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 چکیده
 وییزورگ ضد یمداخله چندین گرچه. کرد برخورد آن با باید که است ضداجتماعی ایپدیده زورگویی

 به سبتن بیشتری تأثیر ترمنظم و ترپیچیده مداخالت اما دارند، تأثیر زورگویی کاهش در که دارد وجود
 شکاه بر اندیشی مثبت آموزش حاضر با هدف اثربخشی پژوهشدارند. لذا  صرف آموزشی تغییرات

ز نوع انیمه آزمایشی  ازپژوهش حاضر . طبس انجام شد شهر نوجوانان عاطفی استقالل افزایش و زورگویی
 شهر اول متوسطه دوره پسر دانش کلیه آماری یجامعه است. دوگروهی آزمون پس -آزمون پیش طرح
به روش نفر  96 شامل یاها، نمونهداده یآورمنظور جمع. بهبود 7991-7990 تحصیلی سال در طبس
جهت دستیابی به اهداف پژوهش انتخاب شدند. ابزارهای مورداستفاده  تصادفی در دسترس یریگنمونه

( 7990)  سیلوربرگ و ( و مقیاس استقالل عاطفی استنبرگ7999ایلینویز ) زورگویی مقیاس عبارت بودند از:
 تحلیل ی آمار توصیفی مانند محاسبه میانگین، انحراف معیار و آزمونهاروشاز جهت تحلیل داده، 

های میانگین گروه آزمایش در مولفه داد، نشان تایجناستفاده شد.  متغیره چند و متغیره تک کوواریانس
 که آموزش گفت  توانمیه گروه کنترل افزایش یافته است. و استقالل عاطفی نسبت ب زورگویی کاهش

ج پژوهش لذا نتایموثر بوده است.  نوجوانان عاطفی استقالل افزایش و زورگویی کاهش بر اندیشی مثبت
زمینه کاهش آسیب های دانش آموزی را بیشتر می یشتر دست اندرکاران عرصه تعلیم و تربیت در توجه ب
 طلبد.  

 نوجوانانکاهش آسیب،  عاطفی، اندیشی، زورگویی، استقالل مثبت :واژگان کلیدی
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 مقدمه
ی مدرسه و طورکلبهو مشکالت مربوط به دانش آموزان، معلمان، والدین و  مسائل

اشند. ببسیار پیچیده و متنوع بوده که نیازمند بررسی و شناخت بیشتری می وپرورشآموزش
در مدرسه  7ی زورگویییباً در تمام مدارس دنیا وجود دارد پدیدهتقریکی از مشکالتی که 

که یطوربه(. زورگویی مشکل بسیار شایعی است 7990است )بازرگان، صادقی و لواسانی، 
در  %9/91تا  %9/5در میان پسرها و از  %0/51تا  %0/9از  دامنه آن را در کشورهای مختلف
 شامل (. زورگویی7990یم، خدا کر، سوری و رضا پورمیان دخترها برآورد شده است )

 .(0669 ،0رینگ) است پرخاشگری یا و منفی غیرمستقیم اعمال یا و کالمی فیزیکی، اشکال
 زور گرفتنبه، ضربه زدن یا لگدزدنزورگویی فیزیکی مستقیم، ممکن است شامل هل دادن، 

اشیای دیگران باشد. زورگویی زبانی مستقیم شامل رفتارهایی مانندبا اسم بدخواندن، تهدید 
(. این فقط کودک مرعوب نیست که از 0667و همکاران،  9و مسخره کردن است )نانسل

های آموخته تارکنند این رفبرد. بسیاری از کودکانی که قلدری میعواقب زورگویی رنج می
دهند و احتمال زیادی وجود دارد که در آینده به فرزندان خود نیز ی ادامه میسالبزرگرا تا 

م ازور بگویند، در روابط با دیگران شکست بخورند، شغل خود را از دست بدهند و سرانج
(. بسیاری از کودکان درگیر در خشونت همساالن، 7990، سر از زندان درآورند )کلوروسو

 درشوند. ی زیادی روبرو میشناختروانهم زورگو و هم زورپذیر، در آینده با مشکالت 
ود که شگونه تصور مییناشود و ی میپوشچشممواقع بسیاری از این رفتارهای منفی  اکثر

یر یا زور پذیدن از کار کشی گذار از رشد است. رفتارهای خشن مثل زورگویی یک مرحله
شود ی جدی تبدیل میهااختاللزمان به  باگذشتگذاشتن ساده همدیگر در مدرسه  سرسربه

