
 

 

 

 آموزان دانش رگویی و تکانشگریزوبر  های اجتماعیاثربخشی آموزش مهارتواکاوی 
 *1زیورز کنداحسان کشتا

 2یمحمدجعفر شکوه 

 چکیده

 دوم دوره پسر آموزاننشتکانشگری دا و زورگویی بر اجتماعی هایمهارت آموزش اثربخشیتعیین تأثیر  ،هدف پژوهش حاضر هدف:

 بود.  شیراز شهرستان متوسطه

وهش عه آماری پژروه گواه استفاده شد. جامگآزمون و پس-آزمونآزمایشی پیشروش آزمایشی با طرح نیمه از در پژوهش حاضر، روش:

ها نفر از آن 30بودند که  1397-98در سال تحصیلی  یه دو شهر شیرازناحهای آموزان پسر در حال تحصیل در هنرستاندانش تمامیشامل 
نفر(  15روه گو گواه )هر  صورت تصادفی در دو گروه آزمایشی عنوان نمونه انتخاب شده و بهگیری دردسترس بهبا استفاده از روش نمونه

( مورد 1996ی )اولوئوس، ( و مقیاس زورگوی1992اس و پری، بکارگیری مقیاس تکانشگری )قرار گرفتند. ابتدا اعضای هر دو گروه با به
که گروه قرار گرفتند درحالی اجتماعیهای جلسه تحت آموزش مهارت 8آزمون(. سپس، گروه آزمایشی به مدت آزمون قرار گرفتند )پیش

ز تحلیل الیل داده ها هت تجزیه و تحجآزمون گرفته شد. . پس از اتمام جلسات گروهی، از هر دو گروه پسنکرندگواه آموزشی دریافت 
 استفاده شد. spss21کواریانس با استفاده از نرم افزار 

انشگری های آن )تکانشگری بدنی، تکهای پژوهش نشان داد که پس از انجام مداخله، متغیر تکانشگری کلی و مؤلفهیافته ها:یافته

ت گروه های گروه آزمایشی به نسبخصوص شیوع زورگویی( در آزمودنیبههای آن )کالمی، خشم و خصومت( و همچنین زورگویی و مؤلفه
 (.P<01/0) داشتگواه کاهش معناداری 

و  ی مانند خشمیریت هیجاناتو منجر به مدبر کاهش تکانشگری و زورگویی نوجوانان مؤثر  اجتماعیهای آموزش مهارت گیری:نتیجه

 شود.پرخاشگری و... می

 .آموزش زورگویی، اجتماعی، هایمهارت تکانشگری، :هاکلیدواژه
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 مقدمه

بار و رفتارهای اعمال خشونت. است یشناسو جامعه یشناسدر نوع بشر غالباً موضوع پژوهش علم روان زیآمعلل رفتار خشونت
مراجعه به آمار مندرج در (. 2016، 1پرخاشگرانه از دیرباز در جوامع بشری شایع بوده است )فریس، مینگ، لیم، یوانی و فاتیما

باشد. ها میها و خودکشیقتل دهد که نتیجه آن آمار بسیار باالیهایی میمقاالت و منابع علمی خبر از خشونت و درگیری
فر، عباسی، اند )آذربایجانی، ساالریعالوه، عامل انحطاط و سقوط معنوی بسیاری از افراد را خشونت و تکانشگری دانستهبه

صورت مختلف بروز (. در این میان، تکانشگری اختاللی است که در کودکان و نوجوانان نیز به1390، 2و موسوی اصلکاویانی 
، 3نیا و زندی طلب، همایون؛ حمایت1388، نلسون-کند و یک مشکل در حال رشد در نوجوانان است )ایزرائیل و ویکسمی

دخترها در طول  7/0پسرها و  28/0دبیرستانی آمریکا مشخص شده است که آموزان گرفته در دانش(. در یک مطالعه انجام2016
اند که حداقل در یکی از موارد نزاع از افراد موردتحقیق گزارش کرده 35/0اند و تقریباً مطالعه در نزاع فیزیکی درگیر بوده

 (.1388فیزیکی، جراحات وارده نیازمند معالجه طبی بوده است )کاپالن و سادوک، 
ای شوند که معموالً قدرت مهار رفتار خود را ندارند و رسوم و اخالق جامعهروزه در مدارس، نوجوانانی پرخاشگر مشاهده میهمه

کنند و حرکات ها درگیری پیدا میگذارند، در اغلب موارد والدین و اولیای مدارس با آنکنند زیر پا میرا که در آن اجتماعی می
انجامد. اگر تکانشگری نوجوانان در ها از مدرسه میشود که به اخراج آنآزار و اذیت اطرافیان میها گاهی به حدی باعث آن

ها دور از انتظار نخواهد بود افتد و افت تحصیلی آنها به خطر میمدرسه شناسایی و درمان نشود، سالمتی جسمی و روانی آن
صورت یک معضل وپرورش کشورهای مختلف جهان بهآموزش(. این در حالی است که این موضوع در 2007، 4)یوربانسکی

 (.2010، 5باشد )باش و کاباساکالجدی مطرح می
و  یورز کنداز)کشت شوداست که در بیشتر نوجوانان دیده می تکانشگرانهاز سوی دیگر، زورگویی نیز یکی دیگر از رفتارهای 

