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  چکیده
اسـت.   هسال 14 تا 12 مبتدي ندوکاردختران تکوا يپرخاشگرآموزش کنترل خشم بر  راتاث بررسی حاضر پژوهش یهدف کل 

 ۀنامـ پرسـش  ند وشـد  انتخـاب  ايوشـه خ یتصـادف  يریـ گ نمونه روش بادختر  تکواندوکار 100در این پژوهش نیمه آزمایشی 
کـه در   ياز افـراد  نفـر  30سـپس  .دشـ اجرا  آنها در مورد ،)انهو احساس پرخاشگر نگرش، رفتار هايمؤلفه ( شامل پرخاشگري
داده  يجـا  و گواه آزمایشي نفر 15دو گروه  درتصادفی صورت به کرده بودند اخذ) 38(باالتر از  تر از میانگینباال ةآزمون نمر

گـروه   کـه  یرحـال ، ددیدنـد  خشـم  کنترل آموزشاز تمرینات ورزشی  یشپ يا قهیدق 60 ۀجلس هشت طی . گروه آزمایشیشدند
 لیـ تحل هـاي تکـراري  تحلیل واریانس با سنجشو  یفیصاده از آمار توها با استف داده. یافت نکردنددر آموزشی گونه چیهکنترل 

منجـر  کننـدگان  شرکت ۀفکر پرخاشگران احساس و، رفتار ۀمؤلفهر سه  کاهش به نشان داد که آموزش کنترل خشم. نتایج شد
ورزشکاران نوجوان  تواند باعث افزایش تواناییکه روش آموزش کنترل خشم میست ا حاکی از آن پژوهشهاي یافته .دشومی

  .باشد هاي اخالقیها در استداللتوانایی آن بهبود احتمالییل دالاز و  شوددر کنترل و پیشگیري از خشم 
  

  کنترل خشم، پرخاشگري، تکواندوکار. ها: کلیدواژه
 

The Effect of Anger Control Training on the Aggression among Novice 
Teenage Female Players of Taekwondo 

 
Simin Jafari, Mojtaba Amanollahnejhad Kalkhoran, Roohollah Talebi 

 
Abstract 
The aim of the study was to evaluate the effect of anger control training on teenage novice 
female players of taekwondo aged 12-14 years old. In the present study with semi-
experimental design, 100 taekwondo players were chosen using the cluster random sampling 
method and Anger questionnaire (containing the components of aggressive behavior, 
aggressive attitude & aggressive feeling) were administered. Then, 30 subjects who obtained 
higher than mean scores (higher than 38) in the test were placed randomly into two groups of 
15, called experimental & control groups. The Experimental group trained anger control 
protocol for 8 sessions of 60 minutes before the exercise; as there was no intervention for 
control group. Data were analyzed by descriptive and inferential statistics (Analysis of 
variance with repeated measures). The results showed that: Anger Control Training is led to 
the reduction of aggressive behavior, aggressive attitude, and aggressive feeling of the 
participants. We conclude the method of anger control training can increase the ability of 
controlling and preventing aggression in the teenager athletes probably through the 
improvement of their ability in ethical reasoning.  
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  مقدمه
شــمولی هــاي جهــان هیجــان 2و پرخاشــگري1 خشــم

شوند و یکی از  ها دیده می هستند که در همه فرهنگ
ترین مشکالت رفتاري هستند که موجب ناراحتی  شایع

و بهداشـت روانـی جامعـه را     شدهو پریشانی دیگران 
ـ ارا ؛کننـد  مختل می تعریـف دقیـق از پرخاشـگري     ۀئ

یـن اصـطالح بـه    در زبان معمـول ا  زیرادشوار است، 
 ،آبـادي محمود کار رفته است (نمازيطرق مختلف به

اگرچه ساختار خشم مشترکاتی بـا  «). 89 .، ص1377
ایـن اصـطالحات   لیکن دارد،  3پرخاشگري و خصومت

همپوشـانی دارنـد. خشـم بـه     تنهـا  مترادف نیستند و 
هیجان، خصومت به نگرش و پرخاشـگري بـه رفتـار    

 گفتـه حالت هیجـانی  نوعی . خشم به دشو میاطالق 
تواند زیربناي پرخاشـگري و خصـومت    شود که می می

اي اطــالق  باشـد. خصـومت بــه نگـرش پرخاشـگرانه    
شود که فرد را بـه سـوي رفتارهـاي پرخاشـگرانه      می

که پرخاشگري بـه رفتـار قابـل    حالیدر ،دهد سوق می
 »شـود   مـی رسـانی اطـالق    مشاهده و با قصد آسـیب 

 5اشـــپیلبرگر ). 474ص، 2009 ،4و الیـــري دلوکیـــو(
 )2003 ،6شناسی آمریکا انجمن رواننقل از ، به1983(

هـاي  شـدت بـا  هیجـانی   یخشم حالتکه  معتقد است
سـایر هیجانـات، بـا تغییـرات     ماننـد   کـه  متغیر اسـت 

فیزیکی و زیستی همراه اسـت. رخـدادهاي درونـی و    
؛ ندشوتوانند باعث خشم  می ،رخدادهاي بیرونی، هر دو

شناختی همـراه   با پیامدهاي منفی روان خشم نه تنها
است، بلکه آسیب پذیري فـرد را نسـبت بـه بیمـاري     

 درد ، افـزایش سیستم ایمنیو به تضعیف  دادهافزایش 
منجـر  مرگ ناشی از بیماري قلبـی و عروقـی    و خطر

خشم به  بر این باور است که) 1991( 7سومنشود. می
                                                                    
1. Anger 
2. Aggression 
3. Hostility 
4. Del vecchio & o'leary 
5. Charles Spielberger 
6. American Psychology Association 
7. Soman 

هـاي  یو بـا ویژگـ   شودختم میتري رفتارهاي ناسالم
 مــثالًپــذیري (اجتمــاعی مــرتبط بــا آســیبـ   روانــی
طـور کلـی   ههمراه است. ب )هاي شدید و مکررتعارض

بهنجـار و   هیجان انسانی، کـامالً  عنوان یکبه ،خشم
-می ،شوداز کنترل خارج و مخرب  اگراما  .مفید است
شـغلی، روابـط شخصـی و     ۀدر زمینـ  اختاللتواند به 

شناسـی   (انجمـن روان  شودمنجر کیفیت کلی زندگی 
  .) 185 .، ص 2003 ا،آمریک
پرخاشگري را به پرخاشگري خصمانه و  )1996( 8باس

