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 پرخاشگری: نقش همدلی، خودتنظیمی و برخی متغیرهای جمعیت شناختی

 3، محبوبه فوالدچنگ2، زهرا نوروزی1محمدعلی جعفری

 چکیده

آموزان هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه خودتنظيمی، همدلی و برخی متغيرهای جمعيت شناختی با پرخاشگری در بين دانش

آموزان دختر( از دانش 367پسر و  347نفر ) 077توصيفی بود. نمونه پژوهش -همبستگیدبيرستانی بود. طرح این پژوهش از نوع 

دبيرستانی چهار ناحيه آموزشی شهر شيراز بودند که به روش نمونه گيری تصادفی چند مرحله ای انتخاب شدند. مقياس همدلی 

اده قرار گرفت. نتایج نشان داد که خودتنظيمی، اساسی، پرسشنامه خودتنظيمی و خرده مقياس پرخاشگری در این تحقيق مورد استف

همدلی و ابعادش )ابعاد شناختی و عاطفی( رابطه منفی و معنی داری با پرخاشگری دارند. تحليل رگرسيون چندگانه نشان داد که 

ت معنادار بين خودتنظيمی و همدلی پرخاشگری را به صورت منفی و معنی دار پيش بينی کردند. همچنين یافته ها حاکی از تفاو

پسران و دختران در زمينه پرخاشگری و همدلی بود. نتایج حاکی از اهميت همدلی و خودتنظيمی برای جلوگيری و کاهش 

 آموزان بودند.پرخاشگری در بين دانش

  کلید واژه ها

 پرخاشگری، خودتنظيمی، همدلی، همدلی شناختی و همدلی عاطفی
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 مقدمه

اجتماعی،  -(. مطابق دیدگاه شناختی1337)کدیور، مطرح شد 2از سوی بندورا 1667ی ز دههای است که اسازه 1خودتنظيمی

باشد که حاصل تعامل متغيرهای شخصی، محيطی، و رفتاری است های محوری عامليت انسانی میخودتنظيمی یکی از ویژگی

های محيطی است بلکه و کنترل وابستهر اداره(. به عبارت دیگر، خودتنظيمی نه تنها شامل مهارت رفتاری فرد د1636)بندورا، 

باشد. بنابراین، ی دانش و احساس عامليت شخص برای اجرای این مهارت در بافت و موقعيت مربوطه نيز میدربرگيرنده

ی فرد اشاره دارد که توسط وی برای دستيابی به اهداف شخصی خویش خودتنظيمی به افکار، احساسات، و اعمال خودانگيخته

ای از گيرند. از این زاویه، هرکسی در امور زندگی خویش تا اندازهاند و مرتب نيز مورد اصالح و انطباق قرار میریزی شدهرنامهب

تواند پيامدهای متفاوتی به دنبال داشته باشد. طبق کند اما کميت و کيفيت استفاده از این مهارت میمهارت خودتنظيمی استفاده می

تر کنند احتماالً در امور شخصی و اجتماعی خویش نيز موفقدی که از خودتنظيمی بيشتر و موثرتری استفاده میاین دیدگاه، افرا

 (.2773، 3؛ بندورا، کاپرارا، باربارانلی، جربينو و پاستورلی1661خواهند بود )بندورا، 

تواند کند خودتنظيمی ضعيف مییفا میخودتنظيمی در کنترل مشکالتی که جامعه و افراد با آن روبه رو هستند نقش مهمی ا

مقاومت شخص برای نوشيدن و مصرف مواد را از بين ببرد. بنابراین، تأثيرات زیانباری مانند رانندگی در هنگام مستی، نقص و 

(. همچنين، 2770، 4کند )باميستر، شميشل و ووزآسيب رساندن به روابط اجتماعی و عملکرد کاری ضعيف را ایجاد می

( 2777، 5های جنسی و روابط جنسی نامطلوب، افزایش جرم و رفتارهای ضد اجتماعی )پرات و کالنپایين باعث افزایش بيماری

