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 دهیچک

 در ریگزورگویی و تکانش ای سبک زندگی برمداخله یتعیین اثربخشی آموزش بسته، پژوهشاین هدف 
آموزان پسر دوره اول متوسطه شهر شیراز بود. در این راستا، از روش آزمایشی با طرح دانشگروهی از 

آموزان پسر در آزمون و گروه گواه استفاده شد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشپس-آزمونپیش
د و شهر شیراز انتخاب ش چهارت تصادفی ناحیه صورههای شهر شیراز بودند که بحال تحصیل در هنرستان

صادفی و به صورت ت ندعنوان نمونه انتخاب شدگیری در دسترس بهها با استفاده از روش نمونهنفر از آن 97
یاس کارگیری مقنفر( قرار گرفتند. ابتدا اعضای هر دو گروه با به 91در دو گروه آزمایشی و گواه )هر گروه 

س گروه سپ ،آزمون(مورد آزمون قرار گرفتند )پیش اولوئوس و مقیاس زورگویی یتکانشگری باس و پر
که گروه درحالی ؛ای سبک زندگی قرار گرفتندآزمایشی به مدت هشت جلسه تحت آموزش بسته مداخله

های آزمون گرفته شد. یافتهگواه آموزشی دریافت ننمود. پس از اتمام جلسات گروهی، از هر دو گروه پس
دنی، گری بهای آن )تکانشگری کلی و مؤلفهش نشان داد که پس از انجام مداخله، متغیر تکانشپژوه

خصوص شیوع زورگویی( های آن )بهگری کالمی، خشم و خصومت( و همچنین زورگویی و مؤلفهتکانش
توان یهای گروه آزمایشی به نسبت گروه گواه کاهش معناداری داشته است؛ بر این اساس، مدر آزمودنی

ر بوده و مؤث آموزاندانش گری و زورگوییای سبک زندگی بر کاهش تکانشگفت آموزش بسته مداخله
دارس عنوان بخشی از برنامه آموزشی مای سبک زندگی بهشود که آموزش بسته مداخلهبنابراین، توصیه می
 در نظر گرفته شود.

 .دوره اول متوسطه ، زورگویی،آموزش سبک زندگیگری، تکانش: یدیکل واژگان
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 مقدمه

واجه بسیاری م اقتصادی و فرهنگی اجتماعی، معضالت با جوامع جدید، قرن شروع با همراه
رفتارهای پرخاشگرانه از دیرباز در از طرفی،  (.9911هستند )دالور و شکوهی امیرآبادی، 

ه به آمار (. مراجع2792، 9جوامع بشری شایع بوده است )فریس، مینگ، لیم، یوانی و فاتیما
دهد که نتیجه آن آمار هایی میمندرج در مقاالت و منابع علمی خبر از خشونت و درگیری

عالوه، عامل انحطاط و سقوط معنوی بسیاری باشد. بهها میها و خودکشیبسیار باالی قتل
ی و فر، عباسی، کاویاناند )آذربایجانی، ساالریدانسته گریاز افراد را خشونت و تکانش

گری اختاللی است که در کودکان و نوجوانان (. در این میان، تکانش9917اصل، سویمو
کند و یک مشکل در حال رشد در نوجوانان است )ایزرائیل صورت مختلف بروز مینیز به

ن-و ویکس (. در یک مطالعه 2792، 9نیا و زندیطلب، همایون؛ حمایت9900، 2نلسو
 0/7پسرها و  20/7تانی آمریکا مشخص شده است که آموزان دبیرسگرفته در دانشانجام

از افراد موردتحقیق  91/7اند و تقریباً دخترها در طول مطالعه در نزاع فیزیکی درگیر بوده
اند که حداقل در یکی از موارد نزاع فیزیکی، جراحات وارده نیازمند معالجه گزارش کرده

ه در مدارس، نوجوانانی پرخاشگر روزهمه (.9900، 4طبی بوده است )کاپالن و سادوک
ای را شوند که معموالً قدرت مهار رفتار خود را ندارند و رسوم و اخالق جامعهمشاهده می
گذارند، در اغلب موارد والدین و اولیای مدارس با کنند زیر پا میمی زندگیکه در آن 

اذیت اطرافیان  ها گاهی به حدی باعث آزار وکنند و حرکات آنها درگیری پیدا میآن
انجامد. اگر تکانشگری نوجوانان در مدرسه ها از مدرسه میشود که به اخراج آنمی

ها نافتد و افت تحصیلی آها به خطر میشناسایی و درمان نشود، سالمتی جسمی و روانی آن
(. این در حالی است که این موضوع در 2770، 1دور از انتظار نخواهد بود )یوربانسکی

 باشد )باشصورت یک معضل جدی مطرح میوپرورش کشورهای مختلف جهان بهآموزش
 (.2797، 2و کاباساکال
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 رود )برزگرمی شمار به کودکان بین در خشونت رایج اشکال از یکی زورگویی
ای از رفتارهای تکراری و به معنای مجموعه ( و9911بفرویی، برزگر بفرویی و خضری، 

نجر یابد و به پیامدهای منفی مزمان نسبتاً طوالنی ادامه میترسان است که مدبالقوه آسیب
(. زورگویی یکی دیگر از رفتارهای 2792، 9شود )پریست، کینگ، بکارس و کاواناگمی

، 9912، ورز کندازی و رییسیشود )کشتگرانه است که در بیشتر نوجوانان دیده میتکانش
سازد، پرخاشگرانه و ضداجتماعی متمایز می(.  آنچه زورگویی را از سایر رفتارهای 911ص 

چنین نبود توازن در قدرت میان دو فرد است، زیرا زورگویی گونه رفتارها و همتکرار این
(. زورگویی در مدرسه یعنی 9912، 2مستلزم نبود توازن در قدرت است )بیرامی و عالئی

تر و نی که کوچکآموزارفتار پرخاشگرانه و تهدیدآمیز مداوم نسبت به دیگر دانش
(. همچنین زورگویی معضلی شایع 2771، 9تر هستند )اسویرر، اسپلیج و ناپولیتانوضعیف

گیرد و اگر هم گاهی مدیران و والدین ترها صورت میباشد که اغلب دور از دید بزرگمی
ند کناهمیت تلقی میاز وجود آن در مدرسه مطلع شده باشند، آن را نادیده گرفته و بی

 و است امروزی مدارس در شایع مسائل ترینزورگویی یکی از مهم(. 9111، 4لوئوس)او
 موسسه یا جامعه به و شود مشاهده ایمدرسه در هر تواندمی که است جهانی مساله یک

(. 9910زاده، االسالمی، سلیمانی و محرمشود )شیخنمی منحصر روستا و شهر یا و خاص
صورت جسمانی )مثل صدمه زدن، هل دادن تواند بهویانه میمآبانه یا زورگ رفتار زورگویی

و لگدزدن( یا کالمی )مثل اسم گذاشتن، خشمگین کردن، تهدید کردن و تهمت زدن( و یا 
 (.9919سازی اجتماعی( بروز نماید )صفری، سایر رفتارها )شکلک درآوردن و محروم