را بـه  آن  ابـراز،  ةنحـو از لحاظ  و 9ابزاريپرخاشگري 
فعال و غیرفعال تقسیم کرده کالمی، بدنی،  ۀچهاردست

 براي آنها قائل شده است. اخیـراً نیز اي و زیرمجموعه
گسـتر و  رخاشـگري پـیش  پ ۀپرخاشگري بـه دو دسـت  

کـه در   ،بندي شده استتقسیم 10پرخاشگري واکنشی
و خصـمانه   ابزاريواقع همان خصوصیات پرخاشگري 

، 1997 ،11پتـی و  ، بتـی الچمن، هنریش ،را دارد (داج
بـراي مهـار    نیز را هاییروش شناسان. روان)39 .ص

در نظـر   نـد از اعبارتکه  اندکردهپرخاشگري پیشنهاد 
رفتـار پرخاشـگرانه، تنبیـه الگـوي     براي ه تنبی گرفتن

کردن ذهـن فـرد از   کردن، منحرفپرخاشگر، استدالل
ـ  ندةبرانگیز موضوع پرخاشـگري   ۀپرخاشگري و تخلی

  ).  219 .، ص1381(کریمی،
هــاي متفــاوت افــزایش پرخاشــگري در گــروه اخیــراً

 خـورد چشـم مـی   بـه  ،نوجوانـان   ویـژه بـه  ،اجتماعی
ــدز ــد  «  ).63 .، ص12،2003(فیل ــل رش ــین مراح در ب
ــانی ــالمندي  ،انس ــا س ــودکی ت ــار  ،از ک بیشــترین رفت

ــ ــگرانه در مرحل ــی  ۀپرخاش ــده م ــوانی دی ــودنوج  .ش
عنوان یک نوجوانی به ۀرفتارهاي پرخاشگرانه در مرحل

ها وجود دارد و ها و زمانتمام فرهنگ درعبور  ۀمرحل

                                                                    
8. Boss 
9. Hostile Aggression & Instrumental  
10. Advanced Aggression & Reactional 
Aggression 
11. Dode, Lochman, Harnish, Bates, & Pettit 
12. Fieldes 
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 ،دسـت آوردن قـدرت بـدنی   طی آن نوجوان براي بـه 
کسب روابط جدید و  ،گرفتن از خانوادههجدایی و فاصل

 .کنـد ستیزه میت مستقل دست آوردن احساس هویبه
از نظر سازگاري  ،در تربیت اجتماعی کودك و نوجوان

 ةبـه انـداز   ايهـیچ قالـب رفتـاري    ،فردي و اجتماعی
کـه  متاسفانه هنگامی .پرخاشگري حائز اهمیت نیست

تمایـل   ،شـوند نوجوانان در سنین پایین پرخاشگر مـی 
 .مانـد مـی  بـاقی فتارپرخاشگرانه تا بزرگسالی ه رآنها ب

نه تنها گام با رشد او، ، هممشکالت رفتاري در نوجوان
بلکه پاسخ به درمان نیز در آنها کاهش  ،مانندباقی می

بـراي   سـن بهترین  تواندمی بنابراین نوجوانی؛ یابدمی
-. پـژوهش خشم باشدکنترل  ۀاولی آموزش هاي ۀارائ
-اند که کودکان قادرند مهارتي مختلف نشان دادهها

 .، ص2004 ، 1(وینـر  »گیرندبهاي کنترل خشم را فرا
841(.  
هاي اجتمـاعی مختلـف از   پرخاشگري در زمینه ةپدید

ــه ورزش وجــود دارد.  ــدگاهجمل ــه هــاي دی ــوط ب مرب
از  هایی دو سـویه اسـت.  پرخاشگري در ورزش دیدگاه

هـاي  مکـان  ن صـلح در دورا ،راسل گفتۀبه  ،یک سو
ورزشی تنها جایی است که پرخاشگري نه تنها در آن 

رفتار داشتن  افراد در آن به شود، بلکهجایز شمرده می
-دادگـاه  ،از سوي دیگـر  .دشونپرخاشگرانه تشویق می

 شودلیل تخلف از قوانین تشکیل میدهاي متعددي به
 ۀعلت رفتارهاي پرخاشگرانورزشکاران را به در آن که
-زدن به سایر ورزشکاران محاکمه میدي و صدمهعم

سـت کـه   ا یکی از دالیل ایـن دوسـوگرایی آن   کنند.
پرخاشگري را هر نوع رفتـاري کـه بـه قصـد آسـیب      
رساندن عمدي روانی یا جسمانی به شخص دیگـري  

،  2و شـیلدز  (بردمـایر  کننـد تعریـف مـی   صورت پذیرد
 ،)1997( 3). امــا بــه نظــر بــارون   588 .، ص1993

و بـا هـدف    اشگري شکلی از رفتار است که عمداًپرخ

                                                                    
1. Weiner 
2. Bredemeier  & Shields 
3. Baron 

 پـذیرد دادن موجـود زنـده انجـام    رساندن و آزارآسیب
چـه  اگر ).119. ، ص1383 ،موسوي و شـجاعی (واعظ

ها تعریـف رسـایی از   تعاریف مذکور در بیشتر موقعیت
تر مسائل ورزشی بسیار پیچیده اما ،هستندپرخاشگري 

سه بخـش بـراي   ورزشی  هايفعالیت ۀدر عرص است.
. بـین تماشـاگران و   1تحلیل پرخاشگري وجـود دارد:  

ــدادهاي ورزشـــی رفتارهـــاي . 2؛ هواخواهـــان رویـ
. خشـم و  3 ؛تماشاگران علیه ورزشـکاران  پرخاشگرانۀ

هــاي مختلــف رشــته پرخاشــگري بــین ورزشــکاران.
؛ داراي سطوح متفاوتی از پرخاشگري هسـتند  ورزشی

در  رتـاب تـوپ  مثال حرکات کوچکی چون پ عنوانبه
-کـه در ورزش ورزش گلف پرخاشگرانه است، درحالی

پرخاشــگري بخــش هــاي رزمــی، کشــتی و هــاکی، 
و عنصر مهم موفقیت بازیکنـان و   ناپذیر رقابتجدایی

الف،  ،1388 ضامنی، فرخی و جابري مقدم،( تیم است
-چه پژوهشگران و مربیـان تربیتـی بـه   . اگر)81 .ص

را  ايو پرخاشـگرانه  توانند اعمال خصـمانه راحتی می
دانند ممنوع کنند، امـا  که خطرناك و غیر اخالقی می