 (.0676، 5)ماهلروین

ردد گیمیک مسئله جدی شخصی، اجتماعی و پرورشی محسوب  عنوانبهزورگویی 
ی، اجتماعی و شناختروانی یدهعدکه دانش آموزان درگیر در آن را در معرض مشکالت 

کودکانی که مورد  (.1،0676یرر، اسپلیج، ویالنکورت و هایملسو) دهدیمتحصیلی قرار 
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گیرند، اغلب بیشتر از سالمت جسمانی خود شاکی هستند، مثل مشکالت یمزورگویی قرار 
، همچنین افتندیمی خودکشو بیشتر به فکر  ی، افسردگیادرارشب، درددلخواب، سردرد، 

 هیجانی و رفتاری همراه است، عالوه زورگویی مکرر با سطوح باالی افسردگی و اختالالت
شتر در هایی که بیییزورگودهند که یمبر سطوح باالی مشکالت جسمانی، مطالعات نشان 

ند داریز بیشتری آمخشونتهستند و رفتارهای  ترمتخلفخشونت درگیر هستند، 
نوجوانان، یکی از  عاطفی استقالل (. همچنین از سویی دیگر افزایش7999صفری،)

 والدین با فرزندان خود درگیر هستند. احساس اغلبی دوران نوجوانی است که هابحران
 نوعی عنوانبه که است نوجوانی دوران تحولی موضوعاتازجمله  استقالل به میل و فردیت
 رارق تأثیر تحت را نوجوان سازگاری نحوه و شده محسوب دوره این در تحولی تکلیف

 و تغییر دستخوش نیز شخصیت دیگر هایجنبه عاطفی، استقالل پدیده بروز اثر در. دهدمی
 رد پژوهشگرانضرورت موردتوجه به بنا هاجنبه این ازهرکدام  که شوندمی دگرگونی
عنوان فرایندی (. استقالل عاطفی به0661 ،7فلمینگ) اندشدهواقع متعدد تحقیقات
و شروع  پوشنددین چشم میشده است که توسط آن افراد از وابستگی خود به والتوصیف

ود های ختر از والدین خود و نقشتر و متعادلبه گسترش یک ادراک بالغانه تر، واقعی
 (.0660 ،0بیرز و گوسسنز) کنندمی

اند. ازجمله شناختی، رویکردهای مختلفی ظهور نمودهدر راستای حل مشکالت روان
ود. توان اشاره نمگرا میروانشناسی مثبتی اخیر به رویکرد این رویکردهای جدید در دهه

 شناسیروان در عمده هایگرایش از یکی به گرامثبت شناسیروان گذشته دهه طی در
 تبدیل در شگرای این سرعت. است یافته رشته این در مناسبی جایگاه سرعتبه و شدهتبدیل

 مقایسهقابل گردی هایگرایش از یکهیچ پیشینه با شواهد بر مبتنی و گراعمل رویکرد یک به
 و ابداع راگمثبت شناسیروان در که مداخالتی و هاشیوه زمینه در ویژهبه سرعت این. نیست

 کیفیت رتقایا منظوربه مثبت مداخالت کاربست. است چشمگیر اند،قرارگرفته مورداستفاده
 احساس) اشیب خوش به دستیابی و نشاط و شادکامی زندگی، از بیشتر خشنودی زندگی،

 تا هابستکار این گسترش. باشدمی( خوشبختی) سعادتمندی کالمیک در و( آسایش ذهنی
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 و ژوزف) است شدهگفته سخن گرامثبت هایدرمان از اخیر سال چند در که است جایی
 (.0660 ،7لینلی

 هایتجربه تا شوندمی تشویق آموزان دانش اندیشی، مثبت و بینیخوش آموزش در
 و خود احترام ارتقای و افزایش در را هاآن نقش و بازشناسند را خود خوب و مثبت
 کسب نیز ار دیگران مثبت هایجنبه شناخت توانایی حالدرعین کنند، بازشناسی نفسعزت
 خصاًش را خود وزندگی کنند اتخاذ فعال موضعی جهان، در تا آموزندمی همچنین آنان. کنند

 از هاآن وهعالبه. بپذیرند منفعل ایگونهبه آید،می سرشان بر آنچه هر کهاین نه دهند، شکل
 را خود رفتارهای و احساسات افکار، میان ارتباط شوندمی قادر هامهارت این آموزش طریق
 تقویت و ایجاد به مندعالقه نگر مثبت درمانگرانروان (.7991 سوزان،) کنند درک

