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ي زندگي بر سازگاري و تكانشوري (بي توجهي، حركتي هامهارتاثربخشي 

  زورگو(غيرمنضبط) آموزاندانشو بي برنامگي) 

  1اسماعيل سليماني
  

  چكيده

و ميزان تكانشوري  ي زندگي بر سازگاريهامهارتبررسي اثربخشي آموزش هدف پژوهش حاضر 

آزمايشي و با طرح  از نوع اين پژوهشبود.  زورگو آموزاندانش(بي توجهي، حركتي و بي برنامگي) 

در ان زورگو آموزدانشهش حاضر شامل جامعه آماري پژو. بودآزمون با گروه كنترل پس -آزمونپيش

كه به روش نمونه گيري خوشه ايي چند مرحله ايي از ميان جامعه آماري بودند  1393-94تحصيلي سال

پرسشنامه سازگاري ، اولويوس زورگويي تجديدنظر شدهقياس ها از مآوري دادهبراي جمعانتخاب شدند. 

بين  نتايج تحليل واريانس چند متغيري نشان داد .شداستفاده تكانشوري  مقياسو  آموزاندانش

زورگو گروه آزمايش و گروه كنترل در سازگاري (تحصيلي، اجتماعي و هيجاني) و  آموزاندانش

) وجود دارد. به P≥001/0گي) تفاوت معناداري در سطح(تكانشوري (بي توجهي، حركتي و بي برنام

ي زندگي هامهارتعبارت ديگر ميانگين مولفه هاي سازگاري و تكانشوري گروه آزمايش بعد از آموزش 

 سازگاري و تكانشوري تواندمي ي زندگيهامهارتآموزش اين نتايج حاكي است كه متفاوت است. 
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  مقدمه

يك ان به يكديگر است كه در آن، آموزدانش 1هاي رفتاري، قلدرييكي از پديده   

تكرار مي كند. رفتارهاي  آموزدانشرفتارهاي منفي را مكرراً درباره يك يا چندين  آموزدانش

ل تنوع وسيعي از رفتارهاي غير كالمي نظير خيره نگاه كردن، كشيدن مو، لقب دادن به منفي شام

، 2و ليمبر سشود(الويهاي فيزيكي مياي تا حملههاي رابطهديگران، مسخره كردن، آزار و اذيت

رغم پيامدهاي كوتاه مدت و هاي پيچيده در مدارس است كه علي). قلدري يكي از پديده2010

هاي اخير توجه چنداني در ، تا سال3ان قلدر و قربانيآموزدانشآن براي هر كدام از بلند مدت 

مدارس دريافت نكرده بود. اين پديده عالوه بر كودكان قلدر و قربانيان آنها، بر روي ساير 

موقعيت نيز، اثرات منفي دارد و همين مسئله نيز اهميت موضوع را دو  4تماشاگر آموزاندانش

- ؛ كوچندرفر6،2005؛ هانيش، رين، ماترين و فابس5،2002آدامز-است(دوپر و ماير چندان كرده

پردازان اين حوزه رفتار قلدرانه و ديگر نظريه8براساس نظريه اولويوس). 2008، 7الد و پلتير

(زورگويانه) شامل پهنه وسيعي از رفتارهاي مخرب است كه به طور منظم و در يك دورة گسترده 

ختي مي شنارواناني شدن افراد به سه شكل جسماني،كالمي و عاطفي يا زماني باعث قرب

). در اين ميان قلدري به عنوان نوعي رفتار خشونت آميز و پرخاشگرانه 9،2013بريت و اليويراشود(

تعريف مي شود كه عمدي، تكراري، و شامل عدم تعادل قدرت بين فرد قلدر و قرباني 

. قلدري يكي از مهمترين مسائل شايع در مدارس امروزي )2013، 10است(وانگ، النوتي و لوك
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اي مشاهده شود و به جامعه يا موسسه اني است كه مي تواند در هر مدرسهي جهاست و يك مسئله

خاص و يا شهر و روستا منحصر نمي شود. در صورتي كه تحصيل در مدارس امن و به دور از 

؛ به نقل از چراغي و 20091يناس و هورنه، ي افراد است(اورپخطر و اضطراب حق طبيعي همه

ي مهم تر اين كه رفتار پرخاشگرانه ي افراد قلدر به محيط هاي خارج از ) و مسئله2011، 2پسكين

گزارش كرده ) 2006(4آتيك در مطالعه اي). 3،2013مدرسه هم گسترش مي يابد(بريت و اليويراو

نشان  نيز) 2009(5همچنين كارتالاست.  زورگويي كالمي بوده است كه بيشترين نوع زورگويي،

 درصد)9/20فحش دادن( مسخره كردن، داده است كه معمول ترين شيوه ي زورگويي لقب دادن،

 67 به طوركلي، داشتند. درصد) قرار1/19لگدزدن( هل دادن و آن كتك زدن، بوده است. پس از

گويي كالمي قرارگرفته از دختران گزارش كردند كه مورد زور درصد 3/48 پسران و درصد از

 دختران گزارش كرده اند از درصد4/40 پسران و از درصد 57 زورگويي فيزيكي نيز نظر اند. از

  قرارگرفته اند. لگدخوردن) هل داده شدن و زورگويي فيزيكي(كتك خوردن، كه مورد

دانشختي و رفتار منفي شناروانمملو از گزارش پيامدهاي  ،پژوهش در زمينه زورگويي

 با آنهايي مقايسه در خشمگين ترهستند و زورگوها مخصوصاً،. است زورگويي در درگير آموزان

ها داراي هستند. قرباني سلوك بيشتري و رشد مشكالت داراي نيستند، زورگويي درگير كه

 شدن مشكل اجتماعيدر  و دوستيابي شناختي، مشكالت مشكالت افسردگي و اضطراب هستند و

و رفتارهاي آنها  )2006، 7؛ فايندلي2010، 6سازگاري كمتري دارند(ريگبيدارند. زورگويان 

 آموزاندانشمعموالً تكانشي است. به اين ترتيب سازگاري پايين و تكانشوري دو ويژگي برجسته 
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  ).1987، 1اولويوسباشد(زورگو مي

ن زمينه باشد كه كمبود در اياولين متغير وابسته مورد بررسي در اين پژوهش سازگاري مي

ها، احساس ناامني، مشكالت شخصيتي، عاطفي و تواند پيامدهاي زيانباري از جمله؛ ناهنجاريمي

هاي سازگاري در زمينه اختالالت رفتاري و بزهكاري را به دنبال داشته باشد. فهم سبك

هاي درس و شناخت دوران رشد در نوجوانان موثر است. ريزي آموزشي، اداره كالسبرنامه

شود، كه فرد براي اداره كردن اري مفهومي عام است و به همه راهبردهايي گفته ميسازگ

سازگاري اجتماعي برد. زاي زندگي، شامل؛ واقعي يا غيرواقعي به كار ميهاي استرسموقعيت

شامل سازگاري فرد با محيط اجتماعي خود است كه اين سازگاري ممكن است با تغيير دادن خود 

و  ي؛ زاهد، رجب1394ابراهيمي، كرمي، برازنده چقائي و بگيان كوله مرز، ( ت آيدو يا محيط به دس

سالمت رواني خوب، رضايت از زندگي شخصي و هماهنگي  2. سازگاري هيجاني)1139 ،يديام

هايي كه ميان احساسات، فعاليت ها و افكار است. به عبارت ديگر سازگاري هيجاني يعني مكانيزم

