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 با پرخاشگري در  دانش آموزان خودکارآمدي، باورهاي مذهبی، توانايی حل مسئلهپیش بینی 

 

 سارا محمدی

 

 عمومی، واحد علوم و تحقیقات، واحد ایت اهلل آملی، مازندران شناسی روان ارشد كارشناس

 

 

ی خودكارآمدی، توانایی حل مسئله و باورهای پژوهش حاضر به بررسی رابطه چکیده:

پرداخته است.  تهرانی با پرخاشگری در دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر مذهب

پژوهش یک تحقیق بنیادی و از نوع توصیفی همبستگی است. با استفاده از روش این 

از دانش آموزان دختر از چهار  نفر 033نمونه گیری مرحله ای و به صورت تصادفی تعداد

ده ها از پرسشنامه خودكارآمدی عمومی، مدرسه انتخاب شدند . برای جمع آوری دا

پرسشنامه مهارت حل مسأله هپنر و پترسن، پرسشنامه مذهبی گالک و استورک و 

پرسشنامه پرخاشگری  باس پری استفاده شد. داده ها با استفاده از ضریب همبستگی 

پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه تحلیل گردید. یافته های پژوهش حاضر نشان داد 

خودكارآمدی، توانایی حل مسأله و باورهای مذهبی با پرخاشگری رابطه معنی دار  بین

منفی وجود دارد ، در بین مولفه های باورهای مذهبی بیشترین پیش بینی كننده 

مربوط به خرده مقیاس پیامدی و تجربه ای بود كه میزان پرخاشگری را پیش بینی می 

ین پیش بینی مربوط به كنترل شخصی و كرد و در بین مولفه های حل مسئله بیشتر

نتایج تحلیل رگرسیون نیز نشان داد دو متغیر حل مسأله و اعتماد به حل مسئله بود، 

باورهای مذهبی نقش معناداری در پیش بینی پرخاشگری در دختران دبیرستانی دارد. 

و  از نتایج پژوهش حاضر روانشناسان و مسئوالن مربوطه می توانند برای پیش بینی

 كنترل میزان پرخاشگری استفاده كنند.

 خودكارآمدی -توانایی حل مسئله -پرخاشگری -باورهای مذهبی کلید واژگان:

 

 مقدمه:

پرخاشگری رفتاری است كه هدف آن صدمه زدن به خود و یا فرد دیگر باشد. پرخاشگری واكنش طبیعی به ناكامی و 

طول زندگی با موقعیت هایی روبرو شویم كه ما را خشمگین می كنند. بدرفتاری محسوب می شود. همه ی ما ناگزیریم در 

ویژگی پرخاشگری این است كه در عین حال كه جزئی از زندگی است، می تواند ما را از رسیدن به هدفهای مان باز دارد 
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یی و مشاهده می باشد. (. برپایه گزارشات، پرخاشگری رفتاری است كه در زندگی روزمره به آسانی قابل شناسا2031)ناصری، 

 (.1320، 2)آوریل

شیوه طبیعی و غریزی بروز پرخاشگری، ارایه ی واكنش های پرخاشجویانه است. خشم و پرخاشگری پاسخ طبیعی نسبت 

به تهدید است. خشم، انرژی الزم را در افراد ایجاد می كند تا بتوانند در صورتی كه حق آن ها ضایع شود به دفاع برخیزند. 

این مدعا تغییرات جسمانی است كه در مواقع خشم و پرخاشگری احساس می كنیم؛ افزایش ضربان قلب، افزایش فشار تأیید 

خون، جریان بیشتر خون به عضالت ونظایر آن. همة این تغییرات ناشی از دستگاه عصبی خودكار است كه آمادگی فرد را 

نمی توانیم نسبت به هركس یا هرچیز كه ما را تحریک كرده یا آزار تأمین خواهند كرد. ولی از طرفی باید توجه داشت كه ما 

(. بررسی ها نشان داده اند كه خشم و پرخاشگری مهار نشده، سازگاری افراد را با 2031می دهد، عصبانیت بورزیم )ناصری، 

 (. 2031خطر روبرو می كند و می تواند افراد را از پیشرفت و كاركرد بهینه باز دارد)نویدی، 

تکانه های هیجانی، به ویژه هیجان های مخرب مانند خشم و رفتار مخرب ناشی از آن، ما را با این سؤال مواجه می سازد 

كه روش مؤثر مواجهه با آن ها چگونه باید باشد، آیا باید آن ها را آزادانه ابراز نماییم یا تالش كنیم این رفتار را كنترل كنیم. 

 1 شت روان، كاركرد اجتماعی و سالمت جسمانی افراد را با خطر مواجه می سازد )میر و سالویخشم و پرخاشگری مکرر، بهدا

(.بنابراین مجهز شدن افراد به ابزارهایی كه بتواند آنها را در برابر بروز این رفتار واكسینه كند 2033به نقل از اعتمادی نیا، 

 امری ضروری و اجتناب ناپذیر به نظر می رسد.