ادامه زمان نسبتاً طوالنی رسان است که مدتتکراری و بالقوه آسیبای از رفتارهای . زورگویی به معنای مجموعه(1396 ،یسییر
سازد، تکرار شود آنچه زورگویی را از سایر رفتارهای پرخاشگرانه و ضداجتماعی متمایز مییابد و به پیامدهای منفی منجر میمی
ستلزم نبود توازن در قدرت است )بیرامی و چنین نبود توازن در قدرت میان دو فرد است، زیرا زورگویی مگونه رفتارها و هماین

تر و آموزانی که کوچک(. زورگویی در مدرسه یعنی رفتار پرخاشگرانه و تهدیدآمیز مداوم نسبت به دیگر دانش1392عالئی، 
گیرد و اگر هم گاهی ترها صورت میباشد که اغلب دور از دید بزرگتر هستند. همچنین زورگویی معضلی شایع میضعیف

(. رفتار 1995، 6کنند )اولوئوساهمیت تلقی مییران و والدین از وجود آن در مدرسه مطلع شده باشند، آن را نادیده گرفته و بیمد
صورت جسمانی )مثل صدمه زدن، هل دادن و لگدزدن( یا کالمی )مثل اسم گذاشتن، تواند بهمآبانه یا زورگویانه می زورگویی

سازی اجتماعی( بروز نماید )صفری، همت زدن( و یا سایر رفتارها )شکلک درآوردن و محرومخشمگین کردن، تهدید کردن و ت
1393.) 

آموزان انجام شده های مربوط به این حوزه بر روی دانششود و بیشتر پژوهشعنوان یک معضل اجتماعی مطرح میزورگویی به
وضوح آن را در اند اثرات بسیار منفی در پی داشته باشد که بهتورود، اما میعنوان جرم به شمار نمیاست. اگرچه زورگویی به

دهد. نتایج تحقیقات حاکی از آن است که اگر موضوع زورگویی مورد توجه و پیشگیری قرار زمره رفتارهای پرخاشگرانه قرار می
اند که ( نشان داده0092(. اسویرر و همکاران )2010، 7شود )یورتال و آرتوتنگیرد به اشکال خطرناک خشونت تبدیل می

کند ها را مأیوس و دلسرد میتواند از ارزش شخصیت نوجوانان نیز بکاهد. گاه اذیت و آزار مداوم کودکان، چنان آنزورگویی می
دخترها  مراتب کمتر ازآیند و پسرها بهدانند. معدودی از قربانیان در پی کمک گرفتن برمیکه خودکشی را تنها راه نجات خود می

تر )مانند مشت و لگد زدن( است اما . این در حالی است که زورگویی در پسران شدیدتر و مستقیمبه دنبال کسب کمک هستند 
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عنوان زورگویی گیرد که از آن بهپراکنی( صورت میصورت غیرمستقیم )راه ندادن در گروه و شایعهدر میان دختران اغلب به
 (.2009، 1س، استین و زانشود )دوکارتباطی یا اجتماعی یاد می

سالی به شخصیت ضداجتماعی تبدیل شود. تواند در بزرگرفتار پرخاشگرانه اگر در کودکی و نوجوانی کنترل و اصالح نشود می
اند که عدم کنترل تکانشگری و زورگویی سبب بروز مشکالت اجتماعی، شغلی، تحصیلی و سالمت جسمی ها نشان دادهپژوهش

کننده مصرف مشروبات الکلی، کشیدن سیگار، سازگاری کم در مدرسه، افت تحصیلی، بینیشود و پیشمیو روانی نوجوان 
(. جهت کاهش تکانشگری و زورگویی در 2003، 2باشد )دیسکوئیسپافسردگی، بزهکاری و اختالالت دیگر در نوجوان می

های اجتماعی به نوجوانان است. ها، آموزش مهارتافتهای آموزشی متعددی طراحی شده است؛ یکی از این رهینوجوانان، برنامه
های خاص است که به ای در جهت افزایش سالمت روان و پیشگیریهای اجتماعی یک مداخله چندمؤلفهبرنامه آموزش مهارت

یرانه در سطح های پیشگترین برنامهارتقای بهداشت روان کودکان و نوجوانان در ابعاد مختلف اجتماعی کمک نموده و از اساسی
مسئله، های اجتماعی ازجمله حل ( معتقد است که مهارت1391(. کاوه )1395فرد و همکاران، آید )خدایاریاولیه به شمار می

گیری و مهارت کنترل استرس و مدیریت خشم اهمیت باالیی در کنترل رفتار نوجوانان و جوانان داشته باشند اما مهارت تصمیم
رسانی شده است، اگر ها در برنامه آموزشی مدارس کشور خالی است. فردی که مرتکب قتل و یا آسیبهارتمتأسفانه جای این م

-های منفی آن جلوگیری به عمل میصورت صحیح کنترل و ابراز نماید، احتماالً از این واقعه و پیامدتوانست خشم خود را بهمی

اند که بتوانند استوار است که نوجوانان حق دارند توانمند شوند و نیازمند آن های اجتماعی بر این اصلآموزشی مهارت آمد. برنامه
های سخت اجتماعی دفاع کنند. این نوع برنامه در پیشگیری از مخاطرات سالمت نگاهی هایشان در موقعیتاز خود و عالقه
د که چگونه با تضادهای پیرامون خود بدون دههای اجتماعی به نوجوانان یاد می(. آموزش مهارت1389شاهی، کلی دارند )قلعه