 دفمندیه دیگران، با مثبت روابط شخصی، رشد محیطی، تسلط خودمختاری، ها،توانمندی
 روان. اندزندگی بد هایجنبه اصالح و ضعف نقاط کنترل باهدف خود پذیرش زندگی، در

 نقاط آن رد که توازنی دانند،می ضروری را تعادل و توازن نوعی برقراری نگر مثبت شناسان
 (.7991 جوکار، و نصیری) شود درک و گرفته نظر در باهم افراد ضعف و قوت

 هب است، زندگی درباره کلی گیریجهت و رویکرد نوعی را اندیشیمثبت 0کویلیام
 با مواجهه در خونسردی و آرامش حفظ و مناسب درونی تعادل از برخورداری عبارتی

 از و پردازدب مناسب اقدام به نماید، حفظ را خود شخصی انگیزه بتواند فرد تا است مشکالت
 افکار اب مبارزه شامل اندیشیمثبت مهارت. باشد داشته خوبی احساس دهدمی انجام که عملی
 هایتوان هب بخشیدن تحقق وجود، ابراز نفس،عزت تقویت ذهنی، تصاویر دادن تغییر منفی،
 یشیاندمثبت یها(. هدف از آموزش مهارت7996 کویلیام،) باشدمی مثبت زیستن و بالقوه

رباره کنند و د یداپ یاز خود و زندگ ینانهبواقع یدگاهید یقآموزان از طراست که دانش ینا
زان آموها به دانشمهارت ینقضاوت کنند. درواقع آموزش ا یدرستخود به یمشکالت واقع

 یحارتباط صح یگرانداشته باشند و به دنبال آن با د ینفس قابل قبولاعتمادبه کندیکمک م
 یهوحو در موقع بروز مشکالت با حفظ ر یندهدفمند برخورد نما یر کنند، بازندگو مؤثر برقرا

 یتوفقرا با م یبا آرامش و نشاط مراحل زندگ یتپرداخته و درنها یحصح گیرییمبه تصم
 بهبود بر اندیشیمثبت مداخالت فوق، امر تأیید در (.7990 یسی،پشت سر گذارند )رئ
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 تأکید مثبت، هایمهارت روی بر منفی هایموقعیت با رویارویی منظوربه فردی هایتوانایی
 مطالعه گرامثبت شناسی( روان0661) 0سلیگمن و استین ورث، داک (.0669 ،7استاالرد) دارد

 لتسهی را هاآن رشد که است نهادهایی و مثبت فردی صفات و مثبت هایتجربه علمی
 .کنندمی

 یدر آموزش وپرورش، تجارت، مشورت ها ییکاربرد هاکه  یشیآموزش مثبت اند
ارد و مو یگر یفرزند، ورزش، آموزش و مرب یتترب ی،فرد ینازدواج وروابط ب ی،سازمان

 روش کاربرد (.7997 بهادری و خیر،)اشد بکه می تواند در ارتقاء سالمت موثر  دارد یگرد
 هایمداخله که ددهمی نشان( 7999) فرد یاری خدا وسیلهبه درمانی درروان نگری مثبت
 از فرد مثبت هایتوصیف افزایش به توانست شخصی مثبت هایبرداشت تقویت بر مبتنی
 انوادگیخ هایناسازگاری شوند، برخوردار بیشتری نفساعتمادبه از مراجعان و بینجامد خود

 انشد اینکه برای لذا. گذاشت بهبود به رو مراجعان افسردگی و یافت چشمگیر کاهش
 و دمفی را خود و شوند برخوردار دنیا و دیگران خود، درباره نگران مثبت روحیه از آموزان

 اطمینان با و رتبینانهواقع دیدی روشن، هایاندیشه با را خود زندگی بتوانند و دانسته اثربخش
 تا ودشمی احساس آنان برای دیگری زمان هر از بیش آموزش و مداخله به نیاز کنند، سپری

 بپردازند. تحصیل به بیشتر هایانگیزه و امید به هاآن
بر  یشیدر نظر گرفتن مجموع مطالب ذکرشده و با توجه به اثربخش بودن مثبت اند با

