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 چکیده

های خودمدیریتی بر رفتار قلدری و مقبولیت اجتماعی هدف پژوهش حاضر اثربخشی آموزش مهارت
ش آزمون با گروه آزمایپس -آزمونآزمایشی و از نوع پیشآموزان پسر زندانی بود. پژوهش حاضر نیمهدانش

ز هر تبریز بود که با استفاده اآموزان پسر زندانی شو کنترل بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش
فورد و  ( و مقبولیت اجتماعی1006لیست رفتار قلدری اسپلیج و هالت )گیری تصادفی و ابزارهای چکنمونه

صورت تصادفی در دو گروه عنوان نمونه انتخاب و بهآموز پسر زندانی بهدانش 00( تعداد 6190)رابین 
نفر در گروه آزمایش(. گروه آزمایش ده  10گروه کنترل و  نفر در 10آزمایش و کنترل جایگزین شدند )

های آموزش خودمدیریتی شرکت کردند و افراد گروه کنترل هیچ آموزشی دریافت نکردند. جلسه در کالس
و آزمون  SPSSافزار ها با استفاده از نرمها روی هر دو گروه اجرا شد و دادهپس از اتمام جلسات پرسشنامه

نتایج تحلیل کوواریانس چندمتغیره نشان داد که آموزش  تحلیل کوواریانس چندمتغیره تحلیل شدند.
تایج دار است. همچنین نهای قلدری شامل رفتار قلدری، قربانی و نزاع معنیهای خودمدیریتی بر مؤلفهمهارت

انگر این دار است. نتایج پژوهش نشز معنیهای خودمدیریتی بر مقبولیت اجتماعی نینشان داد که تأثیر مهارت
د و آموزان پیشگیری کنتواند از رفتارهای قلدری دانشهای خودمدیریتی مینکته است که آموزش مهارت
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 مقدمه
آموزان از جمله مسائل بغرنج اجتماعی است که افکار له بزهکاری نوجوانان و دانشمسئ

درصد بر  0عمومی را شدیداً به خود مشغول داشته است. طبق گزارش سازمان ملل، هر سال 
(. ایران نیز از جمله کشورهایی است 1066، 6شود )ایثلیجامعه بزهکاران نوجوان افزوده می

های اصلی نوجوانان و افزایش جرم در دوران نوجوانی از جمله دغدغهکه در آن بزهکاری 
نظران خشونت (. برخی صاحب6310کارگزاران قضایی، امنیتی و اجرایی شده است )آقاپور، 

دانند )عاشوری، مالیری و عدم کنترل خشم را مقدمه بروز بزهکاری در دوران نوجوانی می
آمیزی منجر (، چنین رفتارهای خشونت1060، 1تراپ؛ ویلکوسکی، رابینسو و 6389و فدایی، 

نیا، شود )شریفیآموز میبه وقوع جرم و درنهایت افزایش تعداد زندانیان نوجوان و دانش
پرور، رفیع زاده ؛ گل6311، و همکاران (، در این راستا، امروزه برخی تحقیقات )بیرامی6389

اند که وجود ( نشان داده1061، 1و آویتزور؛ گوفین 1060، 3؛ آندرو و بونوتی6313و عارفی، 
ساز آمیز، زورگویی و قلدری علل زمینهبرخی رفتارهای مخرب، همچون رفتارهای خشونت

 بزهکاری و زندانی شدن نوجوانان است.

ای است که عمداً توسط یک فرد یا یک گروه از افراد در یک قلدری، رفتار آزاردهنده
و  0شود و شامل عدم توازن قدرت است )نوردلاعمال میصورت مکرر دوره زمانی به

کننده بینیتواند پیش(، قلدری با خشونت رابطه مستقیمی داشته و می1008، همکاران
(، 1008، 1و گویری ارتکاب به جرم و جنایت در نوجوانان و جوانان باشد )هوسر، ویندزی

عادل یک عدم تاشد که در آنشکل کالمی داشته بشکل فیزیکی و همتواند همقلدری می
بین قدرت جسمانی و وضعیت فرد تجاوزگر با مفعولش برقرار است )بورنستان، سوراندر و 

(؛ رفتار قلدری در بین زندانیان نوجوان و جوان متفاوت از افراد عادی است، 1060، 9گلد
ها را آن وانتاند که میمحققان در بررسی علل رفتار قلدری، به عوامل مختلفی اشاره کرده

، و همکاران 8بندی کرد )گالدیندر طبقه عوامل فردی، زیستی، اجتماعی و فرهنگی طبقه
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تواند رسد عدم مقبولیت میفرهنگی به نظر می-(، از بین عوامل اجتماعی1061
 (.6311کننده خوبی برای رفتار قلدری نوجوانان باشند )محمودی، بینیپیش

وده و ای دوسویه بخشونت و مقبولیت اجتماعی رابطه نظران رابطه بیننظر صاحببه
گذارد. مقبولیت اجتماعی عبارت است از صفت شخصیتی که با هرکدام بر دیگری تأثیر می

کاران، شود )گالدین و همفردی تعبیر میقابلیت پذیرش فرد در اجتماع یا ارتباطات بین
اجتماعی، تأیید اجتماعی،  ( مقبولیت اجتماعی با پذیرش1066(. به باور ویک )1061

محبوبیت، وضعیت اجتماعی، میزان رهبری یا هر کیفیتی که فرد را از نظر اجتماعی مقبول 
( عدم مقبولیت اجتماعی نوجوان در خانواده و 1066سازد، ارتباط دارد. از دید ویک )می

ری خاشگحال در کاهش میزان پرخصوصاً همساالن نقطه آغاز خشونت و قلدری است، با این
ین اند، از جمله اهای آموزشی و حتی درمانی مختلفی را توصیه کردهنوجوانان محققان روش