 (. 2773و باميستر،  6شود )گایليوت، ميدشود و به عنوان یکی از مهمترین علل رفتارهای ضد اجتماعی و پرخاشگرانه شناخته میمی

در افراد است. کنترل پرخاشگری به عنوان  ماعی، از جمله پيامدهای خودتنظيمی، کاهش پرخاشگریاجت-مطابق دیدگاه شناختی

اجتماعی، کمبود مهارت -شود و مطابق دیدگاه شناختیی امروزی محسوب میهای اجتماعی مهم و ضروری جامعهیکی از مهارت

 (.2772ندورا، و ب 0تواند به پرخاشگری بيانجامد )کاپرارا، ریگالياخودتنظيمی می

باشند، رفتارهای خشونت آميز کمتری از ( مشاهده کردند افرادی که دارای مهارت خودتنظيمی می2772کاپرارا، ریگاليا و بندورا )

های اجتماعی هستند به آموزانی که فاقد مهارتدهد دانش( نشان می1667) 3دهند. همچنين، تحقيقات اشر و کویخود نشان می

                                                           
1 -self-regulation 
2 - Bandura 
3 - Caprara, Barbaranelli , Gerbino&  Pastorelli 
4 - Baumeister, Schmeichel & Vohs 
5 - Pratt & Cullen 
6 - Gailliot& Mead 
7 - Regalia 
8 - Asher & Coie 
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آموزانی که شایستگی و ی کمتر در معرض خطر برای رفتارهای ضد اجتماعی و پرخاشگرانه هستند در مقابل دانشدليل خودتنظيم

 های اجتماعی دارند دارای خودتنظيمی باالتر و در نتيجه رفتار ضد اجتماعی و پرخاشگرانه کمتر هستند.مهارت

-عنوان یك سپر دفاعی در مقابل پرخاشگری و رفتارهای خشونت اند که خودتنظيمی بهدر همين راستا، تحقيقات پيشين نشان داده

االور، اریارت و -؛ سانز دی آکيدو و ليزاراج وآگيرت، کاردیل2772؛ کاپرارا، ریگاليا و بندورا، 2773، 1آميز است )روس و فونتاو

 (.1663، 3؛ برکوویتس2773، 2سانز دی اکيدو باکيودانو

(. 2770گذارد )باميستر، شميشل و ووز، خودتنظيمی مرتبط است و بر روی پرخاشگری تأثير می ای است که با تواناییسازه 4همدلی

افرادی که خودتنظيمی باالتری دارند به نيازهای دیگران پاسخگوترند و با دیدن ناراحتی دیگران واکنش شدیدتری از خود نشان 

 (. 2774، 5دهند )والينت، آیزنبرگ، فابس، شپارد، کامبرلند و لوسيامی

تعریف های متعددی از سازه همدلی صورت گرفته است. یکی از مفيدترین تعریف ها درباره همدلی تعریفی است که از سوی 

( صورت گرفته است. آنها همدلی را به عنوان درک و سهيم شدن در حاالت هيجانی شخص دیگر تعریف 1666) 6کوهن و استرایر

کردن بعد شناختی )توانایی درک و فهم حاالت هيجانی دیگران( از بعد عاطفی )سهيم شدن  می کنند. اهميت این تعریف در متمایز

 (. 2712، 0در حاالت هيجانی دیگران( است )جنگ، ژیا، کين

های همدلی در کاهش رفتارهای پرخاشگرانه و ضد اند که گسترش و ارتقاء مهارتدر همين راستا، شواهد پژوهشی نشان داده

تواند منجر به درک موضع آن شخص و باشد. در نظر گرفتن دیدگاه شخص دیگر در یك موقعيت اجتماعی مییاجتماعی مفيد م

 (.1667؛ پيکاکونيس، 1633و آیزنبرگ،  3پيشگيری از رفتار پرخاشگرانه شود )ميلر

های پرخاشگرانه در جامعه با توجه به مطالب ذکر شده و این موضوع که کمتر به بررسی نقش خودتنظيمی و همدلی در بروز رفتار

