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 جادیا علت به را آنان یجسم رشد. دهدیم قرار ریتأث تحت را نوجوانان سالمت و رشد ابعاد يهمه يپرخاشگر: چکیده

   کاهش را آنان یلیتحص شرفتیپ و يریادگی و یشناخت ای یذهن رشد همچنین .سازدیم مختل فراوان تنش و استرس

آموزان هدف این پژوهش تعیین میزان تأثیر مهارت خود آگاهی بر پرخاشگري و انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش. دهدیم

ل پس آزمون با گروه کنتر_ي تجربی با طرح  پیش آزمونپژوهش حاضر از نوع نیمه. پسر سال سوم راهنمایی بوده است

در این  .بود 1391-92آموزان پسر سال سوم راهنمایی شهر تهران در سال تحصیلی ي دانشي آماري کلیهجامعه. باشدمی

ي سوم راهنمایی از چهار مدرسه راهنمایی تحصیلی که داراي باالترین میزان پرخاشگري آموز پایهدانش 36تعداد پژوهش 

ها از آزمون پرخاشگري و آوري دادهبراي جمع. ه آزمایش و کنترل جاي گرفتندبودند انتخاب و به صورت تصادفی در دو گرو

اي در دو گروه آزمایشی به مدت دقیقه 45ي جلسه 8آموزش مهارت خودآگاهی در . پیشرفت تحصیلی استفاده شد انگیزش

زش، پس آزمون براي هر دو ي آموزشی بودند و پس از اتمام آموماه صورت گرفت و گروه کنترل نیز بدون هیچ برنامه 2

نتایج نشان داد که اثربخشی آموزش مهارت . ها از روش تحلیل واریانس بلوکی استفاده شدبراي تحلیل یافته. گروه اجرا شد

و افزایش انگیزش پیشرفت تحصیلی تفاوت معناداري دارد ) F=202/134و  >05/0P(خودآگاهی بر کاهش پرخاشگري 

)05/0P<  997/134و=F .(ي توان نتیجه گرفت که مهارت خودآگاهی بر افزایش انگیزههاي این پژوهش میاساس یافته بر

  .آموزان مؤثر استپیشرفت تحصیلی و کاهش پرخاشگري دانش
  

 .آموزانمهارت خودآگاهی، پرخاشگري، انگیزش پیشرفت تحصیلی، دانش :واژگان کلیدي
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   مقدمه