هاي ها و شايستگي). توانمندي2006كند(پور افكاري، ت عاطفي پيدا ميتوسط آنها، فرد ثبا

شوند محسوب مي 3گذار بر سازگاري تحصيليكننده تأثير اجتماعي و هيجاني از عوامل تعيين

اساساً شخص سازگار، شخصي است كه بتواند ميان ). 2009لطفي، اكبري و صفوي،  - (موسوي

تباط سالم و درستي برقراركند، به طوري كه نتيجه اش استقرار اش ارخود، محيط مادي و اجتماعي

 به سازگاري). 1392و ثبات عاطفي براي خود او باشد (نريماني، عباسي، ابوالقاسمي و احدي، 

 مفهوم و اشاره دارد محيطي تغييرات و محيط موافق و كردار مناسب و رفتار انجام و پذيرش

 موقعيتها، و هاي محيط محرك به نامناسب واكنش دادن ناست. يعني، نشا ناسازگاري آن متضاد

 و خود انتظارات فرد نتواند و باشد بخش زيان دو هر يا و يا ديگران فرد خود براي كه نحوي به
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 كند بروز هاي مختلفموقعيت و ها بافت در است ممكن سازد. ناسازگاري برآورده را ديگران

 خود موصوف با سازگاري همراه صفت معموال دليل، ينهم باشد. به بيرون فرد يا درون متوجه و

 تحصيلي، شغلي، زناشويي، سازگاري مفاهيم از ايمحاوره و مكتوب در ادبيات و رودمي كار به

 ناسازگاري و به پرخاشگري اغلب نشده، مهار . خشمشودمي استفاده آن و جز هيجاني اجتماعي،

 آموزدانش 243 بررسي ) با1382رضويه( و عارفي المث عنوان ). به1385شود (نويدي، مي منجر

 اجتماعي -عاطفي سازگاري با پرخاشگري كردند گزارش ابتدايي شيراز، پسر دوره و دختر

   دارد. منفي رابطه

دومين متغير وابسته مورد مطالعه در پژوهش حاضر تكانشوري مي باشد. تكانشوري وضعيتي 

 در كه تكانشي رفتارهايه شيوه متفاوتي مشاهده مي شود. است كه درافراد بزهكار و غيربزهكار ب

 كه شوندمي گفته عملكردهايي به شوند،مي خوانده نيز آميزمخاطره رفتارهاي رويكردها، برخي

 را پاداش اي گونه به دستيابي امكان همراهند، احتمالي هاي زيان يا آسيب با اي اندازه تا گرچه

 طيف). تكانشوري 1382 ،عدالتيو  عاطف ،اسماعيل ،فاييص ،اختياري( كنندمي فراهم نيز

 يابيدست براي رشدنايافته صورت به شده، تفكر كمتر آن روي كه است رفتارهايي از ايگسترده

 قابل ناخواسته پيامدهاي و برخوردارند، بااليي خطر از كنند، مي بروز لذت يا پاداش يك به

 رفتارها، اين .است اساسي ويژگي سه داراي تكانشي ررفتا و ريوتكانش. دارند پي در را توجهي

 به واكنش بيش در كه حالي در هستند، اشتباه مستعد و فكر بدون نشده، ريزي برنامه زده، شتاب

 العمل عكس كه است زماني طول و شدت بر تأكيد العمل، عكس بروز سرعت بر تأكيد جاي

  ). 1،0042، دوگرتي، پازاگلي، فام و مولرسوان(دهد مي رخ

زورگو و افزايش سازگاري و  آموزاندانشحل مشكل  در توجه مورد هايروش از يكي

آموزش  هايبرنامه است. آموزاندانش ي زندگي بههامهارت كاهش تكانشوري آنها، آموزش

                                                                                                                            
1. Swann, Dougherty, Pazzaglia, Pham & Moeller 
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اجتماعي  و فردي هاي مختلف عرصه در شناسي روان كاربردهاي جمله از زندگي يهامهارت

رواني،  هاي از آسيب پيشگيري و جسماني و رواني بهداشت سطح يارتقا هدف با كه است

 توانايي هامهارت . اين)1391(كاظمي، مؤمني و كيامرثي،  گردد مي برگزار اجتماعي و جسماني

به و برده باال را امروزي اضطراب و استرس با همراه مقتضيات زندگي با برخورد مؤثر در افراد

 رويكرد يك را زندگي هايكند. يونيسف مهارتمي عمل اوليه كننده عامل پيشگيري يك عنوان

 قرار نظر مد را حوزه سه ميان توازن برقراري كه كند مي تعريف رفتار دهي شكل تغيير يا بر مبتني

 ). آموزش1385 زاده، كاظم و موتاجي محمدخاني، (فتحي،هامهارتدهد؛ دانش، نگرش و مي

 برنامه آموزشي .گرديد آغاز 1بوتوين گيلبرت اقدامات با و 1979 سال در زندگي هايمهارت

 مصرف مواد براي پيشنهادات يا ها وسوسه مقابل در چگونه كه دادمي ياد نوجوانان به بوتوين

اوليه،  اقدامات اين دنبال بود. به اوليه پيشگيري برنامه يك تدوين بوتوين كنند. هدف مقاومت

را  زندگي يهامهارت آموزش برنامه 1993 سال از سف،يوني همكاري با بهداشت جهاني سازمان

 نوجوانان معرفي جامع پيشگيري اوليه و ارتقاي سطح بهداشت رواني كودكان و طرح يك عنوانبه

  ).1385محمدخاني، (كرد 

افزايش  و پرخطر رفتارهاي كاهش در را زندگي يهامهارت آموزش مثبت تأثير پژوهشگران

تأثير  مورد در بسياري مطالعات .قرار داده اند تاييد مورد نفس به تماداع و خوداتكايي سازگاري،

 نشان نتايج و گرفته انجام روان سالمت مختلف ابعاد بر زندگي يهامهارت آموزش يمهبرنا

 فردي، بين ارتباطات و اجتماعي هايمهارت بهبود سبب هامهارت اين آموزش كه داده است

 و خانوادگي سيستم از رضايت افزايش اجتماعي، سازگاري و عياجتما مثبت افزايش رفتارهاي

 ). بوتوين2004، 2گريفين و است(بوتوين شده ايمقابله يهامهارت افزايش و سازگاري خانواده

                                                                                                                            
1. Gilbert Botvin 
2.Wetvin & Griffin 
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 يهامهارتآموزش  كه دريافتند خود پژوهش ) در1389 حاجي،مهدوي از ، نقل2007(1كانتور و

 ياجراي برنامه همچنين دهد.مي كاهش را موزانآدانش در افسردگي هاينشانه زندگي،

 رفتارهاي اجتماعي افزايش و هاآزمودني رفتار در تغيير به منجر زندگي يهامهارت آموزش

 شود. لو، وانگ،مي منجر پسند جامعه رفتارهاي بروز و سازگاري به امر همين و شودمي ،مناسب

 افزايش باعث زندگي يهامهارت نشان دادند آموزش ايمطالعه در )2008(2گو و تو

 بهتر ادراك بارداري، پذيري ريسك افزايش ادراك پرخطر، رفتارهاي كاهش خودكارآمدي،

 3رايان و شين .شودمي پژوهش آزمايشي هايدر گروه ايدز و جنسي مسري بيماريهاي به نسبت

يشتر كرده و هاي زندگي، سازگاري اجتماعي كودكان را ب) نشان دادند آموزش مهارت2014(

در پژوهشي ) 2013(4ولفوردكند. جمعي زياد ميهاي گروهي و دستهعالقه و انگيزه آنها را به بازي

هاي افسردگي دريافت كه آموزش ي زندگي در كاهش نشانههامهارتدر مورد اثربخشي آموزش 

ي و مرگ را هاي افسردگي ، مشكالت اجتماعي و اشتغال ذهني يا بيماري زندگي، نشانههامهارت

) در پژوهشي در مورد تاثير 2013(5ياداو و اقبا و ناودبه گونه اي معنادار كاهش مي دهد. 