تشویق تماشاچیان و حمایت مربیان و مدیران  با وجود
و صاحبان تیم از اعمـال پرخاشـگرانه، تـالش بـراي     

و مسـتلزم  کاستن پرخاشگري در ورزش بـس دشـوار   
سـازي آن از ســنین  نهادینـه اي و هـاي پایــه آمـوزش 

نیا و محسنی تبریزي، (رحمتی وانی استکودکی و نوج
حاکی از  هاپژوهشه برخی ک. درحالی)80 .، ص1382

 ههاي اصلی تمایالت پرخاشگرانبینست که پیشا آن
هـا در  تیمـی هـم  ۀادراك ورزشکار از رفتار پرخاشگران

هاي مشابه و نیز تشویق مربی به پرخاشگري موقعیت
ــت ــتیفنز اس ــژوه .؛259 .، ص2001 ،4(اس ــاي شپ ه

هاي شخصـیتی  سیاري نیز متغیرهاي فردي و ویژگیب
پرخاشــگرانه ثر در تمــایالت مـؤ  عنــوان عوامــلرا بـه 

 ).336 .، ص5،1995 هاتسـون و  دودا( اندمعرفی کرده
رسـد پرخاشـگري در ورزش   مـی  نظراما به هرحال به

                                                                    
4. Stiphens 
5. Duda 
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که با حمله، ناکامی، خشم و عاملی باشد اي چندپدیده
در برخی از  .ملکردي داردهاي محیطی کنش عنشانه

نه، مثبتـی بـین رفتـار پرخاشـگرا     ۀرابطـ  نیز هاورزش
آمیز وجود دارد. آگـاهی  کنترل خشم و اجراي موفقیت

هاي رزمـی  ویژه در ورزشبه ،ورزشکاران بر رفتارشان
 کـه بـرد بسـیار اهمیـت دارد،    و برخوردي، یـا زمـانی  

ي هـا مؤلفـه  ،هر حالدر  .کننده استارزشمند و تعیین
شناسی عمومی رفتاري خشم در روان -دنی و حرکتیب

موسـوي و  (واعظ شده است عریفتغیر ورزشی  کامالً
  ).351 .، ص1391 مسیبی،
ویـژه  به ،اجتماعی ةهاي سازندهاي اخیر نظریهدر دهه

چـارچوبی بـراي درك   ، 1کلبرگتکامل اخالقی  ۀنظری
از جمله پرخاشگري ورزشی،  ،شناختیفرایندهاي روان

مربـوط بـه    هـاي پژوهشنیز ساختاري براي اغلب  و
 ۀدر نظریــ .اســتکــرده پرخاشــگري ورزشــی ایجــاد 

سطوح مختلف اخالقی را طـی   ، فرداستدالل اخالقی
-رین سطح، رفتار اخالقی نمایان میکند و در باالتمی

، بـه نقـل از ضـامنی، فرخـی و     1984( کلبـرگ . شود
   ).81 .، ص1388مقدم ، جابري

لـین سـطح رشـد    اتب پیشنهادي خود، اومر ۀدر سلسل
کـه در ایـن    ،دانـد عرفـی مـی  اخالقی را اخالق پیش

کـه اخـالق    ،مدار است. در سطح دوممرحله فرد خود
بـه  و تمایـل   شوندمی افراد دیگر مدار ،عرفی نام دارد

اغلب افراد دیگران دارند.   تأییدخشنودسازي و نیاز به 
دیگر مداري که از روند. افرادي از این سطح فراتر نمی
سـطح سـوم   در  ،رسندمداري میفراتر رفته و به درون

-همانگیرند. می جايعرفی تکامل اخالقی به نام فرا
اي هستند کـه  ثیر متقابل با جامعهدر تأگونه که افراد 

، ورزشکاران نیز در تأثیر متقابل کنندزندگی میدر آن 
سـته بـه   واب و باورها و رفتارشان هستندها تیمیبا هم

هـاي  و اعمالی است که در تعریف موقعیـت ها نگرش
لی اعمال اخالقی تیم را ک ۀو در واقع زمیندارند خاص 

                                                                    
1. Kohlberg 

هـا و  بـا توجـه بـه نتـایج پـژوهش      .دنسـاز فراهم می
ــ  ــوق در زمین ــارات ف ــم و   ۀاظه ــرب خش ــرات مخ اث

ــکاران  ــگري در ورزش ــهپرخاش ــران  ، ب ــژه در دخت وی
ــکار، ــرل   ورزش ــگیري و کنت ــرورت پیش  در آن و ض
و نیـز کمبـود   ، ینوجـوان  مانند ،سنین پایه ورزشکاران

موزش آثیر پژوهش حاضر، تأدر این زمینه، ها وهشپژ
 نوجـوان  ورزشـکار  انکنترل خشم در گروهی از دختر

 را )سـال  14الی 12و در سنین  تکواندو ۀرشت(مبتدي 
آن (اعـم از   ۀگانهاي سهبر میزان پرخاشگري و مؤلفه

 کـرده بررسـی  ر، شـناختی و هیجـانی)   هاي رفتامؤلفه
-می هاییآموزشین چنآیا  تا مشخص شود که است

تـرل آن در  پیشگیري از پرخاشـگري و کن براي د نتوان
  .دنبیایشناسان ورزشی روانبه کمک ورزشکاران 

  روش پژوهش
ی بـوده و  آزمایشـ  نیمـه  ۀپژوهش حاضر یـک مطالعـ  

 تکوانـدوکاران  ۀشـامل کلیـ   آنمـورد مطالعـه    ۀجامع
ابتدا با مراجعه ي، ریگ نمونهمنظور . بهبوددختر نوجوان 

طور به باشگاه هشت ،هیئت تکواندوي استان تهرانبه 
 بـین  2پرخاشگري ۀنامو پرسش شده  تصادفی انتخاب

سپس از بین آنها . توزیع شدتکواندوکاران نفر از  100
 ةپرخاشـگري نمـر   ۀنامـ که در پرسـش  تکواندوکارانی
، و از بین آنهـا  انتخاب ،گرفتند) 38گین (باالتر از میان

در دو و تصادفی ساده انتخاب شدند  تصورنفر به 30
 جــاي) نفــر 15) و کنتــرل (نفــر 15گــروه آزمــایش (

 یصورت گروهی، طـ گروه آزمایش، به سپس .گرفتند
 30مـدت یـک سـاعت و    بهجلسه و هر جلسه  هشت