های سازند تا مسئولیتها، فرد را قادر میعصبانی شدن و تکانشگری و زورگویی نسبت به خود و دیگران کنار بیاید. این توانایی
-ویژه در روابط بینها، انتظارات و مشکالت روزانه، بهاجتماعی خود را بپذیرد و بدون زیان رساندن به خود و دیگران، با خواست

 (.1384ای کارآمد روبرو شود )طارمیان، ماهجویی و فتحی، گونهفردی، به
 در( 2014) 3اند. ناصری و باباخانیهای اجتماعی در زمینه تکانشگری را بررسی نمودهبرخی از مطالعات کارایی آموزش مهارت

 پسر نوجوانان فیزیکی و کالمی تکانشگری روی بر اجتماعی هایمهارت آموزش اثربخشی بررسی هدف با که خود پژوهش
کلی، کالمی و فیزیکی نوجوانان  تکانشگری کاهش به منجر اجتماعی هایمهارت آموزش که دادند نشان شد، انجام بزهکار

ثیر مثبت ( نیز حاکی از تأ1392) 4منش و قنبریخانزاده، رشیدی، یگانه، زارعیعالوه، نتایج پژوهش حسینگردد. بهبزهکار می
( 1388هنرمند، گراوند و ارضی ) زادهیمهرابهمچنین،  ؛های اجتماعی بر میزان تکانشگری دانشجویان بوده استآموزش مهارت

های های اجتماعی بر تکانشگری همسران شهدا پرداخته و نشان دادند که آموزش مهارتبه بررسی تأثیر آموزش مهارت
ها جهت کاهش خشونت در حوزه گونه آموزشگردد؛ اما بررسی اینشهدا می اجتماعی موجب کاهش تکانشگری همسران

آموزان پسر ای ندارد. این در حالی است که مطابق آمارهای جهانی، تکانشگری در دانشآموزان پسر هنرستانی سابقهدانش
 (.2016، 5فراوانی باالیی دارد )پارخیل و پیکت

که به مردم خدمات مقابله با زورگویی یا متوقف کردن زورگویی را در قالب آموزش اند در اغلب کشورها مؤسساتی ایجاد شده
(؛ این در حالی است که تاکنون در جامعه ما 1389آبادی، دهند )راضی مرادی، اعتمادی و نعیمهای اجتماعی ارائه میمهارت

سازی و ترویج بحث نشده است. در این میان، آگاه طور کارآمد و فراگیرهای اجتماعی بهدرباره زورگویی در مدارس و دیگر محیط
ساز است. اخیراً مطالعات داخلی محدودی در رابطه با بررسی ها و مطالعات بومی و زمینهگونه اقدامات مستلزم انجام پژوهشاین

( تأثیر بکارگیری 1393های اجتماعی در این زمینه انجام پذیرفته است. در تنها مطالعه موجود، صفری )کارآمدی آموزش مهارت
آموزان پایه پنجم و ششم مدارس ابتدایی شهرستان های اجتماعی توسط معلمان را بر کنترل رفتار زورگویی دانشآموزش مهارت
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عنوان روش آموزشی مؤثر و مکمل برای کاهش زورگویی در میناب مورد بررسی قرار داده و نشان داده است که این برنامه به
های دیگر بتوانند سطح ویژه در رابطه با نمونهرسد شواهد بیشتر در این زمینه بهابلیت استفاده دارد. به نظر میکودکان زورگو ق

رو، هدف پژوهش حاضر، تعیین میزان کارآمدی های آتی را فراهم آورند. ازایناطمینان و اثرگذاری را ارتقا داده و زمینه پژوهش
باشد. در می دوره دوم متوسطه شهرستان شیرازآموزان پسر کانشگری و زورگویی دانشهای اجتماعی در کاهش تآموزش مهارت

 های زیر مورد آزمون قرار گرفت.این راستا، فرضیه
 شود.یم متوسطه دوم دورهآموزان پسر تکانشگری دانش های اجتماعی باعث کاهشآموزش مهارت( الف

 شود.می متوسطه دوم دورهآموزان پسر دانشهای اجتماعی باعث کاهش زورگویی ب( آموزش مهارت
  

 پژوهش روش

-آزمونیشپآزمایشی رح نیمهآزمایشی با طها یک مطالعه کمی از نوع این پژوهش ازنظر هدف کاربردی و ازنظر گردآوری داده
راز بودند. دو شهر شیآموزان پسر در حال تحصیل در ناحیه آزمون و گروه گواه است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشپس

( و گواه نفر 15صورت تصادفی در دو گروه آزمایش )نفر از این جامعه انتخاب و به 30گیری دردسترس، با استفاده از روش نمونه
از این جلسه، اعضای پس  ای ابزارهای پژوهش توسط کلیه داوطلبان تکمیل شد. بالفاصلهنفر( قرار گرفتند. ابتدا در جلسه 15)

صورت احث بهزشی، مبهای اجتماعی شرکت نمودند. در این دوره آموآزمایش در هشت جلسۀ دوساعته کارگاه مهارتگروه 
 .ن اقدام شدآزموسهای مرحله پآوری دادهتئوری و عملی ارائه گردید. پس از تکمیل برنامه آموزشی، نسبت به جمع