های اجتماعی و یا رفتاری، آموزش مهارت-های شناختیتوان به درمانها میروش
های ابراز وجود اشاره نمود. با این حال عنصر اساسی تمامی های گروهی، مثل مهارتدرمان

(، 1060، 6رمانی یا آموزشی مفهوم خود است )ویلکوسکی، رابینسو و تراپهای داین روش
بر این اساس مفهومی که رابطه نزدیکی با خود نوجوانان دارد، مهارت خود مدیریتی است 

 (.1060، و همکاران 1)مارگارت
یک فرآیند تربیتی است که افراد و کارکنان یک گروه برای رسیدن به  3خودمدیریتی

ه این کنند. ریشاص و نتیجه دلخواه، از طریق آن خود را ترغیب و راهنمایی مییک رفتار خ
کنترل  1گردد که در آن تأکید بر خودراهیابیهای مربوط به تأثیر بر خود برمیمفهوم به نظریه

ند در توابر خود و مدیریت بر خود است. فردی که دارای خود مدیریتی باالیی باشد، می
عنوان نمونه، فردی (. به1066نیز فعال و موفق باشد )آدرناتی و حسن، روابط اجتماعی خود 

د تواند هیجانات و خشم خوبا میزان خودمدیریتی باال، هنگام هیجانی شدن و بروز خشم، می
را کنترل کند، این دالیل نشان از رابطه بین خودمدیریتی، رفتار اجتماعی و پرخاشگری است؛ 

گردد، مدیریت بر خود است که عنوان حلقه مفقوده قلمداد میآنچه در میان این عوامل به
که شود؛ خودمدیریتی به دنبال تغییر نگرش و شخصیت نیست، بلغالباً به فراموشی سپرده می
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3. Self-management 

4. Self-navigation 
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خواهد رفتار را تحت کنترل در بیاورد و اگر الزم باشد تغییراتی را در آن ایجاد کند می
حال هنوز نیاز به تحقیقات بیشتری در زمینه تأثیر این(. با 1060، 6)اوموتود، فیلیپا و اولو

از  شود.های خودمدیریتی بر کاهش خشم و افزایش مقبولیت اجتماعی احساس میمهارت
ای که در تحقیقات گذشته وجود دارد، تأکید غالب این تحقیقات بر روی سوی دیگر نکته

پور، ای نمونه، مطالعه رزازان، روانی(، بر1060کودکان ناسالم است )اوموتود، فیلیپا و اولو، 
(، بر روی کودکان مبتال به تاالسمی بود که نشانگر کم بودن 6313غریبی، معتمد و زارعی )

( بر روی کودکان 6313میزان خودمدیریتی در این افراد بود. همچنین حیدری و همکاران )
دیریتی های خودمن مهارتای انجام داده بودند که نشانگر کم بودبا مشکالت تنفسی مطالعه

( نیز پژوهشی بر روی کودکان با اختالالت سلوک انجام 1066در این افراد است. آدرنیانت )
در این افراد و سطح پایین خودمدیریتی در  3و تضاد 1داده است که نشانگر سطح باالی تمرد

بزهکار حال، مطالعه اثربخشی مهارت خودمدیریتی بر روی نوجوانان هاست. با اینآن
های صورت نگرفته است، این در حالی است که طبق مطالعات صورت گرفته کمبود مهارت

ها، مهارت مدیریت خشم و مهارت مدیریت خودمدیریتی، از قبیل مهارت مدیریت هیجان
های ( از جمله مهارت1066؛ وایک، 1066؛ آدردیان، 6311، و همکاران افکار )بشرپور

ها محروم شوند، دامنه که بزهکاران از این مهارتدرصورتی اثربخش در کاهش جرم است،
های خالف جرم گسترش یافته و این بزهکاران ممکن است تبدیل به باندهای تبهکار یا گروه

توان چنین گفت که نوجوانان قشر عظیمی از جامعه (؛ بنابراین می6310کار بشوند )آقاپور، 
ود، توجهی شها کمکه به آنباشند و درصورتییساز جامعه مدهند که آیندهرا تشکیل می

ها، خانواده، ممکن است به رفتارهای ناشایستی دست بزنند که تبعات زیادی را برای خود آن
شوند، اکثراً به علت عدم آگاهی محیط و جامعه دربر خواهد داشت. نوجوانانی که بزهکار می

شوند که اگر اقدامات الزم ها میه زندانهای اجتماعی مورد نیاز روانکافی و نداشتن مهارت
شود تا شاهد کاهش چشمگیری در این جرم و و کافی برای ایشان صورت گیرد، سبب می

بر  های خودمدیریتیجتایات باشیم. لذا بر طبق خألهای مذکور و مبهم بودن تأثیر مهارت
این سؤال پاسخ دهد آموزان زندانی، تحقیق حاضر در نظر دارد به جامعه نوجوانان و دانش
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های خودمدیریتی بر کاهش رفتار قلدری و افزایش مقبولیت اجتماعی که آیا آموزش مهارت
 آموز زندانی مؤثر است؟در میان پسران دانش

 روش
ه آزمون با گروپس-آزمونآزمایشی با طرح پیشروش پژوهش حاضر از نوع مطالعات نیمه

آموز )که حین ارتکاب جرم کلیه نوجوانان دانشگواه است. جامعه آماری پژوهش حاضر را 
دهند که در حال ماه تشکیل می 3اند( پسر محکوم به حبس بیش از مشغول به تحصیل بوده