خشـم  کنترل  براي یک بار يا صورت هفتهدقیقه و به
صـورت  بـه  ،آموزش ةدور. پس از اتمام آموزش دیدند

در هـر دو   آزمـون پـس  ،زمان و در شرایط یکسانهم
کـه در ایـن پـژوهش نمـرات     ازآنجا شـد.  اجـرا گروه 
 ،تکوانـدوکار  پرخاشـگري نوجوانـان دختـر    يها مؤلفه

خاشگرانه، احسـاس پرخاشـگرانه و   مشتمل بر رفتار پر
                                                                    
2. Aggression Questionary 
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و در  و کنترل در دو گروه آزمایش ،پرخاشگرانه نگرش
ـ و تحل تجزیـه  ،آزمونسو پ آزمونپیش ۀدو مرحل  لی

دو گروه  آماري هر يها شاخصنخست  از این رو ،شد
و سپس  شدآزمون تحلیل آزمون و پسپیش ۀدر مرحل

رفتـار پرخاشـگرانه در    يهـا  تفاوت بین نمرات مؤلفـه 
شخص تا م شدبین دو گروه مقایسه  آزمونپس ۀمرحل

 يهـا  مؤلفـه  ماري میانگین نمـرات به لحاظ آ شود که
  .ستر پرخاشگرانه کاهش پیدا کرده ارفتا
  ابزار

 .جـی  .رخاشگري ايپ ۀنامرسشپژوهش از پدر این  
 سـؤال  30شـامل   نامـه رسشپین . اشداستفاده  1.کیو

. کندارزیابی میرا  يتوز نهیکه خشم، تهاجم و ک ،است
، 20، 19، 17، 16، 15( سؤال 12 سؤال، 30از مجموع 

 7 رفتــار پرخاشــگرانه، )30، 28، 27، 26، 25، 24، 23
 فکر پرخاشـگرانه و  )29، 22، 21، 18، 9، 8، 6( سؤال

ــؤال 11  )14، 13، 12، 11، 10، 7، 5، 4، 3، 2، 1( سـ
ــگرانه را مــ   ــاس پرخاش ــنجند یاحس ــهس ــور . ب منظ

براي هر یـک از   ،يا ماده 30 اسیگذاري این مق نمره
اوقـات، همیشـه)    ی، گاهندرته چهار گزینه (هرگز، ب

جـز  بـه . گرفته شـد درنظر 3و  2، 1، 0 ترتیب مقادیربه
هـر یـک از چهـار     ،منفی دارد یکه بار عامل 18 ةماد

 .شـد  يگـذار  نمره 0و  1، 2، 3 ترتیبمذکور به ۀگزین
جمع نمرات  با 90 نامه از صفر تااین پرسش یکل ةنمر

آنان  ةکه در مقیاس، نمر ي. افرادآمد دستها به سؤال
  .ندپایین داشت يپرخاشگر بوداز میانگین کمتر 

در سـال   نجاریـان و همکـاران   رامذکور  ۀنامپرسش 
ــاب ســاخته و 1379 ــدکــرده یهنجاری خصوصــیات  .ان
کـه از طریـق تحلیـل     ،نامـه این پرسـش  یسنج روان

ضرایب باز  بدین شرح است: ،ساخته شده استعاملی 
در دو  هـا  یزمـودن آ يها دست آمده بین نمرهبه ییآزما

 يهـا  ی)، آزمـودن نفـر  91( هـا  یکل آزمودن ينوبت برا
-) بـه نفـر  38پسـر (  يهـا  ی) و آزمـودن نفر 48دختر (

                                                                    
1. AGQ 

بـوده اسـت. همچنـین در     79/0و  64/0، 70/0ترتیب
کـل   يهمسـانی درونـی بـرا    .کیـو  .جـی  .ايمقیاس 

ي و بـرا  86/0دختـر   يهـا  یآزمودن ،87/0ها  یآزمودن
   .است 89/0پسر  يها یآزمودن

  ها افتهی
هـاي  ها و انحرافاز آمار توصیفی براي بیان  میانگین

از  هـا معیار استفاده شـد و بـراي تحلیـل آمـاري داده    
هاي تکراري استفاده تحلیل واریانس با سنجشآزمون 

 .اس .پـی  .اسافزار شد. تمام محاسبات آماري با  نرم
نتایج آزمـون کرویـت    صورت گرفت. 20 ۀنسخ .اس

پرخاشـگري نشـان از    ۀلفؤها در هر مزمودنینمرات آ
-مشخصه .)1سطح معناداري=( ها داشتهمگنی داده
سـن   ،(اعم از میانگین و انحـراف معیـار)   هاي آماري

کلـی   ةو نیـز نمـر   هاي پرخاشگريلفهؤم ها،آزمودنی
ـ  کنتـرل در  آزمایشـی و   هايگروه پرخاشگري  ۀمرحل

اده شده نمایش د 1در جدول  آزمونآزمون و پسپیش
ي آزمـون  هـا و نیـز یافتـه   1منـدرجات جـدول    است.

دهد هاي تکراري نشان میتحلیل واریانس با سنجش
 آموزش،هاي آزمایش و کنترل پیش از که میان گروه

تفاوت معناداري  ،هاي آناز لحاظ پرخاشگري و مؤلفه
در گــروه  آمــوزشامــا پــس از اجــراي  .وجــود نــدارد

هاي فـوق در ایـن گـروه    هاي متغیرآزمایش، میانگین
معناداري کـاهش یافتـه    طورنسبت به گروه کنترل به

  است.    
(بین گروه  آزموننمرات پس ۀ، مقایس2در جدول 

تحلیل واریانس با  با استفاده ازآزمایش و کنترل) 
اري نشان داده شده است. طبق هاي تکرسنجش

- هاي نمرات پسهاي این جدول، تفاوت میانگینداده
هاي پرخاشگري پرخاشگري و نیز مؤلفهآزمون 

 دار بود اها در دو گروه (آزمایش و کنترل) معنودنیآزم
وان اظهار داشت که تدرصد اطمینان می 95و با 

ثیر داشته است. همچنین کنندگان تأآموزش بر شرکت
هاي بین مرحله و گروه نیز در تمام مؤلفه تعامل
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ثیر مداخله تأ ةدهندري معنادار بود و این نشانگپرخاش
  3. جدول استزمایش آآزمون در گروه بر نمرات پس