یی که در زیر قیاس زورگومتکانشگری و  مقیاس :اند ازگرفتند عبارت ها مورد استفاده قرارآوری دادهابزارهایی که برای جمع 
 ها آورده شده است.سنجی آنهای روانویژگی

، 2های شماره سؤال دارد و چهار عامل تکانشگری بدنی )گویه 29این مقیاس  (:1992، 2)باس و پری: 1الف( مقیاس تکانشگری 
، 12، 9، 1های شماره (، خشم )گویه27و  21، 14، 6، 4های شماره کالمی )گویه(، تکانشگری 29و  25، 22، 16، 13، 11، 8، 5

ها به هر یک از کند. آزمودنی( را ارزیابی می26و  24، 20، 17، 15، 10، 7، 3های شماره ( و خصومت )گویه28و  23، 19، 18
نه شبیه من است نه شبیه »(، 4« )من استتاحدودی شبیه »(، 5« )کامالً شبیه من است»ای از درجه 5عبارات در یک طیف 

طور به 16و  9دهند. دو عبارت ( پاسخ می1« )اصالً شبیه من نیست»(، 2« )تاحدودی شبیه من نیست»(، 3« )من نیست
( 1992آید. باس و پری )ها به دست میشوند. نمره کل برای تکانشگری با مجموع نمرات زیرمقیاسگذاری میمعکوس نمره
اند. در پژوهش گزارش کرده 80/0و پایایی آن را با استفاده از روش آزمون بازآزمایی  89/0انی درونی این مقیاس را ضریب همس

 68/0( برای تعیین پایایی مقیاس تکانشگری از دو روش آلفای کرونباخ و تنصیف استفاده شد و به ترتیب ضرایب 1385سعیدنیا )
زمان مقیاس تکانشگری را با ( در پژوهش خود ضریب روایی هم1385نین سعیدنیا )برای کل مقیاس به دست آمد. همچ 61/0و 

دار است.در بررسی پایایی فرم نهایی مقیاس معنی >001/0pبه دست آورد که در سطح  r=35/0استفاده از یک سؤال کلی 
 72/0و  72/0، 76/0، 80/0تگی نفر پس از نه هفته ضریب همبس 37ای( به روش بازآزمایی بر روی ماده29تکانشگری )فرم 

 (.1392نژاد، ترتیب برای عوامل تکانشگری بدنی، کالمی، خشم و خصومت گزارش گردیده است )بصیرتبه
گویه است که به تجربیات دو ماه گذشته مربوط به زورگویی  40(: این مقیاس شامل 1996)اولوئوس، : 3ب( مقیاس زورگویی 

= 4= طی چند ماه گذشته، این اتفاق برایم نیافتاده تا 0گذاری این مقیاس در طیف لیکرت )از نمرهدهی و پردازد. پاسخافراد می
 تقسیم بخش دو به توانمی را مقیاس این سؤاالت شود.گذاری میطی چند ماه گذشته، این اتفاق چندین بار برایم افتاده( نمره

را  39تا  34و  24 تا 14 و چهار سؤاالت که دهندمی دست به را یزورگوی به راجع کلی اطالعات که سؤاالتی: اول بخش. کرد
که رفتار زورگویی را مورد ارزیابی قرار  33تا  25که رفتار قربانی و سؤاالت  13تا  5شوند؛ بخش دوم: سؤاالت شامل می

نیز شیوع  24و  4ت. سؤاالت یا باالتر گزارش کرده اس 80/0( پایایی هرکدام از دو بخش را حدود 1389راد )دهند. کیانیمی

                                                           
1 Aggression Scale    
2 Boss & Perry 
3 Bullying Scale  
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 طریق از نیز مقیاس این روایی. است شده گزارش 95/0 – 85/0کنند که پایایی هرکدام به ترتیب زورگویی را ارزیابی می
 (.1389 شهریارفر،) است شده گزارش 52/0 همبستگی

 آمده است. 1های اجتماعی در جدول خالصه محتوای جلسات آموزش گروهی مهارت: برنامه مداخله 
 (1392، 1های اجتماعی )برگرفته از ورنونخالصه محتوای جلسات آموزش مهارت .1جدول 

 محتوای جلسه جلسه

جلسه 
 اول

 زندگیه ببرای ورود  اجتماعیهای آموزان با یکدیگر، توضیحات مقدماتی پیرامون دوره آموزش و اهمیت و ضرورت مهارتآشنایی دانش
انگیزه در  مسر و ایجادهاب رشته تحصیلی در دانشگاه، انتخاب شغل، انتخاب مانند انتخ زندگیهای مهم سالی و نقش آن در انتخاببزرگ

 ها.آن

جلسه 
 دوم
 

و  ها و باورهایابی و روشن شدن ارزشهای همدلی و اصول و نحوه بیان همدلی، هویتهای خودآگاهی و همدلی، سبکآشنایی با مهارت
 ها، استعدادها و عالیق.توضیحاتی پیرامون اهمیت شناخت توانایی