ین های مربوط به اپژوهش شود و بیشترعنوان یک معضل اجتماعی مطرح میزورگویی به
(. اگرچه زورگویی 2792آموزان انجام شده است )پریست و همکاران، حوزه بر روی دانش

وضوح تواند اثرات بسیار منفی در پی داشته باشد که بهرود، اما میعنوان جرم به شمار نمیبه
تحقیقات حاکی  (. نتایج9917، 1دهد )کراههآن را در زمره رفتارهای پرخاشگرانه قرار می

از آن است که اگر موضوع زورگویی مورد توجه و پیشگیری قرار نگیرد به اشکال خطرناک 
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اند ( نشان داده2771(. اسویرر و همکاران )2797، 9شود )یورتال و آرتوتخشونت تبدیل می
تواند از ارزش شخصیت نوجوانان نیز بکاهد. گاه اذیت و آزار مداوم که زورگویی می

کند که خودکشی را تنها راه نجات خود ها را مأیوس و دلسرد می، چنان آنکودکان
تر از مراتب کمآیند و پسرها بهدانند. معدودی از قربانیان در پی کمک گرفتن برمیمی

(. این در حالی است که 9900، 2بیدخترها به دنبال کسب کمک هستند )اتکینسون و هورن
ختران اما در میان د ؛تر )مانند مشت و لگد زدن( استیمزورگویی در پسران شدیدتر و مستق

ه از آن گیرد کپراکنی( صورت میصورت غیرمستقیم )راه ندادن در گروه و شایعهاغلب به
 گزارش (.2771، 9شود )دوکس، استین و زانعنوان زورگویی ارتباطی یا اجتماعی یاد میبه

 است بوده لمیکا زورگویی زورگویی، نوع بیشترین که است کرده
د در توانمی ،رفتار پرخاشگرانه اگر در کودکی و نوجوانی کنترل و اصالح نشود

-ها نشان داده(. پژوهش9901شاهی، سالی به شخصیت ضداجتماعی تبدیل شود )قلعهبزرگ

اند که عدم کنترل تکانشگری و زورگویی سبب بروز مشکالت اجتماعی، شغلی، تحصیلی 
کننده مصرف مشروبات الکلی، بینیشود و پیشنوجوان می و سالمت جسمی و روانی

کشیدن سیگار، سازگاری کم در مدرسه، افت تحصیلی، افسردگی، بزهکاری و اختالالت 
(. جهت کاهش تکانشگری و زورگویی در 2779، 4باشد )دیسکوئیسپدیگر در نوجوان می

ها، آموزش این رهیافت های آموزشی متعددی طراحی شده است؛ یکی ازنوجوانان، برنامه
ک زندگی ای سبای سبک زندگی به نوجوانان است. برنامه آموزش بسته مداخلهبسته مداخله

ه های خاص است که بای در جهت افزایش سالمت روان و پیشگیرییک مداخله چندمؤلفه
کمک نموده و از  زندگیارتقای بهداشت روان کودکان و نوجوانان در ابعاد مختلف 

مکاران، فرد و هآید )خدایاریهای پیشگیرانه در سطح اولیه به شمار میترین برنامهاساسی
مسئله، مهارت های سبک زندگی ازجمله حل ( معتقد است که مهارت9919(. کاوه )9911

گیری و مهارت کنترل استرس و مدیریت خشم اهمیت باالیی در کنترل رفتار تصمیم
ها در برنامه آموزشی مدارس اما متأسفانه جای این مهارتنوجوانان و جوانان داشته باشند 

انست خشم تورسانی شده است، اگر میکشور خالی است. فردی که مرتکب قتل و یا آسیب
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ن های منفی آصورت صحیح کنترل و ابراز نماید، احتماالً از این واقعه و پیامدخود را به
بر این اصل استوار است که  دگی سبک زنآموزشی  آمد. برنامهجلوگیری به عمل می

هایشان در اند که بتوانند از خود و عالقهنوجوانان حق دارند توانمند شوند و نیازمند آن
دفاع کنند. این نوع برنامه در پیشگیری از مخاطرات سالمت  زندگیهای سخت موقعیت

ه نوجوانان ای سبک زندگی ب(. آموزش بسته مداخله9901شاهی، نگاهی کلی دارند )قلعه
دهد که چگونه با تضادهای پیرامون خود بدون عصبانی شدن و تکانشگری و یاد می

ها، فرد را قادر (. این توانایی9907زورگویی نسبت به خود و دیگران کنار بیاید )صادقی، 
خود را بپذیرد و بدون زیان رساندن به خود و دیگران، با  زندگیهای سازند تا مسئولیتمی

مد ای کارآگونهفردی، بهویژه در روابط بینا، انتظارات و مشکالت روزانه، بههخواست
 (.9904روبرو شود )طارمیان، ماهجویی و فتحی، 

ای سبک زندگی در زمینه تکانشگری برخی از مطالعات کارایی آموزش بسته مداخله
بررسی  ( در پژوهش خود که با هدف2794) 9اند. ناصری و باباخانیرا بررسی نموده

ای سبک زندگی بر روی تکانشگری کالمی و فیزیکی اثربخشی آموزش بسته مداخله
نجر ای سبک زندگی منوجوانان پسر بزهکار انجام شد، نشان دادند که آموزش بسته مداخله

الوه، نتایج عگردد. بهبه کاهش تکانشگری کلی، کالمی و فیزیکی نوجوانان بزهکار می
( نیز حاکی از تأثیر مثبت 9912منش و قنبری )شیدی، یگانه، زارعیخانزاده، رپژوهش حسین

ای سبک زندگی بر میزان تکانشگری دانشجویان بوده است. همچنین، آموزش بسته مداخله
 ای سبک( به بررسی تأثیر آموزش بسته مداخله9900زاده هنرمند، گراوند و ارضی )مهرابی

ای سبک و نشان دادند که آموزش بسته مداخله زندگی بر تکانشگری همسران شهدا پرداخته
ا هگونه آموزشگردد؛ اما بررسی اینزندگی موجب کاهش تکانشگری همسران شهدا می

ای ندارد. این در حالی آموزان پسر هنرستانی سابقهجهت کاهش خشونت در حوزه دانش
باالیی دارد آموزان پسر فراوانی است که مطابق آمارهای جهانی، تکانشگری در دانش

 (.2792، 2)پارخیل و پیکت
اند که به مردم خدمات مقابله با زورگویی یا در اغلب کشورها مؤسساتی ایجاد شده

دهند ای سبک زندگی ارائه میمتوقف کردن زورگویی را در قالب آموزش بسته مداخله
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جامعه ما  (؛ این در حالی است که تاکنون در9901آبادی، )راضی مرادی، اعتمادی و نعیم
طور کارآمد و فراگیر بحث های اجتماعی بهدرباره زورگویی در مدارس و دیگر محیط

ا و هگونه اقدامات مستلزم انجام پژوهشسازی و ترویج ایننشده است. در این میان، آگاه
ساز است. اخیراً مطالعات داخلی محدودی در رابطه با بررسی مطالعات بومی و زمینه

ای سبک زندگی در این زمینه انجام پذیرفته است. در تنها بسته مداخله کارآمدی آموزش
ای سبک زندگی ( تأثیر بکارگیری آموزش بسته مداخله9919مطالعه موجود، صفری )

