
  Quarterly of Educatinal Psychology تربیتی شناسیروانفصلنامه 

 Allameh Tabataba’i University دانشگاه عالمه طباطبائی

 Vol. 13, No. 47, Springer 2018 73 تا 49، ص 97بهار ،هفتمچهل و  شماره سیزدهم، سال

 

اجتماعی بر سازگاری و  حل مسئلۀآموزش اثربخشی 
 آموزان زورگوخودکارآمدی دانش

 3زادههنگامه محرم ،2اسماعیل سلیمانی ،1علی شیخ االسالمی

 16/01/1317تاریخ پذیرش:  01/07/1316تاریخ وصول: 

 چکیده

رآمدی و خودکا بر سازگاری اجتماعی حل مسئلۀ آموزش پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی
آزمون با گروه پس-آزمونبا طرح پیشآزمایشی نیمه، روش پژوهش انجام گرفت.آموزان زورگو دانش

تحصیلی در سال آبادسدر مدارس شهر پار ان زورگوآموزدانشرا تمامی آماری پژوهش  جامعۀ. بودکنترل 
گیری تصادفی ه از روش نمونهبا استفادزورگو آموز دانش 33ها از میان آنکه  دادندتشکیل می 19-1313

نفر(  16نفر( و گروه کنترل ) 16در گروه آزمایش )طور تصادفی انتخاب شده و به، ایای چندمرحلهخوشه
سازگاری  پرسشنامۀ، زورگویی تجدیدنظر شدۀها از مقیاس آوری دادهبرای جمع. جایگزین شدند

 حل مسئلۀتحت آموزش  جلسه 8 درآزمایش گروه  .شداستفاده خودکارآمدی  پرسشنامۀ آموزان ودانش
ها با روش داده و در طی این جلسات به گروه کنترل هیچ نوع آموزشی داده نشد. قرار گرفت اجتماعی

متغیری واریانس چندوکنتایج تحلیل  آماری کوواریانس چندمتغیری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
اجتماعی و هیجانی( و ، )تحصیلی روه کنترل در سازگاریان گروه آزمایش و گآموزدانشبین  نشان داد

تفاوت معناداری وجود دارد. به عبارت دیگر میانگین  اجتماعی و هیجانی(، )تحصیلی خودکارآمدی
 .بودافزایش یافته  اجتماعی حل مسئلۀگروه آزمایش بعد از آموزش  خودکارآمدیهای سازگاری و مولفه

 خودکارآمدیسازگاری و  تواندمی اجتماعی موزش حل مسئلۀآاست که  از آن این نتایج حاکی
 د.تعدیل کن را آموزان زورگودانش

 زورگوآموزان دانش، خودکارآمدی، سازگاری، اجتماعی مسئلۀحل : واژگان کلیدی
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 مقدمه
یک ، ان به یکدیگر است که در آنآموزدانش 1زورگویی، های رفتارییکی از پدیده

کند. میتکرار  آموزدانشیک یا چندین  ۀفی را مکرراً درباررفتارهای من آموزدانش
کشیدن ، کالمی نظیر خیره نگاه کردنع وسیعی از رفتارهای غیررفتارهای منفی شامل تنو

های فیزیکی ای تا حملهرابطه هایآزار و اذیت، مسخره کردن، لقب دادن به دیگران، مو
 (.1311، االسالمی و موسویشیخ، لیمانی؛ به نقل از س3010، 3و لیمبر سالوی) دباشمی

مدت و رغم پیامدهای کوتاههای پیچیده در مدارس است که علییکی از پدیده زورگویی
های اخیر توجه تا سال، 3و قربانی زورگوان آموزدانشبلندمدت آن برای هر کدام از 

و قربانیان  زورگوچندانی در مدارس دریافت نکرده بود. این پدیده عالوه بر کودکان 
اثرات منفی دارد و همین مسئله نیز ، موقعیت نیز 9ان تماشاگرآموزدانشبر روی سایر ، هاآن

، و همکاران 6؛ هانیش3003، 1آدامز-دوپر و مایر) اهمیت موضوع را دو چندان کرده است
ن پردازان ایو دیگر نظریه 8اولویوس ۀبراساس نظری(. 3008، 7الد و پلتیر-؛ کوچندرفر3001
طور منظم و در ت که بهوسیعی از رفتارهای مخرب اس ۀزورگویانه شامل پهنرفتار  ،حوزه

کالمی و عاطفی یا ، زمانی باعث قربانی شدن افراد به سه شکل جسمانی ۀیک دورۀ گسترد
عنوان نوعی رفتار به زورگویی(. در این میان 3013، 1بریت و الیویرا) شودمیشناختی روان

و شامل عدم تعادل ، تکراری، شود که عمدیمیو پرخاشگرانه تعریف آمیز خشونت
یکی از  زورگویی (.3013، 10النوتی و لوک، وانگ) و قربانی است زورگوقدرت بین فرد 

تواند در میجهانی است که  مسئلۀمهمترین مسائل شایع در مدارس امروزی است و یک 
شود. میص و یا شهر و روستا منحصر نخا ۀی مشاهده شود و به جامعه یا موسساهر مدرسه

افراد  ۀدر صورتی که تحصیل در مدارس امن و به دور از خطر و اضطراب حق طبیعی هم
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مهمتر  مسئلۀ( و 3011، 3؛ به نقل از چراغی و پسکین3001، 1اورپیناس و هورنه) است
 یابدمی ی خارج از مدرسه هم گسترشهابه محیط زورگوافراد  ۀکه رفتار پرخاشگراناین

( گزارش کرده است که بیشترین 3006) 3ای آتیکدر مطالعه(. 3013، بریت و الیویراو)
( نیز نشان داده است 3001) 9زورگویی کالمی بوده است. همچنین کارتال، نوع زورگویی

درصد( بوده  1/30) فحش دادن، مسخره کردن، زورگویی لقب دادن ۀترین شیوکه معمول
، یطورکلّ( قرار داشتند. بهدرصد 1/11) هل دادن و لگدزدن، زدناست. پس از آن کتک 

د که مورد زورگویی کالمی نکرداز دختران گزارش درصد  3/98درصد از پسران و  67
دختران درصد از  9/90درصد از پسران و  17اند. از نظر زورگویی فیزیکی نیز قرارگرفته

هل داده شدن و لگدخوردن( ، نکتک خورد) ند که مورد زورگویی فیزیکیگزارش کرد
 که دادند نشان (1313) بفرویی و خضری برزگر ایدر ایران در مطالعهاند. قرارگرفته

 تمسخر، درصد( 93) نداد لقب برای ترتیببه، پسران در زورگویی وقوع میزان باالترین
 باشد.میدرصد(  39) ضرب و شتم درصد( و 36) فحش، درصد( 93)

 منفی رفتار و شناختیروان پیامدهای گزارش مملو از، رگوییزو ۀزمین در پژوهش

 در ترهستند وخشمگین زورگوها، است. مخصوصاً زورگویی در درگیر انآموزدانش

 سلوک بیشتری و رشد مشکالت دارای، نیستند زورگویی درگیر که هاییآن با مقایسه

 مشکالت و شناختی مشکالت دارای افسردگی و اضطراب هستند و هاقربانی و هستند

 زورگویان سازگاری کمتری دارندو  دارند شدن مشکلاجتماعیدر  و داشته یابیدوست
 (.3010، 1ریگبی)

کند و بر آموزان مشکالت قابل توجهی ایجاد میزورگویی برای بسیاری از دانش
بر عملکرد ، خانوادگی آنان و سپس در بزرگسالی، هیجانی، اجتماعی، عملکرد شناختی

طور کامل ان این اختالل هنوز بهشناسی و درمگذارد. سببها تأثیر میی و زناشویی آنشغل
به شناخت بهتر بسیاری از ، رسد شناخت بهتر زورگوییمشخص نشده است و به نظر می

ای و سایر اختالالت اختالل نافرمانی مقابله، همچون اختالل سلوک، ی همبودهااختالل
رفتارهای ، مصرف مواداین افراد در معرض خطر سوءکه  چرا ؛کندرفتاری کمک می