 ایران پرداخته شده است، هدف از مطالعه حاضر پاسخگویی به سواالت زیر است:

 آیا بين خودتنظيمی، همدلی و ابعاد آن با پرخاشگری رابطه وجود دارد؟  -1

آموزان شگری در دانشی پرخاکنندهبينیشناختی )جنسيت( پيشآیا خودتنظيمی، همدلی و ابعاد آن و برخی متغيرهای جمعيت -2

 دبيرستانی است؟ 

 آموزان دبيرستانی است؟کننده پرخاشگری در دانشبينیآیا ابعاد همدلی )شناختی و عاطفی( پيش -3

                                                           
1 - Ross, & Fontao 
2 - Sanz de Acedo Lizarraga, Ugarte, Cardelle-Elawar, Iriarte, & Sanz de Acedo Baquedano 
3 - Berkowits 
4-empathy  
5 - Valiente, Eisenberg, Fabes, Shepard, Cumberland & Losoya 
6 - Cohen & Strayer 
7 -Geng, Xia &Qin 
8 - Miller 
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 آیا تفاوتی مابين دختران و پسران در زمينه متغيرهای مورد مطالعه )خودتنظمی، پرخاشگری، همدلی و ابعاد آن( وجود دارد؟ -4

 روش

 همبستگی بود.  -طرح پژوهش از نوع توصيفی ژوهش:نوع و طرح پ

آموزان دختر و پسر دبيرستانی ی آماری تحقيق حاضر شامل کليه دانشجامعه گیری:ی آماری، نمونه و روش نمونهجامعه

آموز پسر انشد 347آموزان دبيرستانی شهر شيراز بودند )نفر از دانش 077بودند. نمونه پژوهش  67-61شهر شيراز در سال تحصيلی 

آموز دختر( که از چهار ناحيه آموزش و پرورش شهر شيراز )از هر ناحيه دو مدرسه دخترانه و دو مدرسه پسرانه و از هر دانش 367و

 مدرسه دو کالس( به روش نمونه گيری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. 

 ابزار پژوهش

خرده مقياس  0سوال و  63( دارای 1666، 2برون و ميلر، الوندوسکی: نسخه اصلی پرسشنامه خودتنظيمی )1پرسشنامه خودتنظيمی

سوال از  32( به بررسی روایی و پایایی مجدد این پرسشنامه پرداختند، و در این تحليل2774) 3باشد. اما کاری، نيل و کالينزمی

ی یك عامل قرار گرفتند. در تحقيق حاضر ماده باقی مانده بر رو 31حذف شدند، و هر  47/7تر ازسواالت به علت بار عاملی پایين

( استفاده شد. در پژوهش حاضر ضریب پایایی پرسشنامه خودتنظيمی با 2774از فرم کوتاه شده و تك عاملی کاری، نيل و کالينز )

ت آمد. به دس 06/7و  33/7روش آلفای کرونباخ و بازآزمایی محاسبه گردید و ضرایب محاسبه شده آن برای پرسشنامه به ترتيب 

 برای تعيين روایی پرسشنامه خودتنظيمی از روش تحليل عامل استفاده شد که نتایج حاکی از روایی این مقياس بود.

خرده مقياس  2سوال و  27( دارای 2776، 5: نسخه اصلی مقياس همدلی اساسی )جوليف و فارینگتون4مقياس همدلی اساسی

( به بررسی روایی و اعتبار مجدد این پرسشنامه در 2776)  6، اسپلتری و توسوباشد. آلبریو، ماتریکاردیشناختی و عاطفی می

( استفاده شده است. در پژوهش حاضر ضریب پایایی 2776نوجوانان ایتاليایی پرداختند. در تحقيق حاضر از فرم آلبریو و همکاران )

ن ضریب به ترتيب برای آلفای کرونباخ، مقياس مقياس همدلی اساسی با روش آلفای کرونباخ و بازآزمایی محاسبه گردید و ای

، 37/7و برای بازآزمایی، مقياس همدلی و ابعاد آن )شناختی و عاطفی(  03/7و  04/7، 34/7همدلی و ابعاد آن )شناختی و عاطفی( 

از  5ند و سوال حذف شد 15و  4بود. برای تعيين روایی مقياس همدلی اساسی از تحليل عامل استفاده شد که سوال  02/7و  06/7

( دو بعد شناختی و عاطفی به دست آمد و نتایج 2776بعد عاطفی به بعد شناختی منتقل شد. همسو با تحقيق آلبریو و همکاران )

 حاکی از روایی باالی مقياس می باشد.