روه و مرحله را در هر یک هاي مربوط به تعامل گیافته
   .دهد می ها نشانمقیاساز خرده

  
  آزمون آزمون و پس پیش هايحلهدر مر آن يها مؤلفه میانگین و انحراف معیار سن، پرخاشگري و مقایسۀ .1جدول 

  احساس   رفتار پرخاشگرانه  مرحله  سن/سال گروه
 پرخاشگرانه

 پرخاشگري کلی گرانهشافکر پرخ

 3/13±4/0 کنترل
 13/67±77/2 73/13±67/1 00/27 ±1 6/26 ±40/1 پیش آزمون
 0/68±1 6/13±82/0 6/26±98/0 93/26 ±27/1 پس آزمون

 8/12±7/0 آزمایش
 66/67±66/2 80/14±86/0 73/26±96/0 86/26±06/1 پیش آزمون
 26/22±27/1 26/6±88/0 40/7±98/0 53/6±91/0 پس آزمون

  
   میانگین ۀمقایس براي هاي تکراريتحلیل واریانس با سنجشنتایج آزمون   .2دول ج

  شگرانهپرخا هايمؤلفهبین گروهی 
  سطح معناداري  درجه آزادي F مربع میانگین متغیر

 00/0  1 60/1046 06/1520 رفتار پرخاشگرانه
 00/0  1 52/1256 06/1421 س پرخاشگرانهاحسا

 01/0  1 23/252 35/163 فکر پرخاشگرانه
 00/0  1 77/2484 40/7661 ي کلیپرخاشگر 

  
  هاي پرخاشگريلفهبین گروه و مرحله در هر یک از مؤ تعامل .3جدول 

  سطح معناداري  درجه آزادي F مربع میانگین متغیر
 00/0  1 25/1201 66/1601 )رفتار پرخاشگرانه(گروه * مرحله 
 02/0  1 34/1675 26/1344 )احساس پرخاشگرانه(گروه * مرحله 

 00/0  1 04/286 75/303 )فکر پرخاشگرانه(گروه * مرحله 
 01/0  1 29/2821 27/8027 )ي کلیپرخاشگر( گروه * مرحله

  

  يریگ جهینتبحث و 
اثر تمرینات کنترل خشم بر به بررسی پژوهش حاضر 
هاي آن در دختران تکوانـدو کـار   ؤلفهمپرخاشگري و 

ا و هنتایج تحلیل توصیفی داده  پرداخته است.مبتدي 
(مندرج  هاي تکراريآزمون تحلیل واریانس با سنجش

کـه آمـوزش کنتـرل    نشـان داد    )3و  2، 1ول ادر جد
-هاي سهکاهش پرخاشگري و مؤلفهخشم بر هیجان 

ثر ختر مبتدي نوجـوان مـؤ  کواندوکاران دآن در ت ۀگان
برخـی  نتـایج پـژوهش حاضـر بـا نتـایج        بوده است.

) 1390( ملکی و همکاران مثالًهمسو است.  مطالعات
ثیر آمــوزش هــوش تحــت عنــوان تــأ ،ايمطالعــهدر 

-پرخاشـگري، اسـترس و بهزیسـتی روان    هیجانی بر
شناختی ورزشکاران نخبه، به این نتیجه رسـیدند کـه   

تنظـیم   یـادگیري طریـق   آموزش هـوش هیجـانی از  
ـ  هاهیجان هـاي آنـی و   أخیر انـداختن واکـنش  و به ت

ــگري پرخاشــگري   هخویشــتنداري بــ  جــاي تکانش
-پژوهشـگران روان  دهـد. ورزشکاران را کـاهش مـی  

که هرچـه ورزشـکار    بر این باورندشناسی ورزشی نیز 
 هـاي سایی، تنظیم و ابراز دقیق هیجـان در درك، شنا

در اختیار خواهد  ايات فکريخود توانمندتر باشد، عاد
و  باشـد شـود فـردي کارآمـدتر    جب مـی داشت که مو

ــی،    ــد (ملک ــان ده ــود نش ــرد را از خ ــرین عملک  بهت
) در 1381(ن الماســیا .)1390،قــوامیو  زادهمحمــد
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روش آمـوزش حـل مسـئله،     تـأثیر سـه  پژوهش خود 
بـر  را هیجـانی   ۀیاجتماعی و تخل يها آموزش مهارت

و نشـان   کردهرا مقایسه  نکاهش پرخاشگري نوجوانا
سه روش در کـاهش پرخاشـگري و   هر  ه است کهداد
شریفی ثر است. پژوهش ؤهاي آن در نوجوانان ملفهمؤ

بر میزان  شناخت درمانگري ثیرأتنیز  )1384( يدرآمد
 تأییـد  را ساله 15تا  12 ةدیدپرخاشگري نوجوانان بزه

نیـز حـاکی از    )1381بـاقري ( میر پژوهشکرد. نتایج 
بحث گروهی بـر سـطح خـود پنـداري و      ۀبرنام ریأثت

 6 ۀمنطقـ  يهـا  رسـتان یپرخاشگري نوجوانان پسـر دب 
 از جمله ،هاي خارجیبوده است. برخی پژوهش تهران

نیز نشان دادنـد   ،)1995( 1 میدلتون و کارتلج پژوهش
ــه  ــارتک ــوزش مه ــاهش  آم ــر ک ــاعی ب ــاي اجتم ه

 )1995(  2و تـوتین  کلنـر ثر بوده است، ؤپرخاشگري م
آمـوزش گروهـی مـدیریت خشـم      که نیز نشان دادند

  دهد.پرخاشگري نوجوانان را کاهش می
ــ ــ ۀدر زمین ــأت ــوق در  ۀثیر مداخل ــار  ف ــاهش رفت ک

بایستی اظهـار   تکواندوکار نوجوانان دختر ۀپرخاشگران
اثربخشی آموزش  ۀدر زمین پژوهش هر چند که داشت

آن هـاي  لفـه مؤو کنترل خشم بر کاهش پرخاشگري 
-بـه ، )نوجوانـان  ۀپرخاشـگران  فتار، احساس و فکـر ر(

بـا   امـا  ،است محدود ورزشی بسیار ۀدر حیط خصوص
هـاي  نتایج پژوهش حاضر با پژوهشتطبیقی  ۀمقایس

 پـژوهش  تـایج ن که در مجموع می توان گفتموجود، 
نـاظر  از جملـه   پژوهشگران داخلی يها افتهیبا  حاضر

الماســیان  ،)1387( قـوامی  ،)1380صـادقی ( ، )1372(
 )1381( میرباقري و )1384( شریفی درآمدي، )1381(
 و کــارتلج میــدلتون خــارجی از جملــه پژوهشـگران  و
  3و کـالتی  يبر ،کلنر ) ,1995(و توتین  کلنر)، 1995(

                                                                    
1. Middelton & Cartlege 
2. Kellner & Tutin 
3. Kellner, Bry, & Colletti 
4. Herrmann &  McWhirter 
5. Disguseppe & Tafrate 
6. Holin & jones 

و  سگوسـپ ید، )2002( 4رتریوو مک هرمان  )،2002(
مسـو  ه )2004( 6و هـولین   جـونز  و )2003( 5 تفریت
شده نه  اعمال ۀکه مداخل کردا توان ادعپس می است.