دانش آموزان  یاجتماع ینفس و سازگاربر عزت نیو همچن یلیعملکرد تحص
 تی(، بهبود وضع7999 جعفری خرم،) یشغلی و فرسودگی شغل تی(، رضا7996،یقی)صد
به دنبال پاسخ به  گرپژوهش (،7999،لیآموزان )آرگادانش  یلیافت تحص کاهش یلیتحص

 تقاللاس و افزایش کاهش زورگویی بر تواندیم کردیرو نیآموزش ا ایسؤال است که آ ینا
و  ورگوییز کاهشباعث  تواندیمثبت اندیشی م ایآ گریدانیبواقع شود و بهموثر  عاطفی

رو در این پژوهش تالش پژوهشگر ازاین شود؟آنان  عاطفی استقالل افزایش نیهمچن
های مثبت اندیشی به دانش آموزان و بررسی اثربخشی آن بر زورگویی و آموزش مهارت

شده در این زمینه محدود استقالل عاطفی دانش آموزان است. ازآنجاکه مطالعات انجام
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راهگشای مسائل موجود در امید است نتایج پژوهش ازلحاظ نظری و کاربردی،  باشد.می
 وپرورش باشد.آموزش

 روش
 -آزمونروش پژوهش حاضر نیمه آزمایشی و طرح مورداستفاده در این پژوهش طرح پیش

 ی آماری این پژوهش راگروه آزمایش و گروه کنترل( بود. جامعه) دوگروهی آزمونپس
تشکیل  7990-7991شهر طبس در سال تحصیلی  اول متوسطه پسر دوره آموزان دانش کلیه
خوشه ای چند  تصادفی گیرینمونه روش از موردپژوهش نمونه انتخاب دادند. برایمی

 یک مدارس متوسطه دوره اول طبس بین از که صورت این به شد، مرحله ای استفاده
فی در پایه، به صورت تصادآموزشگاه از بین سه این از و تصادف انتخاب شدبه دبیرستان
شدند.  ( انتخابنفر گروه کنترل 71نفر گروه گواه و  71نفر که شامل  96نمونه ) دسترس

 ابزار پژوهش شامل پرسش نامه های زیر بود:
 0ایلی نویز قلدری ( پرسشنامه0667) 7هولت اسپالگه و یلینویز:ا ییمقیاس زورگو

 و زدوخوردارزیابی میزان قلدری دانش آموزان از ابعاد مختلف )قلدری،  را باهدف (7999)
 قلدری مقیاس خرده سه که است سؤال 79 دارای پرسشنامه این. نمودند طراحیقربانی( 

 قربانی و (79-70-77-76-9 سؤاالت) نزاع (،79-71-70-71-75-9-9-0-7 سؤاالت)
( در پژوهشی دیگر 0677) 9شوجا و آتا .دهدمی قرار موردسنجش را (1-0-1-5 سؤاالت)

سنجی مقیاس پرداختند. این محققان نیز ساختار سه روانبه بررسی ساختار عاملی و ویژگی 
د. های تحلیل عامل اکتشافی و تأییدی، تأیید کردنعاملی مقیاس مذکور را با استفاده از روش

/.، 90/.، 99ها را به ترتیب همچنین ضریب آلفای کرونباخ نیز برای این مقیاس و زیر مقیاس
 پایایی مطلوب این ابزار بود. در پژوهش چالمه /. به دست آوردند که نشان از97و  /؛19

 بر روی ایلینویس قلدری عاملی مقیاس ساختار و پایایی روایی، منظور بررسیبه ( که7990)
 ی، تحلیلاکتشاف عاملی منظور سنجش روایی از تحلیلایرانی انجام پذیرفت، به آموزان دانش
نجش منظور سمان استفاده گردید و بههمز افتراقی و روایی و همگرا تأییدی، روایی عاملی

می سازی استفاده گردید که تما دونیمه و درونی آزمایی و همسانی های بازپایایی نیز از روش

                                                           
1. Espelage & Holt 

2. Olweus 

3. Shujja & Atta 



 697                                                   ...استقالل افزایش و زورگویی کاهش بر اندیشی مثبت آموزش اثربخشی

بر  لینویسای های فوق حکایت از روایی و پایایی باال و بسیار مطلوب پرسشنامه قلدریروش
روی دانش آموزان جامعه ایرانی دارد. پایایی پرسش نامه فوق در پژوهش حاضر به روش 

 بدست آمد.  99/6آلفای کرونباخ 
( تهیه و در 7990) 7این مقیاس توسط استنبرگ و سیلوربرگ مقیاس استقالل عاطفی:

پرسش  79یابی شده است. این مقیاس دارای اعتبار ( 7996) یهرضوایران در توسط سامانی و 
 یوابستگ(، عدم 70 و 7،0،9،5 سؤاالت) یتفردای و دربردارنده سه عامل تفرد یا ینهچهارگز

( 79و  9،9،76،77)سؤاالت  ینوالدیدئال بودن او غیر  ( و خوداتکایی1،0،1سؤاالت )
 شود. همچنینیمی گذارنمره( 5موافقم ) کامالً( تا 7مخالفم ) کامالً صورتبهکه  باشدمی

ضریب اعتبار کل این  .شوندمی گذارینمره معکوس صورتبه 79 و 9،9،76،77سؤاالت 
 رضویه و یسامانمطالعه  یدئال بودن والدین درامقیاس و سه عامل عدم وابستگی، فردیت و 

است. در پژوهش حاضر  شدهگزارش 16/6و  11/6، 19/6، 16/6( به ترتیب برابر 7996)
 بدست آمد.  19/6رونباخ پایایی کل به روش آلفای ک

 های پژوهش پاسخ دهندنامهاز دانش آموزان خواسته شد که در ابتدا به پرسش
 یشیآموزش مثبت اند ایدقیقه 06 یجلسه 9ر آزمون(، سپس افراد گروه آزمایش دپیش)

ای دریافت ننمود. سپس از هر دو گروه ند، اما گروه کنترل هیچ مداخلهشرکت کرد
 به شرح زیر خواهد بود: یشیمثبت اندپروتکل درمانی آموزش  ه شد.آزمون گرفتپس

 یشیمثبت اند. پروتکل درمانی آموزش 1جدول 
 جلسات آموزش مثبت اندیشیشرح مختصر  جلسه

7 
 -معارفه، بیان مقررات گروهی و توضیحات اجمالی پیرامون تفکر، مفاهیم اصلی در مثبت اندیشی 

 دیدگاه فرد لیوتحلهیتجز -ی مثبت اندیشی هانشانهو  عالئمشناسایی 

 تغیر دادن تصاویر ذهنی -مبارزه با افکار منفی  0

 حفظ رفتارهای مثبت -از نو اندیشیدن درباره باورها  -استفاده از زبان و سخنان آموزنده  9

 دشمنان درونی -احترام گذاشتن به خود  -دوست داشتن خود  5

 ینیگزهدف - نفساعتمادبهایجاد  -ی سرخوشایجاد  -ی نیبخوشایجاد  1

0 
از  ، اجتناباضطرابخشم، مقابله با  کنترل دور کردن احساس گناه،) عواطفکنترل احساسات و 

 حسادت، ابراز وجود(

 نه گفتن -ی اساسی برای ابراز وجودهاگام 1

9 
قابله مبرقراری روابط خوب با دیگران،  -یی گرامثبتحفظ سالمتی و اثر آن در  -ایجاد محیط مثبت 

 یزندگ عیکنترل وقا - یبا مشکالت روزمره زندگ

                                                           
1. Steinberg & Silverberg 
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 ایترض ها، پرسشنامه بودن محرمانه جمله از مرتبط اخالقی اصول تمامی پژوهش این در
 جهت .است شده رعایت پژوهش از خروج اختیار و پژوهش در کنندگان شرکت آگاهانه

تحلیل کوواریانس چند متغیره جهت آزمون  و از آزمون SPSS افزارتحلیل داده ها از نرم
 ها استفاده شد.فرضیه

 هایافته
 های توصیفی پژوهش به شرح زیر است.یافته

در دو مرحله اندازه گیری به تفکیک و استقالل عاطفی  ییزورگو استاندارد. میانگین و انحراف 2جدول 
 آزمایش و کنترلگروه 

 پس آزمون پیش آزمون  
 انحراف استاندارد میانگین انحراف استاندارد میانگین متغیر گروه