 آموزان پایه پنجم و ششم مدارس ابتداییتوسط معلمان را بر کنترل رفتار زورگویی دانش
عنوان روش شان داده است که این برنامه بهشهرستان میناب مورد بررسی قرار داده و ن

آموزشی مؤثر و مکمل برای کاهش زورگویی در کودکان زورگو قابلیت استفاده دارد. این 
ن هایی است که متاسفانه در بیدر حالی است که زورگویی و تکانشگری از جمله اختالل

ـناختی شنکه اثـرات روانبا توجـه بـه ای شود وآموزان مدارس متوسطه به فور دیده میدانش
یامدهای ها و پتواند آسیبقـرار گرفتن در معرض رفتارهای زورگویانه و تکانشگرانه می

آمـوزان در مدرسـه، روانشـناختی بسـیار نامطلوبی مانند کاهش احسـاس امنیـت دانـش
رداختن پوجود آورد، ه رغبتی به حضـور در مدرسـه و افـت تحصـیلی را برای قربانیان ببی

ر هـای گونـاگونی کـه دکه پژوهش یابد. همچنانبه این موضوع بیش از پیش ضرورت می
چ اند هـیکشـورهای مختلـف میزان شیوع رفتار زورگویانـه در مـدارس را بررسـی کرده

هـد داند. این امر نشـان مـینیـاز از مداخله را توصیف نکردهکـدام شـرایطی مناسـب و بـی
ر زورگویانه مشکلی شـایع در تعـامالت بـین فردی دانش آموزان با همدیگر است. که رفتا

ند سطح های دیگر بتوانویژه در رابطه با نمونهرسد شواهد بیشتر در این زمینه بهبه نظر می
رو، هدف های آتی را فراهم آورند. ازایناطمینان و اثرگذاری را ارتقا داده و زمینه پژوهش

ای سبک زندگی در کاهش تعیین میزان کارآمدی آموزش بسته مداخلهپژوهش حاضر، 
اشد. در بآموزان پسر دوره اول متوسطه شهرستان شیراز میتکانشگری و زورگویی دانش

 های زیر مورد آزمون قرار گرفت:این راستا، فرضیه
سر آموزان پگری دانشای سبک زندگی باعث کاهش تکانشالف( آموزش بسته مداخله

 شود.وره اول متوسطه مید
ه آموزان پسر دورای سبک زندگی باعث کاهش زورگویی دانشب( آموزش بسته مداخله

 شود.اول متوسطه می
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 روش

ر نظ ازو  آزمون و گروه گواهپس-آزمونآزمایشی با طرح پیشپژوهش کمی از نوع  روش
ر در حال تحصیل آموزان پس. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشبودکاربردی  ،هدف

ی ناحیه صورت تصادفههای شهر شیراز بودند که از بین چهار ناحیه شهر شیراز، بدر هنرستان
نفر از این جامعه انتخاب  97گیری دردسترس، انتخاب شد و با استفاده از روش نمونه چهار

د. ابتدا نفر( قرار گرفتن 91نفر( و گواه ) 91صورت تصادفی در دو گروه آزمایش )و بهشدند 
فته شد ها نیز گبه آزمودنیای ابزارهای پژوهش توسط کلیه داوطلبان تکمیل شد. در جلسه
خانوادگی و به ها صرفاً جهت انجام کار پژوهشی بوده و بدون نام و نامهای آنکه پاسخ

سپس، اعضای گروه آزمایش در هشت مانند. صورت محرمانه در نزد پژوهشگر باقی می
شرکت نمودند. در این دوره آموزشی، مباحث  سبک زندگیکارگاه  جلسۀ دوساعته

وری آصورت تئوری و عملی ارائه گردید. پس از تکمیل برنامه آموزشی، نسبت به جمعبه
 آزمون اقدام شد.های مرحله پسداده

 دهاستفا زیر ابزارهای از متغیرها به مربوط اطالعات آوریجمع برای حاضر پژوهش در
 .شد

سؤال دارد و چهار عامل  21این مقیاس  :(9112) 9باس و پری قیاس تکانشگریالف( م
(، تکانشگری کالمی 21و  21، 22، 92، 99، 99، 0، 1، 2های شماره تکانشگری بدنی )گویه

( 20و  29، 91، 90، 92، 1، 9های شماره (، خشم )گویه20و  29، 94، 2، 4های شماره )گویه
کند. ( را ارزیابی می22و  24، 27، 90، 91، 97، 0، 9های شماره و خصومت )گویه

(، 1« )کامالً شبیه من است»ای از درجه 1ها به هر یک از عبارات در یک طیف آزمودنی
تاحدودی شبیه من »(، 9« )نه شبیه من است نه شبیه من نیست»(، 4« )تاحدودی شبیه من است»

طور معکوس به 92و  1ند. دو عبارت ده( پاسخ می9« )اصالً شبیه من نیست»(، 2« )نیست
ت ها به دسشوند. نمره کل برای تکانشگری با مجموع نمرات زیرمقیاسگذاری مینمره
و پایایی آن را با  01/7( ضریب همسانی درونی این مقیاس را 9112آید. باس و پری )می

( برای 9901) اند. در پژوهش سعیدنیاگزارش کرده 07/7استفاده از روش آزمون بازآزمایی 
تعیین پایایی مقیاس تکانشگری از دو روش آلفای کرونباخ و تنصیف استفاده شد و به ترتیب 

( در پژوهش 9901برای کل مقیاس به دست آمد. همچنین سعیدنیا ) 29/7و  20/7ضرایب 

                                                           
1. Boss & Perry 
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به  r =91/7زمان مقیاس تکانشگری را با استفاده از یک سؤال کلی خود ضریب روایی هم
دار است. در بررسی پایایی فرم نهایی مقیاس معنی P<779/7که در سطح  دست آورد

نفر پس از نه هفته ضریب  90ای( به روش بازآزمایی بر روی ماده21تکانشگری )فرم 
ترتیب برای عوامل تکانشگری بدنی، کالمی، خشم به 02/7و  02/7، 02/7، 07/7همبستگی 

در پژوهش حاضر روایی محتوایی  (.9912 ،9نژادو خصومت گزارش گردیده است )بصیرت
 ژوهشپ مقیاس توسط سه نفر از استادان دانشگاه شیراز مورد بررسی و تایید قرار گرفت. در

 مقدار که داد نشان نتایج. شد استفاده کرونباخ آلفای روش از پایایی بررسی منظور به حاضر
 .ستا نامهپرسش مطلوب اییپای بیانگر که به دست آمد 01/7 هاگویه کل برای ضریب این

گویه است که به  47این مقیاس شامل  :(9112)اولوئوس،   2ب( مقیاس زورگویی
ی این گذاردهی و نمرهپردازد. پاسختجربیات دو ماه گذشته مربوط به زورگویی افراد می

= طی چند 4= طی چند ماه گذشته، این اتفاق برایم نیافتاده تا 7مقیاس در طیف لیکرت )از 
را  سؤاالت این مقیاس شود.گذاری میماه گذشته، این اتفاق چندین بار برایم افتاده( نمره