انگیزه عبارت است از حاالت درونی موجود زنده که به     

فرگوسن، (شود دهی رفتار منجر میشوراندن، تداوم و جهت

. ي پیشرفت تحصیلی استاز انواع انگیزه، انگیزه). 1994

ي پیشرفت تحصیلی یعنی میل و گرایش به چیرگی انگیزه

مرین قدرت، کوشش براي انجام کارهاي مشکل بر موانع، ت

آغاز نوجوانی،  ).1996پتري، (و در عین حال ممکن، است 

. باشدپیشرفت به دالیل متعدد شایسته توجه خاصی می

یکی از دالیل اصلی این مسأله مربوط به گذار اجتماعی 

ي آمادگی براي پذیرش    نوجوانی دوره. نوجوان است

سالی است و مسایلی را در باب هاي اجتماعی بزرگنقش

دلیل . آوردها به میان میهاي مربوط به این نقشآمادگی

دیگري که اهمیت خاص پیشرفت در این دوره را بازنمایی 

تر از مسأله گذار اجتماعی است، تغییرات در کند و مهممی

شود افراد از حیث شناختی ساختار هوش است که سبب می

ي بلندمدت انتخاب تحصیلی و قادر به مالحظه پیامدها

اي خویش و در عین حال در نظر داشتن واقع نگرانه حرفه

اي خویش گردند دامنه امکانات تحصیلی و حرفه

  ).1991اشتاینبرگ، (

هاي ي جنبههاي تغییر و تحول در همهنوجوانی، سال    

رشد جسمی، ذهنی، عاطفی، روانی و اجتماعی است و 

ها در ارتباط هستند، با نی که با آنآشنایی نوجوانان و کسا

معیارهاي رشد و سالمت، به ایجاد زندگی سالم و پرنشاط 

هاي نوجوانان سرمایه. براي آنان کمک فراوانی خواهد کرد

آینده، هر جامعه هستند و هر اندازه که از سالمت کافی 

برخوردار باشند، رشد و پیشرفت جامعه را تضمین خواهند 

ها در راه حفظ سالمت نوجوانان  ین گامیکی از اول. کرد

تواند شناخت عوامل مؤثر در خشونت به صورت مثبت یا می

منفی و یا تقویت کننده و بازدارنده، در این زمینه باشد و 

یکی از عوامل مهمی که به عنوان عامل بازدارنده در ارتباط 

. با سالمت نوجوانان نقش مؤثر دارد، پرخاشگري است

ي ابعاد رشد و سالمت نوجوانان را تحت هپرخاشگري هم

رشد جسمی آنان را به علت ایجاد . دهدتأثیر قرار می

در رشد ذهنی یا . سازداسترس و تنش فراوان مختل می

گذارد و دهنده بر جاي میشناختی آنها تأثیرات کاهش

رشد . دهدیادگیري و پیشرفت تحصیلی آنان را کاهش می

سازد رو میمشکالت متعددي روبهروانی آنان را با _عاطفی

و سازگاري اجتماعی و ارتباط مناسب آنان را با دیگران      

از این رو، . سازددچار اختالل می -همساالن و بزرگساالن_

پرهیز از پرخاشگري نقش مؤثري در حفظ و تأمین سالمت 

جسمی، روانی و اجتماعی نوجوانان بر عهده دارد و به عنوان 

سطح پیشگیري و چه از نظر درمان مطرح  راهکار چه در

شناسی یعنی ناتوانی در پرخاشگري از دیدگاه روان. شودمی