                                                           
1. Orpinas & Horne 

2. Cheraghi & Piskin 

3. Atik 

4. Kartal 

5. Rigby 



 97بهار ، هفتم تربیتی، سال سیزدهم، شماره چهل و شناسیروانفصلنامه                                                    02

در  1ضداجتماعی و سایر اختالالت روانپزشکی هستند. بیش از سه دهه است که زورگویی
تواند بر زندگی و عملکرد که به شکل جدی می، اجتماعی مسئلۀمدارس به عنوان یک 

ای شناسایی شده است. ستردهبه طور گ، آموزان دبستانی تأثیر منفی بگذاردبسیاری از دانش
پژوهشگران تصمیم گرفتند که ، 1180 ۀدر کشور نروژ در ده 3به دنبال کار دن اولویوس

ای بر ضد زورگویی را در مدارس اجرا کنند. تعداد قابل توجهی از چنین ی مداخلههابرنامه
ت. تحقیقات از و استرالیا در حال انجام اس، آمریکای شمالی، اکنون در اروپامداخالتی هم

، ریگبی) آن زمان تاکنون بیشتر در مورد ماهیت زورگویی و رنج حاصل از آن بوده است
موزان آاخالت افزایش توان سازگاری دانشیکی از اهداف این مد (.3009، اسمیت ؛3010

را سازگاری  هافمن باشد.می ایویژه محیط کالسی و مدرسهی اجتماعی بههادر محیط
ی شناختی و رفتاری برای کنترل فشارهای خاص بیرونی یا هاتالش ۀوستپیتغییر دادن 

تر داند و به زبان سادهمی، کننده یا فراتر از توانایی شخصی ارزیابی شوندکه خسته درونی
به نقل از  ؛3000، هافمن) ی مؤثرهاسازگاری تالشی است برای کنترل استرس به شیوه

برای تغییر فعالیت در راستای انطباق با محیط است که در سازگاری تمایل  (.1383، حبیبی
 (.1316، و همکاران نژادشود )تقیواقع پاسخی به تغییرات محیط پیرامون محسوب می

سازگاری اجتماعی شامل سازگاری فرد با محیط اجتماعی خود است که این سازگاری 
ی هیجانی سالمت روانی ممکن است با تغییر دادن خود و یا محیط به دست آید. سازگار

به  ؛استو افکار  هافعالیت، رضایت از زندگی شخصی و هماهنگی میان احساسات، خوب
فرد ثبات عاطفی پیدا ، هایی که توسط آنهاسازگاری هیجانی یعنی مکانیزم، عبارت دیگر

گذار یرجانی از عوامل تعیین کننده تأثی اجتماعی و هیهاو شایستگی ها. توانمندیکندمی
هدف  (.1381لطفی و اکبری، صفوی، موسوی) شوندمیبر سازگاری تحصیلی محسوب 

ان آموزدانشرگو افزایش خودکارآمدی این ان زوآموزدانشدیگر مداخالت مرتبط با 
 تواند باشد.می

، االسالمی و رمضانی؛ به نقل از شیخ1117بار توسط بندورا )لینخودکارآمدی او
های خود برای انجام نظر او خودکارآمدی باور فرد به توانایی به( مطرح شد. 1316

در واقع مفهومی است که افراد از توانایی  خودکارآمدیآمیز یک عمل است. موفقیت

                                                           
1. bullying 

2. Dan Olweus 
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، تفکر ۀثیرگذاری بر شیوأعالیت دارند و این باورها موجب تد برای انجام کار و فخو
قمری ، االسالمی؛ به نقل از شیخ3011 ،)استروبل شودمی انگیزش یا رفتار فرد نیز، احساس

ایی توان ۀای از احساس تسلط فرد دربارخودکارآمدی درجه (.1311، دیگیوی و محمّ
اطمینانی است  ۀعبارت دیگر خودکارآمدی درجباشد. بهنظر میانجام عملکردهای مورد

تایج مورد رفتار خاصی را با توجه به موقعیت معین به اجرا گذاشته و انتظار ن، که شخص
(. شواهدی وجود دارد که باال رفتن سطح خودکارآمدی 3001، 1بندورا) دباش نظر را داشته

، (ی خرازیترجمه؛ 1388، 3گالوربرونتینگ و ) شودباعث افزایش انگیزش تحصیلی می
نشان  ایجداگانه هر کدام در تحقیقات (3000) 9والترزکرستوفر و ( و 3000) 3پاجارس

 رفتاری در افزایش باورهای خودکارآمدی تحصیلی مؤثرند.-های شناختیهکه مداخل ندداد
توان برای افراد میهای درمانی است که اجتماعی از جمله روش-تدابیر درمانی روانی

ی هازورگو استفاده نمود. در این نوع تدابیر برای درمان زورگویی بر آموزش مهارت
ی اجتماعی و کاهش یا تنظیم هایری مهارتیادگ، کنترل خود، ضروری مانند توجه کردن

ها اصالح محیط و فراهم ساختن . هدف این شیوهی اجتماعی تأکید دارندهابهتر فعالیت
توانند در های کنترل خود را که میهای سازماندار برای کودکان است تا مهارتفرصت

نوعاً مدیریت ، عیاجتما-های روانیبیاموزند. درمان، کار گیرندهای جدید بهموقعیت
های کالسی سازمان یافته برنامه، دهند و ممکن است آموزش والدینرفتاری را آموزش می

 ؛1389، کندال) ها داشته باشندهای شناختی و اجتماعی نقشی مهم در آنو آموزش مهارت
های درمانی ایجاد تغییراتی است که در نجاریان و داودی(. در حقیقت هدف برنامه ۀترجم

 دهد.اما این وضعیت همیشه روی نمی، های مختلف تداوم داشته و پایدار باشندوقعیتم
درمان و بهبود بخشیدن به  نۀطور گسترده در زمی-رویکردهای درمانی مختلفی به

 1اجتماعی مسئلۀحل آموزش ، یکی از این رویکردها ؛اندسالمت روانی افراد به کار رفته
تواند مؤثر باشد. و درمان برخی از اختالالت رفتاری می که در افزایش سالمت روانی است

عنوان یک فرآیند اجتماعی را به مسئلۀحل ( 3009) 6الیوارس-ویدنزو و مای، زوریالدی

                                                           
1. Bandura 

2. Glaver & Bronting 

3. Pajares 

4. Christopher & Walters 

5. social problem solving training 

6. D’Zurilla, Nezu & Maydeu-Olivares 
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در  های مؤثر برای حل مشکالت خاص که افرادحلرفتاری برای شناسایی راه-شناختی
های بالقوه انواع پاسخ، این فرآیندکنند. تعریف می، شوندزندگی روزمره با آن مواجه می

ب دهد و احتمال انتخاساز را در دسترس قرار میمؤثر برای سروکار داشتن با موقعیت مسئله
زوریال دهد. طبق مدل دیهای متناوب را افزایش میحلمؤثرترین پاسخ از میان این راه

نسبتاً مستقل یعنی  ۀمدو فرآیند عد ۀوسیلهپیامدهای حل مسئله در جهان واقعی عمدتاً ب
های مختلف حاکی از آن است شود. نتایج پژوهشگرایش به مسئله و حل مسئله تعیین می

است؛ به عبارت  اجتماعی مسئلۀحل که سازش یافتگی اجتماعی تحت تأثیر تفکر مبتنی بر 
تواند سبب می اجتماعی مسئلۀحل های سازی محیط اجتماعی از لحاظ مهارتغنی، دیگر
، و همکاران 3؛ ماژو1117، و همکاران 1پارک) گیری سازگاری اجتماعی شودشکل
1118.) 