ي زندگي بر عزت نفس و سازگاري در بين نوجوانان به اين نتيجه رسيدند كه آموزش هامهارت

ي بيشتر ها و رفتارهاي نوجوانان تغيير ايجاد كرده و منجر به سازگاري زندگي در نگرشهامهارت

كه  دادند نشان ) در پژوهشي2010(6گدارد و هورن ولفگردد. آنها و افزايش عزت نفس مي

 انگيزش، بر توجه، و تحصيلي عملكرد بهبود بر عالوه ،زورگويي كنترل هايمهارت آموزش

 عنوان اثير با پژوهشي ) در2012(7واكسمندارد.  مثبت تأثير درس كالس و مديريت استقالل

                                                                                                                            
1.Botvin & cantor  
2. Lou, Wang, Tu & Gao 
3. Ryan & shin 
4. Wellford 
5. yadav, igba & navad 
6. Wolf, Horon & Goddard 
7. Waxman 
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در كاهش  هاكه اين آموزش داد ان نابهنجار نشانآموزدانش بر اجتماعي يهارتمهاآموزش 

اجتماعي  يهامهارت آموزش شيوه هاي از ان موثر است. استفادهآموزدانشنابهنجاري رفتاري 

 گسترش و ايجاد در ان،آموزدانش به و تمرين تكرار مثبت، تقويت نقش، بازي الگوسازي، مانند

كند. مي كمك ديگران، و انتظارات شرايط با مؤثر تطبيق و ديگران با بتمث روابط اجتماعي

ي اجتماعي را به عنوان رفتارهاي جايگزين هامهارت) در پژوهشي 2006(1گرشام، باوون و كوك

ي مهار خشم، دوستيابي، هامهارتاند. محققان ان در معرض خطر پيشنهاد دادهآموزدانشبراي 

ر را به كودكان پرخاشگر تعليم دادند. در پايان نتيجه گرفتند كه آموزش ابراز وجود و ارتباط موث

) با 2006(2بوتوين، گريفين و نيكلسي اجتماعي بر متغيرهاي ياد شده تاثير مثبتي دارد. هامهارت

ي زندگي بر كاهش ميزان پرخاشگري نشان دادند كه هامهارتبررسي تاثير برنامه آموزش 

موجب كاهش پرخاشگري كالمي، جسمي، نزاع و افزايش رضايت ي زندگي هامهارتآموزش 

  شود. زندگي زناشويي مي

ي زندگي را در كاهش رفتارهاي پرخطر و افزايش هامهارتپژوهشگران تاثير مثبت آموزش 

اند. مطالعات بسياري در مورد تاثير سازگاري، خوداتكايي و اعتماد به نفس مورد تاييد قرار داده

ي زندگي بر ابعاد مختلف سالمت روان انجام گرفته و نتايج نشان داده هامهارتبرنامه آموزش 

ي اجتماعي و ارتباطات بين فردي، افزايش هامهارتسبب بهبود  هامهارتاست كه آموزش اين 

رفتارهاي مثبت اجتماعي و سازگاري اجتماعي، افزايش رضايت از سيستم خانوادگي و سازگاري 

). با توجه به تاثير آموزش 1385ي مقابله اي شده است(محمدخاني، هامهارتبا خانواده و افزايش 

باشد كه ي زندگي در عملكرد افراد، پژوهش حاضر در صدد پاسخگويي به اين سوال ميهامهارت

و كاهش  سازگاري هايمؤلفه بهبود و تقويت به تواندزندگي مي يهامهارت آموزش آيا

  كند؟ مكك ان زورگوآموزدانشتكانشوري 

                                                                                                                            
1. Gresham, Baovan & Cook 
2. Nicols  
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  روش

در اين است.  آزمون با گروه كنترلپس -آزمونو با طرح پيشاين پژوهش از نوع آزمايشي     

عنوان متغيرهاي مستقل و ي زندگي و عدم آموزش بههامهارتهاي آموزش پژوهش روش

(تحصيلي، اجتماعي و هيجاني) و تكانشوري به عنوان متغيرهاي وابسته در نظر گرفته  سازگاري

 ند. همچنين جنسيت در اين پژوهش كنترل شدند.شد

ان آموزدانشجامعه آماري پژوهش حاضر شامل گيري: جامعه، نمونه و روش نمونه    

 دختر آموزدانش 32نمونه پژوهش حاضر شامل بودند.  1393- 94زورگوي دختر در سالتحصيلي 

مدرسه راهنمايي  8كه ابتدا زورگو بود كه از ميان جامعه آماري انتخاب شدند. به اين ترتيب 

براساس مقياس زورگويي و همچنين براساس نظر معاونان،  آموزدانش 18انتخاب و از هر مدرسه 

ان انتخاب و به آموزدانشزورگو از ميان اين  آموزدانش 32معلمان و مشاوران انتخاب شدند. 

ه به اينكه در تحقيقات توج . باگمارده شدندصورت تصادفي ساده در دو گروه آزمايش و گواه 

)، به خاطر احتمال افت نمونه و افزايش 1382نفر باشد (دالور، 15آزمايشي حداقل نمونه بايستي 

). براي گردآوري =32nنفر انتخاب شد( 16پذيري نتايج براي هر گروه اعتبار بيروني و تعميم

  اطالعات از ابزارهاي اندازه گيري زير استفاده شد:

اين پرسشنامه محقق ساخته بوده و شامل سواالت مربوط به سن، يت شناختي: پرسشنامه جمع   

جنس، مقطع تحصيلي، پايه تحصيلي، سابقه مردودي، سابقه تجديدي، طالق والدين، فوت والدين، 

 اختالل جسمي، سطح تحصيالت والدين و ... مي باشد.

پرسشنامه اوليه  :R-OB/VQ(1(زورگو/ قرباني اولويوس پرسشنامه تجديد نظرشده   

و  نظراي بود، اما پرسشنامه تجديدرتبه 5ماده و يك مقياس  40 ) داراي1986اولويوس،(اولويوس

پرسشنامه . اي استرتبه 3يك مقياس  ماده دارد و داراي18) 1998آن(اولويوس، يكوتاه شده

                                                                                                                            
1. Olweus Bully/Victim Questionnaire.Revised (OB/VQ.R) 
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ديگران  »اه گذشتهدر چند م«ها كند كه آيا آنسئوال مي آموزاندانشزورگو/ قرباني اولويوس از 

 به آموزاندانش. انديا توسط ديگران مورد زورگويي واقع شده اند،را مورد زورگويي قرار داده

ماه گذشته تا كنون را بيان  3يا  2ها در طي سؤاالت كه به بهترين وجه طرز تفكر يا احساس آن

يابي ترين زمينهو پراستفادهترين ) مهم2002اولويوس، ( دهند. پرسشنامه اولويوسكند، پاسخ ميمي

) به منظور 1392باشد. در مطالعه اي رضاپور، سوري و خداكريم(زورگويي در جهان مي

روانسنجي نسخه فارسي مقياس هاي ارتكاب زورگويي و قرباني شدن پرسشنامه زورگويي الويوس 

ل قبولي در مدارس راهنمايي نشان دادند پرسشنامه مذكور از خصوصيات اعتبار سنجي قاب

) نيز 1391؛ به نقل از سروش زاده،1،2005اي ديگر (كورنل و ديوئيدر مطالعه برخوردار است.