                                                           
1 -self-regulation questionnaire  
2 - Brown, Miller & Lawendowski 
3 - Carey, Neal, & Collins 
4 -basic empathy scale 
5 - Jolliffe & Farrington 
6 - Albiero, Matricardi, Speltri, & Toso 
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ی مقياس بوسيله پرخاشگری از مقياس مهارت های اجتماعی ماتسون گرفته شده است. اینخرده مقياس پرخاشگری: خرده مقياس

گویه  62سال تدوین گردیده است. این مقياس دارای  13تا  4های اجتماعی افراد ( برای سنجش مهارت1633ماتسون و همکاران )

( به منظور تعيين پایایی این مقياس از روش آلفای 1331کند. خير و یوسفی )های اجتماعی کودکان را ارزیابی میاست که مهارت

را برای خرده مقياس پرخاشگری گزارش کردند. در پژوهش  01/7و  07/7يف استفاده کردند که به ترتيب ضریب کرانباخ و تصن

حاضر ضریب پایایی خرده مقياس پرخاشگری با روش آلفای کرانباخ و بازآزمایی محاسبه گردید که این ضریب به ترتيب برای 

 .به دست آمد 06/7و برای بازآزمایی  02/7آلفای کرانباخ 

 استفاده شد. 16 1به منظور تجزیه و تحليل داده ها از اس پی اس اس: ورژن ها:روش تجزیه و تحلیل و داده

 نتایج

شود و پس های توصيفی مربوط به متغيرهای پژوهش ارائه میهای آماری انجام شده، ابتدا شاخصدر این قسمت، با توجه به تحليل

 اند، ارائه گردیده است. ؤاالت پژوهشی صورت گرفتههایی که به بررسی ساز آن نتایج تحليل

 

 . میانگین و انحراف معیار متغیرهای مورد مطالعه در بین دختران و پسران1جدول 

 ( n=347پسر ) ( n=367دختر ) متغير

 انحراف معيار ميانگين انحراف معيار ميانگين

 6/0 37/26 0/0 57/24 پرخاشگری

 1/6 2/60 4/6 2/01 همدلی

 4/5 5/36 5/5 36 بعد شناختی

 15/5 31 2/5 3/32 بعدعاطفی

 6/12 6/04 1/14 0/04 خودتنظيمی

به منظور بررسی سؤال این سوال که آیا بين خودتنظيمی، همدلی و ابعاد آن و پرخاشگری ارتباط معنی داری وجود دارد؟ از  

 شده است. ارائه 2ضریب همبستگی پيرسون استفاده شد. خالصه نتایج در جدول 

 . ماتریس همبستگی متغیرهای مورد پژوهش3جدول 

 5 4 3 2 1 متغيرها

     1 خودتنظيمی -1

26/7* همدلی -2   

                                                           
1 - SPSS: version 11 
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  33/7* 23/7* بعد شناختی -3

  52/7* 30/7* 22/7* بعد عاطفی -4

-24/7* -13/7* -24/7* -34/7* پرخاشگری-5   1 

001/0p< * 

دهد متغيرهای همدلی و ابعاد آن )ابعاد شناختی و عاطفی( و خودتنظيمی ارتباط منفی و معنی نشان می 2طوری که جدول همان

 معنی دار بوده است.  >771/7Pداری با پرخاشگری دارند و ضرایب همبستگی بين تمام متغيرها در سطح 

ی پرخاشگری در دانشکنندهبينیشناختی پيشبه منظور بررسی این سوال که آیا خودتنظيمی، همدلی و برخی متغيرهای جمعيت