جلسه 
 سوم
 

ه ، عوامل بازدارندطاجزای ارتبا های ارتباطی، اهمیت ارتباط،بررسی تکالیف )راجع به گذشته، حال و آینده خود بنویسید(، آشنایی با مهارت
 ریت خلقهای مؤثر مدیشگرانه و جرأتمندانه(، آشنایی با شناخت شیوهپذیر، پرخاهای ارتباطی )سلطهارتباط، انواع ارتباط، سبک

جلسه 
 چهارم
 

گیری و حل مسئله. انواع های برقراری ارتباط مؤثر، تصمیمکنید(، آشنایی با راهکار میبررسی تکالیف )برای اداره کردن خلق خود چه
گیری، ویژگی افراد ماهر در گیری، مراحل تصمیمی(، عوامل تصمیم، اجتنابی و منطقگیری )ناگهانی، منفعالنه، ترجیح ذهنیتصمیم
 گیری.گیری و آموختن راه و رسم تصمیمتصمیم

جلسه 
 پنجم
 

شم، ر در مورد خگیری خود چه احساسی دارید(، آشنایی با مهارت کنترل خشم، عالئم هشدابررسی تکالیف )در مورد توان تصمیم
ار آمدن های اثربخش کنهای مدیریت خشم، آشنایی با شناخت بیشتر عصبانیت و منشأ آن و آموختن شیوهروشبرانگیز، های خشمموقعیت

 با عصبانیت.

جلسه 
 ششم
 

های استرس، رس، بیمارید استبررسی تکالیف )پیامدهای منفی عصبانیت را بنویسید(، آشنایی با مهارت مقابله با استرس، عوامل ایجا
 مدیریت فشار روانی. شار روانی و آموختن نحوهفمدار، تعیین منابع مدار و هیجانهای مقابله مسالهسترس، سبکهای مقابله با اروش

جلسه 
 هفتم
 

یت واع جرأتمندی و اهمتمندانه، انهای معمول فشار روانی را بنویسید(، آشنایی با مفاهیم مربوط به رفتار جرأبررسی تکالیف )بعضی از نشانه
 نه، موانع خالقیت والق و نقادانه، اصول تفکر خو تفکر نقادانه، کاربرد مهارت تفکر خالقانه و نقادا ی با مفاهیم تفکر خالقها، آشنایآن
 های افزایش خالقیتراه

جلسه 
 هشتم

 بندی کلیه جلسات.ریزی؛ جمعبررسی تکالیف؛ آشنایی با مفاهیم مدیریت زمان و برنامه

  
هایافته  

ر استنباطی ارد( و آماهای آمار توصیفی )میانگین و انحراف استاندواسطه شاخصشده، در دو سطح و بهگرداوریهای تحلیل داده
آورده شده  2ر جدول دهای تکانشگری و زورگویی مقیاسهای توصیفی گروه آزمایش و گواه در خردهصورت پذیرفت. یافته

 است.
 های تکانشگری و زورگوییمقیاسگواه در خرده های توصیفی گروه آزمایش و. خالصه یافته2جدول 

 خرده مقیاس مقیاس
 گروه گواه گروه آزمایش

 انحراف استاندارد میانگین انحراف استاندارد میانگین مرحله

 تکانشگری

 تکانشگری بدنی
 

47/31 آزمونپیش  53/4  13/30  88/4  

60/23 آزمونپس  76/4  06/31  39/4  

 تکانشگری کالمی
 

87/15 آزمونپیش  44/2  86/14  05/4  

72/9 آزمونپس  76/2  68/13  71/3  

 خشم
04/22 آزمونپیش  71/3  35/21  32/4  

86/16 آزمونپس  50/3  20/20  94/4  

                                                           
1 Vernon  
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 خصومت
20/27 آزمونپیش  60/4  73/25  27/6  

70/20 آزمونپس  14/6  14/26  28/4  

 تکانشگری )کل(
58/96 آزمونپیش  79/11  09/92  35/14  

85/70 آزمونپس  06/14  01/91  11/13  

 زورگویی

 رفتار قربانی
 

32/1 آزمونپیش  47/0  40/1  25/0  

40/1 آزمونپس  49/0  44/1  20/0  

 رفتار زورگویی
 

60/1 آزمونپیش  79/0  59/1  48/0  

28/1 آزمونپس  47/0  52/1  52/0  

 شیوع زورگویی
 

87/1 آزمونپیش  99/0  80/1  77/0  

40/1 آزمونپس  85/0  81/1  56/0  

 اطالعات کلی راجع به زورگویی
22/2 آزمونپیش  50/0  12/2  38/0  

93/1 آزمونپس  36/0  13/2  37/0  

(15n=) 

آزمون تا مقیاس رفتار قربانی( از مرحله پیشغیراز خردههای گروه آزمایش )بهمقیاسنشانگر کاهش میانگین کلیه خرده 2جدول 
متغیره و اول، برای مقایسه دو گروه در مؤلفه خصومت از آزمون تحلیل کوواریانس یک منظور بررسی فرضیهبهآزمون است. پس

آزمون و اختالف بین پسنمره تفاضلی  همگنی ضرایب رگرسیون، از طریق هدر سایر موارد به دلیل برقرار نبودن مفروض
های سنجش گردید. قبل از انجام تحلیل بر روی داده tوسط آزمون آزمون محاسبه شده و معناداری تفاوت بین دو گروه تپیش

بود. با توجه به اینکه  تکانشگری، مفروضه نرمال بودن توزیع نمرات مورد بررسی قرار گرفت و نتایج مؤید برقراری این مفروضه
فرض کرویت برقرار بوده و نیازی به آزمون( است، پیشآزمون و پساین طرح دارای دو گروه )آزمایش و گواه( و دو اندازه )پیش

آزمون( متغیر آزمون و پیش)اختالف پس نمره افزودهمقایسه  tهای آزمون ، آماره3های آن نیست. جدول بررسی عددی شاخص
 تکانشگری در دو گروه آزمایش و گواه را دربردارد.

