسه با گروه ها نشان داد گروهی که آموزش و ممارست تیراندازي دختران نوجوان بود. یافته

هاي این پژوهش کنترل، کاهشی در پرخاشگري، پرخاشگري کالمی، خشم و خصومت نشان دادند. یافته

)، 2019)، چوي (2019)، مالمیر (2009هاي ناگتگال و همکاران (با نظریۀ پاالیش هیجانی و نتایج پژوهش

. کاهش در پرخاشگري کلی )6 ،8 ،10 ،15 ،19(همسوست  )1995الزمانی ()، صاحب2013تیموري (

 شود؛اي است که موجب افزایش تمرکز، صبر و آرامش میممکن است به این دلیل باشد که تیراندازي رشته

تواند پرخاشگري را کاهش دهد، زیرا تنش فیزیکی و براساس نظریۀ پاالیش هیجانی، ورزش و تمرین می

هاي ورزشی، فرصتی است براي کند. همچنین شرکت در ورزش و فعالیتاحساس خشم را کمتر میو 

تیمی، مربی، هوادار، توانند  همآشنا شدن، سازگاري و برقراري ارتباط با افراد مختلف که این افراد می

رزشی و یک گروه که فرد وارد یک رشتۀ ورقیب و یا دیگر افراد مرتبط با محیط ورزشی فرد باشند. همین

شود و با آنها ارتباط برقرار بر اینکه با افراد و روحیات مختلف برخورد دارد و آشنا میشود، عالوهورزشی می

هاي ورزش سبب کند، باید قوانین و هنجارهاي آن رشتۀ ورزشی را نیز رعایت کند. همین ویژگیمی

واجهه با مسائلی یکسان، رفتارهاي پرخاشگرانۀ شود فرد ورزشکار در مقایسه با فرد غیرورزشکار در ممی

 .)20(ي را از خود بروز دهد کمتر

هاي توان نتیجه گرفت که در مدل عمومی پرخاشگري، در رویاروییهاي این پژوهش، میبراساس یافته

در آن فرد است که  یتیها، خود شخص و موقعيدر قسمت ورود کنندهتعیینو  یدو عامل اصلاجتماعی، 

 نی. اشوندمیافراد  یفعل یدرون تیوضع رییتغ سبب يورود یتیو موقع یعوامل شخص نیقرار دارد. ا

در  رییتغ قیو از طر شودمشخص میهر فرد  یختگیاز تعامل احساسات، شناخت و انگ یدرون تیوضع

بنابراین،  ؛)2(گیرد میقرار  يبروز پرخاشگر طیفرد در شرا یدرون تیاست که وضع ریسه مس نیاز ا کیهر

لیل ماهیت دعنوان عامل موقعیتی) بهرسد قرار گرفتن در موقعیت آموزش ورزش تیراندازي (بهنظر میبه

منزلۀ یکی از مسیرهاي تغییردهندة وضعیت درونی فرد) اثر داشته و به ورزش تیراندازي برانگیختگی (به

کاهش انگیختگی منجر شده است. در واقع، این تغییرات در وضعیت درونی فعلی افراد از مسیر انگیختگی 

د آموزش تیراندازي به کاهش رسنظر میبنابراین، براساس مدل عمومی پرخاشگري، به دهد؛رخ می

توان به نظریۀ الگوي همچنین، می انگیختگی منجر شده و در نتیجه بروز پرخاشگري را کاهش داده است.

گیرند. در نتیجه نقش اشاره کرد. براساس نظریۀ یادگیري اجتماعی بندورا، افراد از طریق مشاهده یاد می
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. )21(حدودي از رفتارهاي پرخاشگرانۀ آنها پیشگیري کند  تواند تامواجهۀ آنها با الگوي نقش مناسب می

و  هایی مانند آرامش، صبوري و جدي بودن داشتجلسات ویژگیدر این پژوهش مربی حاضر در 

کردند، تشویق کنندگانی را که مؤدبانه صحبت کرده و نظم و قوانین سالن تیراندازي را رعایت میشرکت

و همچنین تقویت  )21(ترین الگوهاي نقش باشند توانند اصلیکرد. از آنجا که مربیان و معلمان میمی