 ارائه شده است. 3ی همزمان استفاده شد. خالصه نتایج این تحليل در جدولآموزان دبيرستانی است؟ از رگرسيون چندگانه به شيوه

 بینی پرخاشگری بر اساس همدلی، خودتنظیمی و برخی از متغیرهای جمعیت شناختی. پیش2جدول 

 b β t P< R R2 متغير پيش بين

 16/7 36/7 771/7 -37/4 -13/7 -15/7 همدلی 

 771/7 -3 -26/7 -10/7 خودتنظيمی

 71/7 67/2 11/7 61/1 جنسيت

نشان می دهد رگرسيون پيش بينی پرخاشگری از روی خودتنظيمی، همدلی و ابعادش و جنسيت معنا دار است  3نتایج جدول 

(771/7P<  54/31وF= .) 

شناختی درصد از واریانس پرخاشگری توسط همدلی، خودتنظيمی و برخی از متغيرهای جمعيت 16هد که دنشان می R2نگاهی بر 

 شود.)جنسيت( تبيين می

توانند پرخاشگری می -26/7و  -13/7ضرایب رگرسيون حکایت از آن دارد که متغيرهای همدلی و خودتنظيمی به ترتيب با بتای  

توانند پرخاشگری را به طور مثبت و معناداری می 11/7کنند. عالوه بر این، جنس نيز با بتای  بينیرا به طور منفی و معناداری پيش

دار معنی>P 771/7ی این ضرایب در سطح بينی کند که در این پژوهش پسران پرخاشگرتر از دختران بودند. در ضمن کليهپيش

 هستند.

آموزان دبيرستانی است؟ به کننده پرخاشگری در دانشبينیعاطفی( پيش به منظور بررسی این سوال که آیا ابعاد همدلی )شناختی و

 منظور پاسخگویی به این سؤال از آزمون تحليل رگرسيون چندگانه استفاده شد که خالصه نتایج در جدول ارائه شده است.

 

 . نتایج رگرسیون به منظور پیش بینی پرخاشگری4جدول

 b β t P< R R2 متغير پيش بين

 n.s 25/7 76/7 -63/1 -73/7 -1/7 اختیبعد شن
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 771/7 -55/4 -27/7 -37/7 بعد عاطفی

و  >771/7Pنشان ميدهد رگرسيون پيش بينی پرخاشگری از روی ابعاد همدلی )شناختی و عاطفی( معنی دار است) 4نتایج جدول

22F= .) 

باشد اما بينی پرخاشگری می( قادر به پيش>771/7Pحاکی از آن است که بعد عاطفی همدلی به طور منفی و معنی داری ) 4جدول 

 کند.بينی پرخاشگری ایفا نمیداری در پيشبعد شناختی سهم معنی

 .مقایسه میانگین نمرات دختران و پسران در متغیرهای پژوهش 9جدول 

P< t متغير 

 پرخاشگری 35/1 75/7

 همدلی 60/5 771/7

 بعد شناختی 73/6 771/7

اطفیبعدع 3/3 771/7  

N.S 231/7 خودتنظيمی 

df= 077 

 بحث و نتیجه گیری

داری با پرخاشگری دارند. این امر بدان معنا است که هرچه نتایج ماتریس همبستگی نشان داد که همه متغيرها ارتباط منفی و معنی

های تر باشد رفتارت ها پایينباشد و هر چه این مهارتر میخودتنظيمی و همدلی در فرد باالتر باشد پرخاشگری در فرد پایين

های دهد که به منظور کاهش پرخاشگری در فرد باید مهارتپرخاشگرانه فرد باالتر است. این نتيجه این راهکار را به ما می

 اجتماعی همانند خودتنظيمی و همدلی را رشد و پرورش دهيم.