 های متغیر تکانشگری در دو گروه آزمایش و گواهآزمون( مؤلفهیشآزمون و پ)اختالف پسنمره افزوده مقایسه  tهای آزمون . آماره3جدول 

 تفاوت خطاهای معیار هاتفاوت میانگین سطح معناداری درجه آزادی t شاخص آماری
 سطح اطمینان

 حد باالیی حد پایینی

193/04 نمره افزوده تکانشگری کل  28 001/0  64/27-  59/6  15/41-  14/14-  

57/21 -347/3 تکانشگری بدنینمره افزوده   003/0  80/6-  03/2  01/11-  58/2-  

-646/4 نمره افزوده تکانشگری کالمی  28 001/0  96/5-  28/1  59/8-  33/3-  

-304/4 نمره افزوده خشم  28 001/0  02/8-  86/1  84/11-  20/4-  

 95های متغیر تکانشگری و مؤلفه کلی تکانشگری در سطح شده هر یک از مؤلفهمحاسبه tدهد که نشان می 3نتایج جدول 
گروه کنترل و  آزمونآزمون و پیشپسشود که بین نمرات بنابراین، نتیجه گرفته می ؛( است96/1تر از حد بحرانی )درصد، بزرگ

بودن مداخله آموزشی در کاهش خشم، تکانشگری بدنی، دهنده تأثیرگذار آزمایش تفاوت معناداری وجود دارد؛ که این نشان
مقیاس خصومت، به دلیل برقرار بودن تمام باشد. در مورد خردهآموزان هنرستانی میتکانشگری کالمی و تکانشگری کل دانش

شده مرات اصالحهای مربوط به آزمون کوواریانس، از این تحلیل استفاده شد. نتایج آزمون تحلیل کوواریانس میانگین نمفروضه
 ارائه شده است. 4خصومت دو گروه آزمایش و گواه در جدول 

 شده خصومت دو گروه آزمایش و گواه. نتایج آزمون تحلیل کوواریانس میانگین نمرات اصالح4دول ج

 توان آزمون اندازه اثر سطح معناداری F(1و  27) متغیر

 767/0 224/0 010/0 78/7 خصومت

آزمون در دو آزمون خصومت بعد از برداشتن اثر نمرات پیششده پسدهد که میانگین نمرات اصالحمینشان  4نتایج جدول 
؛ بنابراین، با توجه به نتایج آزمون توصیفی در (F(1و  27) =p  78/7<05/0)گروه آزمایش و گواه با یکدیگر تفاوت معنادار داشته 

های گروه های اجتماعی منجر به کاهش نمرات مقیاس تکانشگری آزمودنیتوان استنباط کرد که آموزش مهارتمی 2جدول 
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به  5منظور مقایسه میانگین زورگویی دو گروه آزمایش و گواه در جدول شده است. نتایج آزمون تحلیل کوواریانس به آزمایش
 نمایش درآمده است.

 یانس میانگین نمرات زورگویی دو گروه آزمایش و گواه. نتایج آزمون تحلیل کووار5جدول 

 توان آزمون سطح معناداری F میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات هازیرمقیاس

 رفتار زورگویی
 

 323/0 001/0 46/7 34/1 1 34/1 آزمونپیش

 85/0 001/0 41/62 8/1161 1 8/1161 گروه

 - - - 70/17 27 57/372 خطا

 رفتار قربانی
 

 092/0 /6340 232/0 051/0 1 051/0 آزمونپیش

 73/0 025/0 671/5 250/1 1 250/1 گروه

 - - - 220/0 27 952/5 خطا

 شیوع زورگویی
 

 281/0 024/0 88/5 99/1 1 99/1 آزمونپیش

 77/0 001/0 43/8 2/1237 1 2/1237 گروه

 - - - 73/11 27 34/246 خطا

 زورگوییاطالعات کلی 
 

 301/0 001/0 21/7 97/102 1 97/102 آزمونپیش

 81/0 001/0 48/10 3/1501 1 3/1501 گروه

 - - - 17/51 27 7/367 خطا

 ود داردآزمون تفاوت معناداری وجشود، بین میانگین نمرات رفتار زورگویی بعد از حذف اثر پیشمشاهده می 5ه در جدول چچنان
(05/0>p 41/62=(27  1و)F) آزمون نیز مشهود است معناداری نمرات رفتار قربانی بعد از حذف اثر پیش؛(05/0>p 716/5=(27  1و)F) ؛

ری وجود تفاوت معنادا آزموندهد که بین میانگین نمرات شیوع زورگویی بعد از حذف اثر پیشهمچنین، این جدول نشان می
آزمون تفاوت معناداری شو در نهایت بین میانگین اطالعات کلی زورگویی بعد از حذف اثر پی (F(1و  27)=p 43/8<05/0)دارد 