 زادهروايي و پايايي پرسشنامه تجديد نظر شده زورگو/ قرباني اولويوس تاييد شده است. سروش

كرونباخ بازآزمون با استفاده از ضريب آلفاي  - )، پايايي اين پرسشنامه را به روش آزمون1391(

بدست  79/0 بدست آورده است. همچنين در تحقيق حاضر ضريب آلفاي كرونباخ برابر 82/0 برابر

آمد كه بيانگر پايايي مطلوب و قابل قبول پرسشنامه براي ارزيابي زورگويي در نمونه مورد مطالعه 

ان زورگو آموزدانشسوال قلدري پرسشنامه مذكور به منظور تشخيص  9بود. در مطالعه حاضر از 

  استفاده شده است.

) تدوين شده 1993: اين پرسشنامه توسط سينها و سينگ(آموزاندانشپرسشنامه سازگاري    

باشد و به سؤال مي 60) ترجمه و نگارش شده است. اين پرسشنامه داراي 1998است و توسط كرمي (

 آموزاندانشاز با سازگاري خوب را  آموزاندانشصورت بله و خير طراحي گرديده است و 

كند. در اين پرسشنامه براي ضعيف در سه حوزه سازگاري (اجتماعي، هيجاني و تحصيلي) جدا مي

گردد. منظور مي 1صورت نمره  و در غير اين 0هاي نشانگر سازگاري در هر سه حوزه نمره پاسخ

گزارش شده است  93/0و  95/0ضريب پايايي اين آزمون با روش دو نيمه كردن و بازآزمايي ترتيب 

) در پژوهش خود ضريب بازآزمايي و ضريب كودر 1385). فوالدچنگ(1998(به نقل از كرمي، 
                                                                                                                            
1. Cornell & Dewey 
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گزارش نموده است. اعتبار اين آزمون  82/0و  89/0ريچاردسون را براي اين پرسشنامه به ترتيب 

  ).1387 سان مورد تأييد قرار گرفته است (به نقل از ساقي و رجايي،شناروانتوسط گروهي از 
    

  . ضرايب پايايي پرسشنامه سازگاري1جدول

  كل  آموزشي  اجتماعي  عاطفي  روش مورد استفاده

  دو نيمه كردن آزمون

  آزمون ـ آزمون مجدد

  20كودر ريچاردسون 

94/0  

96/0  

92/0  

93/0  

90/0  

92/0  

96/0  

93/0  

96/0  

95/0  

93/0  

94/0  

اي و بـه روش همبسـتگي دو رشـته    ها ضرايب اعتبار براي هـر سـؤال  در تجزيه و تحليل سؤال

نمـره   -2كـل نمـره و    -1اي آنهـا در هـر دو مـالك:    هايي كه همبسـتگي دو رشـته  فقط براي سؤال

هاي دروني بـين  تأييد شده بود تعيين گردد همبستگي 001/0ها، در سطح معناداري هريك از حوزه

  شده است.ارائه  2سه حوزه پرسشنامه محاسبه شد، ماتريس همبستگي در جدول 
    

  . ماتريس همبستگي سه حوزه سازگاري2جدول

  3  2  1  هاحوزه

1  

2  

3  

  ــــ

20/0  

19/0  

20/0  

  ـــ

24/0  

19/0  

24/0  

  ـــــ

هـاي مـديريت هوسـتل نيـز     پرسشنامه از طريق همبسته كردن نمرات پرسشـنامه بـا درجـه بنـدي    

كه در دبيرستان چند منظوره آموز دانش 60هاي حاصل از اعتباريابي شد اين درجه بندي روي داده

اي را در مقيـاس نقطـه   آمـوزان دانـش كردند انجام شده بود مـديريت هوسـتل   كالج پانتا زندگي مي

يعني: خيلي خوب، خوب، متوسط، ضعيف و خيلي ضعيف در جهت سازگاري شـان درجـه بنـدي    

بـه   %51ران كرده بودند همبستگي ضريب گشتاوري حاصل بين نمرات پرسشنامه و درجه بندي مدي

  دست آمده بود.
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 1ديكمن و زاكرمن و بارت كه ايپرسشنامه از ري،وتكانش سنجش برايتكانشوري:  مقياس

 ريوتكانش عامل سه بر متمركز و دارد سؤال 30 پرسشنامه اينشود. مي استفاده كردند معرفي

 )هميشه ريباًتق تا ندرت به( ايدرجه چهار پاسخگويي مقياس و برنامگيبي و حركتي شناختي،

 پرسشنامة با بااليي همبستگي همكاران و بارت ريوتكانشمه پرسشنا كه داده نشان مطالعات .است

تصميم از ابعادي دهندة نشان دو هر هايپرسش ساختار كه ترتيبي به دارد،2 گآيزن ريوتكانش

 ،سالم و معتاد گروه يك روي پرسشنامه پايايي .است دورانديشي نداشتن و زدهشتاب گيري

، آلفاي كرونباخ محاسبه اند بوده برخوردار قبولي قابل همبستگي از آن هايزيرمقياس و مناسب

هاي ورود به پژوهش مالك). 1387،همكاران و اختياري( مي باشد. 91/0شده براي اين پرسشنامه 

گويي و پاسخ به پرسشنامه زورگويي و تشخيص زورگويي به وسيله پرسشنامه زور عبارت بودند از:

و والدين (زمان و  آموزاندانشنظر معلمان، مشاوران و ناظمان؛ پذيرش شرايط آموزش از طرف 

عدم اخذ نمره الزم  هاي خروج شاملمكان آموزش، طول جلسات و ...)؛ دختر بودن. و مالك

براي زورگويي؛ رجوع به روانپزشك و اخذ دارو؛ آموزش به وسيله برنامه درماني ديگر؛ عدم 

  رش شرايط برنامه بودند.پذي

  ي زندگيهامهارتروش مداخله: آموزش 

زندگي كردن يك مهارت است بدين معني كـه اگـر بخـواهيم زنـدگي شـاداب تـر، مـوثرتر و        

بگيريم. بـراي مثـال خودمـان را دقيقـا بشناسـيم و       يي را فراهامهارتاجتماعي تري داشته باشيم بايد 

گـران ارتباطـات خـوبي برقـرار كنـيم. بزرگسـاالن در طـول        بتوانيم ديگـران را درك كنـيم و بـا دي   

اگـرچنين   يي راكسب مي كنند امـا شـايد  هامهارتشكسته  زندگي به صورت غيرمنظم و دست و پا

يا به تنهـايي مـي آموختنـد چـه بـه       دوران كودكي، دركنارآموزش هاي درسي و يي را ازهامهارت

ز كارايي بيشتري برخوردار بودند و شاهد شـكوفايي و  عنوان والد و چه به عنوان مربي و معلم و... ا

                                                                                                                            
1. Barthes & Dikmen & Zuckerman 
2. Eysenck 
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تا بـراي   شودميي زندگي سعي هامهارتدر برنامه آموزش  شديم. مي پيشرفت بيشتر در كشورمان

ي خـاص، بتواننـد   هامهارت تا با كسب توانايي ها و فرصت هايي فراهم گردد ان زورگوآموزدانش

   اع به طور موثر و شايسته و مطمئن عمل نمايند.خود، انسان هاي ديگر و كل اجتم مورد در
  

  . خالصه جلسات آموزشي3جدول

  خود آگاهي

  

، و استعدادهاي خود هاتواناييشناخت ويژگي ها، صفات، رفتارها، عقايد، باورها، ترس ها، 