، دریافتند که الگوهای نادرست در پردازش اطالعات اجتماعی ن بسیاریامحقق
نقش ، گیری سازش نایافتگیو استدالل اجتماعی در شکل اجتماعی مسئلۀحل راهبردهای 

، 1؛ تگالسی و راتمن3001، و همکاران 9؛ گرانت3000، 3پاکساالتی) کنندای ایفا میعمده
کند که توانایی حل گیری می( نتیجه3003) 7. بارکر(3001، 6فلچر و فرنچ، ؛ هاروی3001

ساله حاکی از آن بود مسئله تأثیر مستقیمی بر سازگاری داشته است. همچنین پیگیری یک
( گزارش 3001) 8لچر و سوانسونف، الیوت، که تأثیر تا یک سال بعد ادامه یافته است. دریر

منفی و سازگاری ضعیف رابطه وجود دارد و  مسئلۀحل گیری ند که بین جهتکرد
و  1سازگاری مؤثر و کارآمد است. بلزر ۀبینی کنندمثبت پیش مسئلۀحل های مهارت

 مسئلۀحل به استثنای  اجتماعی مسئلۀحل اضطراب و ابعاد ، ( بین نگرانی3003) همکاران
دو مدل ، (3006) 10و همکاران داری به دست آوردند. ساخودولسکیرابطه معنی ،منطقی

اجتماعی را در کودکان مورد  ۀلئاجتماعی در مقابل آموزش حل مس هایآموزش مهارت
                                                           
1. Park 

2. Major 

3. Pakaslahti 

4. Grant 

5. Teglasi & Rottman 

6. Harvey, Fletcher & French 

7. Barker 

8. Dreer, Elliot, Fletcher & Swanson 

9. Belzer 

10. Sukhodolsky, Golub, Stone & Orban 
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له روش مؤثرتری است. ئاین نتیجه رسیدند که آموزش حل مسآزمایش قرار دادند و به 
 انآموزدانشاعی را بر اختالل رفتاری اجتم ۀلئ( تأثیر آموزش حل مس1383) محمدی

اجتماعی اختالل رفتاری  ۀلئبررسی کرده و به این نتیجه رسید که آموزش حل مس
های همچنین نتایج پژوهشی حاکی است که مداخله دهد.ان را کاهش میآموزدانش

رمزای ) شودرفتاری بر باورهای خودکارآمدی تأثیر دارد و باعث افزایش آن می-شناختی
پژوهشی با عنوان  ( در3013) 3واکسمن. (3008، و همکاران 3؛ نیجمی3007، 1و روزتامین

 هاکه این آموزش داد نشان "ان نابهنجارآموزدانش بر اجتماعی یهاآموزش مهارت تأثیر"
 آموزش یهاشیوه از است. استفاده مؤثران آموزدانشدر کاهش نابهنجاری رفتاری 

 به و تمرین تکرار، مثبت تقویت، نقش بازی، الگوسازی ننداجتماعی ما یهامهارت

 با مؤثر تطبیق و دیگران با مثبت روابط اجتماعی گسترش و ایجاد در، انآموزدانش

راد، طهماسیان و صالح رحمتی، ادیب کند.می کمک، دیگران و انتظارات شرایط
زندگی بر سازگاری  یهاآموزش مهارت تأثیر"( در پژوهشی با عنوان 3010) 9پورصدق

سازگاری اجتماعی ، ی زندگیهابه این نتیجه رسیدند که آموزش مهارت "اجتماعی
جمعی زیاد ی گروهی و دستههاها را به بازیکودکان را بیشتر کرده و عالقه و انگیزه آن

( بر روی کارگران سالخورده نشان 3011) و همکاران 1هاسدر پژوهشی کول کند.می
مثبت  تأثیرخودکارآمدی و نگرش مثبت کارگران بر له ئموزش حل مسآکه دادند 

له ئآموزش حل مس تأثیر"با عنوان در پژوهشی ( 3011) و همکاران 6ماتاجی معناداری دارد.
له بر خودکارآمدی ئنشان دادند که آموزش حل مس "بر خودکارآمدی رفتاری زنان چاق

بین  ۀرابط ۀدر زمین معنی داری دارد. تأثیر رفتاری زنان گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل
ی گوناگون اختالالت هااجتماعی و اختالالت بالینی شواهد تجربی در حوزه ۀلئحل مس

له ئناسازگاری و مهارت حل مس یشامل رابطه هاروانی وجود دارد. بعضی از این حوزه
؛ سلیگمن و 3001، ؛ شلدون و همکاران3003، 8؛ اسنایدر و لوپز3003، 7کروگر) است

                                                           
1. Ramsay & Rostain 

2. Nijmei 

3. Waxman 

4. Rahmati, Adibrad, Tahmasian & Saleh Sedghpour 

5. Koolhaas 

6. Mataji, Taghdisi, Shidfar & Gohari 

7. Kruger 

8. Snyder & Lopez 
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، ؛ شورت و همکاران1110، 3؛ دوناهو و همکاران3001، 1؛ الیوبومسکی3000، همکاران
 (.1383، ؛ به نقل از محمدی1111

؛ 1111؛ ایوانس و شورت، 3003های قبلی )باکر، بنابراین، با توجه به اینکه پژوهش
دهد که ان می( نش1383؛ به نقل از محمدی، 3؛ ریچارد و داچ1181کورا و سالبی، 

با توجه به اجتماعی ارتباط تنگاتنگی دارد و  ۀلئزگاری اجتماعی با توانمندی حل مسسا
این  پژوهشاصلی در این  ۀلئمس، های اجتماعی مشکل دارنداینکه افراد زورگو در مهارت

اجتماعی سازگاری و خودکارآمدی  ۀلئبا آموزش حل مس توانمیاست که آیا 
 د؟یا بهبود بخشان زورگو رآموزدانش

 روش
آزمون با گروه کنترل است. پس-آزمونو با طرح پیشآزمایشی نیمهپژوهش از نوع  روش

 مستقل و سازگاری اجتماعی به عنوان متغیر ۀلئمس حل آموزش گروهی در این پژوهش
وابسته در نظر گرفته  اجتماعی و هیجانی( و خودکارآمدی به عنوان متغیرهای، )تحصیلی

زورگو( دختر ) ان غیرمنضبطآموزدانشتمامی آماری پژوهش حاضر شامل  ۀعشدند. جام
 بود. 1313-19تحصیلی آباد در سالم( شهر پارسم و سوّهای دوّسال) ۀم متوسطدوّ ۀدور

آماری  ۀدختر زورگو بود که از میان جامع آموزدانش 33شامل  پژوهش حاضر ۀنمون
معلمان و ، براساس نظر معاونانسپس  سه انتخاب ومدر 8ابتدا  انتخاب شد. به این ترتیب که

براساس مقیاس ان داشتند و آموزدانشانضباطی که این  ۀبراساس پروند و مشاوران
زورگو  آموزدانش 33 ،(30 برش ۀبا نقط مربوط به تشخیص زورگویی سؤال 1) زورگویی

آزمایش و کنترل  صورت تصادفی ساده در دو گروهان انتخاب و بهآموزدانشاز میان این 
نفر باشد  11توجه به اینکه در تحقیقات آزمایشی حداقل نمونه بایستی  گمارده شدند. با

نفر  16پذیری نتایج برای هر گروه به خاطر افزایش اعتبار بیرونی و تعمیم، (1383، )دالور
 شد: استفاده هاداده آوریجمع برای زیر هایابزار از پژوهش این در(. =33n) انتخاب شد

                                                           
1. Lyubomirsky 

2. Donahoe 

3. Richard & Duch 
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 ۀپرسشنام :)R-OB/VQ( 1قربانی اولویوسزورگو/ ۀتجدید نظرشد ۀپرسشنام( الف
 ۀاما پرسشنام ؛ای بودرتبه 1ماده و یک مقیاس  90( دارای 1186، اولویوس) اولویوس ۀلیاوّ

 ۀاست. پرسشنام ایدرجه 3یک مقیاس  ماده دارد و دارای 18 آن ۀو کوتاه شد نظرتجدید
« در چند ماه گذشته»ها کند که آیا آنآموزان سئوال میس از دانشزورگو/قربانی اولویو

اند. یا توسط دیگران مورد زورگویی واقع شده، انددیگران را مورد زورگویی قرار داده
ماه  3یا  3ها در طی سؤاالت که به بهترین وجه طرز تفکر یا احساس آن آموزان بهدانش

ترین و اولویوس مهم ۀدهند. پرسشناممیپاسخ ، کندگذشته تاکنون را بیان می
سوری و ، ای رضاپورباشد. در مطالعهیابی زورگویی در جهان میترین زمینهپراستفاده
اب زورگویی و قربانی ی ارتکهافارسی مقیاس ۀمنظور روانسنجی نسخ( به1313) خداکریم