های زندگی، به عنوان نوعی واكنش منفی  شگرانه در انسان پدیده ای متکثر است، كه در گستره ای از موقعیترفتار پرخا

دهد و مسأله ای است كه گاه و بیگاه در سطوح گوناگون زندگی ودر سنین مختلف به خصوص در سن نوجوانی مشکل  رخ می

ن یکی از با اهمیت ترین مسائل دوره نوجوانی است كه توان گفت؛ پرخاشگری به عنوا آفرین می باشد، به طوری كه می

همواره مورد توجه قرار گرفته است.زیرا نوجوانی دوره ای بسیار مهم، در زندگی هر فردی است و در صورتی كه در این دوره 

نیز تحت تأثیر قرار حساس به درستی با رفتارهای پرخاشگرانه برخورد نشود، عواقب آن نه تنها آینده خود فرد، بلکه جامعه را 

-خواهد داد. به طور كلی پرخاشگری، هرشکلی از رفتار فیزیکی یا كالمی با هدف آسیب رساندن به موجود زنده دیگر است)بار

 (. 2031؛ به نقل از ملکی، 0،4132اون و ریچاردسون

میزان خودكارآمدی فرد است.  یکی از عواملی كه به طور مستقیم و غیر مستقیم بر پرخاشگری نوجوانان تأثیر می گذارد،

 كنترل احساس به خودكارآمدی وابسته .است ویژه عمل انجام یک توانایی درمورد خود از فرد قضاوت از عبارت خودكارآمدی

 دهنده تشکیل و گذارد اثر می آرزوها و اهداف بر خودكارآمدی با مرتبط عقاید همچنین .باشد می رفتارش و محیط روی فرد

 این  .است خودمان در مورد اطالعاتی های جنبه مهمترین از یکی خودكارآمدی باشد. احساس می انسان اررفت پیامدهای

 توانند می احساس خودكارآمدی حداكثر با افراد باشد.  می ما خودكفایی احساس و شخصیت ما ، ما برآورد به مربوط اطالعات

نوجوانی دوره . (4،1333)آرچر شوند دارا را ها موقعیت با برخورد ستگیشای به عبارتی، كنند؛ برخورد با موقعیت ها مؤثر طور به

                                                           
1 . Averill 

1. Mayer & Salovey 

 
3. Baron & richardson 
4. Archer 

http://www.jopbs.ir/
http://www.iseas.ir/
http://www.listjournal.ir/
http://www.conferencelist.ir/


18-83، ص 1931،  خرداد1، جلد 42روانشناسی، علوم تربیتی و علوم اجتماعی، شماره   

ISSN: 1394-0041 
http://www.jopbs.ir 

www.ISEAS.ir                     پایگاه استنادی ملی مقاالت دانشگاهی ایران 

www.Listjournal.ir                    پایگاه استنادی ملی مجالت دانشگاهی ایران 

www.ConferenceList.ir    پایگاه استنادی ملی کنفرانس های دانشگاهی ایران 

 

 

88 
 

 

1394-0041© 2017 ISEAS. Personal use is permitted, but republication/redistribution 

requires ISEAS permission. This paper costs 500,000 Rials for download. 
 

 

ای است كه در آن تغییرات شدید در همه حوزه ها رخ می دهد، تغییراتی كه در رشد هویت، در حوزه های عقلی، عاطفی، 

ه نوجوانی ضروری جسمانی و اجتماعی نقش دارد. بنابراین حفظ خودكارآمدی برای رشد شایستگی اجتماعی در طول دور

است كه می تواند به نوجوان كمک كند تا بدون توسل به زور، خشونت و پرخاشگری مشکالت  اجتماعی خود را حل كند. 

نوجوانانی كه خودكارآمدی باالیی دارند، حس كنترل باالیی بر روی زندگی خود دارند و به توانایی خود برای مدیریت فشارها، 

اطمینان دارند. این حس كنترل یک تکلیف رشدی است كه نوجوان باید در طول این  استرس ها و مشکالت زندگی

 .(1333مرحله)مخصوصا در زمینه های خشونت( برآن مسلط گردد)آرچر،

عالوه بر احساس ناامنی و  گیرد می قرار بدنی یا كالمی های خشونت آموزشی تحت محیط در علت هر به كه آموزی دانش

به تدریج به شکل افت تحصیلی و یا ترک تحصیل خود را نشان خواهدداد، در بلند مدت اثرات ناگوارتری  بیزاری از مدرسه، كه

 است  مداخالتی مفید در روشی ،عمومی كارآمدی خود افزایش طرفی از .از این نوع رفتار را در طول زندگی نشان خواهد داد

برقضاوت ،توانایی  میانجی شناختی عامل عنوان به آمدیخودكار درک انجام  می گیرد. هیجانی مشکالت حل هدف با كه