بينی ( پرخاشگری را به صورت منفی پيش>p 771/7داری )همچنين نتایج نشان داد متغيرهای خودتنظيمی و همدلی در سطح معنی 

 ( پيش بينی کننده مثبت پرخاشگری است.>p 71/7کنند، اما جنسيت در سطح معنی داری )می

ی فوق حاکی از آن است که خودتنظيمی و همدلی نقش مهمی در پيش بينی و پدیدار شناسی پرخاشگری دارد و به عبارت نتيجه

های آن به تشخيص، پيشگيری و درمان مشکالت رشدی و رفتاری مثل رود با درک خودتنظيمی و مکانيسممی تر انتظارکاربردی

؛ 2772؛ کاپرارا، رگاليا و بندورا، 2773ضمن تأیيد نتایج بعضی پژوهش ها )روس و فونتاو، پرخاشگری پرداخته شود. این یافته

؛ بندورا، کاپرارا، باربارانلی، گربينو و 2773، 1گاردنر، دیشون و کانل ؛2773؛ آلبریو و همکاران، 1663کاپرارا و همکاران، 

(، نشان داد که عالوه بر خودتنظيمی، الزم است احساس همدلی نيز در افراد وجود داشته 1633، 2؛ ميلر و آیزنبرگ2773پاستورلی، 

                                                           
1 - Gardner, Dishion & Connell 
2 - Miller & Eisenberg 
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؛ 2776؛ جوليف و فارینگتون، 1633؛ آیزنبرگ و لنون، 1600ایگ و الوری، باشد تا سبب کاهش رفتارهای پرخاشگرانه شود )کر

 (. 2776، مستر، سمپر، فریاس و تار، 2773آلبيرو و دیگران، 

باشد همچنين تحليل رگرسيون نشان داد که جنسيت به صورت مثبت پرخاشگری را پيش بينی می کند. این نتایج حاکی از این می

باشند و این به وسيله تحقيقات پيشين به خوبی نشان داده شده است )نيکولز، گرابر، بروکز پرخاشگر میکه پسران بيش از دختران 

 (. 1662؛ بژورکویست، الگرسپيتز و کوکيانين، 2776، 1گان و بوتوین

-بينیعاطفی پيشبينی پرخاشگری بود. نتایج حاصل از تحليل نشان داد که بعد ی دیگر مربوط به نقش ابعاد همدلی در پيشیافته

کننده پرخاشگری نبود. این یافته بدان معنی است که صرف درک بينیباشد اما بعد شناختی پيشکننده منفی پرخاشگری می

کند، اما جانشين کردن ناراحتی و آگاهی بر ناراحتی شخص ناراحت در شخص واکنشی برای جلوگيری از رفتار پرخاشگرانه نمی

شود. به عبارت راحت( در خود و حس وی را در خود ایجاد کردن مانع از بروز پرخاشگری میاحساس شخص مقابل )شخص نا

کند. این یافته با پژوهش های دیگر، بعد عاطفی همدلی نسبت به بعد شناختی در جلوگيری از پرخاشگری نقش مهمتری را ایفا می

 باشد.( همسو می2770، 2دیگر )به عنوان مثال: الوت و شفيلد

گونه که نتایج نشان داد دیگر مربوط به تفاوت بين دختر و پسر از نظر متغيرهای خودتنظيمی، همدلی و پرخاشگری بود. همان یافته

داری ( به نفع دختران تفاوت معنی>p 771/7داری )متغير پرخاشگری، همدلی و ابعاد آن ميان دختران و پسران در سطح معنی

 داری مشاهده نشد.تفاوت معنی وجود دارد اما در متغير خودتنظيمی

تر از پسران هستند، و این عاطفی بودن نه به دليل ژنتيکی و تر و همدلتوان توجيه کرد که دختران عاطفیگونه میاین یافته را این

های )فشباخ و ها با پژوهشگونه باشند. این یافتهخواهد که اینوراثتی بودن است، بلکه به این دليل است که اجتماع از آنها می

؛ آلبيرو و دیگران، 2776؛ جوليف و فارینگتون، 1633؛ آیزنبرگ و لنون، 1600؛ هافمن، 1666؛ کرایگ و الوری، 1663روی، 

( همسو است. در نتيجه دختران به دليل همدلی بيشتر در مقایسه با پسران رفتارهای 2776، مستر، سمپر، فریاس و تار، 2773