مذکور از  ۀنامارس راهنمایی نشان دادند پرسشزورگویی الویوس در مد ۀشدن پرسشنام
( 1313) چالمه ایدر مطالعهدر ایران سنجی قابل قبولی برخوردار است. خصوصیات اعتبار

بخشی بین ابعاد مقیاس این مقیاس حاکی از همبستگی رضایتروایی همگرای  نشان داد
، . برای تعیین روایی همزمان مقیاسوجود دارد این مقیاس کل ۀنویز با نمرایلیزورگویی 
کار رفت که حاکی از هپرخاشگری ب ۀبا پرسشنام زورگوییابعاد مقیاس  همبستگی

سازی و بازآزمایی برای کل مقیاس دونیمه، همبستگی مطلوبی بود. ضرایب آلفای کرونباخ
پایایی این پرسشنامه را  ( نیز1311) زادهنوسان داشت. سروش 10/0تا  63/0و ابعاد آن بین 

. دست آوردهب 83/0اده از ضریب آلفای کرونباخ برابر بازآزمون با استف-به روش آزمون
دست آمد که بیانگر پایایی هب 71/0همچنین در تحقیق حاضر ضریب آلفای کرونباخ برابر 

 ۀمورد مطالعه بود. در مطالع ۀمه برای ارزیابی زورگویی در نمونمطلوب و قابل قبول پرسشنا
ان زورگو آموزدانشظور تشخیص منمذکور به ۀپرسشنامزورگویی  سؤال 1حاضر از 

، پرسشنامه ۀبرش توسط سازند ۀچنین با توجه به تعیین نکردن نقطو هم استفاده شده است
 .گرفتبرای این مطالعه مدنظر قرار  30برش  ۀنقط

در سال این پرسشنامه توسط سینها و سینگ آموزان: سازگاری دانش ۀپرسشنام( ب
ن پرسشنامه دارای شده است. ای هنجاریابیمه و ( ترج1118و توسط کرمی ) تدوین 1113

 ۀآموزان ضعیف در سه حوزا از دانشآموزان با سازگاری خوب رو دانش استسؤال  60
کند. ضریب پایایی این آزمون با روش هیجانی و تحصیلی( جدا می، سازگاری )اجتماعی

                                                           
1. Olweus Bully/Victim Questionnaire.Revised (OB/VQ.R) 
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، نقل از کرمی گزارش شده است )به 13/0 و 11/0ترتیب به دونیمه کردن و بازآزمایی 
( در پژوهش خود ضریب بازآزمایی و ضریب کودر 1381) چنگ (. فوالد1118

ای بررسی براست.  کردهگزارش  83/0و  81/0به ترتیب ریچاردسون را برای این پرسشنامه 
از روش تحلیل عاملی  (1387چهاردولی و عطاری )، گیری رجبیروایی این ابزار اندازه

، اجتماعی، که پنج عامل ناسازگاری عاطفی کردنداستفاده  های اصلی()تحلیل مؤلفه
ها )سه ماده( فاقد آموزشی و فردی شناسایی شدند و یک عامل هم به علت تعداد کم ماده

از واریانس مقیاس را تبیین کردند.  %39/11نامگذاری بود. پنج عامل در مجموع 
ایی درونی )همگونی( ضریب رو، نیز در پژوهش خود( 1387پورشهریار و همکاران )

اعالم  11/0، صورت تصادفی انتخاب شده بودند آزمودنی که به 70برای سازگاری کل را 
، توسط سه نفر از اساتید مشاوره، نمودند. روایی محتوایی و صوری این پرسشنامه

که این پرسشنامه برای  ندالذکر تأیید کرداساتید فوق روانسنجی و آمار تأیید شده است.
آموزان دبیرستانی اجتماعی و آموزشی برای دانش، عاطفی ۀسازگاری در سه حوزسنجش 
همچنین در  (.1381، اکبریلطفی و موسوی، صفوی) دانشگاهی قابل تأیید استو پیش

دست آمد که بیانگر پایایی مطلوب و هب 68/0حاضر ضریب آلفای کرونباخ برابر  پژوهش
 .باشدمیقابل قبول پرسشنامه 

، 1نوجوانان )موریس کودکان و س خودکارآمدی: مقیاس خودکارآمدیمقیا( ج
)خیلی بد تا خیلی  ایها به آن با یک مقیاس پنج درجهماده دارد که آزمودنی 33( 3001

اجتماعی ، مقیاس تحصیلیرسشنامه خودکارآمدی را با سه زیردهند. این پخوب( پاسخ می
ضریب باشد. می 110و حداکثر آن  33امه حداقل نمره در این پرسشنسنجد. و هیجانی می

 سه ساختاری، عاملی تحلیلدست آمده است. به 88/0فای پرسشنامه خودکارآمدی آل

 و است داده نشان موریس توسط هیجانی و تحصیلی، اجتماعی ۀحیط سه در را عاملی
محمدی ، زپورقا) است قبول قابل و مناسب صوری و محتوایی روایی براساس آن روایی

 80/0( پایایی این مقیاس را با روش آلفای کرونباخ 1310) بیگی (.1311، دوستی و
دست آمد هب 73/0حاضر ضریب آلفای کرونباخ برابر  پژوهش همچنین در گزارش کرد.

 .استکه بیانگر پایایی مطلوب و قابل قبول 

                                                           
1. Muris 
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 ۀامپرسشن ۀوسیلزورگویی و تشخیص زورگویی به ۀپاسخ به پرسشنامهای ورود: مالک
مشاوران و ، و نظر معلمان ی(اگزینه 1 سؤال 1) 90 از 30برش  ۀبراساس نقط زورگویی

، آموزان و والدین )زمان و مکان آموزش؛ پذیرش شرایط آموزش از طرف دانشمعاونان
 .طول جلسات(؛ دختر بودن

؛ رجوع به (30 ۀزیر نمر) الزم برای زورگویی ۀعدم اخذ نمرهای خروج: مالک
 درمانی دیگر و عدم پذیرش شرایط برنامه ۀبرنام ۀو اخذ دارو؛ آموزش به وسیل نپزشکروا

 براساس اظهارات خودشان(.)
با رعایت مالحظات اخالقی و بیان ، بعد از هماهنگی و کسب مجوزروش اجرا: 

آموزان رضایت دانش، هابا آگاه سازی والدین و کسب اجازه از آن، اهداف پژوهش
ان آموزدانشانضباطی  ۀجلب شد. سپس بعد از بررسی پروند وهشجهت شرکت در این پژ

آزمون تشخیصی زورگویی توسط ، مدرسه معاونمعلم و ، و جمع آوری نظرات مشاور
زورگویی  مۀدارای نمرۀ باال در پرسشنا کنندگانشرکتتکمیل شد. سپس آموزان دانش

-دارای زورگویی باال به آموزاننشو دا بالینی قرار گرفت ۀمورد مصاحب پژوهشگرتوسط 

ها و صورت تصادفی در دو گروه آزمایشی و گواه گمارده شدند. ضمن توجیه آزمودنی
 ی آموزشی شرکت نمایند.هاها درخواست شد تا در دورهاز آزمودنی، بیان اهداف پژوهش
آزمون قرار گرفته و هر دو گروه مورد مطالعه تحت پیش، های آموزشیقبل از شروع روش

یک  ۀجلس 8. آموزش در کنندمیل های مورد نظر را تکها درخواست شد تا پرسشنامهآن از
پرسش و پاسخ و انجام ، بحث و گفتگو، سخنرانی در قالب صورت آموزشبهساعته 

. در طی این جلسات به گروه کنترل هیچ نوع آموزشی داده انجام گرفتتمرینات عملی 
موزشی مورد استفاده در این پژوهش ابتدا با استفاده آ ۀالزم به توضیح است که برنامنشد. 