وم آموز پسر زندانی محکنمایند. تعداد نوجوانان دانشحاضر در زندان تبریز تحمل حبس می
عنوان نفر به 10در دسترس تعداد  گیرینفر است. با استفاده از روش نمونه 13زندان تبریز 

عنوان گروه گواه انتخاب شدند. مالک نفر به 10گروه آزمایش انتخاب و همچنین تعداد 
آموز زندانی باشد، محکوم انتخاب گروه آزمایش یا معیارهای ورود شامل این بود که: دانش

شرکت در برنامه به حبس باشد )در مقابل متهم(، معتاد به مواد مخدر نباشد، در هنگام 
ماه از اتمام حبس وی باقی مانده  3ماه از زمان زندانی فرد سپری و حداقل  3آموزشی حداقل 

باشد. همچنین معیارهای خروج افراد از پژوهش نیز شامل این موارد بود که فرد به تمایلی به 
سات لشرکت در پژوهش نداشته باشد یا اینکه بیش دو جلسه بدون هماهنگی از شرکت در ج

تر از حد متوسط داشته باشد که این موضوع توسط بهر پاییناجتناب کند و اینکه هوش
 متخصصین روانشناس از قبل ارزیابی شده بود.

بعد از هماهنگی با مسئوالن زندان، مجری طرح حاضر به همراه کارشناسان زندان که 
مطالعه  ند به اجرایلیسانس بودمتشکل از کارشناسان باسابقه با تحصیالت حداقل فوق

پرداختند، به این صورت که بعد از ارائه توضیحات الزم توسط مسئول اندرزگاه و بعد از 
های الزم با مسئوالن بند نیز به عمل آمد، توجیه شدن مددجویان منتخب، هماهنگی

های دیگری به وجود نیاید. فرآیند انجام که در طول مدت اجرای پرسشنامه تداخلطوریبه
های داوطلب برای شرکت در پژوهش ابتدا وهش به این صورت بود که از آزمودنیپژ

ای جلسه )هفته 60کننده در گروه آزمایش طی آزمون به عمل آمد، سپس افراد شرکتپیش
های خودمدیریتی قرار دقیقه تحت مداخله آموزش مهارت 10بار( و هر جلسه به مدت یک

زندان و  هایزه از مسئولین زندان تبریز، در یکی از اتاقها با کسب اجاگرفتند، این آموزش
وزشی های آمشد. ابتدا تمامی اعضای نمونه در کالسصورت جلسات گروهی تشکیل میبه
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را با  های مرتبطجمع شده و بعد از ارائه توضیح مختصری در مورد اهداف تحقیق پرسشنامه
نفر  10کنترل از کالس خارج و برای  های مجری پر کردند، در مرحله بعد گروهراهنمایی

عنوان گروه آزمایش انتخاب شده بودند، توضیحات الزم در خصوص مانده که بهباقی
شرکت در جلسات ارائه شد و مقرر شد از جلسه بعد با آمادگی )به همراه دفتر یادداشت و با 

 هایتمرکز بیشتر( در جلسات شرکت کنند، جلسات طبق بسته آموزشی مهارت
د و از ای دریافت نکردنخودمدیریتی، برنامه اجرا شد. در این میان افراد گروه کنترل مداخله

ش های حاصل از پژوهآزمون گرفته شد. سپس یافتههر دو گروه پس از انجام مداخالت، پس
 هایمهارت جامع برنامه درسی از راهبرد 60 شامل جلسات اینمورد بررسی قرار گرفت. 

 اند از:عبارت که است( 6311زاده )خان حسین خودمدیریتی

 های خودمدیریتیجلسات آموزش مهارت .1جدول 

 محتوی هدف جلسات

 شناخت خود و خودآگاهی اول
 های خودپذیرش محدودیت

 های خودمقابله با تناقضات در دیدگاه

 شناخت خود و خودآگاهی دوم
 پذیرش پیامدهای رفتار خود-

 های مختلفمربوط به محیطهای پذیرش محدودیت-

 کنترل هیجان سوم
 دور شدن از همسال به هنگام خشمگین شدن او-

 مواجهه با شکست-

 کنترل هیجان چهارم

 مقابله با ناامیدی-

 تحمل از دست دادن -

 حوصلگیمواجهه با بی-

 کنترل هیجان پنجم

 مهار خود در مواقع شنیدن نه-

 پرخاشگریابراز خشم با کالم به دور از -

 توانایی مقابله با برآشفتگی-

 مهارت حل مسئله ششم
 توانایی حل مسئله-

 مقابله با خواستن چیزی که مال خودش نیست-
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 محتوی هدف جلسات

 مهارت حل مسئله هفتم

 ترهاواکنش مناسب در برابر دستورات نابجا از طرف بزرگ-

 نظرها(بحث و گفتگو برای حل مواد اختالفی )اختالف -

 با فشارهای گروهتوانایی مقابله -

 گیریمهارت تصمیم هشتم
 نشان دادن واکنش مناسب نسبت به تهمت-

 واکنش مناسب در مقابل خشم دیگران-

 ارتباط مؤثر با دیگران نهم

 اظهار نارضایتی و شکایت-

 پاسخ مناسب به شکایت و اظهار نارضایتی دیگران-

 تقاضای کمک به هنگام مواجهه با آزار و اذیت دیگران-

 ارتباط مؤثر با دیگران دهم
 توجهی دیگرانتحمل بی-

 رفتار سازنده یا مناسب با برخورد یا انتقاد نابجا-

 قرار زیرند:آوری اطالعات بهابزار جمع

(، برای سنجش 1006این پرسشنامه توسط اسپلیج و هالت ) :6پرسشنامه رفتار قلدری (6
 0صورت طیف لیکرت سؤال است که به 68آموزان طراحی شد و شامل رفتار قلدری دانش