 خود نشان می دهند. پرخاشگرانه کمتری را از

 ها محدودیت

-تمحدودی هاپژوهش سایر همانند اما آمد، عمل به فراوانی تالش آن صحت و دقت عينيت، جهت در چه اگر حاضر پژوهش در

.نمود بندیتقسيم اجرایی و درونی جنبة دو به را ها محدودیت این توانمی که داشت وجود نيز هایی   

-فرهنگ در اختهس پيش که بود همدلی و رفتاری خودتنظيمی پرسشنامه از استفاده به مربوط یتمحدود اولين پژوهش، جریان در

 پژوهش. تاس پژوهش این های محدودیت جمله از ایرانی فرهنگ خاص پژوهشی ابزار به دسترسی عدم بنابراین. بود غربی های

 اطالعات مبودک یا فقدان واسطه به هم هاگزارش نگونهای که دارد احتمال بود، استوار آموزاندانش شخصی گزارش بر تنها حاضر

                                                           
1 - Nichols, Graber, Brooks-Gunn & Botvin 
2 - Lovett, & Sheffield 
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 این دیگر محدودیت. باشد داشته سوگيری کند،می ایجاد جامعه هنجارهای که منفی یا مثبت انتظار قابل نتایج یواسطه به یا افراد

. دگير تصور احتياط با باید نتایج از قطعی استنباط دليل همين به بود، همبستگی نوع از حاضر تحقيق که  

 اهميت از پرورش، و آموزش در آموزشی واحدهای مدیران کافی آگاهی و اطالع عدم به پژوهش اجرایی هایمحدودیت از یکی

. گرددمی منجر پژوهش اجرایی در آنها مناسب همکاری عدم به طبيعتأ که شودمی مربوط تحقيقات امر  

 نبودند پاسخگو کافی دقت با موضوع همين دليل به که ایپرسشنامه هایپژوهش در کنندگانشرکت انگيزه عدم دیگر محدودیت

کند وارد لطمه پژوهش عينيت به تواندمی موضوع این و  

 پیشنهادهای کاربردی

ی نظری با توجه به این که توان از دو جنبه کاربردهای نظری و عملی مورد توجه قرار داد. از جنبههای این پژوهش را مییافته

حوزة رابطه خودتنظيمی و همدلی نوظهور است، انجام این پژوهش می تواند بدنة علمی را غنای بيشتری ببخشد. پژوهش در 

همچنين انجام این پژوهش می تواند گامی در راستای روشن نمودن نقش خودتنظيمی رفتاری و همدلی در پرخاشگری باشد. در 

اندرکاران تعليم و تربيت از نقش خودتنظيمی رفتاری و همدلی شتر دستتواند بر آگاهی بيهای این پژوهش میقلمرو عمل یافته

گرانه و بررفتارهایی چون پرخاشگری بيفزاید. پس مدیران و مسئوالن تعليم و تربيت باید سعی کنند با آموزش رفتارهای خودتنظيم

 همدلی به نوجوانان به کاهش پرخاشگری کمك نمایند. 

 پیشنهادهای پژوهشی: 

 های پژوهش ارائه می گردد:هایی که پژوهش حاضر به دست آورده است، مواردی به عنوان توصيهه به یافتهبا توج

پروری، نقش تحصيالت والدین، ميزان های فرزندگذار بر پرخاشگری همانند هوش عاطفی، سبكبررسی سایر عوامل تأثير -1

 های علمی دیگر باشد. ی مناسبی برای بررسیتواند زمينهاجتماعی خانواده و ... که می  -درآمد خانواده، جو روانی

 اجرای پژوهش در مقاطع مختلف تحصيلی.  -2

از آنجا که در این پژوهش پرخاشگری به صورت یك بعدی سنجيده شد، استفاده از ابزارهای دیگر به منظورسنجش ابعاد  -3

 پرخاشگری ضرورت دارد. 

 ان. اجرای پژوهش در شهرهای مختلف ایر -4

 منابع
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