 آزمایش

 00/1 50/05 19/1 19/01 کردن ییزورگو

 16/9 50/1 09/5 99/76 بودن یقربان

 11/5 99/76 01/1 60/75 نزاع

 77/71 90/50 90/70 79/10 ییزورگونمره کل 

 کنترل

 01/1 90/09 97/1 50/09 کردن ییزورگو

 07/5 19/76 09/5 60/77 بودن یقربان

 19/5 56/71 70/1 79/70 نزاع

 59/70 96/15 90/70 00/10 ییزورگونمره کل 

 آزمایش

 01/9 19/70 51/9 99/76 تفرد

 99/7 9 79/0 19/0 ییو خوداتکا یعدم وابستگ

 71/9 90/70 90/0 56/76 ینآل بودن والد یدها یرغ

 05/9 06/95 50/9 00/01 یاستقالل عاطفنمره کلی 

 کنترل

 19/9 19/77 00/9 79/77 تفرد

 61/0 06/9 60/0 19/1 ییو خوداتکا یعدم وابستگ

 61/5 00/76 79/5 06/9 ینآل بودن والد یدها یرغ

 10/9 06/96 96/9 00/09 یاستقالل عاطفنمره کلی 
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 متغیری، یعنی آزمون چند کواریانس تحلیل های آزمونپس از تایید پیش فرض 
 اسمیرنوف(، – کالموگروف) ، نرمال بودن داده ها(باکس) کواریانس ها ماتریس همسانی
 لوین(، تحلیل انجام شد که نتایج به شرح زیر است. F) ها واریانس همگنی

 کنترل و شیآزما گروهدر  ییزورگونتایج تحلیل کواریانس چند متغیری برای مقایسه  .3جدول 

 F مقادیر هاآزمون اثر
درجه آزادی 

 اثر

درجه آزادی 
 خطا

سطح 
 معناداری

 گروه

 67/6 09 9 991/09 990/6 اثر پیالیی

 67/6 09 9 991/09 769/6 المبدای ویلکز

 67/6 09 9 991/09 009/9 اثر هتلینگ

بزرگترین ریشه 
 روی

009/9 991/09 9 09 67/6 

داری هر چهار آمارۀ چند متغیری مربوطه یعنی اثر پیالیی، المبدای ویلکز، سطح معنی 
(. بدین ترتیب فرض >67/6pاست ) 67/6 اثر هتلینگ و بزرگترین ریشه روی، کوچکتر از

ه ، در نمرات مربوط بکنترل و شیآزماگردد که بین دو گروه صفر آماری رد و مشخص می
 در پس آزمون تفاوت معناداری وجود دارد.  یی،زورگو

گروه آزمایش و کنترل در پس  ییزورگوهای . آزمون اثرات بین آزمودنی برای مقایسه مولفه4 جدول
 آزمون

 منبع متغیر
مجموع 

 مجذورات
درجه 
 آزادی

میانگین 
 F مجذورات

سطح معنا 
 دار ی

 67/6 711/91 691/99 7 691/99 بین گروهی کردن ییزورگو

 
درون 
 گروهی

790/77 01 551/6   

 67/6 915/99 091/96 7 091/96 بین گروهی بودن یقربان
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درون 
 گروهی

199/79 01 196/6   

 67/6 599/95 995/59 7 995/59 بین گروهی نزاع

 
درون 
 گروهی

070/79 01 109/6   

 

 دار می باشد؛معنی  67/6ها در سطح بدست آمده، برای تمامی مولفه Fبا توجه به مقدار 
ر بودن تبنابراین فرض صفر رد و فرض پژوهش مورد تایید قرار می گیرد. با توجه به پایین

ثبت آموزش مدر مرحله پس آزمون، چنین نتیجه می شود که  شیآزمامیانگین نمرات گروه 
 می شود.ان آموزدانش ییزورگوکاهش  موثر بوده و موجب یشیاند

 نترلک و شیآزما گروه یاستقالل عاطفنتایج تحلیل کواریانس چند متغیری برای مقایسه  .5جدول 

 F مقادیر آزمونها اثر
درجه آزادی 

 اثر

درجه آزادی 
 خطا

سطح 
 معناداری

 گروه

 67/6 09 9 617/07 199/6 اثر پیالیی

 67/6 09 9 617/07 001/6 المبدای ویلکز

 67/6 09 9 617/07 150/0 اثر هتلینگ

بزرگترین ریشه 
 روی

150/0 617/07 9 09 67/6 

سطح معنی داری هر چهار آمارۀ چند متغیری مربوطه یعنی اثر پیالیی، المبدای ویلکز، 
(. بدین ترتیب فرض >67/6pاست ) 67/6 اثر هتلینگ و بزرگترین ریشه روی، کوچکتر از