 (. 2033تفکر، هیجان و عمل فرد اثر  می گذارد.)بازرگان،صادقی و لواسانی،

-یکی دیگراز عناصر اساسی و مهم، در تقویت سازگاری و كاهش پرخاشگری كودكان و نوجوانان توانایی حل مسأله در آنان می

مراحلی است كه شرایطی را برای هدایت فرد فراهم می كند تا در موقعیت های اجتماعی با  باشد. حل مسأله، مجموعه ای از

(. با توجه به تعریفی كه ارائه شد می توان گفت حل مسأله 1132، 2پاسخ های سازگارانه نسبت به همساالن عمل كند)فرنچ

ش پرخاشگری است. در پژوهشی ایزدی طامه، رویکردی سازگارانه نسبت به موقعیت های زندگی دارد و عاملی مؤثر در كاه

( تأثیر آموزش صبر و حل مسأله بر كاهش پرخاشگری و انتخاب راهبردهای مقابله ای 2033برجعلی، دالور، اسکندری، )

دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی را مورد مقایسه قرار دادند. یافته ها نشان دهنده آن است كه روش صبر در كاهش 

 اند.روش مداخله ای حل مسأله در انتخاب راهبرد مسأله مدارانه مؤثرتر بوده پرخاشگری و

عامل دیگری كه در كاهش پرخاشگری بسیار حائز اهمیت است، اعتقادات و باورهای مذهبی افراد است. این عامل مهم، 

ود )اال بذكر اهلل تطمئن عالوه بر اینکه موجب كاهش رفتارهای پرخاشگرانه می شود، سبب آرامش یافتن فرد نیز می ش

القلوب(. پژوهش هایی كه در این زمینه انجام گرفته نیز مؤید اهمیت باورهای مذهبی در كاهش رفتارهای پرخاشگرانه 

ان باورهای تأثیر میز ( در پژوهشی2033ی، )تهران بزرگ نژاد، حسن زاده(.  2031؛ دبیری نژاد، 2031است)حکیم زاده،

آموزان فرزند شهید، جانباز و عادی دبیرستان های دخترانه شاهد شهر تهران را مورد بررسی قرار  مذهبی بر پرخاشگری دانش

دادند. نتایج آزمون بیانگر آن است كه میانگین نمرات باورهای مذهبی در فرزندان شهدا بیشتر از فرزندان جانبازان و در 

ین نمرات پرخاشگری در فرزندان جانبازان بیشتر از فرزندان فرزندان جانبازان بیشتر از فرزندان عادی است، همچنین میانگ

شهدا و عادی است. با توجه به مطالب مطرح شده واهمیت دوره نوجوانی به عنوان یکی از دوره های سرنوشت ساز زندگی و 

دكارآمدی، همچنین ضرورت كنترل رفتارهای آسیب زا در این دوره، پژوهشگر در صدد برآمد كه به بررسی رابطه بین خو

 توانایی حل مسأله و باورهای مذهبی با پرخاشگری بپردازد.
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 روش پژوهش:

 شامل حاضرجامعه آماری پژوهش  پژوهش حاضر یک تحقیق بنیادی واز نوع توصیفی)غیرآزمایشی( وهمبستگی می باشد.

ساس نمونه پژوهش حاضر شامل می باشد. براین ا 34-30در سال تحصیلی  تهرانكلیه دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر 

می باشند كه با استفاده از روش نمونه گیری چند مرحله ای انتخاب  تهراننفر از دانش آموزان دبیرستان های دخترانه شهر  033

 شدند.

 (GSE-10)1مقیاس خودکارآمدي عمومي

ودكارآمدی عمومی و اجتماعی توسط شوارتز و جروسلم ، به منظور ارزیابی خ 2393 مقیاس خود كارآمدی عمومی در سال

شواتزر و  1322عبارت و دو زیر مقیاس خودكارآمدی عمومی و اجتماعی بود.  در سال  13ساخته شد . آزمون مذكور دارای 

عدد كاهش دادند . بنابراین پرسشنامه ی باورهای  23جروسلم آزمون را مورد بازنگری قرار داده و تعداد عبارات آن را به 

عبارت است كه همگی میزان خود كار آمدی عمومی را می سنجند. سازه ی خودكارآمدی ادراک  23علی دارای خودكارآمدی ف

( . افرادی كه از خود كارآمدی باالیی 1132 1شده، نشان دهنده ی دید خوشبینانه ی فرد نسبت به خود است )شوارتزر،

به مدیریت و حل مسائل و سازگاری با شرایط هستند. برخوردارند، اعتقاد دارند كه هنگام رویارویی با مشکالت قادر 

خودكارآمدی ادراک شده، تعیین اهداف، نیروگذاری ، سرسختی در برابر مانع و بهبودی پس از شکست را تسهیل می سازد . 