مقیاس قلدری، قربانی و نزاع شود، این پرسشنامه دارای سه خردهگذاری میای نمرهدرجه
باشند. غیر از شانگر قلدری پائین فرد میاست. نمرات باال نشانگر قلدری باال و نمرات پائین ن

مؤلفه قربانی که نمرات کم آن نشانگر قربانی بودن فرد در راستای قلدری دیگران است. 
(، برای تعیین پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ استفاده کردند 1006اسپلیج و هالت )

ها شامل قلدری خرده مقیاسبه دست آمد، هرکدام از  83/0که برای کل مقیاس ضریب آلفا 
به دست آمد، این مقیاس در ایران توسط اکبری و طالع  88/0و قربانی،  83/0، نزاع، 89/0

و برای  89/0(، هنجاریابی شده و ضریب آلفای کرونباخ برای کل مقیاس 6313پسند )
اضر به دست آمد. در پژوهش ح 91/0و نزاع،  96/0، قربانی، 99/0های قلدری، مقیاسخرده

های جهت بررسی پایایی ابزار از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شد که به ترتیب برای مؤلفه
 به دست آمد. 83/0و کل  99/0، نزاع، 86/0، قربانی، 91/0قلدری 

                                                           
1. Bullying Behavior 
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( 6190پرسشنامۀ مقبولیت فورد و رابین )(: 6190)6 پرسشنامه مقبولیت فورد و رابین (1
ین پرسشنامه شود. ااجتماعی در کودکان و نوجوانان استفاده میگیری نیاز به تأیید برای اندازه

( مورد بررسی قرار گرفته و 6310، به نقل از شکر بیگی و امیری، 6383توسط سموعی )
زمان پرسشنامه را بر اساس بهره هوش کالمی برخی سؤاالت آن حذف شده است. اعتبار هم

که نمره  طورکلی کودکانیمتغیر است. بهمحاسبه نمودند که حاکی از همبستگی معنادار دو 
باالتری در مقیاس مقبولیت اجتماعی دریافت کردند، پاسخ مثبت بیشتری به تقاضاهای بین 

(. فورد و رابین 6310؛ به نقل از شکربیگی و امیری، 6190اند )فورد و رابین، فردی داده
 06/0و  18/0ترتیب به دبستانی دختر و پسر( همسانی درونی را برای کودکان پیش6190)

برای  91/0محاسبه کردند؛ ولی برای کودکان دبستانی که در مرحله بعدی انجام دادند، 
برای پسران و  83/0ای دیگر برای دختران گزارش کردند. همچنین در مرحله 81/0پسران و 

انی ایرانی تآموزان دبسبرای دختران به دست آمد. اعتبار و پایایی این پرسشنامه در دانش 80/0
زاده، ؛ به نقل از حسین خان6381مورد بررسی و تأیید قرار گرفته است )سموعی و همکاران، 

(. در تحقیق حاضر جهت بررسی پایایی این ابزار از روش آلفای کرونباخ استفاده شد 6311
 برای کل ابزار به دست آمد. 86/0که مقدار 

  اند از:گرفته است عبارتمالحظات اخالقی که در پژوهش موردتوجه قرار 

رسانده ها نرضایت آگاهانه افراد کسب شده است، پژوهش حاضر هیچ آسیبی به زندانی
ها ها نشده است. به اصل رازداری در مورد تمام اطالعات زندانیاست و باعث ناراحتی آن

در مورد  یفهم بود، ارائه شد. به زندانتوجه شده است، اطالعات به زبانی که برای فرد قابل
ها در تحقیق هیچ اثری بر روی آزادی مشروط و یا کسب امتیازات دیگری که شرکت آناین

برای وی ندارد، توضیحات الزم داده شد. همچنین گروه کنترل نیز پس از پایان یافتن 
های خودمدیریتی را دریافت آزمون، مداخالت آموزش مهارتمداخالت آزمایشی و پس

 کردند.

  

                                                           
1 Ford & Pubin 
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 نتایج

. میانگین و انحراف معیار متغیرهای رفتار قلدری و مقبولیت اجتماعی در دو گروه آزمایش و 1جدول 
 کنترل

 تعداد گروه متغیر
 آزمونپس آزمونپیش

 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین

 رفتار قلدری

 قلدری
 01/1 10/11 11/1 18/11 10 آزمایش

 19/1 11/19 33/1 61/10 10 کنترل

 قربانی
 81/6 61/60 13/1 91/66 10 آزمایش

 08/1 10/66 69/3 11/61 10 کنترل

 نزاع
 11/1 80/66 11/3 91/63 10 آزمایش
 00/3 31/61 90/3 01/63 10 کنترل

 مقبولیت اجتماعی
 91/6 11/13 08/1 18/10 10 آزمایش
 81/0 11/10 11/1 18/16 10 کنترل

آزمون رفتار آزمون و پسو بررسی نمرات حاصل از پیش 6با تأکید بر جدول شماره 
توان به این موضوع اشاره نمود که تفاوتی میان نمرات قلدری و مقبولیت اجتماعی، می

آزمون این متغیرها موجود است که در مورد رفتار قلدری این تفاوت آزمون و پسپیش
ا توجه به ب همچنینصورت افزایشی است. لیت اجتماعی بهصورت کاهشی و در مورد مقبوبه

ان تونمرات انحراف معیار در دو گروه قبل از مداخله و بعد از مداخله در تمامی متغیرها می
ی تحلیل هافرضتوان پیشباشند. لذا میگفت متغیرها ازلحاظ نمره انحراف معیار همگن می