ها سبب کنندهشرکت مثبت (دادن ساچمۀ بیشتر براي شلیک)، هنگام ارتباط کالمی خوب با مربی و سایر

رود یادگیري عواملی چون نظم، مقررات، احترام، اخالق رخاشگري کالمی آنها شد. احتمال میکاهش پ

ها و از طرف دیگر تخلیۀ انرژي (پرخاشگري) ها و تاکتیکشده در کنار تکنیکگرفته عنوان رفتار یادمربی به

ویان را کاهش داده در محیطی مناسب با شرایط قانونی زیر نظر فردي به نام مربی سطح پرخاشگري هنرج

 .)8(است 

پرخاشگري  .نداشت معناداري ثرا بدنی پرخاشگري بر تیراندازي در این پژوهش آموزش و تمرین

شود. کند و دستخوش تغییر نمیراحتی ظهور پیدا نمیبدنی، شکل شدیدتري از پرخاشگري است و به

علت باشد که در ورزش تیراندازي، این براساس نظریۀ پاالیش و تخلیۀ هیجانی، ممکن است به 

 اي، آرام و ثابت باقی بماند؛در نقطههاي شدید فیزیکی وجود ندارد و فرد باید وجوش و فعالیتجنب

تواند انرژي مضاعف خود را تخلیه کند. در نتیجه ممکن است بر پرخاشگري بدنی بنابراین نوجوان نمی

 ۀاو اثر رشت ، زیرااست مغایر) 1995( یالزمانصاحب تحقیق جیبا نتا افتهی نیا آنها تأثیرگذار نبوده است.

 ،ندارد یهمخوان زی) ن2013( يموریتنتایج پژوهش عالوه با هب .)8( کار کرده بود يکاراته را بر پرخاشگر

 موزشآ ۀجلس 12، اما پژوهش حاضر شامل )19(او روزانه و به مدت دو ماه بوده است  ناتیمرت رایز

 بود. يراندازیت

 که باشد این است دلیل این نتیجه ممکن .شودمی خشم کاهش سبب تیراندازي همچنین، آموزش

 از آمدن بیرون موقع سالح دریچۀ گذاشتن باز(خاص  قوانین و قواعد داشتن دلیلبه تیراندازي، محیط

 صحبت( بودن آرام و) غیره و آن با برنگشتن و سیبل راستاي در فقط سالح گیرينشانه یا آتش خط

 قانونمند و بیاموزند انضباط افراد که شودمی سبب) بهتر گیرينشانه و تمرکز افزایش براي کسی با نکردن

 تمرکز و عمیق هايتنفس با تیراندازي موقع ناچارند افراد و کندایجاد می آرامی را جو  قانون و نظم شوند؛

 نوجوانان هیجانی و تنش حالت متضاد کامالً آرامش این. باشند آرام کامالً خوب، شلیک داشتن براي کردن،

 یک در تواندنمی بدن. )21(شود می ناشی قیدوبند از و است شدید هیجانی حالت خشم، طرفی از. است

 شلیک هنگام آرامش حفظ منظوربه تیراندازي، هنگام بنابراین آرامش؛ هم و باشد تنش دچار هم زمان
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 نظریۀ براساس دهد،می انجام را شلیک عمل فرد کهزمانی همچنین یابد،می کاهش خشم هیجانِ کردن

 جیپژوهش با نتا نیا يهاافتهی .شودمی او پرخاشگري کاهش و هیجان ریزيبرون سبب هیجانی، پاالیش

 يموری)، ت2010)، بشارت (2001( ی)، صادق1995( یالزمانصاحب )،2020وانگ و سانگ ( يهاپژوهش

 .)1 ،8 ،9 ،13 ،19 ،22( همسوست یجانیه شیپاال یۀ) و نظر2014و همکاران ( ي)، جعفر2013(

 رانهپرخاشگ نگرش به خصومت .داشت معناداري اثر خصومت کاهش بر تیراندازي در نهایت، آموزش

 ارزیابی و زیانبار ثابت نگرش عنوانبه که است شخصیتی ویژگی یک شود. همچنین خصومتمی اطالق

هاي الش و برنامهبنابراین تغییر و کاهش آن مستلزم ت ؛)23(شود می تعریف اشخاص و رویدادها از منفی