رجه د 4سال ( است و آزمودنی ها باید در یک طیف لیکرت  21این آزمون یک ابزار خودگزارشی مخصوص بزرگساالن )باالی 

 صحیح ( میزان موافقت یا مخالفت خود با هر یکی از عبارات آن را مشخص سازند.  "ای )از اصال صحیح نیست تا كامال

 0 استارک و پرسشنامه سنجش دینداری گالک

برای سنجیدن نگرش ها و باورهای دینی و دینداری ساخته شده  1324در سال  این پرسشنامه توسط گالک و استارک

برای استاندارد كردن در كشورهای مختلف اروپا، آمریکا، آفریقا و آسیا و بر روی پیروان ادیان  (. 2311و استارک، است )گالک 

( و با دین اسالم هم انطباق یافته است )سراج زاده، 2099مسیحیت، یهودیت و اسالم اجرا گردیده )نقل از محمدرضا طالبان، 

 وجوه می توان ادیان، در وجود تفاوت هایی با كه اند نموده اذعان  مذهبی دتعه ماهیت كتاب در استارک و (. گالک2034

 اعتقادی، ابعاد  :از عبارتند و می دهند تشکیل را دینداری ابعاد در حقیقت ها عرصه یا وجوه این یافت.  ها آن بین را اشتراكی

 بعد(. 2031 افشانی، و 1380 غمایی،ی )حشمت است چنین خالصه طور به ابعاد این فکری. پیامدی، عاطفی، مناسکی،

 در باشند. داشته اعتقاد ها آن به نظر مورد پیروان دین رود می انتظار كه باورهایی از است عبارت كه  دینی باورهای و اعتقادی

 لاصو حقانیت به نسبت خاصی بینش فرد به كه دینی معرفت از برخاسته ادراک فردی نوعی از عبارتند دینی باورهای واقع

 .شد پرسیده فرشته قرآن و بودن محض حقیقت شیطان، قیامت، درباره سؤاالتی پاسخگو از بعد این دهد. در دینی می

 

                                                           
1 .General self-efficacy scale 
2. Shoartzer 
3 .Gluck & stork 
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 پرسشنامه پرخاشگري باس پري

سؤال بوده اما بسیاری از سؤاالت  11تهیه شده كه فرمت اصلی آن دارای  1321این ابزار توسط باس پری در سال 

سؤالی  13با استفاده از روش تحلیل عامل حذف شده اند. در نهایت این ابزار به پرسشنامه  پرسشنامه كه ضعیف بوده اند

( پرسشنامه ای تحت عنوان پرخاشگری تهیه كرده اند كه حاوی چهار عامل پرخاشگری 1321تبدیل شده است. باس و پری )

 و عاطفی اری،بزا یهازهحو در را یشگرپرخا سنجش اربزا ینا. خصومت و خشم ،كالمی یپرخاشگر ،فیزیکی یپرخاشگر است.

 یپرخاشگر ههندد ننشا باالتر اتنمر. ه استشد تنظیم تلیکر ایجهدر پنج سمقیا سساا بر كه مینماید تركیب شناختی

 .دارد قعیی وانیاد و مایشگاهیآز یمحیطها ایبر ده ایلعاا قفو پیشبینی رتقد پرسشنامه ینا. ستا بیشتر

 آزمون حل مسأله

 01 املــش ارزــبا نــیا. دــش دهتفاــسا 2(1132)هپنر نامهـپرسش از ،مسأله حل ناییاتو از درک یگیر ازهندا رمنظو به

.  تـسا« 1 هنمر»  با «مخالفم امالًـك» اـت« 2 هنمر»  با «فقمامو كامالً» از تلیکر التیــح 1 ساــمقی رتوــص هــب هــگوی

 ارزــبا نـیا.  تـسا اییـناتو از االترـب درک هدـهنندنشا  رـت ایینـپ هرـنم و 231-01 ألهـمس لـح ناییاتو از درک هرـنم هـمندا

 گویه 21( با AAS  (0مسأله به یشاگر -بجتناا هشیو عامل ،گویه  22با (PSC )1ألهــمس لــح در داــعتما لــعام 0 املــش

 -باــجتنا هیوــش ،ألهــمس لـ ـح در داــعتما لــعام 0 اترـنم منهدا. ستا گویه 1 با (PC )4 یـشخص لرـكنت لـعام و

 رــكذ لــماعو و اــههــگوی 11-22، 31-21 و 03-1 دــیباشــم. در امیــتم  بـترتی هـب یـشخص لرـكنت و مسأله به یشاگر

 ست.ا ألهـمس حل ناییاتو از مثبت یابیارز ههندد ننشا رــایینتــپ هرــنم هدــش

 یافته ها:

 فرضبه اصلی

رابطه  حل مسئله و باورهای مذهبی  دانش آموزان دختر مقطع متوسطه  با پرخاشگری آنها توانایی ،یخودكارآمد بین

 .وجود دارد

به منظور تعیین سهم هر یک از متغیرهای خودكارآمدی، توانایی حل مسأله و باورهای مذهبی در پیش بینی پرخاشگری  

 با ها داده توزیع رگرسیون، تحلیل از استفاده از استفاده گردید. اما پیش 1ماز تحلیل رگرسیون چندگانه به روش گام به گا