های تحقیق، آزمون نرمال ز اجرای آزمون فرضیهکوواریانس را موردبررسی قرار داد. قبل ا
آزمون اجراشده است. دو گروه در پیشرفتار قلدری و مقبولیت اجتماعی  هایبودن داده

 شده است.برای این کار از آزمون شاپیروویلکز استفاده
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 در گروه آزمایش . آزمون نرمال بودن متغیرهای پژوهش2جدول 
 داریمعنیسطح  Zآماره  گروه متغیرها

 رفتار قلدری

 قلدری
 163/0 191/0 آزمونپیش

 001/0 100/0 آزمونپس

 قربانی
 001/0 100/0 آزمونپیش
 008/0 101/0 آزمونپس

 نزاع
 011/0 116/0 آزمونپیش
 011/0 109/0 آزمونپس

 مقبولیت اجتماعی
 091/0 101/0 آزمونپیش

 009/0 101/0 آزمونپس

آمده است مقدار آزمون شاپیروویلکز برای ابعاد متغیر  1گونه که در جدول شماره همان
یشتر از بها هایش و متغیر مقبولیت اجتماعی نرمال و سطح معناداری آنرفتار قلدری و مؤلفه

 ها در دو گروه نرمال استتوان گفت که توزیع داده( است؛ بنابراین می<00/0pمقدار خطا )
 های آماری پارامتریک برای ادامه کار استفاده نمود.از آزمون توانو می

های خودمدیریتی بر رفتار قلدری در دانش آموزان پسر آیا آموزش مهارت سؤال اول:
 زندانی تأثیر دارد؟

 های خطای متغیرها. آزمون لوین جهت سنجش برابری واریانس3جدول 

 داریسطح معنی 1آزادی درجه  6درجه آزادی  Fمقدار آماره   متغیر

 رفتار قلدری

 990/0 18 6 083/0 قلدری

 393/0 18 6 801/0 قربانی

 080/0 18 6 311/1 نزاع

آمده و سطح دستبه Fهای حاصل از جدول سه نشان داد که با تأکید بر نمره یافته
های حاصل های دادهتوان عنوان نمود که واریانساست، می 00/0که بیشتر از معناداری آن

 باشند.از متغیر رفتار قلدری همگن می

 ام باکس . نتیجه آزمون4جدول 

Box's M مقدار F  داریسطح معنی 1درجه آزادی  6درجه آزادی 

600/1 110/0 1 631/61113 111/0 
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( MANCOVAهای مربوط به این فرضیه از تحلیل چندراهه )برای تحلیل آماری داده
یسه آزمون گروه آزمایش با میانگین گروه کنترل مقااستفاده شد. در این تحلیل میانگین پس

عنوان متغیر کمکی به کار گرفته شدند. که با توجه به مقدار آزمون بههای پیششده و نمره
110/0= F توان درصد می 00/0داری آزمون باکس از مقدار ر بودن سطح معنیتو بزرگ

های رعایت شرط همگنی شیب آزمون رعایت شده است کهگفت که فرض همگنی پس
 شده است.گزارش 1و  0ها الزم است که نتایج آن نیز در جداول رگرسیون و برابر واریانس

 داری اثر متغیرهای مستقلمتغیره جهت معنیهای کوواریانس چند . نتایج جدول تحلیل5جدول 

 آماره مقدار نام آزمون متغیر

F 
فرضیه 
DF 

خطا 
DF 

سطح 
 داریمعنی

مجذور 
 اتا

 گروه

00/3 090/0 111/0 اثر پیالیی  00/13 001/0 111/0 

00/3 090/0 938/0 المبدای ویلکز  00/13 001/0 111/0 

00/3 090/0 301/0 اثر هتلینگ  00/13 001/0 111/0 

ترین ریشه بزرگ
 خطا

301/0 090/0 00/3  00/13 001/0 111/0 

توان چنین می 0آمده حاصل از جدول شماره دستهای بهبا تأکید بر سطح معناداری
های رفتارهای قلدری تفاوت معناداری مقیاسعنوان نمود که حداقل بین یکی از یکی خرده

هایی که تفاوت معنادار دارند، از آزمون تحلیل مقیاسخردهوجود دارد. برای دست یافتن به 
 کوواریانس استفاده شده است.

های آزمایش و های نمرات گروه. نتایج آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیره روی میانگین6جدول 
 کنترل

 سطح معناداری F میانگین مجذورات df مجموع مجذورات متغیرها

 گروه
 031/0 901/1 193/600 6 193/600 آزمون قلدریپس

 011/0 101/0 811/10 6 811/10 آزمون قربانیپس

 000/0 916/8 998/13 6 998/13 آزمون نزاعپس

 خطا
   111/16 10 361/100 آزمون قلدریپس

   919/3 10 901/619 آزمون قربانیپس

   100/9 10 186/311 آزمون نزاعپس

 کل
    00 31033 آزمون قلدریپس

    00 1069 آزمون قربانیپس
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 سطح معناداری F میانگین مجذورات df مجموع مجذورات متغیرها

    00 8116 آزمون نزاعپس

طور که در جدول فوق هماندهد نگاره فوق نتیجه آزمون فرضیه تقابل را نشان می
دار است است که تقابل معنی 00/0تر از کوچک Fداری مقدار شود سطح معنیمشاهده می

 متغیر رفتار قلدری بین دو گروه آزمایش و کنترلآزمون ابعاد که پس از تعدیل نمرات پیش
ذار بوده آزمون بعد نزاع بیشتر تأثیرگتفاوت معناداری وجود دارد که البته این تفاوت در پس

زم به ذکر شود. همچنین الاست؛ بنابراین فرض صفر مبنی بر عدم تفاوت بین دو گروه رد می
 %6/66، برای متغیر قربانی برابر %1/1برابر  است که مجذور اتا و شدت اثر برای متغیر قلدری