توان به دو بخش تقسیم کرد. بخش اول: سؤاالتی که اطالعات کلی راجع به زورگویی می
شوند؛ بخش دوم: را شامل می 91تا  94و  24تا  94دهند که سؤاالت چهار و را به دست می

که رفتار زورگویی را مورد ارزیابی  99تا  21که رفتار قربانی و سؤاالت  99تا  1سؤاالت 
یا باالتر گزارش  07/7( پایایی هرکدام از دو بخش را حدود 9901راد )دهند. کیانیقرار می

کنند که پایایی هرکدام به نیز شیوع زورگویی را ارزیابی می 24و  4کرده است. سؤاالت 
االسالمی و موسوی در پژوهش سلیمانی، شیخشده است. گزارش  11/7 – 01/7ترتیب 

روایی این مقیاس نیز به دست آمد.  01/7( پایایی این مقیاس از طریق آلفای کرونباخ 9911)
در پژوهش حاضر روایی  (.9901، 9گزارش شده است )شهریارفر 12/7از طریق همبستگی 

 رفت. درمورد بررسی و تایید قرار گمحتوایی مقیاس توسط سه نفر از استادان دانشگاه شیراز 
 داد نشان جنتای. شد استفاده کرونباخ آلفای روش از پایایی بررسی منظور به حاضر پژوهش

 مطلوب پایایی بیانگر که به دست آمد 09/7 هاگویه کل برای ضریب این مقدار که
 .است نامهپرسش
 

                                                           
1. Basiratnejad 

2. Bullying Scale  

3. Shahriarfar 
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گیری از یادگیری با بهره های سبک زندگیمهارت آموزشیبسته :مداخله برنامه
و برای نوجوانان توسط پژوهشگر تهیه شده است و به دنبال آن است که با آموزش  یاجتماع

 قادانه، بهن تفکر و خالق تفکر مفاهیم، کاربرد و اصول با جهت آشناییراهبردهای اساسی 
ی آموزشی، پس از آموزان در این دوره کمک نماید. جهت تهیه و تدوین این بستهدانش

ک سب آموزش های اساسی جهت، مهارتسبک زندگیرور پیشینه و ادبیات مرتبط با م
. ای ابزارهای پژوهش توسط کلیه داوطلبان تکمیل شدشناسایی شدند. ابتدا در جلسه زندگی

 شرکت سبک زندگیسپس، اعضای گروه آزمایش در هشت جلسۀ دوساعته کارگاه 
 توسط چند نفر از متخصصان در این زمینه مورد نمودند. به منظور روایی محتوایی، این بسته

سپس بسته آموزشی به صورت  ؛پیشنهادهای آنان اعمال گردید و بررسی قرار گرفت
صورت تئوری و عملی ارائه گردید. آزمایشی اجرا گردید. در این دوره آموزشی، مباحث به

ه به ضریب این بستپیش از اجرای نهایی این بسته بر روی گروه آزمایش، ارزیابی تخصصی 
در مورد ساختار ، محتوا و کفایت محتوایی و زمانی بسته منتهی شد. پس از تکمیل  0/7توافق 

خالصه محتوای  آزمون اقدام شد.های مرحله پسآوری دادهبرنامه آموزشی، نسبت به جمع
 آمده است. 9در جدول  زندگی سبک ایمداخله بستهجلسات آموزش گروهی 

 (1931، 1)برگرفته از ورنون یزندگ سبک یامداخله بسته آموزش جلسات یمحتوا هخالص .1 جدول

 محتوای جلسه جلسه

 جلسه اول

آموزان با یکدیگر، توضیحات مقدماتی پیرامون دوره آموزش و اهمیت و آشنایی دانش
 هایسالی و نقش آن در انتخاببزرگ زندگیبرای ورود به  زندگیهای ضرورت مهارت

مانند انتخاب رشته تحصیلی در دانشگاه، انتخاب شغل، انتخاب همسر و ایجاد  یزندگمهم 
 ها.انگیزه در آن

 جلسه دوم
 

های همدلی و اصول و نحوه بیان های خودآگاهی و همدلی، سبکآشنایی با مهارت
ها و باورها و توضیحاتی پیرامون اهمیت شناخت یابی و روشن شدن ارزشهمدلی، هویت

 ، استعدادها و عالیق.هاتوانایی

 جلسه سوم
 

های بررسی تکالیف )راجع به گذشته، حال و آینده خود بنویسید(، آشنایی با مهارت
های ارتباطی، اهمیت ارتباط، اجزای ارتباط، عوامل بازدارنده ارتباط، انواع ارتباط، سبک

ثر مدیریت های مؤپذیر، پرخاشگرانه و جرأتمندانه(، آشنایی با شناخت شیوهارتباطی )سلطه
 خلق

                                                           
1. Vernon  
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 جلسه چهارم
 

رقراری های بکنید(، آشنایی با راهکار میبررسی تکالیف )برای اداره کردن خلق خود چه
یح گیری )ناگهانی، منفعالنه، ترجگیری و حل مسئله. انواع تصمیمارتباط مؤثر، تصمیم

ماهر در  ژگی افرادگیری، ویگیری، مراحل تصمیمذهنی، اجتنابی و منطقی(، عوامل تصمیم
 گیری.گیری و آموختن راه و رسم تصمیمتصمیم

 جلسه پنجم
 

گیری خود چه احساسی دارید(، آشنایی با مهارت بررسی تکالیف )در مورد توان تصمیم
های مدیریت برانگیز، روشهای خشمکنترل خشم، عالئم هشدار در مورد خشم، موقعیت

کنار  های اثربخشت و منشأ آن و آموختن شیوهخشم، آشنایی با شناخت بیشتر عصبانی
 آمدن با عصبانیت.

 جلسه ششم
 

بررسی تکالیف )پیامدهای منفی عصبانیت را بنویسید(، آشنایی با مهارت مقابله با استرس، 
ه های مقابلهای مقابله با استرس، سبکهای استرس، روشعوامل ایجاد استرس، بیماری

 مدیریت فشار روانی. یین منابع فشار روانی و آموختن نحوهمدار، تعمدار و هیجانمساله

 جلسه هفتم
 

های معمول فشار روانی را بنویسید(، آشنایی با مفاهیم بررسی تکالیف )بعضی از نشانه
 ها، آشنایی با مفاهیم تفکر خالقمربوط به رفتار جرأتمندانه، انواع جرأتمندی و اهمیت آن

رت تفکر خالقانه و نقادانه، اصول تفکر خالق و نقادانه، موانع و تفکر نقادانه، کاربرد مها
 های افزایش خالقیتخالقیت و راه

 لسات.بندی کلیه جریزی؛ جمعبررسی تکالیف؛ آشنایی با مفاهیم مدیریت زمان و برنامه جلسه هشتم

 هاافتهی

ن صیفی )میانگیهای آمار توواسطه شاخصشده، در دو سطح و بههای گرداوریتحلیل داده
ایش و های توصیفی گروه آزمو انحراف استاندارد( و آمار استنباطی صورت پذیرفت. یافته