 ها داده و شد بررسی مفقود های داده و مانده ، نمودارهای3پرت های ، داده9به كمک آماره تولرنس 1چندگانه خطی هم بررسی

 انجام ازطریق بین متغیرهای پیش تمامی برای تولرانس)اغماض( آماره تعیین را داشتند. با آماری آزمون این از استفاده شرایط

 بینی درپیش تولرانس آماره كه شد مشخص شدند، داده برگشت متغیر آن دیگر بر متغیرهای كه حالتی در رگرسیون تحلیل

                                                           
1. .Problem solving inventory 
2. Problem solving inventory confidence  
3. Approach avoidance style 
4 . Personal control 
1. Stepwise method 

6 -Multicollinearity 

7 - Tolerance 
8 - Outliers 
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 از حاكی نیز و خطی هم از عدم حاكی واقع در كه است 2تا 339/3 بین ضرایب به ترتیب دارای تحلیل گام دو پرخاشگری در

 32/2تا  33/2پرخاشگری بین  تحلیل برای دو گام هر برای 2است . همچنین عامل برافراشتگی واریانس رگرسیونی مدل باتث

می شود.  رد نیز ماندها پس همبستگی فرض می باشد. بنابراین99/2دوربین واتسن برای پرخاشگری  مقدار داشتند. قرار

می باشد كه به معنای آن است كه هم خطی بین  3/3یرها كمتر از همچنین همان طور كه مشاهده شد همبستگی بین متغ

برپایه نتایج تحلیل واریانس و شاخص های آماری رگرسیون طی دوگام، درگام اول متغیر حل مسئله  متغیرها وجود ندارد.

  F(133,1)=01/20(، درگام دوم دو متغیر حل مسئله و باورهای مذهبی>P)332/3و  F(133,2)=112/22(اجتماعی

 .P<3)332/3و

 

 

 

 

 پیش بین پرخاشگري متغیرهاي سهم تعیین در گام به گام رگرسیون مدل واریانس تحلیل جدول

 

رابطه این دو  رابطه بین متغیرهای توانایی حل مسله و باورهای مذهبی را با پرخاشگری پیش بینی می كند.باال جدول 

(. در 2R=293/3واریانس پرخاشگری را تبیین كردند) 293/3( ودرمجموع=411/3Rری معنی دار بود)متغیر با پرخاشگ

 2R=211/3واریانس پرخاشگری هستند) 21/3صورت تعمیم نمونه مورد مطالعه به جامعه اصلی این دو متغیر قادر به تبیین 

 .(4-1()جدولP>0/05ینی پرخاشگری نداشت)تعدیل شده(.دراین مدل رگرسیونی، خودكارآمدی سهم معنی داری در پیش ب

                                                           
1 - VIF )Variance Inflation Factor( 
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 برآورد ضرایب رگرسیون براي متغیرهاي پیش بین پرخاشگري  -4-7جدول

 گام
 

 متغیرها

 

 خطای معیار
 ضریب غیراستاندارد

Β 

ضریب 

 استاندارد

Βeta)) 

 
T 

سطح معنی 

 داری

 332/3 14/22 - 331/219 34/24 مقدار ثابت 

 332/3 -30/0 -010/3 -013/3 334/3 مسأله حل 2

1 
 یباورها

 332/3 -991/0 -023/3 -191/3 293/3 یمذهب

 

 -010/3در جدول ضریب رگرسیون متغیرهای پیش بین )گام دوم ( نشان می دهد كه دو متغیر حل مسأله با وزن

(Betaو باورهای مذهبی با وزن )023/3- (Beta می توانند با  ،)گونه ای معنی درصد اطمینان تغییرات پرخاشگری را به  33

 دار پیش بینی می كنند.

 بحث و نتیجه گیری:

بعد ازجمع آوری وتجزیه وتحلیل داده ها هریک از فرضیات تحقیق به طورجداگانه مورد بررسی قرارگرفت ونتایج زیر به 

 دست آمد:

بدین معنی است كه  بین خودكارآمدی با پرخاشگری رابطه معنی دار منفی وجود دارد. این نشان داد كه نتایج همبستگی 

خودكارآمدی پایین  با افزایش پرخاشگری  ارتباط دارد. و افزایش خودكارآمدی با كاهش خشم ارتباط دارد. نتیجه به دست 

( و 1321(؛ اورپیناس و همکاران )20313سلحشوری و قطنیان) ؛(20313سیارپور و همکارانش )آمده با نتایج تحقیقات 

زایش خودكارآمدی می تواند باعث افزایش عزت نفس گردد. در عین حال خودكارآمدی باال ( همخوانی دارد.اف1331گینت)

باعث می شود فرد  بتواند هیجانات منفی مثل خشم و خشونت را بیشتر تحمل كند. همچنین این امر می تواند منجر شود كه 