 بوده است. %3/61و برای متغیر نزاع برابر 

های خودمدیریتی بر مقبولیت اجتماعی در دانش آموزان آیا آموزش مهارت سؤال دوم:
 پسر زندانی تأثیر دارد؟

 ها. آزمون لون جهت فرض برابری واریانس7جدول 

 داریسطح معنی 1آزادی  درجه 6درجه آزادی  F مقدار متغیر

 098/0 18 6 601/3 مقبولیت اجتماعی

( ANCOVAهای مربوط به این فرضیه از تحلیل کوواریانس )برای تحلیل آماری داده
یسه آزمون گروه آزمایش با میانگین گروه کنترل مقااستفاده شد. در این تحلیل میانگین پس

داری آزمون لون از مقدار تر بودن سطح معنیو بزرگ F= 601/1شده. که با توجه به مقدار 
 آزمون رعایت شده است.توان گفت که فرض همگنی پسدرصد می 00/0

های خودمدیریتی بر مقبولیت . آزمون کوواریانس تک متغیره برای تأثیر آموزش مهارت8جدول 
 اجتماعی

 منبع تغییرات
مجموع 

 مجذورات

درجه 
 آزادی

میانگین 
 مجذورات

مقدار 
F 

سطح 
 داریمعنی

مجذور 
 اتا

توان 
 آماری

 991/0 696/0 061/0 831/1 091/81 1 606/691 مقدار ثابت

 101/0 019/0 108/0 360/6 196/11 6 196/11 مقبولیت اجتماعی

 939/0 630/0 066/0 008/9 819/611 6 819/611 هاگروه

     011/68 19 811/890 خطا
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 منبع تغییرات
مجموع 

 مجذورات

درجه 
 آزادی

میانگین 
 مجذورات

مقدار 
F 

سطح 
 داریمعنی

مجذور 
 اتا

توان 
 آماری

      00 10111 کل

برای تقابل اثر آموزش  Fهمچنان که در نگاره فوق آمده است مقدار آزمون 
و  008/9های خودمدیریتی بر مقبولیت اجتماعی در دانش آموزان پسر زندانی برابر مهارت

توان درصد می 0است؛ بنابراین با احتمال خطای  p<00/0( 066/0داری آن نیز )سطح معنی
خودمدیریتی بر مقبولیت اجتماعی در دانش آموزان پسر  هایمهارتآموزش گفت که تقابل 

ـی ها به ایـن معنداری داشته است. مجذور اتا )اندازه اثر( در این تحلیلزندانی تأثیر معنی
آزمون ناشـی از تغییرات عضویت گروهـی اسـت که چه مقـدار از تغییـرات نمـرات پس

آزمون را ناشی از تغییرات پس %63ایج )گـروه کنتـرل یـا آزمـایش( است که در این نت
 شود.می

 گیریو نتیجه بحث
های خودمدیریتی بر کاهش رفتار قلدری، نتایج مطالعه حاضر نشان داد که آموزش مهارت

 های خودمدیریتی بر رفتار قلدری در تحقیقاتقربانی و نزاع مؤثر بود. تأثیر آموزش مهارت
؛ هاشمی، گل پرور و فتحی آذر، 6311همکاران،  ؛ بشرپور و6310)کیمیایی و همکاران، 

( نشان داده شده است که 1066؛ وایک، 1066؛ آدردیان، 6311؛ بیرامی و همکاران، 6313
 ها مبتنی بر تأثیر آموزش خودمدیریتی بر رفتار قلدری و قربانی با نتایجهای این پژوهشیافته

العه خود نشان داد که آموزش (، در مط1066تحقیقات ذکر شده همسو است. آدردیان )
 آموزان مدارسهای خودمدیریتی بر کاهش گرایش به خشونت و رفتار قلدری دانشمهارت

دیگر آموزش کنترل خشم، کنترل هیجانات، کنترل رفتارهای ناخواسته عبارتمؤثر است. به
 .دتواند در پیشگیری از جرائم مرتبط با مدارس مؤثر باشو کنترل تمایالت جنسی می

وان بیان داشت تدر زمینه اثربخشی خودمدیریتی بر رفتار قلدری و قربانی قلدری شدن می
شوند زنند و به هر دلیلی زندانی میکه نوجوانانی که دست به کارهای خالف و نادرست می

آیند، معموالً از بازداری ضعیفی برخوردار هستند و عملکرد مجری حساب میو مجرم به
ا با مشکالتی مواجه است که توان خودتنظیمی و کنترل روی هیجانات همرکزی در مغز آن

کند. در نتیجه این افراد در حین ارتکاب جرم، کنترلی بر روی احساسات ها صلب میرا از آن
صورت یک عمل ناصحیح و خود ندارند و گاهی هیجانات منفی فروخورده خود را به
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های وان عنوان نمود که آموزش مهارتتدهند، در چنین مواقعی میتکانشی بروز می
توان نقش عظیمی را در کسب بازداری، ایجاد روابط متعادل و کارکرد خودمدیریتی می

درست مجری مرکزی ایفا کند. همچنین یکی از علل بروز رفتار قلدری و قربانی شدن ناشی 
ار قلدری در دهد، برای مثال رفتهای رفتاری و هیجانی از خود رخ میاز برخی ناآگاهی
در  کند. از سوی دیگر، اینصورت رفتاری خارج از کنترل فرد بروز میبسیاری از موارد به

های آموزشی برنامه حالی است که برای نمونه آموزش خودکنترلی یکی از جنبه
(. همچنین 6310تواند بر کاهش رفتار قلدری مؤثر باشد )حاتمی، خودمدیریتی است که می