کنندگان شرکت ۀهاي پرخاشگرانرفتاردر کاهش  تنها
احتمـاالً در پیشـگیري و    ثر بوده، بلکهؤم پژوهشین ا

مفیـد   هـم  کنترل این رفتارها در ورزشکاران نوجـوان 
 کـه  دهـد می نشان پژوهش این نتایج همچنین .باشد

کـاهش   موجـب  خشـم  کنتـرل  هـاي مهـارت  آموزش
 اجتماعی فردي سازگاري افزایش ي ناشی ازپرخاشگر

که با نتایج هاشـمیان   ،شودمی آزمایشی گروه دختران
نتایج کاظمینی  بربنا .استهمسو  )1387و همکاران (
-تمرین توان احتمال داد که می ،)1390و همکاران (

ـ هاي شناختی ـ   ر عملکـرد کنتـرل خشـم و    رفتاري ب
در  هـا ین تمرینو اثرات ا ثیر مثبت داردپرخاشگري تأ

  .شوددیده میپژوهش حاضر 
آموزش کنترل خشـم  که  شدمشخص  از سوي دیگر،

ــر کــاهش احســاس پرخاشــگران  ــر  ۀب ــان دخت نوجوان
ثر اسـت. نتـایج ایـن    ؤمـ  سـاله  14تـا   12تکواندوکار 

 و )1387( قـوامی  يهـا  افتـه یپـژوهش بـا بخشـی از    
 ،)2003(همکـاران  سالخودسکی و ، )1381( انیالماس

ــدلر ــتار و  فین ــپ و ، د)2003(اس ــارانیسگوس  همک
 کـــامالً )2002( رتـــریوو مـــک  هرمـــان و )2003(

هـاي خـود   در بررسـی  )1387(قوامی  .دهمخوانی دار
ـ آموزش راهبردهاي شناخت که نشان داد رفتاري بر  ی 

-پرخاشـگري در دانـش  احساس  زانیعزت نفس و م
متوســطه در شهرســتان  ةاول دور ۀآمــوزان پســر پایــ

فینـدلر و   هـاي پـژوهش  ثر بوده اسـت. ؤم رشهخمینی
) نیـز  2003( دیسگوسپ و همکـاران ) و 2003(استار 

و  هـاي اجتمـاعی  بخشی آموزش مهـارت حاکی از اثر
مدیریت خشم به نوجوانان و والـدین آنهـا در کـاهش    

که  کردتوان ادعا پس می احساسات پرخاشگرانه است.
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در کـاهش احساسـات   اعمـال شـده نـه تنهـا      ۀمداخل
ثر بـوده،  ؤمـ  پژوهشکنندگان این شرکت ۀرخاشگرانپ

بلکه  احتماالً در پیشگیري و کنترل ایـن رفتارهـا در   
  ورزشکاران نوجوان نیز کاربردي است.  

آموزش کنترل خشم بر  کرد که تأیید هاهمچنین یافته
 12نوجوانان دختر تکواندوکار  ۀکاهش فکر پرخاشگران

حاضـر بـا    پـژوهش  يها افتهیاست.  مؤثرساله  14تا 
ــژوهش ــا پـ ــپ يهـ ــت دیسگوسـ  ،)2003( و تفریـ

ــکی ــورمن  ،سالخودس ــیو و گ ــوامی ،)2003( 1کاس  ق
ــ )1387( ــوانهم )1381ن (ایو الماس ــراد  یخ دارد. اف

افرادي که  که اند الذکر در پژوهش خود نشان داده فوق
دریافـت کـرده بودنـد در مقایسـه بـا       یدرمانخدمات 

دریافت نکرده بودنـد   این خدمات راکه  ییها یآزمودن
رفتارهـاي   و پیشرفت معناداري در مورد کاهش خشم

ــته ــگرانه داش ــد پرخاش ــاران  .ان ــکی و همک سالخودس
کـه   انـد به این نتیجه رسـیده در بررسی خود ) 2003(

شـناختی و رفتـاري در درمـان مشـکالت      يها درمان
خشم و خصـومت در بـین نوجوانـان و جوانـان تـأثیر      

ـ   کـرد توان ادعا ن می. بنابرایدارد بسیاري  ۀکـه مداخل
 ۀاعمال شـده نـه تنهـا در کـاهش افکـار پرخاشـگران      

احتمـاالً   ، بلکهاست مؤثر پژوهشکنندگان این شرکت
در پیشـگیري و کنتـرل ایـن رفتارهـا در ورزشــکاران     

   .خواهد بوداهمیت داراي نوجوان نیز 
نوجوانـان از  نظـر    ،اخالقـی کلبـرگ   ۀبر اساس نظری

 ،دارنـد جـاي  معمـوالً در سـطح دوم   تکامل اخالقـی  
ست که بـین  ا ها حاکی از آنپژوهشنتایج که درحالی

سطوح باالتر استدالل اخالقـی و میـزان پرخاشـگري    
، 1984 همبستگی قوي و معکوس وجود دارد (کلبرگ،

 .، ص1388مقـدم،  نقل از ضامنی، فرخی و جـابري به
ه بسیاري به این نتیج ژوهشگرانپ ،). از سوي دیگر81

 توانـد مـی  زودهنگـام  هـاي آموزش ۀارائاند که رسیده
 مک ویرتـر، و  (هرمان شود باعث کاهش پرخاشگري

                                                                    
1. Sukhodolesky, kassiove, & Gorman 

صادقی  ؛853 .، ص2002 ، بري و کالتی،کلنر؛ 2002
ـ   سنبهترین ) و نوجوانی 111، ص 1380،  ۀبـراي ارائ

قادرند  کودکان . زیرااست خشمکنترل  ۀمداخالت اولی
رفته و نهادینه سـازند  هاي کنترل خشم را فراگمهارت