ابراز نماید. در عین حال این افراد ممکن  فرد پرخاشگری خود را به شیوه ای جامعه پسندتر در مقایسه با درگیری فیزیکی

است خودكارآمدی تحصیلی باالیی نیز داشته باشند. افرادی كه خودكارآمدی باالتری دارد اطمینان بیشتری درتوانایی خود 

ز یافته ها برای برتری جویی تحصیلی دارند و از این رو آنها رفتار پرخاشگرانه كمتری را از خود نشان  می دهند. نتیجه ای كه ا

ی به دست آمده می توان گرفت این است كه دانش آموزانی كه به توانایی شان در تعامل اجتماعی اطمینان دارند،  كنترل 

دوستان بیشتری دارند و  "بیشتری بر ابراز خشم خود دارند. نوجوانانی كه از لحاط اجتماعی اطمینان بیشتری دارند، احتماال

(یافته 1321شادتر به نطر می رسند.  بنابراین كمتر احتمال دارد خشمگین شده و از كوره در بروند. اورپیناس و همکارانش )

های مشابه ای راگزارش كردند. آنها دریافتند كه با  اصالح باورهاو خودكارآمدی اجتماعی ادراک شده در نوجوانان رفتارهای 

نه شان نیز كاهش می یابد و سبک حل تعارض شان بهبود می یابد. از این رو خودكارآمدی ادرک شده،  به نطر می پرخاشگرا
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رسد نقش مهمی در رشد شایستگی اجتماعی نوجوان ایفا می كند.بنابراین خودكارآمدی در طول دوره نوجوانی نقش محافظت 

 (.1331می كند)گینت،كننده ای در برابر عوامل خطرزایی مثل پرخاشگری ایفا 

 ) باندورا دارد.  قرار وی فیزیولوژیک وحاالت برانگیختگی هیجانی حاالت تأثیر تحت فرد، یک شخصی كارآمدی انتظارات

 از متأثر خود نوبه به آنها كه است جسمانی حاالت تابع خود مورد توانمندی های در افراد قضاوت" كه گوید می ( 2017

منفی ازقبیل  احساسات كردن دور معنی به هیجانی (. برانگیختگی 106 )ص "هستند ک شخصیفیزیولوژی و عاطفی حاالت

 در (. افراد033ص 1321 كمرون و است)وتن شادی و هیجان عشق، مانند مثبت احساسات ایجاد و و خشم نگرانی ترس،

منفی  بینند.  هیجانات می یا اختالل دلتعا عدم از هایی نشانه عنوان به را خود فیزیولوژیک فعالیت های فشارزا موقعیت های

 منفی اثر آنان درخودكارآمدی نهایت و در كنند آشفته را افراد درون از و شوند فشار و تنش موجب می تواند مانند خشم

 می وخشم سبب تنش اضطراب، ترس، مانند شخصی( خود)اثرات ذهنی فیزیولوژیک حاالت از شخصی داشت.  ادراک خواهند

بنابراین  .بیاورند پایین را شخصی خودكارآمدی انتظارات و بگیرند كم دست را خود توانائی های وظایف انجام اد درافر كه شود

 می كاهش را خودكارآمدی عاطفی مثل خشم  منفی حاالت و افزایش را عاطفی مثل شادی، خودكارآمدی مثبت حاالت

 .دهند

ا پرخاشگری رابطه معنی دار منفی وجود دارد، بدین معنی كه بین حل مسأله ب نشان داد كهنتایج دیگر این پژوهش 

افزایش پرخاشگری با كاهش توانایی حل مسأله اجتماعی ارتباط دارد. به عبارت دیگر كنترل خشم با افزایش توانایی حل 

 مسأله ارتباط معنی داری دارد. 

 آن كمک با كند می سعی فرد و شود می تهدای فرد رفتاری كه توسط خود -حل مسأله عبارت است از فرایند شناختی

 آگاهانه، فرایند یک مسأله حل ترتیب این كند. به پیدا خویش روزمره مسائل زندگی برای سازگارانه یا مؤثر های حل راه

 .(1332است)دزوریال و نیزو، و هدفمند بر تالش منطقی،

كمتر  آمیز تعارض حل هایشان برای موقعیت راه و دهند می پاسخ تر پرخاشگرانه معموالً پرخاشگر افراد كه دالیلی از یکی

كنند)دادجی و  می گذاری ارزش تر منفی به صورت را ابراز وجود با حل های توأم راه پرخاشگر افراد كه، است این باشد می

 سازگاریافزایش  و پرخاشگری كاهش بر مسأله حل آموزش كه است شده معلوم پژوهش این نتایج اساس بر .(1321همکاران،

فقدان  از ناشی اجتماعی، و روانی های آسیب از بسیاری كه، است این مسأله حل رویکرد مبنای .است بوده مؤثر آموزان دانش

 و ناسازگاری ای سرمنشأ مقابله رفتارهای در نقص هستند. غیرمؤثر ای مقابله رفتارهای از استفاده یا مؤثر ای مقابله رفتارهای