بنابراین برخالف آن که برخی پرخاشگري را . کنترل خشم

دانند، نمایانگر ضعف و درماندگی فرد در نشانه قدرت می

مقابله با مشکالت و کنترل خود است و بدیهی است کسی 

ت خود ناتوان است، فرد قدرتمند و که از کنترل حاال

به رفتار عمدي از کالمی و . موفقی در زندگی نخواهد بود

- روان می که منجر به آسیب رساندن شخصی،غیرکال

شناختی یا جسمانی یا تخریب مالی به خود و دیگران براي 

رسیدن به هدفی یا به منظور تخلیه هیجانی باشد 

ل عمده و با یمسا پرخاشگري از جمله. پرخاشگري گویند

هاي دور تاکنون به صورت اهمیتی است که انسان از گذشته

رفتار پرخاشگرانه در . اي با آن سروکار داشته استگسترده

   ها به شکل اعمال خشن به سمت دیگران فرض انسان

موجب اجتناب دیگران یا مقابله با  ،شود که ممکن استمی

  ).1381، یجگر( مثل بسیاري از آنان گردد

خودآگاهی به این معناست که فرد چه برداشتی از خود     

نوع  .کنددارد و بر اساس این برداشت چه احساسی پیدا می

احساس رضایت ما از  يکنندهبینیخود آگاهی ما، پیش

احساس رضایت،  رسدبه نظر می. خودمان و زندگی است

ن هاي ما معطوف به آتمامی فعالیت نیازي است که تقریباً

که به  است اياحساس راضی نبودن از خود، نشانه .است

ترین و اصلی. نیازمند تغییر است که دهدفرد هشدار می

ترین بخش این تغییر، به کار بر روي خودآگاهی اساسی

خودآگاهی توانایی  ).1388، موسوي( گیردمی شکل

ها و ها، ترسشناخت خود، نقاط ضعف و قوت، خواسته

افرادي که داراي خودآگاهی هستند ، انزجارها است

ها آگاه شده و از آن کنند ومی احساسات خود را شناسایی

کنند، از نقاط ضعف و نقاط این احساسات را کنترل می

و با تکیه بر نقاط قوت، نقاط ضعف  شوندمی قوت خود آگاه

آموزشی  يبرنامه ).1388، جعفري( دهندخود را کاهش می

اي براي اهی یک رویکرد تازهمدیریت خشم و خود آگ

فردي  ياول بر عوامل عمده يوهله پیشگیري است که در

و  ها، عصبانیتدهنده فرد به استرسو روانی سوق

کید عمده این برنامه بر رشد أپرخاشگري تمرکز دارد و ت

لذا با توجه به  .هاي شخصی و اجتماعی استمهارت

مه جانبه هاي انجام شده در مورد پیامدهاي هبررسی

     پرخاشگري کنترل نشده و این نکته که بسیاري از

 به دالیل مقطع راهنمایی بنا آموزاندانش

هاي صحیح ابراز پرخاشگري را فرا شیوه اجتماعی،_فرهنگی

هاي پیشگیري و کنترل پرخاشگري و گیرند، یکی از راهنمی

آموزان، آموزش مدیرت خشم و مهارت خشم در دانش

  .تخودآگاهی اس
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هاي تأثیرآموزش بنابراین پژوهشگر در صدد است تا میزان 