زورگویی  ه کاهش معنادارمنجر ب های اجتماعیآموزش مهارت توان گفت کهبنابراین، می ؛(F(1و  27)=p  48/10<05/0)وجود دارد 

 های گروه آزمایش شده است.های آن در آزمودنیو مؤلفه
  

 گیرینتیجه بحث و

دوره دوم آموزان پسر های اجتماعی بر تکانشگری و زورگویی دانشآموزش مهارت اثربخشیبررسی  ،حاضر پژوهش هدف 
و کلیه  ش تکانشگریهای اجتماعی منجر به کاههای پژوهش نشان دادند که آموزش مهارتبود. یافته متوسطه شهرستان شیراز

لعات ناصری ا نتایج مطابگردد. این یافته خست این تحقیق حمایت میاست؛ بنابراین، فرضیه نها شده های آن در آزمودنیمؤلفه
ونت را ( مبنی بر اینکه خشم و خش1388زاده هنرمند و همکاران )ابی(، مهر1392خانزاده و همکاران )(، حسین2014و باباخانی )

گردد. ت مینوعی حمایهجتماعی کاهش داد، همخوانی داشته و بهای اارتکارگیری مداخالت آموزشی مبتنی بر مهتوان با بهمی
ارآمد و باکفایت فتارهای کفزایش رفردی احتماالً از طریق اهای روابط بینجهت تبیین این یافته، قابل ذکر اینکه آموزش مهارت

نان با برقراری که نوجوا ده استشبب های برقراری ارتباط با دیگران سکفایت و نیز بهبود شیوهو کاهش رفتارهای ناکارآمد و بی
نوبه خود موجبات مر بهااین  وارتباطات مثبت، صمیمی و محترمانه با والدین و همساالن خود به سازگاری باالتری دست یابند 

 پسندتری را فراهم آورده است.ایجاد رفتارهای جامعه
مدار های مسالهایی سازگاری با استرس و پرورش مقابلهعالوه، آموزش مدیریت استرس به نوجوانان از طریق ایجاد توانبه

کند تا به هنگام برخورد با موانع و مشکالت اجتماعی عملکرد کارآمدتری (، به فرد کمک می1395فرد و همکاران، )خدایاری
علمی نیز حاکی از  داشته باشد و کمتر با ناکامی و متعاقب آن تکانشگری و رفتارهای مخرب و خشن روبرو شود. چنانکه شواهد

، 1بخشد )میلر و بوئنیافتگی با تنیدگی و مشکالت مختلف را ارتقا میهای اجتماعی قدرت سازشآن است که آموزش مهارت
روش صحیح، مسائل و تعارضات را حل کرده و شود که بههای اجتماعی به فرد آموزش داده می(. در آموزش مهارت1993
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(. راهبردهای 1392خانزاده و همکاران، ید بدون آنکه به خود یا دیگران آسیب وارد کند )حسینهای مناسبی اتخاذ نماتصمیم
نایافتگی، تکانشگری و رفتارهای نامطلوب باشد. در فرایند آموزش حل مسئله، نوجوان تواند منشأ سازشای غیرموثر میمقابله

 و نفساعتمادبه افزایش موجب 1دی مطابق با نظریه بندوراحل را انتخاب نماید و این توانمنآموزد که مؤثرترین راهمی
جلوگیری به  باشند، هاتکانشگری سرآغاز توانندمی که روزمره مسائل حل عدم از ناشی هاینایافتگی کام از و شده خودکارآمدی

افزایش آگاهی و آموزش مهار است و با ای قابلآورد. این تأثیر با شواهد پژوهشی، مبنی بر اینکه خشم پدیدهعمل می
 شود.(، نیز حمایت می2008، 2توان آن را تعدیل کرد )ترنر، مکدونالد و سامرستراهبردهای مؤثر می
آموزان میزان زورگویی های اجتماعی به دانشاند که در اثر آموزش مهارتهای این مطالعه حاکی از آن بودهاز سوی دیگر، یافته

( و 1393گردد. این یافته با نتایج مطالعه صفری )و، فرضیه دوم پژوهش حاضر تائید میریابد. ازاینها کاهش میآن
 داد، کاهش سالم اجتماعی هایمهارت از برخی تمرین واسطهبه توانمی را آموزاندانش زورگویی اینکه بر مبنی ،(2004) 3گریف
که خودآگاهی شخص را باال  آنجا های اجتماعی ازتمهار آموزش که نمود بیان توانمی یافته این تبیین در. باشدمی همسو

سازد و درنتیجه باعث کاهش های شناختی خویش درزمینۀ درست یا نادرست بودن زورگویی آگاه میبرد، احتماالً او را از الیهمی
وانایی برای بیان صحیح توان به عدم تعالوه، از دالیل ایجاد مشکالت با همساالن میگردد. بهرفتارهای زورگویانه وی می

های اجتماعی احتماالً این توانایی را در نوجوانان ارتقا داده احساسات و نیازها و برقراری ارتباط مؤثر اشاره کرد که آموزش مهارت
ه در این با عنایت به اینک ،الشعاع قرار داده است. همچنینها از زورگویی را نیز تحتنوبه خود میزان استفاده آنکه این امر به