 در نقص كه اند داده نشان زیادی های پژوهش .است فردی بین و شناختی رفتاری، هیجانی، طلوبنام عوارض و پرخاشگری

 ( در1332نیزو، و است. )دزوریال همراه بزرگسالی و نوجوانی كودكی، اجتماعی در و روانی های آسیب با مسأله اجتماعی، حل

 اتخاذ اجتماع، دشوار های برای وضعیت تری كم های حل راه پرخاشگر، افراد كه است این پرخاشگری دالیل از یکی حقیقت

 و التک، 1321دلوتی، ( .است تر پرخاشگرانه اثرتر و كم غیرپرخاشگر افراد سایر به نسبت هایشان حل راه و كنند می

 حل های متفاوت حل راه سپس و نموده تعریف را مشکل دقت با آموزد می فرد مسأله حل آموزش جریان ( ، در1321شرر،

 احساس و نفس به موجب اعتماد توانمندی این و كند انتخاب را حل راه مؤثرترین و داده قرار بررسی مورد را کلمش

 كاهد. می روزمره مسائل حل عدم از ناشی های ناكامی از و بیشتر ارزشمندی
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 دانش گزینی نقشدر زمینه ی  بهنجار و پرخاشگر افراد میان را هایی تفاوت پرخاشگری خصوص در سودمند های پژوهش

 به دهی پاسخ برای كارآمدی خود              مشکل اجتماعی، های موقعیت برای مناسب های حل راه یافتن توانایی اجتماعی،

 نشانه به توجه در هایی تحریف و اشتباهات اسناد، های وجود، سوگیری ابراز برای دهی پاسخ مقابل در شیوه ی پرخاشگرانه

 (. 1323اند)مارالت و گوردون، دهدا نشان اجتماعی های

 راه و كنند می اتخاذ     دشوار، وضعیت برای تری كم های حل راه پرخاشگر افراد كه اند داده نشان مختلف های پژوهش

 ( 1323، است)دلوتی اثر كم غیرپرخاشگر افراد به نسبت هایشان حل

 شود، می نفس عزت موجب ایجاد مسأله حل مهارت آموزش های كالس در شركت كه اند كرده ثابت ها ارزیابی از برخی

 نگرش و دهد می افزایش را تغییرات مقابل پذیری در انعطاف و كند می تقویت را انگیزش نفس، عزت تئوری یک طبق بر

 حل مهارت كه داد نشان نتایج دیگری مشابه پژوهش در كند. می را تقویت خودكفایی احساس پیشرفت جهت در مثبت های

 برنامه این اهمیت دهنده نشان امر این كه شود می كفایت احساس و حمایت اجتماعی افزایش به منجر مسأله

 ترتیب این به تا شود تمرین و آموخته زندگی های مهارت سایر كنار در باید مسأله حل (. بنابراین1332، است)ویچروسکی

 اشد. ب داشته را سازگارانه ای مقابله پاسخ بستن كار به فرد توانایی

 این باشد.سو می هم پژوهش این های یافته ( با20311( و شریفی)20314زاده) احمدی های بررسی و تحقیقات نتایج

 و اجتماعی های شایستگی افزایش سازگاری و بر مسأله حل آموزش های روش كه دریافتند خود علمی فعالیت در پژوهشگران

 مؤثر است. اشگریپرخ و رفتاری اختالالت كاهش و فردی بین روابط

ذكر شده است. همان گونه كه مشاهده        می شود بین  4-1درجدولباورهای مذهبی با پرخاشگری نتایج همبستگی 

باورهای مذهبی با پرخاشگری رابطه معنی دار منفی وجود دارد. بدین معنی كه باورهای مذهبی قوی با كاهش پرخاشگری و 

اشگری ارتباط دارد. به عبارت دیگر می توان گفت افراد با باورهای مذهبی قوی توانایی باورهای مذهبی ضعیف با افزایش پرخ

(؛ بارون 1331( ؛ بالتر )  2031بیشتری در كنترل پرخاشگری خود دارند. نتایج به دست آمده با نتایج تحقیقات دبیری نژاد ) 

 ( هماهنگ است.1331) 

ای، پرخاشگری، افسردگی و تعارضات روانی ی پرخطر و رفتارهای تکانهافرادی كه باورهای مذهبی قوی دارند رفتار ها

كمتری را از خود نشان می دهند. در مقابل، گروهی كه باورهای مذهبی ضعیف تری دارند، ترس، اعتماد به نفس پایین، 

ركت در مراسم مذهبی، افراد با باورهای مذهبی قوی با ش اضطراب و ناپایداری عاطفی داشته و انرژی جسمی كمتری دارند.