 سازمان یافته در مورد ماهیت خشم و پرخاشگري، علل

       هاي پیشگیري و مهار آن را بر روي ایجاد، شیوه

در . آموزان پسر مقطع راهنمایی مورد بررسی قرار دهددانش

 رابطه با بررسی سودمندي آموزش مدیریت خشم بر کاهش

هاي متعددي آموزان پژوهشپرخاشگري نوجوانان و دانش

پور و پورحسین دناك، نورانی. در ایران انجام شده است

در پژوهشی با عنوان بررسی میزان ) 1388(وکیلی 

سودمندي آموزش مدیریت خشم درکاهش و مهار خشم در 

شهر  13ي ي اول متوسطه منطقهآموزان دختر پایهدانش

درصد  99د که آموزش مدیریت خشم با تهران نشان دادن

اطمینان در کاهش و مهار خشم نوجوانان، کاهش نیاز به 

ریزي خشم مؤثر بوده بیان فیزیکی خشم و کاهش برون

پژوهشی تحت عنوان  1388عباسی زاده در سال . است

اثربخشی آموزش مدیریت خشم بر میزان پرخاشگري و 

آموزش اثربخش  کاهش فشارخون انجام داد و نشان داد که

.  بوده و پرخاشگري گروه آزمایش کاهش پیدا کرده است

ي سودمندي برخی مطالعات نیز در خارج از کشور درباره

آموزش مدیریت خشم و مهارت خودآگاهی بر کاهش  

آموزان و نوجوانان در خارج از کشور انجام پرخاشگري دانش

 2010نتایج پژوهش جوي در سال : از جمله. شده است

نشان داد که آموزش مدیریت خشم به صورت فردي در 

هاي ویدئویی همانند شرکت در     منزل توسط فیلم

هاي آموزش مدیریت خشم تأثیر مثبت بر کنترل کالس

در پژوهشی  2009برادبوري و کالرك در سال . خشم دارد

رفتاري به منظور مدیریت  _تحت عنوان درمان شناختی

ه این دوره را گذراندند، پیشرفت خشم نشان دادند افرادي ک

اي در کنترل خشم و نیز افزایش عزت نفس قابل مالحظه

نشان دادند و در پژوهش خود بر تمرین بیشتر مدیریت 

لن باورز و . خشم و جلسات طوالنی نیز تأکید داشتند

نشان دادند که مدیریت خشم در  2006همکاران در سال 

رخاشگري و خشونت بیماران روانی منجر به کاهش سطح پ

ها نشان داد که بین خشونت و در این افراد شده است، داده

پژوهش حاضر در . ي مستقیم وجود داردپرخاشگري رابطه

ثیر آموزش أراستاي مطالعات فوق درصدد است تا میزان ت

و انگیزش  پرخاشگري میزانمهارت خودآگاهی را در 

  .دهد آموزان مورد پژوهش و بررسی قراردانش تحصیلی

  هامواد و روش

آموزان پسر سال سوم ي دانشي آماري کلیهجامعه    

 .بود 1391- 1392راهنمایی شهر تهران در سال تحصیلی 

ي سوم راهنمایی از آموز پایهدانش 36تعداد در این پژوهش 

چهار مدرسه راهنمایی تحصیلی که داراي باالترین میزان 

تصادفی در دو گروه پرخاشگري بودند، انتخاب و به صورت 

ها از آوري دادهبراي جمع. آزمایش و کنترل جاي گرفتند

 Inventory School( انگیزش تحصیلیهاي آزمون

Motivation(ISM)( پرخاشگري و ). Aggressive 

Questionnaire (AGQ)(  آموزش مهارت . استفاده شد

اي در دو گروه آزمایشی دقیقه 45ي جلسه 8خودآگاهی در 

ماه صورت گرفت و گروه کنترل نیز بدون هیچ  2دت به م

آزمون ي آموزشی بودند و پس از اتمام آموزش، پسبرنامه

  .براي هر دو گروه اجرا شد

  ابزارهاي پژوهش

   )ISM( پرسشنامه انگیزش تحصیلی -1

اولین ابزار سنجش در این پژوهش پرسشنامه انگیزش      

گزینه هست که  43این پرسشنامه داراي . باشدمی تحصیلی

. تنظیم شده است) بنديدرجه(بر اساس مقیاس لیکرت 

مک (اعتبار و روایی این پرسشنامه در استرالیا توسط 

مورد بررسی و تأیید قرار گرفته ) 1991اینرنی و سینکاالیر، 

  .)1389قاسم زاده و همکاران، (است 

  )AGQ(ي پرخاشگري پرسشنامه -2

 يماده 14، که است ماده 30مشتمل بر  پرسشنامه این  

آن  يماده 8 آن عامل تهاجم و يماده 8آن عامل خشم و 

این مقیاس خود گزارش دهی . سنجدتوزي را میعامل کینه

مداد کاغذي است و آزمودنی به یکی از چهار گزینه هرگز، 

یک از  بندرت، گاهی اوقات و همیشه پاسخ گفته و براي هر

در نظر  0،1،2،3 یرماده گزینه مذکور به ترتیب مقاد 4

که بار عاملی منفی دارد  18 يجز مادهه شود و بگرفته می

کلی این  ينمره. گذاري در آن معکوس استجهت نمره

ه ها بالؤبا جمع نمرات این س 90پرسشنامه از صفر تا 

ي فرد در این آزمون بیشتر و هرچه نمره. دست می آید

. بیشتر است باشد، میزان پرخاشگري او 5/42باالتر از 

سنجی این پرسشنامه از طریق تحلیل خصوصیات روان

ب یضرا ).1375زاهدي فر، (عوامل ساخته شده است 

دو ها در نیدهاي آزمودست آمده بین نمرهه بازآزمایی ب

 =r=64/0  r  70/0ترتیب ها به براي کل آزمودنی نوبت

79/0 r=همچنین در مقیاس  ،بوده استASQ  ضرایب

 =87/0αها براي کل آزمودنی) مسانی درونیه(کرونباخ 

  . بوده است

فرد  يفر بین نمرهب همبستگی توسط زاهديیضرا    

 Minnesota Multiphasic( انحراف اجتماعیمقیاس 

Personality(  MMPI  و مقیاس ASQ )Anxiety 

Scale Questionnaire(  105هابراي کل آزمودنیN= ،

58/0 r=، 001/0 p< است گزارش شده.  
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  اجرا يشیوه