( توصیف شد و سپس 1171زوریال و گلدفرید )یاجتماعی توسط د مسئلۀاز مدل حل 
، 1زوریال و شیدیدیبه نقل از ( با اصالحاتی آن را گسترش دادند )1183زوریال و نزو )دی

ن، چگونگی شناسایی ای است که هدف آاجتماعی مداخله مسئلۀ(. آموزش حل 1113
باشد. ها، کنترل شرایط و توانمند کردن فرد در حل مسائل آینده میمسائل و غلبه بر آن

اوّل: معارفه و تشخیص موقعیت کلّی؛  ۀجلسخالصه جلسات مداخله بدین صورت بودند: 
درک و تفاهم  ۀزمینآموزان با پژوهشگر و فراهم کردن این جلسه با هدف آشنایی دانش

                                                           
1. Sheedy 
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دوّم: انتخاب رویکردی  ۀجلس آموزان انجام شد.ل و بیان انتظارات پژوهشگر از دانشمتقاب
صحیح نسبت به مسئله؛ اهمیت این مرحله در جایگاه اوّلین گام در حل مسئله در ابعاد 

سوّم: تعریف دقیق مسئله؛ هدف از این مرحله  ۀجلس شناختی و هیجانی، قابل توجه است.
برای مشخص شدن مسائل اصلی و کنار گذاردن مسائل  بندی مسائلآموزش اولویت

های متعدد؛ پس از مشخص حلچهارم: یافتن راه ۀجلستر و غیرمرتبط است. اهمیتکم
آموز خواسته اصلی در این جلسه با استفاده از روش بارش ذهنی، از دانش مسئلۀکردن 

حل را و مزایای هر راه رسد، ثبت کند. سپس معایبحلی را که به ذهنش میشود هر راهمی
آموزان آموزش داده حل و بازبینی؛ در این مرحله به دانشپنجم: اجرای راه ۀلسبنویسد. ج

حل شناسایی شده را، اجرا کنند. در صورت موفقیت به خودشان خواهد شد که بهترین راه
د تقویت و پاداش دهند و در صورت عدم موفقیت مراحل قبلی بازبینی شده تا مشخص شو

ششم: وارسی؛ در این مرحله، طبق الگوی حل  ۀجلساشکال در کدام مرحله بوده است. 
شود. در این آموزان زورگو در کالس تشریح میمسئله چند نمونه از مشکالت دانش

هفتم:  ۀجلسشود. ی اجتماعی فرضی تمرین میهامرحله با استفاده از ایفای نقش، موقعیت
ها مواجه بوده است، در آموز با آنهای واقعی که دانشتثبیت؛ در این مرحله موقعیت

پسخوراند گروهی و  ۀ. همچنین در این مرحله، از شیوشودکالس مطرح و تشریح می
شود که به تعمیم الگوی حل مسئله در آموزان خواسته میشود و از دانشتقویت استفاده می

آزمون. مرین و اجرای پسبندی، تهشتم: جمع ۀجلستمام مراحل زندگی، بپردازند. 
 . مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت SPSS نرم افزاردست آمده با استفاده از ههای بداده

 هایافته
های توصیفی ها در این پژوهش از شاخصها و آزمون فرضیهبرای تجزیه و تحلیل داده

تغیری )میانگین، انحراف معیار و ...( و آزمون استنباطی تحلیل کوواریانس چندم
(MANCOVAاستفاده شد ) نها در جداول ذیل آمده استآکه نتایج ه است. 

های آزمون گروهو پس آزموندر پیشسازگاری و خودکارآمدی  ابعادمیانگین و انحراف معیار  .1 جدول
 آزمایش و کنترل

  
 سازگاری

 گروه کنترل گروه آزمایش
 M SD M SD 
 03/1 81/7 873/0 31/8 آزمونپیش اجتماعی 
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 سازگاری

 گروه کنترل گروه آزمایش
 M SD M SD 
 33/1 01/8 91/1 10/10 آزمونپس  

 سازگاری
 هیجانی

 16/1 81/8 11/1 10/1 آزمونپیش
 19/1 17/1 17/1 31/11 آزمونپس 

 تحصیلی 
 /99 33/10 31/1 71/1 آزمونپیش
 89/1 06/10 98/1 71/11 آزمونپس

 
 

 خودکارآمدی

 اجتماعی
 31/1 03/16 37/1 18/11 آزمونپیش
 91/1 11/16 33/3 31/17 نآزموپس

 هیجانی
 39/1 11/18 18/1 13/18 آزمونپیش
 68/1 11/17 36/1 87/30 آزمونپس

 تحصیلی
 183/0 39/17 61/1 13/16 آزمونپیش
 76/1 67/16 71/1 93/11 آزمونپس

آموزان شود میانگین )و انحراف معیار( دانشمشاهده می (1)طور که در جدول همان
سازگاری ، (91/1) 10/10در سازگاری اجتماعی  آزموندر پس گروه آزمایش یزورگو

 31/17 ( خودکارآمدی اجتماعی98/1) 71/11سازگاری تحصیلی  ،(17/1) 31/11هیجانی 
( 71/1) 93/11 تحصیلی( و خودکارآمدی 36/1) 87/30خودکارآمدی هیجانی ، (33/3)

 بررسیل کوواریانس چندمتغیری جهت قبل از استفاده از آزمون پارامتریک تحلی .است
برای  آزمون باکسی آماره های باکس و لوین استفاده شد.از آزمون، ی آنهافرضپیش

واریانس/کوواریانس  هایشرط همگنی ماتریس ه ودار نبودهیچ یک از متغیرها معنی
 همچنین آزمون لوین (.P ،781/0=F ،31/1=BOX=181/0درستی رعایت شده است )به

( <01/0P) دار نیستابرای ابعاد خودکارآمدی و سازگاری معن Fی نشان داد سطح آماره
گروه ) هاآن است که واریانس خطای این متغیرها در بین آزمودنی دهندۀو این نشان

برای رعایت شرط  ها با هم برابرند.و گروه کنترل( متفاوت نیست و واریانس آزمایش
 ج نشان داد سطح معناداری یا ارزش احتمالی به دستهمسانی شیب خط رگرسیون نتای

 دهد مفروضۀمیکه نشان است  01/0آمده برای متغیرهای مورد مطالعه باالتر از آلفای 
تخطی ، شرط ورود برای تحلیل کوواریانس هستندی رگرسیونی که پیشهاهمگنی شیب

از آزمون  هاادهفرض برابری توزیع دجهت بررسی پیشهمچنین  .(<01/0P) نشده است
نتایج  طوریکههب بود. هاشاپیرو ویلک استفاده شد که حاکی از طبیعی بودن توزیع داده
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 تربزرگ 01/0 ازشاپیرو ویلک  آزمون یداریمعن یبررس مورد یرهایمتغ درنشان داد که 
با توجه به برقرار بودن  شده است. دییتأ هاداده عیتوز بودن نرمال فرض پس است
اثربخشی آموزش حل ها، از آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیری برای تعیین ضهمفرو
استفاده شد. نتایج آزمون تحلیل کوواریانس بر سازگاری و خودکارآمدی  اجتماعی مسئلۀ

 باشد؛معنادار می P<01/0در سطح  F یآمارهچندمتغیری اثر المبدای ویلکز نشان داد که 
ن دو گروه، حداقل در یکی از متغیرهای پژوهش تفاوت شود که بیبنابراین، مشخص می

 وجود دارد. نتایج این بررسی در جدول ذیل آمده است.

در  و خودکارآمدی ی سازگاریهابر روی مولفه ینتایج آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیر .2 جدول
 ی آزمایش و کنترلهاگروه

 SS df MS F p Eta متغیر وابسته منبع

 
 گروه
 

 380/0 001/0 11/16 01/31 1 01/31 اجتماعیگاری ساز
 911/0 001/0 10/33 16/33 1 16/33 سازگاری هیجانی

 936/0 001/0 03/30 90/11 1 90/11 تحصیلیسازگاری 
 130/0 001/0 10/30 61/91 1 61/91 خودکارآمدی اجتماعی 

 966/0 001/0 11/33 06/90 1 06/90 خودکارآمدی هیجانی گروه
 603/0 001/0 01/91 91/36 1 91/36 دکارآمدی تحصیلیخو 

گروه آزمایش  یان زورگوآموزدانشد بین شومیمالحظه  (3)همانطوریکه در جدول 
 تفاوت معناداری در سطح و خودکارآمدی سازگاری هایلفهمؤو گروه کنترل در 

(001/0P<وجود دارد. به عبارت دیگر میانگین سازگاری اجتماعی )، و تحصیلی هیجانی 
همچنین  متفاوت است. اجتماعی ی آزمایش بعد از آموزش حل مسئلۀهاگروه

 گروه آزمایش بعد از آموزش حل مسئلۀ هیجانی و تحصیلی، خودکارآمدی اجتماعی
سازگاری و های لفهمؤبه طوریکه میانگین گروه آزمایش در  ؛متفاوت است اجتماعی

 خودکارآمدی افزایش یافته است.