 آورده شده است. 2های تکانشگری و زورگویی در جدول مقیاسگواه در خرده
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 های تکانشگری و زورگوییمقیاسهای توصیفی گروه آزمایش و گواه در خردهخالصه یافته .1جدول 

 مقیاسخرده مقیاس

 *گروه گواه *گروه آزمایش

 میانگین مرحله
انحراف 
 استاندارد

 میانگین
انحراف 
 استاندارد

 تکانشگری
 

 تکانشگری بدنی
40/99 آزمونپیش  19/4  99/97  00/4  

27/29 آزمونپس  02/4  72/99  91/4  

تکانشگری 
 کالمی

00/91 آزمونپیش  44/2  02/94  71/4  

02/1 آزمونپس  02/2  20/99  09/9  

 خشم
74/22 آزمونپیش  09/9  91/29  92/4  

02/92 آزمونپس  17/9  27/27  14/4  

 خصومت
27/20 آزمونپیش  27/4  09/21  20/2  

07/27 آزمونپس  94/2  22/94  20/4  

 تکانشگری )کل(
10/12 آزمونپیش  01/99  71/12  91/94  

01/07 آزمونپس  72/94  79/19  99/99  

 زورگویی
 

 تار قربانیرف
92/9 آزمونپیش  40/7  47/9  21/7  

47/9 آزمونپس  41/7  44/9  27/7  

 رفتار زورگویی
27/9 آزمونپیش  01/7  11/9  40/7  

20/9 آزمونپس  40/7  12/9  12/7  

 شیوع زورگویی
00/9 آزمونپیش  11/7  07/9  00/7  

47/9 آزمونپس  01/7  09/7  12/7  

اطالعات کلی 
راجع به 

 یزورگوی

2/22 آزمونپیش  17/7  92/2  90/7  

19/9 آزمونپس  92/7  99/2  90/7  

( *n=15) 

 ردهغیراز خهای گروه آزمایش )بهمقیاسنشانگر کاهش میانگین کلیه خرده 2جدول 
اول،  همنظور بررسی فرضیآزمون است. بهآزمون تا پسمقیاس رفتار قربانی( از مرحله پیش

سایر  متغیره و درؤلفه خصومت از آزمون تحلیل کوواریانس یکبرای مقایسه دو گروه در م
همگنی ضرایب رگرسیون، از طریق نمره تفاضلی  موارد به دلیل برقرار نبودن مفروضه

آزمون محاسبه شده و معناداری تفاوت بین دو گروه توسط آزمون و پیشاختالف بین پس
های تکانشگری، مفروضه نرمال ادهسنجش گردید. قبل از انجام تحلیل بر روی د tآزمون 
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که در  ودب بودن توزیع نمرات مورد بررسی قرار گرفت و نتایج مؤید برقراری این مفروضه
 . به نمایش آمده است 9جدول 

 پژوهش یهارینرمال بودن متغ یبررس .9جدول 

 اجرا متغیر
 اسمیرنوف -آزمون کولموگروف

 سطح معناداری آماره

 ان عادتکانشگری و اب

 تکانشگری )کل(
 4/7 000/7 پیش آزمون

 2/7 012/7 پس آزمون

 تکانشگری بدنی
 4/7 041/7 پیش آزمون

 2/7 022/7 پس آزمون

 تکانشگری کالمی

 

 1/7 274/7 پیش آزمون

 1/7 122/7 پس آزمون

 خشم
 2/7 099/7 پیش آزمون

 2/7 029/7 پس آزمون

 خصومت
 1/7 272/7 پیش آزمون

 0/7 112/7 پس آزمون

 زورگویی  و ابعاد آن

 زورگویی )کلی(
 1/7 071/7 پیش آزمون

 1/7 194/7 پس آزمون

 رفتار قربانی

 

 2/7 097/7 پیش آزمون

 1/7 121/7 پس آزمون

 رفتار زورگویی

 

 4/7 020/7 پیش آزمون

 2/7 072/7 پس آزمون

 شیوع زورگویی

 

 2/7 099/7 پیش آزمون

 1/7 112/7 پس آزمون

دهد که مقدار سطوح معناداری در آزمون فوق الذکر نتایج تحلیل جدول فوق نشان می
 از هاداده پیروی اسمیرنوف،-تر است. فرضیه صفر در آزمون کلموگروفبزرگ 71/7از 

 عدم زا است عبارت آن مقابل فرضیه. باشدمی( است نرمال جا این در که) نظر مورد توزیع
 سطوح مقدار به توجه با ،(است نرمال جا این در که) نظر مورد توزیع از هاداده ویپیر

د. گردیع نرمال قلمداد میتوز بر منطبق هاداده توزیع صفر، فرضیه رد عدم و معناداری
 بررسی جهت. است واریانس برابری شد، پرداخته آن بررسی به که دیگری فرضپیش

 برای لون آزمون نتایج 4. جدول است شده استفاده لون آزمون از واریانس برابری

 است ذکر الزم به. دهدمی قرار بررسی مورد را آزمونپس مرحله در پژوهش متغیرهای
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 از آمده دستبه معناداری سطح اساس بر پژوهش، هایآزمون کلیه مورد در استنباط که

  درصد است. 11اطمینان  سطح در آزمون

 در دو گروه یمورد بررس یرهایمتغ انسیوار یبرابر یجهت بررس آزمون لون جینتا .4جدول 

 سطح معناداری 2درجه آزادی 9درجه آزادی Fآماره  متغیر
 291/7 20 9 711/7 زورگویی
 449/7 20 9 447/7 تکانشگری

 پژوهش متغیرهای برای لون آزمون که دهدمی نشان 4 جدول در مندرج نتایج

 آزمون صفر فرضاست،  71/7 از بیشتر هاآزمون معناداری سطح چون. است نبوده معنادار

پذیرفته  است آزمونپس مرحله در کنترل و آزمایش گروه دو واریانس برابری بر مبنی
آزمون و مقایسه نمره افزوده )اختالف پس tهای آزمون ، آماره1جدول  شود.می

   .برداردآزمون( متغیر تکانشگری در دو گروه آزمایش و گواه را درپیش

های متغیر آزمون( مؤلفهآزمون و پیشمقایسه نمره افزوده )اختالف پس tهای آزمون آماره .5جدول 
 تکانشگری در دو گروه آزمایش و گواه )نمره تفاضلی(

 t شاخص آماری
درجه 
 آزادی

سطح 
 معناداری

تفاوت 
 اهمیانگین

تفاوت 
های خطا

 معیار

 سطح اطمینان

 د باالییح حد پایینی

نمره افزوده 
 تکانشگری کل

919/4  20 779/7  24/20-  11/2  91/49-  94/94-  

نمره افزوده 
 تکانشگری بدنی

940/9-  10/29  79/7  07/2-  79/2  79/99-  10/2-  

نمره افزوده 
تکانشگری 

 کالمی

242/4-  20 779/7  12/1-  20/9  11/0-  99/9-  

نمره افزوده 
 خشم

974/4-  20 779/7  72/0-  02/9  40/99-  27/4-  

های متغیر تکانشگری و شده هر یک از مؤلفهمحاسبه tدهد که نشان می 1نتایج جدول 
بنابراین،  ؛( است12/9درصد، بزرگتر از حد بحرانی ) 11مؤلفه کلی تکانشگری در سطح 