هاي در این پژوهش پس از تعیین حجم نمونه گروه     

  هايون گروهـآزمشـراي پیـترل و پس از اجـآزمایش و کن

ماه ه اي در سدقیقه 45 يجلسه 8آزمایش به مدت ایجاد، 

مهارت خودآگاهی قرار گرفتند که عناوین هر  تحت آموزش

  .باشدجلسه به شرح زیر می

شرح  ، قوانین شرکت در جلسات، معارفه :لاو يجلسه

 ه آموزش، آشنایی با مهارت خودآگاهی، بیان یهدف از ارا

سؤال و توضیح هاي آموزش و یادگیري خودآگاهی، ضرورت

  .انجام پیش آزمون، در مورد انگیزش تحصیلی

تعریف خود آگاهی، خود واقعی و خود ایده  :ي دومجلسه

ود آگاهی و خشونت، ارایه      ها با خآل و توضیح رابطه آن

هایی براي نزدیک شدن  خود واقعی و ایده آل، ارایه روش

  .تکلیف

ي بازخورد، ي قبل و ارایهمرور تکالیف جلسه :ي سومجلسه

نیازهاي کنترل خشم و تعریف کنترل خشم، بیان پیش

  .روش هاي کنترل خشم، ارایه تکلیف

ي و ارایه ي قبلمرور تکالیف جلسه :چهارم يجلسه

   کمک به  ،توانایی تجسم بصري عالیق و استعدادهابازخورد، 

هاي خود به ها و کاستیآموزان براي شناخت تواناییدانش

  .، ارایه تکلیفصورت انتزاعی و خالق

ي ي قبل و ارایهمرور تکالیف جلسه :پنجم يجلسه

بازخورد، بیان نتایج برخی تحقیقات مربوط به تأثیر 

  .هاي مختلف زندگی انسانبر جنبه خودآگاهی

ي ي قبل و ارایهمرور تکالیف جلسه :ي ششمجلسه

هاي بازخورد، تعریف انگیزش، انگیزش تحصیلی، روش

  .افزایش انگیزش، ارایه تکلیف

 مرور تکالیف جلسه قبل و ارایه بازخورد، :هفتم يجلسه

آموزان تا بفهمند دیگران فراهم آوردن فرصتی براي دانش

  .بینندها میدر آن انگیزشی چه

مرور مباحث مطرح شده در مجموع  :ي هشتمجلسه

  .آزمونو انجام پس جلسات

  ها یافته

ي محاسبات تحلیل واریانس بلوکی مربوط خالصه .1جدول

ي پیشرفت به تأثیر آموزش مهارت خودآگاهی بر انگیزه

  تحصیلی

منظور آزمون فرض مؤثر بودن آموزش مهارت خودآگاهی به

از تحلیل واریانس بلوکی  ،ي پیشرفت تحصیلیبر انگیزه

شود مشاهده می) 1(همانگونه که در جدول . استفاده شد

و  >05/0P(آزمون از نظر آماري معنادار بوده است اثر پیش

360/908=F  (هاي آزمون، نمرهبه بیان دیگر نمرات پیش

براي آزمون اثر . آزمون را تحت تأثیر قرار داده استپس

بر متغیر ) آموزش مهارت خودآگاهی(گروه یا مداخله 

نتایج حاکی از آن است ) گیزش پیشرفت تحصیلیان(وابسته 

     کننده که اثر متغیر مستقل با حذف متغیر تعدیل

 P=05/0(نیز از نظر آماري معنادار بوده است ) آزمونپیش(

 ).F=997/134و 

ي محاسبات تحلیل واریانس بلوکی مربوط خالصه. 2جدول

  به تأثیر آموزش مهارت خودآگاهی بر پرخاشگري

  

آزمون از نظر آماري اثر پیش) 2(هاي جدول بر اساس یافته

به بیان دیگر )  F=163/80و  P>05/0(بوده است  معنادار

آزمون را تحت تأثیر قرار هاي پسآزمون، نمرهنمرات پیش

آموزش مهارت (براي آزمون اثر گروه یا مداخله . داده است

نتایج حاکی از ) پرخاشگري(بر متغیر وابسته ) خودآگاهی

کننده با حذف متغیر تعدیلآن است که اثر متغیر مستقل 

     نیز از نظر آماري معنادار بوده است ) آزمونیشپ(

)05/0 <P  202/134و =F.(  

  گیريبحث و نتیجه

توان می) 1(با توجه به نتایج به دست آمده در جدول      

دریافت که آموزش مهارت خودآگاهی بر انگیزش پیشرفت 

نتایج پژوهش حاضر با . تأثیرگذار بوده است تحصیلی

براکت و همکاران، (، )2002گومارا و همکاران، (پژوهش 

، )2001اسجوبرگ، (، )2004پترایدز و همکاران، (، )2004

، )1381تهامی منفرد و همکاران، (، )2002کسیجوب، (

محمودي (و ) 1387امینی، (، )1384عربگل و همکاران، (

در تبیین اثربخشی آموزش مهارت . همسو است) 1386راد، 

هاي این ي پیشرفت تحصیلی آزمودنیخودآگاهی بر انگیزه

توان گفت که این آموزش با پرورش خودآگاهی پژوهش می

هاي ها و ضعفآموزان، به آنان کمک کرد تا قوتدر دانش

اگر افراد شناخت کافی در خصوص توانایی . خود را بشناسند

هاي خود را به طور صحیح ارزیابی خود بیابند و موقعیت

هاي موفقیت را در خود تقویت توانند انگیزهکنند، بهتر می

توانند در شناسایی موقعیتی که باعث افزایشکنند و می

  منبع
مجموع 

  مجذور ها

درجه 

  آزادي

میانگین 

  مجذورها
F 

سطح معنا 

  دار

  متغیر مستقل

  خطا

745/193  

435/1  

1  

1  

745/193  

435/1  
997/134  05/0  

نمره پیش 

  آزمون

  خطا

661/1303  

435/1  

1  

1  

661/1303  

435/1  

360/908  021/0  

  منبع
موع مج

  مجذور ها

درجه 

  آزادي

میانگین 

  مجذورها
F 

سطح معنا 

  دار

  متغیر مستقل

  خطا

705/251  

876/1  

2  

2  

583/125  

938/0  
202/134  007/0  

نمره پیش 

  آزمون

  خطا

193/1004  

480/325  

1  

982/25  

193/1004  

527/12  
163/80  000/0  
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نوجوانانی که داراي . انگیزش شود به تحصیل ادامه دهند 