ه ، در نمرات مربوط بکنترل و شیآزماگردد که بین دو گروه صفر آماری رد و مشخص می
 در پس آزمون تفاوت معناداری وجود دارد.  ی،استقالل عاطف
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گروه آزمایش و کنترل در  یاستقالل عاطفهای . آزمون اثرات بین آزمودنی برای مقایسه مولفه6 جدول
 پس آزمون

 منبع متغیر
مجموع 

 مجذورات
درجه 
 آزادی

میانگین 
 سطح معنا داری F مجذورات

 تفرد

بین 
 گروهی

691/79 7 691/79 709/95 67/6 

درون 
 گروهی

115/9 01 999/6   

و  یعدم وابستگ
 ییخوداتکا

بین 
 گروهی

600/9 7 600/9 116/01 67/6 

درون 
 گروهی

015/1 01 097/6   

آل بودن  یدها یرغ
 ینوالد

بین 
 گروهی

071/07 7 071/07 105/11 67/6 

درون 
 گروهی

991/9 01 910/6   

 معنی دار می باشد؛ 67/6ها در سطح بدست آمده، برای تمامی مولفه Fبا توجه به مقدار 
ر بودن تبنابراین فرض صفر رد و فرض پژوهش مورد تایید قرار می گیرد. با توجه به باال

ثبت آموزش مدر مرحله پس آزمون، چنین نتیجه می شود که  شیآزمامیانگین نمرات گروه 
 می شود.ان آموزدانش یاستقالل عاطفافزایش  موجب موثر بوده و یشیاند

 گیریبحث و نتیجه
 شافزای و زورگویی کاهش بر اندیشی مثبت آموزش حاضر با هدف اثربخشی پژوهش
ن گروه نشان داد که بی طبس انجام شد. اولین یافته  پژوهش  شهر نوجوانان عاطفی استقالل

 در گروه آزمایش آزمایش و گواه در متغیر زورگویی تفاوت وجود دارد و میزان زورگویی
ثر زورگویی نوجوانان مؤ کاهش بر اندیشی مثبت از گروه گواه کمتر است، یعنی آموزش

 موجب اندیشی مثبت توان برداشت نمود که آموزشگونه میبوده است. از یافته فوق این
های مشابه و نزدیک دست آمد با پژوهش شود. نتیجه بهمی نوجوانان زورگویی هشکا

بر  یآموزش مبتن ی( در پژوهش اثربخش7990) و همکاران بخشفرحمرتبط است. 
و کنترل خشم در دانش آموزان دختر دوره متوسطه شهر  یمثبت نگر برتاب آور یروانشناس
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 .دهدیم و کنترل خشم را کاهش شیرا افزا یآورمثبت نگر تاب یکه روانشناس افتندیدر زدی
و داشتن یک شیوه  یبین( نشان داد که: آموزش خوش7997) و همکاران کیب یپژوهش عل

شگاه علوم دانشجویان دختر ساکن خوابگاه دان یکیفیت زندگ یبینانه بر ارتقاخوش یتبیین
یفیت ک یمنظور ارتقابه یبینش خوشاز آموز شودیمؤثر بوده است. پیشنهاد م یپزشک
 ها نیز استفاده شود.و دانشگاه هاوابگاهدانشجویان در دیگر خ یزندگ

صورت رد بهیک فزورگویی فرآیندی است که در آندر تبیین فرضیه فوق باید گفت، 
رد آزار ترند( مومداوم توسط فرد یا گروهی که از او )چه ازنظر فیزیکی و چه اجتماعی قویی

ی قربانی شدن، یکی ظاهری و دیگری طبقه اجتماعی است. گیرد. دو دلیل عمدهقرار می
افراد  کنند قدری ندارند وکنند که فکر میعنوان قربانی خود انتخاب میقلدرها افرادی را به

های کاهش (. لذا یکی از راه7999مثالً کودکان خجالتی یا کمرو()دادگر،) ارزشی هستند،بی
گر با ایجاد رویکرد مثبت ن گفت که توانیماز سویی  غییر در نگرش افراد است.زورگویی ت

اسی مثبت . روانشندهدیمیک دید مثبت به قضایا، نگرش افراد را نسبت به رویدادها تغییر 
نسان ماشین است. ا دهیفایبکه تمرکز کردن بر مشکالت در حل مسائل بشری  دیگویمنگر 

ت را در آن را با یک علیت خطی سنجید و با پیدا کردن علت و نیست که بتوان علل مشکال
ی با که گاهی اوقات حت دیگویم گرامثبترفع آن، مشکالت را نیز حل کرد. روانشناسی 