) که نشان دادند 2014) و جعفري (2004تر و بیشتري است. این یافته با نتایج پژوهش رافضی (جدي

 ،24(شود، همخوان است پرخاشگرانه می احساس و پرخاشگرانه آموزش کنترل خشم سبب کاهش فکر

شده تمرین و آموزش تیراندازي بود و از مداخالتی مانند آموزش زیرا در پژوهش حاضر، مداخلۀ ارائه ؛)1

 ه دشد.کنترل خشم استفاده نشد، با وجود این موجب تغییرات معنادار در میزان خصومت گروه مداخل

این تحقیق از لحاظ کاهش پرخاشگري با استفاده از آموزش تیراندازي با نظریۀ اثر سالح برکویتز نتایج 

؛ نظریۀ اثر سالح به این موضوع اشاره دارد )14 ،25() همخوانی ندارد 1975( 2) و فرودي1967( 1و لوپاژ

تواند باعث تحریک افراد براي نشان دادن پرخاشگري بیشتر شود، این که وجود و حضور اسلحه می

تیر) استفاده هاي جنگی (هفتعلت باشد که در این دو پژوهش از سالحاین ناهمخوانی ممکن است به 

ص رشتۀ ورزشی تیراندازي استفاده شد که هر بار یک شلیک شد، اما در این پژوهش از سالح بادي مخصو

اي است. یافتۀ دیگر این پژوهش این است که تمرین تیراندازي با تفنگ بادي به دارد و از نوع ساچمه

) و هاروود 1967و لوپاژ ( تزیاثر سالح برکو یۀبا نظراین یافته اما شود، کاهش هیجان خشم منجر می

 جانیه جادیا سبباثر سالح، در معرض سالح قرار گرفتن  یۀ. طبق نظر)14 ،26(ناهمسوست ) 2017(

 .دهدینشان م يشتریب يفرد پرخاشگر جهینت و در شودیم

نقطۀ قوت پژوهش حاضر این بود که به مقایسۀ میزان پرخاشگري افراد فاقد توانمندي و مهارت 

تیراندازي پرداخت و براي بررسی اثرگذاري این مهارت مداخالت دقیقی بین آنها انجام داد. با وجود این 

قرار دادن مرحلۀ شود تا در پژوهشی تأثیر تیراندازي بر پرخاشگري با به پژوهشگران دیگر پیشنهاد می

توان تأثیر فالوآپ بررسی شود تا ماندگاري تأثیرات تیراندازي بر پرخاشگري را بررسی کنند. همچنین می

                                                           
1. Berkowitz & LePage, Weapon's effect 
2. Frodi 
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شناختی هاي روانتوانند بر کاهش پرخاشگري اثر داشته باشند، از طریق سایر سازهعوامل میانجی را که می

این مهارت بر کنترل پرخاشگري در بین سایر  توان به بررسی تأثیر یادگیريبررسی کرد. همچنین می

توان براي افزایش کنترل پرخاشگري هاي سنی در هر دو جنس پرداخت. از نتایج پژوهش حاضر میگروه

تواند جایگزین عنوان فعالیتی مفرح و دور از مالل میدر بین دختران نوجوان استفاده کرد، زیرا تیراندازي به

 رمانی افراد داراي مشکل عدم کنترل بر پرخاشگري باشد.دمناسبی براي جلسات روان
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Abstract 
The aim of this study was to examine the effect of shooting training with air 
gun on aggression in adolescent girls. This study was semi-experimental 
including pretest, posttest with a control group. 30 female aggressive 
students (age: 16±1.1 years) were selected by convenience sampling method 
and were randomly assigned to experimental and control groups. Buss and 
Perry (1992) aggression questionnaire was used to evaluate aggression. The 
experimental group participated in shooting training for 12 sessions (each 
session 60 minutes) under a coach's supervision. After the last training 
session, the two groups participated in the posttest. The results of the two-
way multivariate analysis of variance showed that shooting training 
significantly reduced aggression, verbal aggression, hostility and anger but 
shooting training had no significant effect on physical aggression. It seems 
that shooting training has an atmosphere and characteristics that can play an 
important role in producing calmness and reducing aggression. 
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