  پذيرش خود و مسئوليت در قبال جامعه

احترام به ، ايش رفتارهاي حمايتيبهبود روابط اجتماعي و افز، درك شرايط زندگي ديگران  همدلي

  ديگران و محيط زيست 

توانايي ايجاد روابط با ديگر انسان ها به صورت قابل قبول، ارزشمند، منطبق بر عرف جامعه و   روابط بين فردي

  كسب حمايت اجتماعي، سودمند براي فرد و اطرافيان

  برقراري يك ارتباط كالمي و غيركالمي انتقال پيام از فرستنده به گيرنده، شيوه صحيح   ارتباط موثر

شناسايي و نام گذاري ، تنظيم و كنترل احساسات خود، شناسايي و نام گذاري احساسات خود  مقابله با هيجانات

  حفظ انگيزه براي رسيدن به هدفو  حفظ ارتباطات و روابط بين فردي، احساسات ديگران

در نظر داشتن تاثير اجتماع و  نياز به كسب اطالعات، دگيكمك به برخورد موثرتر با مسائل زن  تصميم گيري

  بر تصميم گيري ها

  

بعد از هماهنگي و كسب مجوز، با رعايت مالحظات اخالقي و بيان اهداف روش اجرا: 

جهت شركت در اين  آموزاندانشپژوهش، با آگاه سازي والدين و كسب اجازه از آنها، رضايت 

ان و جمع آوري نظرات آموزدانشسي پرونده انضباطي پژوهش جلب شد. سپس بعد از برر

نمونة تحقيق تكميل  آموزاندانشمشاور، معلم و ناظم مدرسه، آزمون تشخيصي زورگويي توسط 

هاي داراي نمرة باال در پرسشنامة زورگويي توسط محقق مورد مصاحبه باليني شد. سپس آزمودني

 به صورت تصادفي در دو گروه آزمايشي و گواه داراي زورگويي باال آموزاندانشقرار گرفته و 

ها درخواست شد تا در ها و بيان اهداف پژوهش، از آزمودنيگمارده شدند. ضمن توجيه آزمودني
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هاي آموزشي، هر دو گروه مورد مطالعه دوره هاي آموزشي شركت نمايند. قبل از شروع روش

هاي مورد نظر را تكميل نمايند. پرسشنامه آزمون قرار گرفته و از آنها درخواست شد تاتحت پيش

كه به صورت شد انجام  جلسه فشرده) 2(هفته ايي هفته 3 ساعته در يك جلسه 6 آموزش در

بوده است. در طي گفتگو، پرسش و پاسخ، انجام تمرينات عملي و بازي نقش  سخنراني، بحث و

مام دوره آموزش از گروه اين جلسات به گروه كنترل هيچ نوع آموزشي داده نشد. پس از ات

هاي بدست آمده با استفاده از ابزار سپس دادهآموزش و گروه گواه پس آزمون به عمل آمد و 

spss .ها در اين ها و آزمون فرضيهبراي تجزيه و تحليل داده مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند

ن ، انحراف استانرداد و هاي زير استفاده گرديد: از آزمون هاي توصيفي(ميانگيپژوهش از روش

) و آزمون باكس، MANOVA...) و آزمون هاي استنباطي(آزمون تحليل واريانس چند متغيري (

مورد  SPSS16هاي پژوهش توسط برنامه كامپيوتري آزمون لوين و ...) استفاده شد. ضمناً داده

  نتخاب شد.براي اين پژوهش ا 05/0تجزيه و تحليل آماري قرار گرفتند و سطح معناداري 

  نتايج

آزمون آزمون  و پسهاي سازگاري و تكانشوري در پيش. ميانگين و انحراف استاندارد مؤلفه4جدول 

 هاي آزمايش و كنترل گروه

  
  مولفه ها

  گروه كنترل  گروه آزمايش

  M  SD  M  SD  متغيرها

  اجتماعي   

  

  26/1  50/6  31/1  37/6  آزمونپيش

  54/1  12/7  27/1  18/10  آزمونپس  

  58/1  62/6  50/1  62/7  آزمونپيش  هيجاني  سازگاري

  63/1  00/7  19/1  31/10  آزمونپس  

  16/1  18/7  58/1  87/6  آزمونپيش  تحصيلي  

  47/1  99/7  997/0  06/9  آزمونپس

  بي توجهي  

  

  92/1  37/20  30/1  31/21  آزمونپيش

  96/1  56/20  09/2  62/16  آزمونپس  



   Journal of school psychology, Winter 2018                                     1396شناسي مدرسه، زمستان رواني مجله     
                  

 Vol.6, No.4/45-69                                                                                45- 4/69ي ، شماره6ي دوره       

59 

  85/1  31/20  86/1  50/20  نآزموپيش  حركتي  تكانشوري

  98/1  25/21  78/1  37/19  آزمونپس  

  75/1  18/21  22/2  05/20  آزمونپيش  بي برنامگي  

  78/1  66/20  33/2  50/17  آزمونپس  
  

 آموزاندانش آزمونشود ميانگين (و انحراف معيار) پسمشاهده مي 4طور كه در جدول همان

) و 19/1(31/10)، سازگاري هيجاني 27/1(18/10ي زورگو گروه آزمايش در سازگاري اجتماع

آزمون باشد. هم چنين ميانگين (و انحراف معيار) پس) مي997/0(06/9سازگاري تحصيلي 

)، تكانشوري حركتي 09/2(62/16زورگو گروه آزمايش در تكانشوري بي توجهي  آموزاندانش

  ) مي باشد.33/2(50/17) و تكانشوري بي برنامگي 78/1(37/19

قبل از استفاده از آزمون تحليل كوواريانس چند متغيري، جهت رعايت پيش فرض هاي آن از 

) براي متغيرهاي مورد مطالعه معني دار Fآزمون لوين استفاده شد و نتايج نشان داد سطح آماره(

 ها) و اين نشان دهنده آن است كه واريانس خطاي اين متغيرها در بين آزمودنيP≤ 05/0نيست(

ها با هم برابرند. همچنين براي ي زندگي و گروه كنترل) متفاوت نيست و واريانسهامهارت (گروه

ها از آزمون باكس استفاده شد و نتايج نشان داد كه مقدار باكس بررسي فرض همگني كواريانس

و در نتيجه پيش فرض تفاوت بين ) =BOX 680/6و  =992/0Fو  =429/0Pمعني دار نيست(

 ويلك بررسي و تاييد شد.  - رقرار است. همچنين فرض نرمال بودن با آزمون شاپيروها بكوواريانس

مولفه هاي نتايج شاخص هاي اعتباري آزمون معناداري تحليل كوواريانس چند متغيري بر روي  .5 دولج

  سازگاري و تكانشوري

  df P  Etaخطا  dfفرضيه F  مقدار  نام آزمون  منبع

  

  گروه

  670/0  000/0  00/25  00/3  91/16  670/0  اثر پياليي

  670/0  000/0  00/25  00/3  91/16  330/0  المبدا ويلكز

  670/0  000/0  00/25  00/3  91/16  03/2  اثر هتلينگ

  670/0  000/0  00/25  00/3  91/16  03/2  بزرگترين ريشه خطا
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ها قابليت استفاده از تحليل دهد كه سطوح معناداري همه آزموننشان مي 5نتايج جدول 

ي هامهارتدهد كه در بين دو گروه شمارد. اين نتايج نشان ميكوواريانس چندمتغيري را مجاز مي

براي زندگي و گروه كنترل حداقل از نظر يكي از متغيرهاي وابسته تفاوت معنادار وجود دارد. 