ست ی تمرکز بر مشکل بهتر اجابهمشکل را برطرف کرد، لذا  توانینمپیدا کردن علت هم 
فرد  وقتی از یک کهنگر این است بر هدف تمرکز کرد. سخن محوری روانشناسی مثبت 

نی آن ی منفی و اختالالت رواهاواژهخواسته شود که روانشناسی را توصیف کند، بیشتر با 
روانشناسی باید سعی کند که با تمرکز بر هدف و ایجاد هدف مثبت  کهیدرحال، شناسدیمرا 

باشد  چشمی داشته ی افراد بر حل مشکل نیز گوشههاییو تواناو با تمرکز بر استعدادها 
ی نگرش اندیشدر جلسات مثبت کنندگانشرکتبنابراین، انتظار داریم که ؛ (7996باران، )

ی به شرایط خودشان پیدا کنند و این امر به بهبود وضعیت رفتارهای زورگویانه شان ترمثبت
 کمک کند.

واه بیشتر گدر گروه آزمایش نسبت به گروه  عاطفی نتایج نشان داد که میزان استقالل
 ثر بوده است؛مؤ عاطفی استقالل برافزایش اندیشی مثبت توان گفت که آموزشاست، لذا می

های شود. یافته فوق، با پژوهشمی عاطفی استقالل افزایش موجب اندیشی مثبت و آموزش
نشان  ی( در پژوهش0679) و همکاران شهباز زادگان مشابه نزدیک به موضوع هماهنگ است.
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در ارتقاء سالمت روان و  یشیو مثبت اند یجانیه شهو یهاآموزش مؤلفهدادند که 
سهرابی و جوانبخش  مؤثر بوده است. یدانیورزشکاران دختر رشته دوم یخودکارآمد

اندیشی به شیوه گروهی بر منبع های مثبتی مهارتاثربخش( در پژوهشی با عنوان 7999)
های دبیرستانی شهر گرگان به این نتیجه رسیدند که آموزش مهارت آموزاندانشکنترل 

 بوده است. مؤثراندیشی در تغییر منبع کنترل مثبت
توان گفت که بیان تجارب مثبت و خوب خود و دریافت در تبیین فرضیه فوق می

 اتکاابلقی هاییتوانامراحل روش مثبت نگر در شناخت  نیتریقوبازخورد از سایر اعضا، از 
است که در افزایش خودکارآمدی نقش دارد. در تکلیفی از نوجوانان خواسته شد تا نقاط 

هند. ی خود را مورد بازبینی قرار دنوعبهو استعدادهای خود را ثبت کنند و  هاتیموفقمثبت، 
که  شودیم؛ این امر باعث شودیمی خودش آگاه هاتیموفقوقتی فرد نسبت به استعدادها و 

ی خودش تکیه کند، ابتکار عمل به خرج دهد، هاداشتهی تسلیم دیگران نشود، به راحتهب
 ،شودیمی فرد نسبت به خودش کم نیبخودکمآورد، حس  به دستلیاقت و قدرت 

. ممکن است در کندیمی ذهنی منفی کم و نسبت به خود حس خوبی پیدا هااشتغال
و با او بهتر  کندیمران نسبت به او تغییر ی بیشتری شرکت کند. پس نگرش دیگهاتیفعال

 و این همان چیزی است که باعث افزایش کندیماحساس ارزشمندی  جهیدرنت، کنندیمرفتار 
 .شودیماستقالل عاطفی و خودکارآمدی در فرد 

 اهدرکالس شرکت جهت آموزان دانش در انگیزه ایجاد اول جلسات در پژوهش این در
 کنترل امکان پژوهش این در دیگر محدودیت پژوهش این بود که .بود مشکل مقداری
 هایمهارت شودمی پیشنهاد .نداشت وجود آموزان دانش عاطفی و روانی حاالت

 توانندمی مدارس مشاوران و معلمان بنابراین شود، داده آموزش آموزان دانش به اندیشیمثبت
 اگرهمچنین   .نمایند کمک زورگو آموزان دانش به هاتکنیک این آموزش و اجرا با

 زانآمو دانش درسی برنامه در اختیاری درسی واحد یک عنوانبه اندیشیمثبت هایمهارت
 در شناختیروان وضعیت بهبود باعث زیادی حدود تا تواندمی امر این شود گنجانده دبیرستان

 .شود آموزاندانش
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