فاوت آزمون گروه کنترل و آزمایش تآزمون و پیششود که بین نمرات پسنتیجه گرفته می
دهنده تأثیرگذار بودن مداخله آموزشی در کاهش خشم، معناداری وجود دارد که این نشان
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باشد. در می آموزان هنرستانیتکانشگری بدنی، تکانشگری کالمی و تکانشگری کل دانش
های مربوط به آزمون مقیاس خصومت، به دلیل برقرار بودن تمام مفروضهمورد خرده

کوواریانس، از این تحلیل استفاده شد. نتایج آزمون تحلیل کوواریانس میانگین نمرات 
 ارائه شده است. 2شده خصومت دو گروه آزمایش و گواه در جدول اصالح

 واهو گ شیشده خصومت دو گروه آزماصالحنمرات ا نیانگیم انسیکووار لیآزمون تحل جینتا. 6جدول 
 توان آزمون اندازه اثر یسطح معنادار F(1و  72) متغیر

 262/0 772/0 010/0 27/2 خصومت

آزمون خصومت بعد از شده پسدهد که میانگین نمرات اصالحنشان می 2جدول  نتایج
دار داشته تفاوت معنا آزمون در دو گروه آزمایش و گواه با یکدیگربرداشتن اثر نمرات پیش

(71/7>p  00/0= (20  9و)F ؛ بنابراین، با توجه به نتایج آزمون توصیفی در جدول)توان می 2
ای سبک زندگی منجر به کاهش نمرات مقیاس استنباط کرد که آموزش بسته مداخله

شده است. نتایج آزمون تحلیل کوواریانس  های گروه آزمایشتکانشگری آزمودنی
به نمایش درآمده  0مقایسه میانگین زورگویی دو گروه آزمایش و گواه در جدول  منظوربه

 است.

 نتایج آزمون تحلیل کوواریانس میانگین نمرات زورگویی دو گروه آزمایش و گواه .7جدول 

 هازیرمقیاس
مجموع 

 مجذورات

درجه 
 آزادی

میانگین 
 مجذورات

F 
سطح 

 معناداری

توان 
 آزمون

رفتار 
 زورگویی

 

94/9 آزمونیشپ  9 94/9  42/0  779/7  929/7  

0/9929 گروه  9 0/9929  49/22  779/7  01/7  

10/902 خطا  20 10/902  - - - 

رفتار 
 قربانی

 

719/7 آزمونپیش  9 719/7  292/7  294/7  712/7  

217/9 گروه  9 217/9  209/1  721/7  09/7  

112/1 خطا  20 227/7  - - - 

شیوع 
 زورگویی

 

11/9 آزمونپیش  9 11/9  00/1  724/7  209/7  

2/9290 گروه  9 2/9290  49/0  779/7  00/7  

94/242 خطا  20 09/99  - - - 

9/9179 گروه  9 9/9179  40/97  779/7  09/7  

0/920 خطا  20 90/19  - - - 
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ود، بین میانگین نمرات رفتار زورگویی بعد از حذف شمشاهده می 0چنانکه در جدول 
(؛ معناداری نمرات F(9و  20)=p 49/22<71/7آزمون تفاوت معناداری وجود دارد)اثر پیش

(؛ F(9و  20)=p 209/1<71/7) آزمون نیز مشهود استرفتار قربانی بعد از حذف اثر پیش
 وع زورگویی بعد از حذف اثردهد که بین میانگین نمرات شیهمچنین، این جدول نشان می

(؛ و در نهایت بین میانگین F(9و  20)=p 49/0<71/7آزمون تفاوت معناداری وجود دارد )پیش
آزمون تفاوت معناداری وجود دارد اطالعات کلی زورگویی بعد از حذف اثر پیش

(71/7>p  40/97=(20  9و)Fبنابراین، می .)شتوان گفت که مداخله آموزشی منجر به کاه 
 های گروه آزمایش شده است.های آن در آزمودنیمعنادار زورگویی و مؤلفه

 یرگیجهینت و بحث

ر ب یسبک زندگ یاآموزش بسته مداخله یاثربخش از انجام این پژوهش، تعیینهدف 
ای هبود. یافته رازیپسر دوره اول متوسطه شهر ش آموزاندانشی و تکانشگر ییزورگو

ای سبک زندگی منجر به کاهش تکانشگری و وزش بسته مداخلهپژوهش نشان دادند که آم
ها شده است؛ بنابراین، فرضیه نخست این تحقیق حمایت های آن در آزمودنیکلیه مؤلفه

خانزاده و همکاران (، حسین2794گردد. این یافته با نتایج مطالعات ناصری و باباخانی )می
ا توان ب( مبنی بر اینکه خشم و خشونت را می9900زاده هنرمند و همکاران )(، مهرابی9912)

های سبک زندگی کاهش داد، همخوانی کارگیری مداخالت آموزشی مبتنی بر مهارتبه
ای هگردد. جهت تبیین این یافته، قابل ذکر اینکه آموزش مهارتنوعی حمایت میداشته و به
رهای باکفایت و کاهش رفتافردی احتماالً از طریق افزایش رفتارهای کارآمد و روابط بین

ه های برقراری ارتباط با دیگران سبب شده است ککفایت و نیز بهبود شیوهناکارآمد و بی
نوجوانان با برقراری ارتباطات مثبت، صمیمی و محترمانه با والدین و همساالن خود به 

پسندتری معهنوبه خود موجبات ایجاد رفتارهای جاسازگاری باالتری دست یابند و این امر به
عالوه، آموزش مدیریت استرس به نوجوانان از طریق ایجاد توانایی به را فراهم آورده است.

(، به 9911فرد و همکاران، مدار )خدایاریهای مسالهسازگاری با استرس و پرورش مقابله
ری عملکرد کارآمدت زندگیکند تا به هنگام برخورد با موانع و مشکالت فرد کمک می

باشد و کمتر با ناکامی و متعاقب آن تکانشگری و رفتارهای مخرب و خشن روبرو  داشته
ی ای سبک زندگشود. چنانکه شواهد علمی نیز حاکی از آن است که آموزش بسته مداخله
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(. 9119، 9ئنبخشد )میلر و بویافتگی با تنیدگی و مشکالت مختلف را ارتقا میقدرت سازش
ح، روش صحیشود که بهزندگی به فرد آموزش داده می ای سبکدر آموزش بسته مداخله

های مناسبی اتخاذ نماید بدون آنکه به خود یا مسائل و تعارضات را حل کرده و تصمیم
ای غیرموثر (. راهبردهای مقابله9912خانزاده و همکاران، دیگران آسیب وارد کند )حسین

وزش حل نامطلوب باشد. در فرایند آمنایافتگی، تکانشگری و رفتارهای تواند منشأ سازشمی
حل را انتخاب نماید و این توانمندی مطابق با آموزد که مؤثرترین راهمسئله، نوجوان می

 هاینایافتگی نفس و خودکارآمدی شده و از کامموجب افزایش اعتمادبه 2نظریه بندورا
ه شند، جلوگیری بها باتوانند سرآغاز تکانشگریناشی از عدم حل مسائل روزمره که می