هاي سازگاري و تكانشوري نسبت به كدام مولفهي زندگي روي هامهارتتشخيص اينكه آموزش 

ه كنترل تاثير بيشتر داشته است از تحليل كوواريانس چند متغيره استفاده شده است كه در گرو

  جدول ذيل ارائه شده است.
) بر روي مولفه هاي سازگاري و MANCOVAنتايج آزمون تحليل كوواريانس چند متغيره( .6 جدول

  تكانشوري در گروه هاي آزمايش و كنترل

 SS  df MS  F p  Eta  متغير وابسته  منبع
  

  

  گروه

  524/0  000/0  69/29  04/61  1  04/61  سازگاري اجتماعي

  542/0  000/0  99/31  15/65  1  15/65  سازگاري هيجاني

  352/0  001/0  63/14  89/24  1  89/24  سازگاري تحصيلي

  508/0  000/0  82/27  09/108  1  09/108  تكانشوري بي توجهي  

  217/0  011/0  49/7  12/29  1  12/29  تكانشوري حركتي  

  336/0  001/0  65/13  89/63  1  89/63  تكانشوري بي برنامگي  
  

  

ان زورگو گروه آزمايش و گروه آموزدانشگردد بين مالحظه مي 6همانطوريكه در جدول 

 كنترل در سازگاري تحصيلي، سازگاري اجتماعي و سازگاري هيجاني تفاوت معناداري در سطح

)001/0≤Pنگين سازگاري تحصيلي، سازگاري اجتماعي و ) وجود دارد. به عبارت ديگر ميا

ي زندگي متفاوت است. همچنين بين هامهارتسازگاري هيجاني گروه آزمايش بعد از آموزش 

توجهي، حركتي و بيان زورگو گروه آزمايش و گروه كنترل در تكانشوري بيآموزدانش

ر ميانگين تكانشوري بي ) وجود دارد. به عبارت ديگP≥001/0برنامگي تفاوت معناداري در سطح(

  ي زندگي متفاوت است.هامهارتبرنامگي گروه آزمايش بعد از آموزش توجهي، حركتي و بي
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   گيرينتيجهبحث و 

ي زندگي بر سازگاري(اجتماعي، هامهارتهدف پژوهش حاضر بررسي اثربخشي آموزش 

يل كوواريانس چند ان زورگو بود. نتايج تحلآموزدانشهيجاني، تحصيلي) و ميزان تكانشوري 

ان زورگو گروه آزمايش و گروه كنترل در سازگاري تحصيلي، آموزدانشمتغيره نشان داد بين 

سازگاري اجتماعي و سازگاري هيجاني تفاوت معناداري وجود دارد. به عبارت ديگر ميانگين 

سازگاري تحصيلي، سازگاري اجتماعي و سازگاري هيجاني گروه آزمايش بعد از آموزش 

ي زندگي باعث افزايش سازگاري هامهارتي زندگي متفاوت است بطوريكه آموزش هاارتمه

هاي ان زورگو شده است. اين نتيجه در راستاي يافتهآموزدانشاجتماعي، هيجاني و تحصيلي 

پورسيد، حبيب الهي و  )؛1392كاوسيان ( حاتمي و )؛ 1385پژوهشي درخشان، حسينيان و يزدي(

)؛ بوتوين، 2006فراسر و همكاران()؛ 1389ركي پور، شيرمحمدي و ندري(شه)؛ 1389فرامرزي(

هاشمي، احمدي و ) و 2014رايان و شين()؛ 2013ياداو و اقبا و ناود()؛ 2006گريفين و نيكلس(

ي زندگي بر سازگاري قرار دارد. بطوريكه به هامهارتمبني بر تأثير آموزش ) 2014كوشش(

اثربخشي برنامه آموزش «) در تحقيقي با عنوان 1389و فرامرزي( عنوان نمونه پورسيد، حبيب الهي

به اين نتيجه دست يافتند كه » ي زندگي بر ميزان سازگاري دانشجويان نابينا و كم بيناهامهارت

ي زندگي روش موثري براي افزايش سازگاري دانشجويان نابينا و كم بينا هامهارتبرنامه آموزش 

) در پژوهشي به اين نتيجه رسيدند كه بين 1389يرمحمدي و ندري(شهركي پور، شاست. همچنين 

ي زندگي اجتماعي و سازگاري اجتماعي، خودآگاهي، مهارت تصميم گيري، حل هامهارت

ي خارجي نيز هايافتهمساله، مقابله با هيجانات و كاهش طرد همساالن رابطه معناداري وجود دارد. 

) در پژوهشي در مورد تاثير 2013ياداو و اقبا و ناود(كه موئد نتايج مطالعه حاضر بودند بطوري

ي زندگي بر عزت نفس و سازگاري در بين نوجوانان به اين نتيجه رسيدند كه آموزش هامهارت

ها و رفتارهاي نوجوانان تغيير ايجاد كرده و منجر به سازگاري بيشتر ي زندگي در نگرشهامهارت

) در پژوهشي با عنوان تاثير آموزش 2014يان و شين(راگردد. نفس ميآنها و افزايش عزت
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ي زندگي، هامهارتي زندگي بر سازگاري اجتماعي به اين نتيجه رسيدند كه آموزش هامهارت

ي هاي گروهي و دسته سازگاري اجتماعي كودكان را بيشتر كرده و عالقه و انگيزه آنها را به باز

ثربخشي آموزش ا«) پژوهشي با عنوان 2014هاشمي، احمدي و كوشش(كند. جمعي زياد مي

انجام دادند. نتايج به دست آمده نشان دهنده افزايش » مهارت زندگي بر سازگاري رواني زندانيان

 مثبت شاخص هاي سازگاري ذهني و رواني زندانيان است.

امروزه عليرغم ي زندگي بر سازگاري بايد گفت كه هامهارتدر تبيين اثر بخشي آموزش 

ان زورگو در آموزدانشييرات عميق در شيوه هاي زندگي، بسياري از افراد به ويژه ايجاد تغ

رويارويي با مسايل زندگي، فاقد توانايي هاي الزم و اساسي اند و همين امر آن ها را در مواجهه با 

مسائل و مشكالت زندگي و تحصيلي روزمره و مقتضيات آن آسيب پذير نموده است. انسان ها 

ها ، موقعيت هاي مختلف و كشمكش هاي زندگي به كاركردهايي له سازگارانه با استرسبراي مقاب

نياز دارند كه آنان را در كسب اين توانايي تجهيز نمايند. اين كاركرد ها بسيار زير بنايي اند و در 

ها، عواطف و رفتارها كه در قالب گيرند. كاركردهايي نظير شناختفرايند تحول، شكل مي

هايي مانند عزت نفس، خود كارآمدي، سازگاري، توانايي حل مسئله، مقابله، درك از ساختار

ي زنگي هامهارتي اجتماعي و سبك هاي اسناد تجلي مي يابند. بنابراين آموختن هامهارتخود، 

ان زورگو ضروري آموزدانشبه عنوان تكنيك هايي براي مقابله با چالش هالي زندگي به ويژه در 

  رسد.به نظر مي 

ان زورگو گروه آزمايش و آموزدانشهمچنين نتايج تحليل كوواريانس چند متغيره نشان داد بين 

گروه كنترل در مولفه هاي  تكانشوري تفاوت معناداري وجود دارد. به عبارت ديگر ميانگين مولفه 

 ي زندگي متفاوت است بطوريكه آموزشهامهارتهاي تكانشوري گروه آزمايش بعد از آموزش 

ان زورگو شده است. اين نتيجه در راستاي آموزدانشي زندگي باعث كاهش تكانشوري هامهارت

تاج، مصائبي و اسدزاده )؛ 1386( )؛ بهرامي1381صادقي، احمدي و عابدي (هاي پژوهشي يافته