مهارت خودآگاهی هستند، توانایی بیشتري جهت درك 

توانند فشار د و به خوبی میهاي دیگران دارنخواسته

- با اکتساب این مهارت تغییرات چشم. همساالن را دریابند

هاي فردي و بین فردي نوجوانان ایجاد گیري در شاخص

بینانه نسبت به - ها به ادراك واقعشود، به نحوي که آنمی

یابند و در کنترل احساسات خود و جهان پیرامون دست می

د، همچنین در برقراري روابط مؤثر شونو رفتارها توانمند می

افزون . یابندو عمیق و صادقانه با دیگران توفیق بیشتري می

بر آن با بهبود خودآگاهی، کارکردهاي هوشی مانند دقت، 

توجه، استدالل، یادگیري تسریع پیدا کرده و به افزایش 

  .شودانگیزش تحصیلی نیز منجر می

 )2(در جدول  شدهمحاسبه  Fبا توجه به معنادار شدن    

شود که میانگین آموزش هاي دو گروه مشخص میمیانگین

مهارت خودآگاهی و گروه کنترل به میزان تفاوت وجود 

درصد  99ها با دارد و با معنادار شدن تفاوت میانگین

کنیم که آموزش مهارت خود آگاهی بر اطمینان بیان می

قات یج تحقها با نتایاین یافته. ثر استؤکاهش پرخاشگري م

واحدي و (انجام شده در ایران از سوي محققانی همچون 

از سویی تحقیقات . همخوانی دارد) 1385، فتحی آذر

دیگري از سوي محققانی در خارج از ایران هم چون 

نیز با این  )2004، ینفگریو بوتوین (و  )2006، یدنرف(

توان گفت می تبیین این نتیجهدر  .فرضیه همخوانی دارد

خود دارد  يتصویر یا تصوري که هر انسان درباره االًاحتم

اي مهم و لهأدر وضع حال و آینده و در اتخاذ مواضع او مس

با  . ساز، و حرکت آدمی در گرو آن استسرنوشت

رسد خودآگاهی فرد به آرامش و آگاهی بیشتري از خود می

 ،هاي خشمگین شدن نیز به دلیل افزایش آگاهیو در زمان

عنوان گام نخست از وجود خشم، در وجود خود آگاه فرد به 

 يهاي بعدي در پی ادارهتا در گام دپذیرشده و آن را می

ثیر مثبت این أید تؤاین مطالب م که در نهایت. آن باشد

آموزان راهنمایی به کنترل مهارت و نیاز مبرم دانش

  .باشدپرخاشگري می
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Abstract: Aggressive will affect all aspects of the adolescents' growth and health; their 

physical growth due to great stress disrupts reduce both their mental or cognitive growth, and 
learning and academic achievement. The present study aimed to examine the impact of self-
awareness training on reducing aggression and promoting educational achievement 
motivation in third-grade students of Middle School. This research was based on a quasi-
experimental framework and was conducted through implementing pre- and post-test. The 
research population included all third graders of Middle School during 2011-2012 in Tehran, 
Iran. A total number of 36 third graders with the highest level of aggression was randomly 
selected from a given school in District One of Tehran Municipality and were divided into 
control and experimental groups. Aggression Questionnaire (AGQ) and Inventory School 
Motivation(ISM) were employed to gather data. Moreover, the experimental group received 
treatment for two months in 8 sessions (each lasting for 45 minutes) whereas the control 
group received no treatment. Having finished treatment, both groups took post-test. One-way 
blocked analysis of variance was utilized to analyze the data. Therefore, results showed that 
there existed a statistically significant relationship between the self-awareness training and 
aggression reduction (F= 134.202, P< 0.05). In addition, self-awareness training and 
promotion of educational achievement motivation were significantly related (F= 134.997, P< 
0.05). Regarding the research findings, it can be concluded that self-awareness would 
considerably reduce students’ aggression and promote their educational achievement 
motivation.   
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