تـوان  بنـابراین مـی   . )68 .، ص1999 ،2ناف و بـتش (
ورزشکاران نوجوان در سطح اخـالق عرفـی    که گفت

از  ،دیگـران  تأییـد دسـت آوردن  هو براي ب جاي دارند
هـاي غیـر   رفتار ،جمله مربیان، والـدین و تماشـاگران  

بـا   امـا  .دهنـد مـی  بروز از خود اخالقی و پرخاشگرانه
 کنتـرل  ۀي مناسب در زمینهاآموزش ۀارائ ن،وجود ای

از  آنهـا را  توانـد خشم و پرخاشگري به ورزشکاران می
از جملــه  ،هــاي گونــاگونپرخاشــگري میــان تفــاوت

پرخاشگري مفید (مورد نیاز) و مضر (مانند پرخاشگري 
-ها و ضررهایی که پرخاشگريو نیز آسیب ،خصمانه)

جـاي  بـه  تـا،  کنـد هاي خصمانه براي آنها دارد آگـاه  
دیگران با رفتارهـاي   تأییددست آوردن هتالش براي ب

 انتخــابکننــد بــا  ســعیپرخاشــگرانه و غیراخالقــی، 
گونـه  سـوي ایـن  رفتارهاي اخالقی دیگران را نیز بـه  

زا سـوق  هـاي آسـیب  رفتارها و دوري از پرخاشـگري 
از یک مداخالت آموزشی کنترل خشم همچنین  دهند.

-میی ورزشکاران را کاهش میزان پرخاشگري کلسو 
توانــد باعــث شــود کــه مــی ي دیگــرو از ســو دهــد

کنتـرل   ةبا آگاهی از هیجان خشم و شـیو  انورزشکار
شـرایط  برخی سازگاري و حتی پیشگیري از  ةآن، نحو
کـه ابتـدا   ؛ شـرایطی هاي گوناگون را فرا بگیردو زمینه

زا آسیب انۀهاي پرخاشگرافکار و هیجانسبب پیدایش 
گونـه  شـود کـه فـرد بـا ایـن     و باعـث مـی   دشـون می

و هم بـه   شودها هم باعث صدمه به خود پرخاشگري
 بـه  دنـ توانمـی دیگر طرف از و  آسیب برسانددیگران 

-فعالیـت  براي اجتماعی ی ـ  روان هايتوانایی افزایش
 نیز و  نشومنجر در  نوجوانان  مفید و اثربخش هاي

 فـراهم  آنهـا در  را موجود هايچالش با مقابله آمادگی

                                                                    
2. Knoff & Batshe 
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ـ آور  شـدن  مقـاوم  باعـث  همچنـین ایـن شـرایط   د. ن

 در مهارت افزایش و رویدادها آنها در مقابل شخصیت

برقـراري   و شخصـی  و ورزشـی  هاي مورد نظرفعالیت
(هاشـمیان،   دنشـو مـی  افراد و محیط با ارتباط مناسب

  ). 1387 ،سودانی و آباديشفیع
دیـدي را  امید است نتایج پژوهش حاضر چشم انداز ج

هـاي پرخاشـگرانه در   رفتار کـاهش جلوگیري یا  براي
قرار شناسان ورزشی هاي ورزشی در اختیار روانمحیط

  . دهد
  منابع

روش  تـأثیر سـه   ۀمقایسـ  ).1381( .ن، لالماسیا .1
اجتماعی  يها آموزش حل مسئله، آموزش مهارت

هیجانی بر کاهش پرخاشگري نوجوانان  ۀیو تخل
دانشـگاه   .درشناسـی ارشـ  کا ۀپایان نام .پرخاشگر

 .رودهن

ــتی .2 ــی  ب .)1375. (ع، بهشــ ــی اثربخشــ ررســ
رفتاردرمــانی شــناختی گروهــی بــر کــاهش     

پایـان   .راهنمایی ةپرخاشگري نوجوانان دختر دور
 .دانشگاه خوراسگان .کارشناسی ارشد ۀنام

). 1382. (محسـنی تبریـزي، ع   و ، م.م.نیارحمتی .3
ــونت و     ــناختی خش ــه ش ــل جامع ــی عوام بررس

مـوردي:   ۀمطالعـ  .گري تماشاگران فوتبالپرخاش
  .91-77 .24پیاپی  .المپیک ۀفصلنام .شهر تهران

ــناخت أت. )1384( .، پيشـــریفی درآمـــد .4 ثیرشـ
درمانگري بر میـزان پرخاشـگري نوجوانـان بـزه     

ـ  .ساله 15تا  12 ةدید  هـاي نـوین  اندیشـه  ۀمجل
 .175-168، ص 3ة شمار .تربیتی

ی کنتـرل  آمـوزش گروهـ   .)1380( .لفصادقی، ا .5
عقالنی، رفتاري، عاطفی به دانش  ةخشم به شیو

کارشناسـی   ۀپایـان نامـ   .آموزان پسر دبیرسـتانی 
شناســی  تربیتــی و روان علــوم ةدانشــکد .ارشــد

  اصفهان.
ــامنی، ل .6 ــی .ض ــدم، ع. ا  و .، افرخ ــابري مق . ج

). ارتباط بین جو اخالقی تـیم و تمـایالت   1388(
 .سکتبالپرخاشگري ورزشی در بازیکنان نوجوان ب

 .92-79، ص :39 ةشمار .حرکت

ــأث1387(. مقــوامی،  .7 آمــوزش راهبردهــاي  ری). ت
ــناختی ــس و م  -ش ــزت نف ــر ع ــاري ب ــرفت  زانی

ـ   ةاول دور ۀپرخاشگري در دانش آموزان پسر پای
 ۀمتوسطه در شهرستان خمینی شـهر. پایـان نامـ   
 کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد واحد خوراسگان.

 مـدرس  .بادي، ب.عآهاشم قنبري .کاظمینی، ت .8

 ). اثربخشی1390( .زاده، ماسماعیلی و غروي، م.