)؛ بوتوين، 2006( )؛ فراسر و همكاران2004بوتوين و گريفين()؛ 1971مايكن بام و گودمن()؛ 1388(
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ي زندگي بر تكانشوري هامهارتمبني بر تأثير آموزش  ) 2012واكسمن()؛ 2006يفين و نيكلس (گر

يك برنامه آموزش در پژوهشي  )1971مايكن بام و گودمن(و خشنونت قرار دارد. بطوريكه 

به  بود، )ي زندگيهامهارت(يكي از مسئله را كه شامل روش گام به گام حل مسئله خوداظهاري حل

داد كه گروه آموزش  تكانشي كالس دوم ابتدايي آموزش دادند. نتايج تحقيق آنها نشان كودكان

 بهبود بيشتري نشان داد. از لحاظ رفتار تكانشي حل مسئله در مقايسه با گروه گواه به طور معناداري

) به آموزش حل مسئله جهت كاهش خشونت كودكان 2006در پژوهشي فراسر و همكاران(

كودكاني كه در برنامه آموزشي شركت كرده بودند، به نحو آشكاري نسبت  جه گرفتندو نتي پرداخته

به ديگر كودكان پرخاشگر، رقابت اجتماعي بيشتر و پرخاشگري كمتري را گزارش كردند. بوتوين، 

ي زندگي بر كاهش ميزان هامهارت) با  بررسي تاثير برنامه آموزش 2006گريفين و نيكلس (

ي زندگي موجب كاهش پرخاشگري كالمي، هامهارتن نشان دادند كه آموزش پرخاشگري در زنا

 در ) 2012واكسمن(شود.   جسمي، نزاع و افزايش رضايت زندگي زناشويي بزهكاري در آنها مي

كه اين  داد نشان » ان نابهنجارآموزدانش بر اجتماعي يهامهارتآموزش  تاثير«با عنوان   پژوهشي

 آموزش شيوه هاي از ان موثر است. استفادهآموزدانشبهنجاري رفتاري آموزش ها در كاهش نا

 ان،آموزدانش به و تمرين تكرار مثبت، تقويت نقش، بازي الگوسازي، اجتماعي مانند يهامهارت

 ديگران، و انتظارات شرايط با مؤثر تطبيق و ديگران با مثبت روابط اجتماعي گسترش و ايجاد در

  كند.مي كمك

پژوهش گران، ي زندگي بر تكانشوري بايد گفت كه هامهارتاثر بخشي آموزش  در تبيين

ي زندگي را در كاهش سوء مصرف مواد ، استفاده از ظرفيت ها و كنش هاي هامهارتتاثير مثبت 

هوش، پيشگيري از رفتار هاي خشونت آميز، تقويت اتكاي به نفس، تقويت خود پنداري و ... 

د. پژوهش هاي بسياري نيز در مورد ساير آسيب هاي فري و اجتماعي و مورد تاييد قرار داده ان

ي زندگي انجام گرفته است كه مويد گسترش آن است. هامهارتبهبود آنها از طريق آموزش 

)، كهرازي، آزاد فالح و 1381)، محمودي راد(1987كازدين، داوسون، فرنچ و يونيسا(بطوريكه 
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) و درر، اليوت، فلچر و 1382اي و آشتياني(ده طباطبايي، اژهزا)، باباپور، رسول1382(اللهياري

اند كه آموزش مهارت حل مسئله به عنوان يكي از )، در تحقيقات خود نشان داده2005سوآنسون(

ي ده گانه زندگي باعث كاهش رفتارهاي ضد اجتماعي و پرخاشگري، افزايش كنترل هامهارت

  شود.از زندگي ميخود، افزايش سطح سالمت رواني و رضايت 

زورگو دختر بود كه اين مسـئله بـه نوبـه خـود بـر       آموزاندانشنمونه پژوهش حاضر محدود به 

ها محدوديت زماني وجود داشت بـه  هاي پژوهش مؤثر است. براي ارائه آموزشتعميم پذيري يافته

يج، ايـن  پـذيري نتـا  بـراي تعمـيم  همين دليل هم مرحله پيگيري صورت نگرفت. پيشـنهاد مـي شـود    

هـاي موجـود در جامعـه ايـران، همچنـين      هـا و اقليـت  پژوهش در شهرهاي ديگر و با خرده فرهنگ

گردد مطالعات طولي روي شـناخت  پيشنهاد ميتكرار شود؛ زورگو  آموزاندانشهايي غير از گروه

ه در ها و افزايش بهبودي متغيرهاي مورد مطالعـ ، تأثير اين آموزشزورگوييعوامل مؤثر بر كاهش 

هاي هاي بدست آمده، تكرار پژوهشبا توجه به تجربيات و يافتهاين گروه و ساير افراد انجام شود؛ 

مشابه روي تعداد بيشتر با همگني باالتر و پيگيري اين افراد در فواصل زمـاني مشـخص و بـه مـدت     

زگاري و تـري را در خصـوص ارتقـاي سـا    تـر و راهكارهـاي عملـي   تواند نتايج قـوي تر، ميطوالني

هـاي آموزشـي در   ان حاصـل نمايـد؛ دوره  آمـوز دانـش كاهش تكانشوري و مشكالت اين گروه از 

-ان داراي مشكل زورگويي برگزار شـود؛ دوره آموزدانشمورد نحوه برخورد والدين و اطرافيان با 

هاي آموزشي مـورد مطالعـه جهـت    هاي آموزشي براي معلمان و مشاوران مدارس و قرار دادن بسته

زورگو برگزار شود و پيشنهاد مي شود بـا توجـه بـه     آموزاندانشموزش نحوه برخورد و آموزش آ

ي زندگي در كاهش تكانشوري و افزايش سازگاري، مراكز خـدمات  هامهارتكارآمدي آموزش 

هاي اين پژوهش در ارايه راهكارهاي مناسب بـه مراجعـان اسـتفاده    اي از يافتهسي و مشاورهشناروان

 نمايند.
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اي ). مداخله1394مرز، محمدجواد (كولهابراهيمي، مرتضي؛ كرمي، جهانگير؛ برازنده چقائي، سميه و بگيان

هاي يادگيري رياضي: پسر مبتالبه ناتواني آموزاندانشرفتارهاي تكانشي در سازگاري اجتماعي و كاهش

 .7- 31)، 1(5هاي يادگيري، وانينات ياثربخشي و كارآمدي آموزش والدين با رويكرد آدلري. مجله

و  يقيكاهش ارزش تعو نديفرآ ).1382امير ( ي،ميو مق ليع ي،جنت ؛رينآ ي،بهزاد امد؛ح ي،ارياخت

  .52-64 )،2(5 ،يعلوم شناخت يتازه ها .يمطالعه مقدمات كي ي: معرفيتكانش يرفتارها

 ي،و مكر هيهان ي،عدالت ؛كاظممحمد ،ديعاطف وح ؛غالمرضا ي،لياسماع ؛هومن يي،صفا ؛حامد ي،ارياخت

و زاكرمن  كمنيبارت، د زنك،يآ هاي پرسش نامه يفارس هاي نسخه ييايو پا ييروا ).1378(آذرخش

 )،3(14 ران،يا ينيبال يسشناروانو  يمجله روانپزشك ي.و تكانشگر انهيمخاطره جو يرفتارها نييدر تع

336-326.  