 گیرینتیجهو  بحث
 اجتماعی بر سازگاری مسئلۀهدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش حل 

 )اجتماعی، هیجانی و تحصیلی( تحصیلی( و خودکارآمدی، هیجانی، اجتماعی)
گروه  یان زورگوآموزدانشنشان داد که بین  های پژوهشیافته. ان زورگو بودآموزدانش
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اجتماعی و هیجانی تفاوت معناداری در ، آزمایش و گروه کنترل در سازگاری تحصیلی
اجتماعی باعث افزایش  مسئلۀحل طوریکه آموزش هوجود دارد. ب (>001/0P) سطح

ان زورگو شده است. این نتیجه در آموزدانشهیجانی و تحصیلی ، سازگاری اجتماعی
 واکسمن( قرار دارد. 3019) رایان و شین( و 3013) واکسمنهای پژوهشی راستای یافته

ان آموزدانش بر اجتماعی یهاآموزش مهارت تأثیر "با عنوان  پژوهشی در (3013)
 مؤثران آموزدانشدر کاهش نابهنجاری رفتاری  هاکه این آموزش داد نشان "نابهنجار

، نقش بازی، الگوسازی اجتماعی مانند یهامهارت آموزش یهاشیوه از است. استفاده
 روابط اجتماعی گسترش و ایجاد در، انآموزدانش به و تمرین تکرار، مثبت تقویت

 رایان و شینکند. می کمک، دیگران و انتظارات شرایط با مؤثر تطبیق و دیگران با مثبت
به  "ی زندگی بر سازگاری اجتماعیهاآموزش مهارت تأثیر"( در پژوهشی با عنوان 3019)

ن را بیشتر ی اجتماعی کودکاسازگار، ی زندگیهااین نتیجه رسیدند که آموزش مهارت
 کند.میجمعی زیاد ی گروهی و دستههاها را به بازیآن کرده و عالقه و انگیزۀ

 مسئلۀحل بر سازگاری باید گفت  اجتماعی مسئلۀحل در تبیین اثر بخشی آموزش 
حل کوشد راهآن فرد می که به وسیلۀ گشایی فرایندی شناختی استیا مسئله اجتماعی

اجتماعی بر  حل مسئلۀ یبرنامه(. 3009، پرال و ادونل) مناسبی برای یک مشکل پیدا کند
این عقیده استوار است که باید به کودکان آموزش داد که چگونه فکر کنند. شور و 

 ؛کندآرامش هیجانی را میسر می، ( عقیده دارند که توانایی فکر کردن1188) اسپیواک
کند و سالمت روان و سازگاری با از بدکارکردی روانی جلوگیری می، ابراینبن

های حل مهارت (1188)شور و اسپیواک دهد. به نظر های مختلف را افزایش میموقعیت
، های مختلف برای حل مسائل و توجه به پیامدهای مختلفعنوان توانایی خلق راهبه، مسئله

های شناختی مسائل است. افراد فاقد مهارت شناختیوانکلید تسهیل بهداشت اجتماعی و ر
دهند و از نظر اجتماعی منزوی به دیگران اهمیت نمی، تر پرخاشگر هستنداجتماعی بیش

هستند. این شرایط ممکن است به سازگاری ضعیف در مدرسه و نیز بزهکاری منجر شود 
سائل حل در مز دو راه(. توانایی تفکر به بیش ا1186، مارکوس و سوفیت، )اسپیواک

 .شودباعث سازگاری کودکان به ویژه کودکان زورگو می، روزمره
پرورش افرادی است که قادر ، مدرن آموزش و پرورشهای یکی از اهداف مهم نظام

. باشند بر مسائل و مشکالتشان در زندگی روزمره و در محیط اجتماعی به آسانی غلبه کنند
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ی غلبه بر مهارت و نگرش الزم برا، د تا دانشنکناد کمک میهای آموزشی به افراین نظام
حل بنابراین با آموزش  ؛(3007، کالیسکان و ارول، سلوک) مشکالتشان را کسب کنند

هیجانی و تحصیلی ، ان زورگو که از لحاظ سازگاری اجتماعیآموزدانش اجتماعی مسئلۀ
زندگی ) ایر افراد زندگیمعلمان و س، در برقراری روابط با همساالن، مشکل دارند

های به صورت فعالیت در گروه اجتماعی مسئلۀحل یابند. میخانوادگی و اجتماعی( بهبود 
کوچک بستر مناسبی برای دستیابی به بسیاری از اهداف ناظر بر تربیت اخالقی مانند 

گذاری به کار دیگران و در نظر گرفتن ارزش، رعایت حقوق دیگران، پذیریمسئولیت
(. 1371، ؛ به نقل از شعبانی و مهرمحمدی1183، تانر) لت در بحث و گفتگو خواهد بودعدا
مدنظر نیست. ، ویژه مسئلۀحل بخصوصی برای یک پیداکردن راه اجتماعی مسئلۀحل در 

تزاعی به دست آید که برای یک اصل یا قانون ان، مهم آن است که در اثر حل مسئله
د. به همین سبب است که یادگیری به دست آمده از حل پذیر باشهای دیگر تعمیمموقعیت

، های جدید دارد. در این رویکردپذیری بیشتری به موقعیتها انتقالاز سایر یادگیری، مسئله
ای مقدمه، شود. تمرکز بر اهداف زمان حالبا تمرکز بر اهداف زمان حال آغاز می آموزش

د روی مسئله متمرکز شوند و پس از آن کنجویان را ترغیب میاست که احتماالً درمان
شود تا از د. همچنین در این رویکرد به افراد آموزش داده مینها متمرکز شوحلد بر راهافرا

در اختیار افراد  روشی منظم برای غلبه بر مسائل استفاده کنند. این رویکرد روشی را
احساس کنترل بیشتری بر گذارد تا با مسائل در آینده به نحو مناسبی مواجه شوند و می

مسائل داشته باشند. افراد با استفاده از این رویکرد منابعی را که برای برخورد با مشکالت 
 کنند.شناسایی می، در اختیار دارند

ندجانبه برای های بسیار مؤثر و چیکی از روش آموزشیاز طرف دیگر این روش 
تواند برای انواع مختلفی از زیرا میان زورگو است؛ آموزدانشویژه مراجعان نوجوان به

مشکالت انگیزشی که با افسردگی ، اختالالت نوجوانان مورد استفاده قرار گیرد؛ خشم
مشکالت ارتباطی با ، ضعف در پیشرفت تحصیلی، تعارض بین والدین و نوجوان، اندهمراه

افروز و  ی؛ ترجمه1381، زرب) هایی از این اختالالت استهمساالن و سازگاری نمونه
آزاد فالح و ، کهرازی، (1381) محمودی راد، (1187) و همکاران علوی(. کازدین

در تحقیقات خود  (3001) و همکاران ( و درر1383) و همکاران باباپور، (1383) اللهیاری
ند که آموزش مهارت حل مسئله باعث کاهش رفتارهای ضد اجتماعی و نشان داد
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به افزایش سطح سالمت روانی و رضایت از زندگی و یا ، افزایش کنترل خود، پرخاشگری
 شود.عبارتی سازگاری افراد می
گروه آزمایش و  یان زورگوآموزدانشبین  حاضر نشان داد که همچنین، نتایج مطالعۀ

تفاوت معناداری )اجتماعی، هیجانی و تحصیلی(  خودکارآمدی یهالفهگروه کنترل در مؤ
اجتماعی باعث افزایش  مسئلۀحل طوریکه آموزش ه. بوجود دارد (>001/0P) در سطح