 و خشم کاهش در رفتاري -شناختی درمانی گروه
 ،بـالینی  شناسی روان ۀمجل. رانندگی پرخاشگري

  . 1390 تابستان ).10 پیاپی( 2ة شمار سوم، سال
ــی، ي .9 ــاعی  روان .)1381( .کریم ــی اجتم  شناس

تهران: انتشـارات   .)، مفاهیم و کاربردهاها هی(نظر
  چاپ دهم. .ارسباران

ـ 1391. (قـوامی، ا  و محمـدزاده، ح.  .ملکی، ب .10 ثیر أ). ت
آموزش هوش هیجـانی بـر پرخاشـگري، اسـترس و     

ــتی روان ــه  بهزیس ــکاران نخب ــناختی ورزش ــار . ش رفت
 .190- 177ص  .11شماره  .حرکتی

بحث گروهـی   ۀبرنام ریتأث .)1381( .میرباقري، م .11
خاشگري نوجوانان پسـر  پنداري و پربر سطح خود

. کارشناسی ارشد ۀپایان نام .تهران يها رستانیدب
  مدرس. دانشگاه تربیت

). 1387( .ســودانی، م .آبــادي، عشــفیع .هاشــمیان، ف .12
 بـر  خشـم  کنتـرل  هـاي مهـارت  آمـوزش  اثربخشـی 
 سـال  دختـر  آموزان دانش اجتماعی- فردي سازگاري

 در پـژوهش  و دانش. ماهشهر شهرستان متوسطۀ اول
 .1387تابسـتان  و بهـار  . 36- 35  شمارة .شناسی وانر

  .14- 1  ص
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ررسی کاربرد سه روش درمانی . ب)1371( .ناظر، م .13
اجتمـاعی، آمـوزش کنتـرل     يهـا  آموزش مهارت

مشروط به والدین در کاهش  ةخود و آموزش ادار
کودکان پرخاشـگر، پایـان    ۀرفتارهاي پرخاشگران

 دانشگاه تهران. .کارشناسی ارشد ۀنام

بررســـی . )1377( .آبـــادي، دمـــازي محمـــودن .14
بخشی آموزش اصول و فنون تغییـر رفتـار بـه    اثر

 .ساله 1-8 والدین در تعدیل پرخاشگري کودکان
دانشــگاه عالمــه  .کارشناســی ارشـد  ۀنامــپایـان  

  .طباطبایی
ــظ .15 ــوي، مواع ــجاعی، . و.كموس ). 1383. (م ش

ــی رفتــار پرخاشــگرانه و جراتمندانــه در     فراوان
 ۀفصــلنام .بــرد و باخــت مســاوي هــايموقعیــت
   .126-117ص  .25پیاپی  .1 ةشمار .المپیک

 روان ).1391. (مسیبی، ف و .ك.موسوي، مواعظ .16
انتشــارات تهــران:  .چــاپ اول .شناســی ورزشــی

 .سمت

17. American Psychological Association. 
(2003). Controlling Anger Before it 
controls you.   http://www.apa.org/ 
pubinfo/anger.html. 

18. Barry, P. D. (2002). Mental Heath and 
Mental Illness. (7thed). Philadelphia: 
Lippincott Williams & Wilkins. 

19. Bredemeier, B. S., & Shields, D. (1993). 
Moral psychology in the context of sport .
Handbook Research in Sport Psychology, 
New York: Macmillan, 587-599. 

20. Del Vecchio, T., & O’leary. D. (2009). 
Effectiveness of anger: treatment for 
specific anger problems: A Meta 
analytic review. Journal of American 
Academy Psychiatry Law. 37. 4. 473-
488. 

21. Disguseppe, R., & Tafrate, R. Ch. 
(2003). The effects of social skills 

institution and parental involvement on 
the aggressive behaviors of American 
youth. Journal of clinical Psychology. 

22. Dodge, J.,Ochman, J., Harnish, J., Bate
s,  J. E  & Pettit, G. (1997). Reactive & 
proactive aggression in school 
children & psychiatrically 
impaired chronically assaultive youth. 
Journal of Abnormal Psychology,  106, 
1, 37-51.  

23. Duda, J., & Huston, L. (1995). The 
relationship of goal orientation and 
degree of competitive sport 
participation to the endorsement of 
aggressive acts in American football. 
In R. Vanfraechem-Raway & Y. 
VandenAudweele (Eds.), IXth 
European Congress on Sport 
Psychology Proceedings (pp. 655-
662). Brussels, Belgium. 

24. Fields, S., & McNamara, A. (2003). 
The prevention of chilled and 
adolescent violence, Journal of 
Aggression and Violent Behavior, Vol. 
8, 61-91.  

25. Feindler, E., & Starr, karren, E. (2003). 
The effects of social skills & anger 
management institution and parental 
involvement on the aggressive 
behaviors of American males 
Reclaiming children and youth. 
Bloomington, Vol. 12., 1-9 . 

26. Guiverna, M. & Duda, L. J. (2002). Moral 
atmosphere and athletic aggressive 
tendencies in young soccer players, Journal 
of Moral Education, Vol.  31: 67-85. 

27. Herrmann, S., & McWhirter, G. (2002). 
Anger and aggression management in 
young adolescents. Available at: 
www.india.edu, scfech, anger 
managment.pdf. Accessed 16 May. 

28. Jones, D., & Hollin, C. (2004). 
Managing problematic anger: The 
development of treatment personality 
disordered patient in high security. 
International Journal of Forensic 
Mental Health. Vol. 3, No. 2.  

http://www.apa.org/
http://www.india.edu


  87  تأثیر آموزش کنترل خشم بر پرخاشگري در دختران تکواندوکار .........

29. Kellner, M. H., Bry, B., & Colletti, L. 
A. (2002). Teaching anger management 
skills to student with server 
disorder.lifesciencesite.com/lsj/life1007
s/137_18481life1007s_852_858. 

30. Kellner, M. & Tutin, G. (1999). t school 
– based anger management groups in a 
day school for emotional disturbed 
adolescents – statistical data included 
Adolescence. Vol. 34(136):645-51. 

31. Knoff, H., & Batshe, G. (1990). The 
place of the school in community 
mental health services for children: A 
necessary interdependence. Journal of 
Mental Health Administration, 17, 122-
130.   

 

32. Middelton, M. b. & Cartlege, G. (1995). 
The effects of social skills institution 
and parental involvement on the 
aggressive behaviors of American 
males, Behavior modification, 19, 192-
210. 

33. Stephens. D. (2001). Predictors of 
aggressive tendencies in girls' 
basketball, RQES, 257-266. 

34. Sukhodolesky, D. G., Kassiove, H., & 
Gorman, B. S. (2004). Cognitive – 
behavioral therapy for anger in children 
and adolescents: A meta analysis. 
Journal of Aggression and Violent, 9(3), 
247-249. 

35. Weiner, J. M. (2004). Text Book of 
Child and Adolescent Psychiatry. Third 
Edition. American Psychiatric 
Publishing, 837-852. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