). بررسي 1382اي، جواد و فتحي آشنايي، علي(ي، كاظم؛ اژهباباپور خيرالدين، جليل؛ رسول زاده طباطباي

 .3-16)، 1(7سي، شناروانختي دانشجويان. مجله شناروانهاي حل مسأله و سالمت رابطه بين شيوه

. آموزدانش دختران پرخاشگري كاهش در حل مساله مهارت آموزش ). كارايي1386فاطمه( بهرامي،

  .469-467، 11ايران.  لينيبا سيشناروان و روانپزشكي مجله

ي هامهارت). اثربخشي برنامه آموزش 1389پورسيد، سيدرضا؛ حبيب الهي، سعيد و فرامرزي، ساالر(

  .7-11)، 1(3زندگي بر ميزان سازگاري دانشجويان نابينا و كم بينا. مجله راهبرد آموزش، 

 و پرخاشگري بر خشم مديريت شآموز ). تأثير1388مصائبي، اسداله و اسدزاده، حسن(درتاج، فريبرز؛ 

  .62-72)، 4(3كاربردي،  سيشناروان ساله. فصلنامه 15تا  12پسر  آموزاندانش اجتماعي سازگاري

 و شاهد فرزندان سازگاري بر زندگي يهامهارت آموزش ). اثربخشي1392كاوسيان، ( و محمد حاتمي،

  . 44-57)، 2(2مدرسه،  شناسي روانمجله ي ايثارگر. 

ي هامهارتهاي ). بررسي تأثير آموزش1385، صفورا؛ حسينيان، سيمين و يزدي، سيدمنوره(درخشان

ها و اجتماعي به شيوه گروهي بر كاهش كمرويي نوجوانان دختر مقطعه متوسطه شهر تهران. تازه

  .23-34)، 19(5هاي مشاوره، پژوهش
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اجتماعي. ويرايش دوم؛ تهران: ). مباني نظري و عملي پژوهش در علوم انساني و 1382دالور، علي(

 انتشارات رشد.

). به منظور روانسنجي نسخه فارسي مقياس هاي 1392رضاپور، ميثم؛ سوري، حميد و خداكريم، سهيال(

ارتكاب زورگويي و قرباني شدن پرسشنامه زورگويي الويوس در مدارس راهنمايي. مجله ي ارتقاي 

 .212-221)، 4(1ايمني و پيشگيري از مصدوميت ها، 

). رابطه ادراك نوجوانان از عملكرد خانواده با سازگاري 1387ساقي، محمد حسين و رجايي، عليرضا(

  .82-71)، 10(3آنها. مجله انديشه و رفتار، 

ي اجتماعي هامهارت). اثربخشي برنامه پيشگيري از زورگويي اولويوس بر 1391سروش زاده، سيد حسن(

بتدايي شهرستان اصفهان. پايان نامه كارشناسي ارشد رشته ان در مدارس اآموزدانشو عزت نفس 

 روانشاسي. دانشگاه محقق اردبيلي.

ي زندگي بر هامهارت). بررسي آموزش 1389شهركي پور، حسن؛ شيرمحمدي، رحمان و ندري، خديجه(

اين سال اول دوره راهنمايي شهرستان الشتر از ديدگاه معلمان  آموزاندانشميزان سازگاري اجتماعي 

  .159-184)، 7(3هاي اجتماعي، دوره. فصلنامه پژوهش

 مهار گروهي آموزش اثربخشي ). بررسي1381محمدرضا( عابدي، و سيداحمد احمد؛ احمدي، صادقي،

  .52-62)، 2(6سي، شناروانپرخاشگري. مجله  كاهش بر عاطفي، - رفتاري -عقالني  شيوه به خشم

سازگاري عاطفي  با ارتباطي و آشكار پرخاشگري رابطه رسي). بر1382اصغر( رضويه، و مژگان عارفي،

آزاد  دانشگاه سي،شناروان در پژوهش و دانش مجله ابتدايي. پسر و دختر انآموزدانش اجتماعي و

 .133-125 )،5(13اصفهان، 

برگزاري  عملي ). راهنماي1385مهرداد( زاده، كاظم و فرشته موتابي، شهرام؛ محمدخاني، الدن؛ فتحي،

 بهداشت.  وزارت زندگي. تهران: انتشارات يهامهارت آموزش هايارگاهك

ي زندگي بر كفايت هامهارت). اثر بخشي آموزش 1390كيامرثي، آذر. ( و كاظمي، رضا؛ مومني، سويل

  .108- 94 ،)1(1يادگيري،  هاي ناتواني ي مبتال به اختالل يادگيري رياضي. مجله آموزاندانشاجتماعي 

ي حل هامهارت). بررسي اثربخشي آموزش 1382هاد؛ آزادفالح، پرويز و اللهياري، عباسعلي(كهرازي، فر

  .127-142)، 2(7سي، شناروان. مجله آموزاندانشمسئله در كاهش افسردگي 
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). مدل ساختاري مصرف مواد در نوجوانان در معرض خطر: ارزيابي اثر آموزش 1385محمدخاني، شهرام(

 وامل ميانجي مصرف مواد. پايان نامه دكتري ، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي.ي زندگي بر عهامهارت

ي ارتباطي و حل مسئله اجتماعي در ارتقاي هامهارت). بررسي نقش آموزش 1381محمودي راد، مريم(

هاي كودكان سطح عزت نفس و رابطه آن با كاركردهاي هوشي و پيشرفت تحصيلي. مجله بيماري

  .39-54 )،3(13ايران، 

كيفيت  شادكامي، بر زندگي يهامهارت آموزش بخشي اثر ). بررسي1389طاهره( حاجي، مهدوي

 دانشگاه ارشد كارشناسي ي نامه پايان معلم.  تربيت دانشگاه دانشجويان هيجاني تنظيم و زندگي

  تربيت معلم.

آموزش  ياثربخش يسهي). مقا1392بتول ( ،يعباس و احد ،يمسلم؛ ابوالقاسم ،يمحمد؛ عباس ،يمانينر

مجله ي . ياضياختالل ر يدارا آموزاندانش يبر سازگار جانيه ميتعهد با آموزش تنظش/ ريپذ

  .154-176)، 3(2 ،يريادگي يهايناتوان

ي   دوره پسر آموزاندانش سازگاري ،هامهارت بر خشم مديريت آموزش تأثير ).1385احد( نويدي،

 .494-403)، 7(3ايران،  باليني روان شناسي و زشكيروانپ  مجله تهران. شهر ي متوسطه

ي سازگاري اجتماعي، هيجاني، تحصيلي و ). مقايسه1391مسعود ( ،يديو ام ديسع ،يزاهد، عادل، رجب

هاي يادگيري، ناتواني ي با و بدون ناتواني يادگيري. مجله آموزاندانشيادگيري خودتنظيمي در 
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Effectiveness of life skills training on adaptation and 
impulsivity (inattention, motor, and disorganization) in 

bullying students  

E. Soliemani1 
 

 
Abstract  
            This study examined the effectiveness of life skills training on 
adaptation and impulsivity (inattention, motor, and disorganization) in 
bullying students.  The research method was experimental with pretest-
posttest control group. The sample consisted of students bullying who were 
selected during the school year 1393-1394 with multi-stage cluster sampling 
from the population. To collect data, the revised scale of bullying, school 
adjustment questionnaire and impulsivity scale were used. Multivariate 
analysis of variance showed that there was a significant difference among 
bullying students in the experimental group and the control group 
compatibility (academic, social and emotional) and impulsivity (inattention, 
motor, and disorganization). In other words, the average component of 
compatibility and impulsivity group improved after learning different life 
skills. These results suggest that life skills can be adapted and impulsivity 
can amend bullying students' behavior. 

Keywords: Life skills, consistency, impulsivity, disciplined students 
(bullying).  
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