واند بر تهای خودمدیریتی میعنوان یکی دیگر از جنبهحل مسئله نیز به هایآموزش شیوه
 که غالب زندانیانی که به دلیل مواردیرفتار قلدری در بین زندانیان مؤثر باشد. ازآنجایی

های ای در مهارتشوند، دارای مشکالت عمدهوجرح عمدی وارد زندان میچون ضرب
که  شوند. این در حالی استعنوان افراد قلدر شناخته میحل مسئله هستند و این زندانیان به

تواند با تأثیر (، لذا خودمدیریتی می6389ها در حل مسئله مشکل دارند )آراسته و شریفی، آن
آموزان ها کاهش دهد. همچنین دانشهای حل مسئله، میزان قلدری را بین آنبر شیوه

خشم و پرخاشگری و هیجانات خود را در  های خودمدیریتی،توانند با فراگیری مهارتمی
 های مختلف مدیریت کنند و از نزاع و درگیری پرهیز کنند.موقعیت

های نشان داد که آموزش مهارتدر مورد یافته مرتبط با فرضیه دوم نیز، نتایج 
 آموزان پسر زندانی مؤثر است، این یافته با نتایجخودمدیریتی بر مقبولیت اجتماعی دانش

؛ کندی 6310؛ شکر بیگی و امیری،6310ت بسیاری )زرگر شیرازی و سراج خرمی، تحقیقا
( همسو است. برای نمونه اوموتند، پیلومنا 1060؛ اوموتند، پیلومنا و اولیا، 1061و همکاران، 

های (، در پژوهش خود که با هدف بررسی اثربخشی آموزش مهارت1060و اولیا )
و میزان پذیرش اجتماعی نوجوانان دارای اختالل  های اجتماعیخودمدیریتی بر مهارت

های خودمدیریتی به کاهش رفتاری انجام دادند به این نتیجه رسیدند که آموزش مهارت
رفتارهای مرتبط با عدم مقبولیت اجتماعی همچون خشونت، قلدری، خالفکاری، وندالیسم 

شود. همچنین زور یو بدخلقی منجر شده و درنهایت موجب افزایش مقبولیت اجتماعی م
(، در مطالعه خود که به بررسی اثربخشی آموزش خودمدیریتی بر افزایش 1000هولد )

تی بر های خودمدیریپذیرش اجتماعی زندانیان پرداخت، به این نتیجه دست یافت که مهارت
ت توانند مقبولیهای اجتماعی میهای ارتباطی و پذیرش برخی نقشاساس افزایش مهارت
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ان چنین توزندانیان دارای سوءمصرف مواد را افزایش دهند. در تبیین این یافته می اجتماعی
عنوان نمود که وقتی فرد نوجوانی که دوست دارد در معرض توجه و دید از سمت جامعه 

شود، دست به کارهای نادرست اصطالح طرد میگیرد و بهتوجهی قرار میباشد، مورد بی
این حس منفی خود را تخلیه کند. در چنین شرایطی این فرد  که بتواندطوریزند، بهمی
تواند بر روی کارهای خودکنترلی داشته باشد و با انجام کارهای نادرست و عنوان نمیهیچبه

که  شود. این در حالی استناشایست بیشتر، میزان پذیرش وی از سمت جامعه نیز کمتر می
مرور اند بهتویم رفتارهایش را یاد بگیرد، میاگر چنین فردی روش مدیریت هیجانات و تنظ

ه فرد با کزمان مورد تأیید جامعه قرار گرفته و رفتارهای مخربش کمتر شود. همچنین زمانی
 هایشود، از جامعه خود بیگانه شده و به گروهواکنش عدم پذیرش اجتماعی روبرو می

های حل مسئله به شیوه های خودمدیریتی با آموزشآورد، ولی مهارتنادرست روی می
دهد که به چه نحوی با عدم پذیرش اجتماعی روبرو شوند. این آموزان یاد میدانش

دهد که عدم پذیرش اجتماعی امری است طبیعی ها به دانش آموزان زندانی یاد میآموزش
 نند،کای که در آن زندگی میهای جامعهآموزان زندانی بایستی با درک واقعیتو لذا دانش

جوانان شود مشاوران و روانشناسان حوزه نوبتوانند بهتر زندگی کنند. در این راستا پیشنهاد می
های خودمدیریتی را راستای کاهش رفتارهای قلدری و افزایش مقبولیت آموزش مهارت

 اجتماعی مورد استفاده قرار دهند.
جه به اینکه این با توتوان به این موضوع اشاره نمود که های پژوهش میاز محدودیت

های ایران صورت گرفته، لذا نتایج به سایر مناطق و مقاطع قابل پژوهش دریکی از زندان
تعمیم نیست. همچنین با توجه به گستردگی و تنوع بندهای زندان و زندانیان، امکان اجرای 
آزمایش بر روی زندانیان سایر بندها، همچون، جوانان و مخدره وجود نداشت. و اینکه 

های داخلی درزمینۀ زندان بانی در جامعۀ علمی کشور از دیگر حدود بودن پژوهشم
های پژوهش حاضر بود. عدم توانایی بررسی زندانیان زن نیز به دالیل امنیتی از محدودیت

 های پژوهش حاضر بود.دیگر محدودیت
کنان رگردد مسئوالن زندان و کاهای حاصل از پژوهش پیشنهاد میبا تأکید بر یافته

های توانند بر اساس نتایج این تحقیق آموزشهای تأمینی و تربیتی میمرتبط با ارگان
شناسان های آموزشی خود قرار دهند. همچنین روانخودمدیریتی را در اولویت برنامه