است و با  مهارای قابلآورد. این تأثیر با شواهد پژوهشی، مبنی بر اینکه خشم پدیدهعمل می
توان آن را تعدیل کرد )ترنر، مکدونالد و افزایش آگاهی و آموزش راهبردهای مؤثر می

 شود.(، نیز حمایت می2770، 9سامرست
اند که در اثر آموزش بسته آن بودههای این مطالعه حاکی از از سوی دیگر، یافته

رو، یابد. ازاینها کاهش میآموزان میزان زورگویی آنای سبک زندگی به دانشمداخله
( و 9919گردد. این یافته با نتایج مطالعه صفری )فرضیه دوم پژوهش حاضر تائید می

ی از تمرین برخواسطه توان بهآموزان را می(، مبنی بر اینکه زورگویی دانش2774) 4گریف
وان بیان تباشد. در تبیین این یافته میهای سبک زندگی سالم کاهش داد، همسو میمهارت

رد، بای سبک زندگی از آنجا که خودآگاهی شخص را باال مینمود که آموزش بسته مداخله
های شناختی خویش درزمینۀ درست یا نادرست بودن زورگویی آگاه احتماالً او را از الیه

اد عالوه، از دالیل ایجگردد. بهسازد و درنتیجه باعث کاهش رفتارهای زورگویانه وی میمی
توان به عدم توانایی برای بیان صحیح احساسات و نیازها و برقراری مشکالت با همساالن می

ای سبک زندگی احتماالً این توانایی را در ارتباط مؤثر اشاره کرد که آموزش بسته مداخله
لشعاع اها از زورگویی را نیز تحتنوبه خود میزان استفاده آنارتقا داده که این امر به نوجوانان

قرار داده است. همچنین، با عنایت به اینکه در این دوره آموزشی مهارت همدلی نیز تقویت 

                                                           
1. Miller & Bowen 

2. Bandura   

3. Turner, Macdonald, & Somerset 

4. Greeff   
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ر شده از سوی قربانیان زورگویی بهتهای ادراکوسیله افراد زورگو به رنجشگردد، بدینمی
 ند پی ببرند.توانمی

توانند ( می2779، 9ها بر اساس رویکرد تحلیل رفتار )هفنرگونه آموزشطورکلی، اینبه
ا هرفتارهای جدید را به نوجوانان آموزش دهند و رفتارهای هدفی را که در خزانه رفتاری آن

ورت صوجود داشته است، بهبود و سازمان بخشند. این در حالی است که اجرای برنامه به
ها افزایش داده است؛ چراکه گروه مجالی روهی نیز شاید پتانسیل تغییر را در آزمودنیگ

ت به های شخصی و کسب بینش نسبهای یکدیگر و بیان تجربهبرای سهیم شدن در تجربه
رفتار خود و تأثیر آن بر دیگران است که ممکن است متنبه شدن افراد زورگو و پرخاشگر 

ز یکی ا ،آموزانای سبک زندگی به دانشآموزش بسته مداخلهرا تسهیل نماید. امروزه 
و این  گردد؛منظور پیشگیری و کنترل معضالت اجتماعی محسوب میهای مهم بهرهیافت

ابد یامر با توجه به حساسیت باالی نوجوانان و تأثیرپذیری آنان، ضرورتی انکارناپذیر می
که تکانشگری و زورگویی جاییازآن (،9911، 2)هومن، اکبری زردخانه، مرادی و زندی

آموزان تأثیر منفی داشته و باعث به وجود آمدن مشکالت در مدارس بر عملکرد دانش
تواند نقش آموزان میها به دانششود، انتقال این آموزهرفتاری و اجتماعی در آینده می

رنامه محتوا و بگردد در تهیه مؤثری در کاهش این تعارضات داشته باشد. لذا پیشنهاد می
عالوه، اردوهای های سبک زندگی سالم نیز توجه گردد. بهها، به مهارتدرسی هنرستان

توانند بستر مناسب و جذابی را برای های هنری آموزنده نیز میگردی و نمایشطبیعت
های سبک زندگی )مانند کنترل خشم و هیجانات، همدلی، پرورش عملی مهارت

   آموزان فراهم آورند...( و رفتارهای سالم در دانشهای ارتباطی و.مهارت
 بیتتر کرسی ترینکلیدی و ترینمهم به عنوان پرورشواگرچه اخیراً وزارت آموزش

تفکر و سبک »در اقدامی شایسته درسی را با عنوان ( 9910ورز کندازی، )کشت آینده نسل
که این درس در  ی استچند سالبه دروس پایه هفتم و هشتم افزوده است و « زندگی

ت اند که بهتر اسنصیب ماندهها از این درس بیاما هنرستان ؛شودها تدریس میدبیرستان
 های سبک زندگی درهایی در این زمینه انجام پذیرد. از سوی دیگر، انتقال مهارتمساعدت

ت اسها حاکی از آن قالب این درس مستلزم وجود مربیان ماهر و متخصص است اما گزارش

                                                           
1. Heffner 

2. Hooman, Akbari-Zardkhaneh, Moradi & Zandi 
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اوره شناسی و مشکه در بسیاری از مدارس این درس توسط معلمانی با تخصصی غیر از روان
ا هاند و در این فضا بعضاً این کالسبهرهها بیشود که خودشان از این مهارتآموزش داده می

 هایی را برایها نگرانیشود و همه اینبه کالس جبرانی سایر واحدهای درسی تبدیل می
(. این واقعه نشان از عدم انجام 9914نماید )کریمی، اهداف این طرح ایجاد می وصول به

-هشگردد تا پژوسنجی تربیت معلمان و امکانات اجرائی الزم دارد. لذا، پیشنهاد میامکان

های سبک زندگی در مدارس پرداخته و با های آتی به بررسی موانع آموزش شایسته مهارت
آموزان ازجمله زای دانشمینه را برای کاهش رفتارهای آسیبهای مناسب زپژوهیاقدام

مونه و شیوه های نزورگویی و تکانشگری فراهم آورند. قابل ذکر است که با توجه به ویژگی
 گیرد. بایست با احتیاط صورتآمده میدستهای بهگیری در مطالعه حاضر، تعمیم یافتهنمونه

 منابع
اکبر رهنما و  . ترجمهبهداشت روانی در مدرسه (.9900) .ریبی، گاتکینسون، ماری و هورن

 محمدرضا فریدی. تهران: انتشارات آییژ.

 . ترجمههای رفتاری کودکاناختالل (.9900) .نلسون، ریتا-ایزرائیل، آلن و ویکس
 نشر.تهران: انتشارات به ،محمدتقی منشی طوسی
اکبر؛ کاویانی، محمد و موسوی اصل، فر، محمدرضا؛ عباسی، آذربایجانی، مسعود؛ ساالری

 . قم: پژوهشگاه حوزهشناسی اجتماعی با نگرش به منابع اسالمیروان (.9917) .مهدی
 و دانشگاه.