شده از سوی قربانیان زورگویی های ادراکوسیله افراد زورگو به رنجشگردد، بدیندوره آموزشی مهارت همدلی نیز تقویت می
 توانند پی ببرند.بهتر می

آموزش توانند رفتارهای جدید را به نوجوانان ( می2003، 4ها بر اساس رویکرد تحلیل رفتار )هفنرگونه آموزشطورکلی، اینبه
ها وجود داشته است، بهبود و سازمان بخشند. این در حالی است که اجرای دهند و رفتارهای هدفی را که در خزانه رفتاری آن

ها افزایش داده است؛ چراکه گروه مجالی برای سهیم شدن در صورت گروهی نیز شاید پتانسیل تغییر را در آزمودنیبرنامه به
های شخصی و کسب بینش نسبت به رفتار خود و تأثیر آن بر دیگران است که ممکن است ربههای یکدیگر و بیان تجتجربه

های آموزان یکی از رهیافتهای اجتماعی به دانشمتنبه شدن افراد زورگو و پرخاشگر را تسهیل نماید. امروزه آموزش مهارت
امر با توجه به حساسیت باالی نوجوانان و گردد؛ و این منظور پیشگیری و کنترل معضالت اجتماعی محسوب میمهم به

که تکانشگری و (، ازآنجایی1395یابد )هومن، اکبری زردخانه، مرادی و زندی، تأثیرپذیری آنان، ضرورتی انکارناپذیر می
ه آموزان تأثیر منفی داشته و باعث به وجود آمدن مشکالت رفتاری و اجتماعی در آیندزورگویی در مدارس بر عملکرد دانش

گردد در تواند نقش مؤثری در کاهش این تعارضات داشته باشد. لذا پیشنهاد میآموزان میها به دانششود، انتقال این آموزهمی
گردی و عالوه، اردوهای طبیعتهای اجتماعی سالم نیز توجه گردد. بهها، به مهارتتهیه محتوا و برنامه درسی هنرستان

های اجتماعی )مانند کنترل خشم و توانند بستر مناسب و جذابی را برای پرورش عملی مهارتیهای هنری آموزنده نیز منمایش
   آموزان فراهم آورند.های ارتباطی و...( و رفتارهای سالم در دانشهیجانات، همدلی، مهارت

در  (،1397ورز کندازی، کشت) آینده نسل تربیت کرسی ترینکلیدی و ترینمهم به عنوان پرورشواگرچه اخیراً وزارت آموزش
به دروس پایه هفتم و هشتم افزوده است و مدت سه سال است که « زندگی تفکر و سبک»اقدامی شایسته درسی را با عنوان 

هایی در این اند که بهتر است مساعدتنصیب ماندهها از این درس بیشود، اما هنرستانها تدریس میاین درس در دبیرستان
 ؛های اجتماعی در قالب این درس مستلزم وجود مربیان ماهر و متخصص استپذیرد. از سوی دیگر، انتقال مهارتزمینه انجام 

شناسی و مشاوره ها حاکی از آن است که در بسیاری از مدارس این درس توسط معلمانی با تخصصی غیر از رواناما گزارش
ها به کالس جبرانی سایر واحدهای اند و در این فضا بعضاً این کالسبهرهها بیشود که خودشان از این مهارتآموزش داده می

(. این واقعه 1394نماید )کریمی، هایی را برای وصول به اهداف این طرح ایجاد میها نگرانیشود و همه ایندرسی تبدیل می
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های آتی به بررسی گردد تا پژوهشهاد میپیشن ،سنجی تربیت معلمان و امکانات اجرائی الزم دارد. لذانشان از عدم انجام امکان
های مناسب زمینه را برای کاهش رفتارهای پژوهیهای اجتماعی در مدارس پرداخته و با اقدامموانع آموزش شایسته مهارت

 های نمونه و شیوهآموزان ازجمله زورگویی و تکانشگری فراهم آورند. قابل ذکر است که با توجه به ویژگیزای دانشآسیب
 بایست با احتیاط صورت گیرد.آمده میدستهای بهگیری در مطالعه حاضر، تعمیم یافتهنمونه
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The Effectiveness of Social Skills Training on Bullying and Impulsivity of 

Students 
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Abstract 

Purpose: The purpose of this study was to determine the effect of social skills training on 

bullying and impulsivity in second grade high school male students in Shiraz. 

Method: In this study, experimental method with pre-test and post-test semi-experimental 

design was used. The statistical population of the study included all male students studying in 

the two schools of Shiraz district in the school year of 1977. (15 patients in each group). First, 

members of both groups were tested using impulsivity scale (Bass & Perry, 1992) and 

bullying scale (Oliveus, 1996) (pre-test). Then, the experimental group received social skills 

training for 8 sessions while the control group did not receive any training. At the end of 

group sessions, posttest was taken from both groups. Data were analyzed by covariance 

analysis using spss21 software. 

Results: Findings showed that after intervention, the overall impulsivity variable and its 

components (physical impulsivity, verbal impulsivity, anger and hostility) and bullying and 

its components (especially bullying prevalence) were significantly reduced in the 

experimental group compared to the control group. P<0/01). 

Conclusion: Social skills training is effective in reducing impulsivity and bullying in 

adolescents and leads to the management of emotions such as anger and aggression. 

Keywords: Impulsivity, Social Skills, Bullying, Education. 
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