های تربیتی خود، خودمدیریتی را نیز قرار دهند و مشاوران و توانند در برنامهها میزندان
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توانند از برنامه آموزشی خودمدیریتی برای دریافت نتایج بهتر ها مین زندانشناساروان
ا هماهنگی توانند باندرکاران آموزشی و تربیتی نیز میاستفاده کنند. معلمان، مدیران و دست

های خودمدیریتی ها بر اساس تداوم آموزشهای تربیتی مرتبط با سازمان زندانارگان
یان دانش آموزان آزاد شده در جامعه را فراهم آورند. همچنین های پذیرش زندانزمینه

توانند به تحقیقات مشابهی در مناطق خود ها نیز میمحققان در سایر شهرها و سایر زندان
توانند از طریق تحقیقات آزمایشی و شبه آزمایشی تأثیر برنامۀ بپردازند. محققان آتی می

شناختی چون سالمت روان و بر روی تغیرهای روانآموزشی خود مدیریتی را بر روی سایر م
ل توانند به مقایسه نتایج حاصجامعه دختران زندانی بررسی کنند. همچنین محققان آتی می

های هها همچون برنامهای متداول در زندانهای خودمدیریتی با دیگر برنامهاز اثربخشی برنامه
 های زندگی بپردازند.آموزشی مهارت

 منابع 
پزشکی در زندانیان (. میزان شیوع اختالالت روان6389آراسته، مدیر و بیان شریفی، سقز. )

 .18-31(، 1) 1پژوهشی اصول سالمت روانی،  -فصلنامه علمیزندان مرکزی سنندج، 

های شخصیتی نوجوانان و جوانان بزهکار و (. بررسی و مقایسه نیمرخ6310آقا پور، مهدی. )
 .11-63(، 63)1 بیتی،علوم ترعادی تبریز، 

بشرپور، سجاد؛ مولوی، پرویز؛ شیخی، سیامک؛ خانجانی، سجاد؛ رجبی، مسلم و موسوی، 
های تنظیم و ابراز هیجان با رفتارهای قلدری در (، بررسی ارتباط شیوه6311امین. )

 .110-111(، 8)11، مجله دانشگاه علوم پزشکی اردبیلدانش آموزان نوجوان، 

(. قلدری در مدارس راهنمایی دخترانه: نقش 6313عالیی، پروانه. ) بیرامی، منصور و
شناسی فصلنامه روانهای فرزندپروری و ادراک از محیط عاطفی خانواده، شیوه

 .01-38(، 1)9، مدرسه

(. اثربخشی 6311بیرامی، منصور؛ هاشمی، تورج؛ فتحی آذر، اسکندر و غالمی، پروانه. )
فصلنامه  در کاهش قلدری نوجوانان دختر، PEGSآموزش مدیریت شرم بر برنامه 

 .61-6(، 11)60، شناختیهای نوین روانپژوهش

رشد مشاور  شناختی: راهبردهای خودکنترلی رفتار،(. راهبردهای روان6310حاتمی، زهرا. )
 .00-01(، 11)1، مدرسه
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 تهران: انتشارات رشد فرهنگ.

(. 6313معتمد، نیلوفر و زارعی، احمدرضا. ) ؛غریبی، طیبه ؛رزازان، نجمه؛ روانی پور، مریم
بررسی تأثیر الگوی توانمندسازی خودمدیریتی بر کیفیت زندگی نوجوانان و جوانان 

 .01-18(، 1)3، آموزش پرستاریمبتال به تاالسمی ماژور. 

(. رابطه خود اثربخشی و مقبولیت اجتماعی 6316زی، فریبا و سراج خرمی، ناصر. )زرگر شیرا
(، 9)1 ،فصلنامه علمی پژوهشی زن و فرهنگ با اضطراب اجتماعی در دانشجویان دختر.

13-98. 

بررسی اثربخشی درمان یکپارچه توحیدی در کاهش (. 6389نیا، محمدحسن. )شریفی
 .30-9(، 1) 6، شناسیطالعات اسالم و رواندو فصلنامه م، بزهکاری زندانیان

(. مدیریت بدن و مقبولیت اجتماعی مطالعه دانشجویان 6310شکربیگی، عالیه و امیری، امیر. )
مطالعات  شناسیفصلنامه جامعهدختر و پسر دانشگاه آزاد اسالمی و پیام نور شهر زنجان، 

 .606-80(، 1)3، جوانان

درمانی (. اثربخشی گروه6389هدی؛ فدایی، زهرا. )عاشوری، احمد؛ ترکمن مالیری، م
متمرکز بر ابراز وجود در کاهش پرخاشگری و بهبود پیشرفت تحصیلی دانش آموزان 

 .33-11(، 1)61، پزشکی و روانشناسی بالینی ایرانمجله روان دبیرستانی،

امه تقویت (. اثربخشی برن6310سلطانی فر، عاطفه. ) و کیمیایی، سیدعلی؛ رفتار، محمدرضا
 .119-303(، 1)0، مجله علوم رفتاریهوش هیجانی بر کنترل رفتار قلدری نوجوانان، 

(. بررسی همبستگی قلدری در 6313عارفی، مژگان. ) و زاده، هالهپرور، محسن؛ رفیعگل
پژوهشی  مجلهبیمارستان با شکایات جسمانی و بهزیستی عاطفی در بیمارستان زن، 

 .331-318(، 1)61، دانشگاه شهید بهشتی

شناسی نوجوانان و جوانان در زندان تبریز: بررسی علل (. جرم6311محمودی، حجت. )
، ها، تبریزشناختی، دومین همایش زندان و توانمندسازی زندانیان، سازمان زندانروان
 ماه.بهمن
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