 مدرسه با پیوند نقش(. 9911. )حسن خضری، مهدی و بفرویی، برزگر کاظم؛ بفرویی، برزگر
 شناسیروان امهفصلن. یزد شهر اول متوسطه دوره آموزان دانش زورگویی وقوع در

 .47-29 ،(42)92 ،تربیتی
های زندگی بر پرخاشگری اثربخشی آموزش مهارت (.9912) .نژاد، بهمنبصیرت

 .، تهرانارشد، دانشگاه تهراننامه کارشناسی . پایانآموزاندانش

(. قلدری در مدارس راهنمایی دخترانه: نقش 9912) .بیرامی، منصور و عالئی، پروانه
، مجله روانشناسی مدرسه ندپروری و ادراک محیط عاطفی خانواده.های فرزشیوه

2(9 ،)12-90. 
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 . ترجمههای زندگی: استرس، خشم و مدیریت احساساتمهارت (.9902) .جانسون، دیوید
 قوام ابراهیمی و صغرا نائلی. تهران: انتشارات عابد.

 .یکزادمنش، قاسم و قنبری، نخانزاده، عباسعلی؛ رشیدی، نورالدین؛ یگانه، طیبه؛ زارعیحسین
های زندگی بر میزان اضطراب و پرخاشگری (. تأثیر آموزش مهارت9912)

 .110-141(، 0)92، مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان دانشجویان.
. تهران: شناختیارزیابی و آزمونگری روان (.9919فرد، محمد و پرند، اکرم )خدایاری

 انتشارات دانشگاه تهران.
فرد، محمد؛ اکبری زردخانه، سعید؛ غباری بناب، باقر؛ شکوهی یکتا، محسن؛ اریخدای

(. 9911نقی؛ طهماسب کاظمی، بهروز و زندی، سعید )افروز، غالمعلی؛ فقیهی، علی
های دینی بر دینداری های زندگی مبتنی بر آموزهتعاملی مهارت اثربخشی برنامۀ

 .99-1(، 2)2، شناسی اسالمیرواننامه پژوهشدانشجویان: مطالعۀ مقدماتی.
 از رضایت و شادکامی وضعیت بررسی(. 9911. )لیال امیرآبادی، شکوهی علی و دالور،

 فصلنامه. (91-کووید) جدید ویروس کرونا بیماری بحران زمان در دانشجویان زندگی
 .21-9 ،(11)92 ،تربیتی شناسیروان

(. اثربخشی مشاوره گروهی 9901ادی، الهام )آبراضی مرادی، محمد؛ اعتمادی، احمد و نعیم
افزایش  منظورآموزان قربانی قلدری بهبر اساس نظریه انتخاب ویلیام گالسر با دانش

 .92-99(، 4)2، شناختیمطالعات روان توان مقابله با رفتارهای قلدرانه.
الق در تمال طرابطه بین رفتار پرخاشگرانه، تعارضات زناشویی و اح (.9901) .سعیدنیا، زینب

ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی، نامه کارشناسی. پایانکنندگان به دادگاه خانوادهمراجعه
 واحد اهواز.

 هیجانی هوش اثربخشی(. 9911. )مهناز موسوی، علی و االسالمی،شیخ اسماعیل؛ سلیمانی،
-روان لنامهفص(. منضبط غیر) زورگو آموزان دانش هیجانی تنظیم و اجتماعی کفایت بر

 .920-979 ،(42)92 ،تربیتی شناسی
اه نامه دکتری، دانشگ. پایانقلدری اولوئوس هنجاریابی پرسشنامه (.9901) .شهریارفر، محمد

 علوم پزشکی و خدمات درمانی تهران.
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 حل آموزش اثربخشی(. 9910. )هنگامه زاده،محرم اسماعیل و سلیمانی، علی؛ االسالمی،شیخ
-روان فصلنامه. زورگو آموزاندانش خودکارآمدی و گاریساز بر اجتماعی مسئلۀ

 .09-41 ،(40)94 ،تربیتی شناسی
ی، شیوه عقالنبررسی تأثیر آموزش گروهی مهارت کنترل خشم به (.9907) .صادقی، احمد

نامه . پایانآموزان پسر دبیرستانیرفتاری و عاطفی بر پرخاشگری دانش
 ارشد، دانشگاه اصفهان.کارشناسی

های زندگی توسط معلمان بر کارگیری آموزش مهارتتأثیر به (.9919) .ی، خدیجهصفر
 .آموزان پایه پنجم و ششم مدارس ابتدایی شهرستان مینابکنترل رفتار زورگویی دانش

 ارشد، دانشگاه پیام نور.نامه کارشناسیپایان
. زندگی: کتاب معلم هایمهارت (.9904) .طارمیان، فرهاد؛ ماهجویی، ماهیار و فتحی، طاهر

 تهران: انتشارات برگ سفید.
های شناختی به فلسفه آداب و مهارت(. رویکردی جامعه9901) .اهللشاهی، ضیعقلعه

 .90-40، 29، مجله رشد آموزش علوم اجتماعی زندگی.
پزشکی: علوم رفتاری/ خالصه روان (.9900) .جیمزکاپالن، هرولد و سادوک، بنجامین

 اهلل پورافکاری. تهران: انتشارات شهر آب.نصرت . ترجمهالینیپزشکی بروان
-، تهران: نشر جامعههای اجتماعی )جلد اول(شناسی بیماریآسیب (.9919) .کاوه، محمد

 شناسان.
محمدحسین  . ترجمهپرخاشگری از دیدگاه روانشناسی اجتماعی (.9917) .کراهه، باربارا

 نژاد. تهران: انتشارات رشد.نظری
ک تفکر و سب»و « تفکر و پژوهش»های درسی های کتاب(. کاستی9914) .اهللریمی، روحک

 .220-211(، 9)9، علوم تربیتی و روانشناسیفصلنامه نقد کتاب اخالق،  «.زندگی
، آموزاناختالالت یادگیری در دانش .(9912) فروزان.، رئیسی و ورز کندازی، احسانکشت

 تهران: نشر تایماز.
شیراز:  .تعلیم و تربیت آینده با توجه به اسناد باالدستی(. 9910کندازی، احسان. )ورز کشت

 انتشارات تخت جمشید.
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نفس و تعلق به مدرسه در ارتباط بین قلدری در مدرسه با عزت (.9901) .راد، داریوشکیانی
 نامه کارشناسی. پایانآموزان سال دوم راهنمایی مدارس پسرانه شهر تهرانبین دانش

 ارشد، دانشگاه تهران.
(. بررسی تأثیر آموزش 9900) .زاده هنرمند، مهناز؛ گراوند، لیال و ارضی، سورهمهرابی

-9(، 9)9، زن و فرهنگهای زندگی بر اضطراب و پرخاشگری همسران شهدا.مهارت
92. 

. های زندگی: رشد هیجانی، اجتماعی، شناختی و خودآموزش مهارت (.9912) .ورنون، آن
 مهرداد فیروزبخت. تهران: نشر دانژه. هترجم

های (. شیوه9911) .هومن، عباس؛ اکبری زردخانه، سعید؛ مرادی، علیرضا و زندی، سعید
آموزان دارای رفتار بهنجار و نابهنجار مواجهه با تعارض در بین والدین دانش

 .992-990(، 42)99، نامه تربیتیپژوهش شناختی.روان
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