ان زورگو شده است. این نتیجه آموزدانش)اجتماعی، هیجانی و تحصیلی(  خودکارآمدی
، نیجمی و (3007) رمزای و روزتامین ،(1383) های پژوهشی نورمحمدیدر راستای یافته

قرار دارد.  (3011) انهاس و همکارکول و (3011) ماتاجی و همکاران(، 3008) همکاران
له بر آموزش حل مسئ ریتأث"( با عنوان 3011) در پژوهشی ماتاجی و همکاران

له بر خودکارآمدی نشان دادند که آموزش حل مسئ "خودکارآمدی رفتاری زنان چاق
هاس و داری دارد. کولامعن ریتأثرفتاری زنان گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل 

له بر سالخورده نشان دادند آموزش حل مسئروی کارگران ( نیز بر 3011) همکاران
رمزای و  نتایج مطالعۀمثبت معناداری دارد.  ریتأثرگران خودکارآمدی و نگرش مثبت کا

های از آن است که مداخله ی( حاک3008) نیجمی و همکاران ( و3007) روزتامین
 د.نررفتاری بر باورهای خودکارآمدی تأثیر مثبت معناداری دا-شناختی

که اجتماعی بر خودکارآمدی باید گفت  مسئلۀبخشی آموزش حل در تبیین اثر
 هایموقعیت در فرد که شودمی موجب انآموزدانش به اجتماعی مسئلۀ حلآموزش 
 دیگر عبارت به ؛کند مقابله کارآمد صورتبه بتواند بهتر هاچالش با برخورد در و اجتماعی

 مثبت پیامدهای با و شودمی محسوب سازنده ایمقابله راهبردهای جزو اجتماعی مسئلۀحل 
 برابر در آموزدانش که زمانی نتیجه در. است همراه آموزاندانش اجتماعی زندگی در

 آمده وجود به مشکالت، کندمی برخورد محورمسئله شیوۀ به اجتماعی زندگی یهاچالش
 افزوده مشکالت با مقابله برای شیهاتوانایی میزان بر فرد شناختی اعتقاد بر و شده حل
 که برسد باور این به آموزدانش که شودمی باعث اجتماعی مسائل حل واقع در. شودمی

 کندمی تجربه را اجتماعی خودکارآمدی از بیشتری میزان و دارد را مشکالت حل توانایی
 زندگی از میمه بخش اینکه به توجه با همچنین .(1311، دوستدادفر و نبی، )ابوالقاسمی

 برخورداری بنابراین ؛شودمی سپری تحصیلی زمینۀ در و مدرسه در آموزدانش هر اجتماعی
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 تحصیلی یهاتوانایی به نسبت فرد مثبت باور بر باال شدۀ ادراک اجتماعی خودکارآمدی از
 .گذاردمی مثبت اثر نیز

 خودکارآمدی ارتقاء موجب اجتماعی مسئلۀحل  آموزش شده مطرح موارد بر عالوه
، درونی مندیرضایت افزایش با اجتماعی مسائل حل تجربه چون ؛شودمی نیز هیجانی
 به نسبت فرد باور و است همراه هیجانی بهزیستی یکلّ طوربه و شادی، غرور احساس
 صورت به نیز هیجانی خودکارآمدی میزان نتیجه در. دارد دنبال به نیز را هیجانی توانایی

راهکارهای  وسیلۀ-اجتماعی به مسئلۀدر واقع در آموزش حل . کندمی داپی افزایش مثبت
دیگران  ها را در خود وسازد تا هیجانفرد را قادر می، های ناخوشایندمقابله با هیجان

های هیجان ها بر رفتار را بداند و بتواند واکنش مناسبی بهتأثیر هیجان ۀنحو ؛تشخیص دهد
این . (1313، نژاد)سهراب ی هیجانی خود را ارتقا بخشدو خودکارآمد مختلف نشان دهد

های شناختی مؤثر خود برای کنار دهد تا از مجموعه مهارتروش مددجو را یاری می
آفرین استفاده کند. مهارت حل مسئله این توانایی را لهئمسهیجانی و  هایآمدن با موقعیت

های ذهنی خود بتوانیم در جهت حل دهد که با توجه به تجارب عملی و توانمندیبه ما می
مچنین فرد را قادر یابیم. این توانایی ه مطلوب دست ۀه یا مشکل قدم برداشته و به نتیجمسئل
 کرد تفسیر طوراین توانمی در واقع، .حل کند طور مؤثرتری مسائل زندگی راسازد تا بهمی
 توانمی اجتماعی مسئلۀحل  آموزش با و بوده مرتبط یکدیگر با خودکارآمدی ابعاد که

 توانمی مثبت صورتبه همچنین ؛داد ارتقاء را اجتماعی خودکارآمدی اینکه بر عالوه
-شفیع، )هاشمیانداد  افزایش نیز را انآموزدانش هیجانی و تحصیلی خودکارآمدی میزان

 (.1387، آبادی و سودانی
اری و اجتماعی در افزایش سازگ مسئلۀبا توجه به کارآمدی آموزش حل 

های این ای از یافتهشود مراکز خدمات روانشناسی و مشاورهخودکارآمدی، پیشنهاد می
 نمونۀآموزان زورگو استفاده نمایند. ی راهکارهای مناسب به دانشپژوهش در ارایه

خود بر  دختر بود که این مسئله به نوبۀ یآموزان زورگوپژوهش حاضر محدود به دانش
ها آموزش برای ارائۀهمچنین  .حاضر به پسران محدودیت داردش های پژوهتعمیم یافته

 پیگیری صورت نگرفت. ؛ به همین دلیل نیز مرحلۀمحدودیت زمانی وجود داشت
 آزمایشی( و پیشینۀ) باشد که براساس روش مطالعهمی محدودیت بعدی حجم نمونه
د شومی که پیشنهاد اشدبمی، گیرندمی نفر در نظر 10باالی  مطالعات آزمایشی که معموالً
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این ، پذیری نتایجبرای تعمیمحجم نمونه براساس فرمول کوهن تعیین گردد. همچنین 
هایی غیر از همچنین گروهان پسر و آموزدانشروی ، پژوهش در شهرهای دیگر

د مطالعات طولی روی شناخت عوامل مؤثر شوپیشنهاد می آموزان زورگو تکرار شود.دانش
ها و افزایش بهبودی متغیرهای مورد مطالعه در این تأثیر این آموزش، ییزورگوبر کاهش 

 گروه و سایر افراد انجام شود.

 منابع

(. اثربخشی آموزش حل 1311)دوست، علیرضا. ابوالقاسمی، عباس؛ دادفر، صدیف و نبی
آموزان دارای انشاجتماعی بر خودکنترلی، خودکارآمدی و تکانشوری در د ۀمسال

 .31-99(، 31)10 ،اعتیادپژوهی ۀفصلنام اعتیاد. استعداد 
ای، جواد و فتحی آشنایی، علی. زاده طباطبایی، کاظم؛ اژهجلیل؛ رسولباباپور خیرالدین، 

شناختی دانشجویان. له و سالمت روانهای حل مسئبررسی رابطۀ بین شیوه (.1383)
 .3-16(، 1)7 ،روانشناسی ۀمجل

 در زورگویی انواع شیوعِ میزان (. بررسی1313سن. )برزگربفرویی، کاظم و خضری، ح

(، 7)13، استثنایی تربیت و تعلیمدبیران.  دیدگاه از یزد شهرستان راهنمایی مدارس
36-11. 
ۀ . )ترجمشناسی تربیتی: اصول و کاربرد آنروان(. 1388) .جان، گالور ؛ وراجر ، برونینگ

  .3001تاریخ انتشار اثر به زبان اصلی  .مرکز نشر دانشگاهیتهران:  .(یعلینقی خراز

 هایمهارت و رفتاری-شناختی هایآموزش اثربخشی (. بررسی1310بیگی، پروین. )

 نامۀ امتحان. پایان اضطراب دارای آموزاندانش تحصیلی بر وضعیت هیجان تنظیم

 اردبیلی. قمحق دانشگاه چاپ نشده. روانشناسی ارشد کارشناسی
نژاد، کاظم ؛خداپناهی، محدکریم ؛زاده طباطبایی، کاظمرسول ؛پورشهریار، حسین