ها مقابله آورد كه با سختیامید ، احساس و تسلط بیشتری بر سرنوشت خود پیدا كرده و از این نظر فرد قدرتی را به دست می

ثباتی تواند برای آنهایی كه پرخاشگر هستند و احساس بیشناختی دارد و مینماید. چنین عقایدی پیامدهای مطلوب روان

بیاورد. همچنین افرادی كه باورهای مذهبی قوی دارند به جای اینکه فقط به خودش متمركز شود بیشتر به كنند، آرامش می

 .لطف و عنایت خداوند توسل می كند

شركت در مساجد نقش مهمی در افرادی كه باورهای مذهبی قویتری دارند در مراسم مذهبی بیشتر شركت می كنند. 

جتماعی مهم دارد. مراجعه به مسجد و شركت در آداب مذهبی مشترک آثار روانی كاهش پرخاشگری به عنوان یک معضل ا

فردی و اجتماعی مهمی به همراه دارد. مسلمانان در مساجد عالوه بر انجام فرایض دینی خود به نوعی ارتباط سالم و عاطفی با 
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ران و رعایت حقوق دیگران، با حضور در دوستی، رفع مشکالت دیگیابند. ایجاد حس همدلی، نوعدیگر افراد جامعه دست می

كند و شود. انجام فرایض دینی به طور مشترک احساس همبستگی و صمیمیت بیشتری بین افراد ایجاد میمسجد میسر می

كنند و به ندرت افراد با مراجعه به مسجد آرامش روانی بیشتری یافته، در برخورد با مشکالت صبر و تحمل بیشتری پیدا می

 دهند.ای پرخاشگرانه از خود بروز میرفتاره

پایبندی بیشتری برای  ،روندمیاجد وكلیساها افرادی كه دفعات بیشتری به مسدرعین حال، تحقیقات نشان می دهد 

رو، نمایند. از اینحضور در مراسم مذهبی دارند. این افراد طی هر مرتبه حضور خود این رفتار مثبت را مرتباً در خود تقویت می

تر كردن اعتقادات مذهبی، تعامل با دیگران، افزایش صبر و سازگاری با دیگران را دارند. در صت بیشتری برای مستحکمفر

شود. بنابراین، میزان نتیجه، سیکل تفکر مثبت و اعمال مذهبی مکرر با حضور بیشتر در مسجد و فضای معنوی آن تکرار می

 .(1333)كندال،پرخاشگری در این افراد كمتر است

( در پژوهشی نشان داد كه بین اعتقادات مذهبی و ابعاد آن با اضطراب، افسردگی و  2031در همین راستا دبیری نژاد ) 

 پرخاشگری دانش آموزان دختر رابطه ی منفی وجود دارد. 

جایی و  ( در مطالعات و پژوهش های خود چنین می گوید : تجربه و آموزه های مذهبی اغلب باعث جابه1331بارون ) 

تغییر در اعتقادات و باورهای فرد می شود.  این جابه جایی منجر دور شدن از مادی گری و نزدیک شدن به رفتارهای نوع 

دوستانه و یاورانه می شود.  فرگوسن در مطالعات و پژوهش های خود چنین     می گوید: تجربه های مذهبی، اغلب باعث 

قی فرد می شوند.  انسانی كه با سرمشق قرار دادن معصومین) ع( فلسفه ی زندگی و جابه جایی و تغییر در ارزش های اخال

هدف خلقت را درک كند،  در زندگی فردی اجتماعی نیز، در مواجهه با موانع و مشکالت تحلیل منطقی و عقالنی داشته و با 

با این نامالیمات می یابد.  چنین فردی دریافته  تکیه بر الطاف الهی و با حفظ ایمان و آرامش خود راه هایی را نیز برای مقابله

است كه قرآن یاد خدا را مایه ی آرامش می داند ) اال بذكر اهلل تطمئن القلوب (. پس سعی می كند با تکیه بر پشتوانه و قدرت 

گان از سوی ال یزال الهی به انبساط خاطر برسد و حتی به نقطه ای می رسد كه مشکالت را وسیله ای برای آزمایش بند

خداوند و تکامل خود می داند. امروزه درمان از طریق هدایت معنوی یک اصل شناخته شده است و از آنجایی كه توجه به 

و اعتقاد فرد نقش بسزایی در  تجربه های معنوی فرد، ارزش ها و گرایش های فکری او،  میزان پایبندی به اصول دین و ایمان

از انتظار نیست كه آموزش شیوه های تربیتی پیامبر اكرم) ص( موجب افزایش سالمت روان  كاهش اختالالت دارند، پس دور

 شود. 

( نیز در بررسی نقش مذهب بر سالمت روان نشان داد،  افرادی كه اعتقادات مذهبی قویتری دارند، از دیگران 1331بالتر ) 

سبتاً باالتری دارند،  هیجانات مثبت دارند، انعطاف پذیر خود باورتر،  كارآمدتر و سازش یافته تر بوده و عملکرد تحصیلی ن

هستند و دوستان متعهدی دارند. این انعطاف پذیری، سازش پذیری و هیجانات مثبت در مدیریت خشم افراد با باورهای 

 مذهبی قوی بسیار موثر و سودمند می باشد.
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