های بین سطوح سازگاری و رگه ۀرسی رابطبر(. 1387) .انوشیروان و خفری، ثریا
 .17 -106 ،(3)3، علوم رفتاری ۀمجل. شخصیتی نوجوانان

(. تاثیر خودکارآمدی 1311و دوستی، مرضیه. ) امین، محمّدیپورقاز، عبدالوهاب؛ 
مطالعات روانشناسی آموزان. تحصیلی و خستگی شناختی بر حل مسائل شناختی دانش

 .67-86(، 11)1 ،تربیتی

https://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top?search-alias=books&author=%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B1+%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%D9%86%DA%AF&select-author=author-exact
https://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top?search-alias=books&author=%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B1+%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%D9%86%DA%AF&select-author=author-exact
https://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top?search-alias=books&author=%D8%AC%D8%A7%D9%86+%DA%AF%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%B1&select-author=author-exact
https://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top?search-alias=books&author=%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%86%D9%82%DB%8C+%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B2%DB%8C&select-author=author-exact
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(. اثربخشی 1316نژاد، زهرا؛ اقلیما، مصطفی؛ عرشی، ملیحه و پورحسین هندآباد، پریا. )تقی
سازگاری های اجتماعی بر مداخله مددکاری گروهی با شیوه آموزش مهارت

 .330-391(، 3)18 ،توانبخشی ۀفصلنام اجتماعی سالمندان.
ان ایرانی: آموزدانشکفایت روانسنجی مقیاس قلدری ایلی نویز در (. 1313چالمه، رضا. )

-13(، 11)3 ،شناختیهای روانها و مدلروش. بررسی روایی، پایایی و ساختار عاملی
31. 

-فردی سازگاری و اجتماعی یهامهارت نبی ۀرابط (. بررسی1383حبیبی، نسرین. )

 ارشد نامه کارشناسی پایان .تهران شهر دبیرستانی آموزدانش در دختران اجتماعی
 .اسالمی واحد تهران آزاد دانشگاه تحقیقات واحد علوم چاپ نشده.

 ۀبررسی رابط(. 1387) .اله و عطاری، یوسفعلیچهاردولی، حجت ؛رجبی، غالمرضا
آموزان دبیرستانی اجتماعی کالس با ناسازگاری دانش-روانی و جوّعملکرد خانواده 

 .113-138، (3 و 1)3، شناسیعلوم تربیتی و روان ۀمجل. شهرستان مالیر
(. به منظور روانسنجی نسخه 1313رضاپور، میثم؛ سوری، حمید؛ و خداکریم، سهیال. )

رگویی الویوس در ی ارتکاب زورگویی و قربانی شدن پرسشنامه زوهافارسی مقیاس
 .313-331(، 9)1 ،هاارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت مجلۀمدارس راهنمایی. 

 ۀترجم) .رفتاری نوجوانان-های ارزیابی و درمان شناختی(. روش1381. )جانتزرب، 
تهران: مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران،  (.علوی غالمعلی افروز و سیدکامران

 .1113ر به زبان اصلی، انتشار اثتاریخ 
(. اثربخشی برنامه پیشگیری از زورگویی اولویوس بر 1311زاده، سیدحسن. )سروش

آموزان در مدارس ابتدایی شهرستان اصفهان. نفس دانشتهای اجتماعی و عزّمهارت
 . دانشگاه محقق اردبیلی.چاپ نشده پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی

(. اثربخشی هوش هیجانی 1311سالمی، علی و موسوی، مهناز. )شیخ اال؛ سلیمانی، اسماعیل
فصلنامه  آموزان زورگو )غیرمنضبط(.بر کیفیت اجتماعی و تنظیم هیجانی دانش

 .101-131(، 93)13 ،روانشناسی تربیتی
های حل مسئله بر سازگاری بررسی اثربخشی آموزش مهارت(. 1313نژاد، سجاد. )سهراب

. دومین همایش پژوهش و درمان و روانشناسی بالینی. در نوجوانان و خودکارآمدی
 جام.دانشگاه آزاد اسالمی واحد تربیت
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-ی سازگاری دانشراهنمای پرسشنامه(. 1377) .، ای، کی. بی و سینگ، آر. بیهاسین

 .ی روان تجهیز سیناتهران: مؤسسه .(کرمیابوالفضل  ۀترجم). آموزان دبیرستانی
 1117ه زبان اصلی، انتشار اثر ب

(. پرورش تفکر انتقادی با استفاده از شیوه 1371مهرمحمدی، محمود. ) حسن وشعبانی، 
 .111-136(، 1)9 ،مجله دانشگاه تربیت مدرس محور.وزش مسئلهآم
 درمانی گروهی مبتنی بر نظریۀ (. تأثیر امید1316شکوفه. ) سالمی، علی و رمضانی،شیخ اال

فصلنامه مددکاری حرکتی. -توان جسمیمردان کم اسنایدر بر خودکارآمدی
 .1-13(، 1)6 ،اجتماعی

(. اثربخشی آموزش 1311نسیم. )حسین و محمدی،  ،کیوی ، علی؛ قمریسالمیشیخ اال
شده زنان سرپرست خانوار تحت دلسوزی شناختی بر خودکارآمدی ادراکخود 

 .13-11(، 3)1 ،تماعیمددکاری اج مۀفصلناسرپرستی کمیته امداد امام خمینی )ره(. 
بررسی همبستگی بین (. 1388) .موسوی لطفی، سیده مریم و لطفی، رضا؛ صفوی، محبوبه

دانشگاهی آموزان دختر پیشهوش هیجانی و سازگاری عاطفی و اجتماعی در دانش
 .311-361(، 1)19، پژوهنده ۀمجل .1386-87هران در سال تحصیلی شهر ت

(. چرا هوش هیجانی؟ 1381اهلل. )لطفی، سیده مریم و اکبری، ولیصفوی، محبوبه؛ موسوی
 تهران: انتشارات فانوس اندیشه.

 مۀفصلنا(. نقش الگوهای خانوادگی در سازگاری نوجوانان. 1381فوالد چنگ، محبوبه. )
 .301-331(، 7)3هی. خانواده پژو

 ۀ(. روانشناسی مرضی کودک اختالالت دوران کودکی. )ترجم1389. )یلیپکندال، ف
تاریخ انتشار اثر به زبان اصلی  بهمن نجاریان و ایران داوودی(. تهران: انتشارات رشد.

3003. 
 (. بررسی اثربخشی آموزش1383اللهیاری، عباسعلی. ) پرویز وکهرازی، فرهاد؛ آزادفالح، 

(، 3)7 ،روانشناسی ۀمجلآموزان. های حل مسئله در کاهش افسردگی دانشمهارت
193-137. 

 ۀترجم. )روانشناسی تربیتی: اصول و کاربرد آن (.1383. )اجربرونینگ، ر جان وگالور، 
 .3003تاریخ انتشار اثر به زبان اصلی،  مرکز دانشگاهی. :. تهران(علینقی خرازی

http://www.pajoohande.com/browse.php?a_id=823&slc_lang=fa&sid=1&ftxt=1
http://www.pajoohande.com/browse.php?a_id=823&slc_lang=fa&sid=1&ftxt=1
http://www.pajoohande.com/browse.php?a_id=823&slc_lang=fa&sid=1&ftxt=1
http://www.pajoohande.com/browse.php?a_id=823&slc_lang=fa&sid=1&ftxt=1
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بررسی اثر درمانی آموزش توانش اجتماعی بر اختالل رفتار  (.1383اهلل. )محمدی، نور
 . دانشگاه تربیت مدرس.چاپ نشده نامه کارشناسی ارشدهنجاری در نوجوانان، پایان

 های ارتباطی و حل مسئلۀش مهارت(. بررسی نقش آموز1381راد، مریم. )محمودی
وشی و پیشرفت آن با کارکردهای ه ۀنفس و رابطتاجتماعی در ارتقای سطح عزّ

 .10-61(، 9)13 ،های کودکان ایرانبیماری ۀمجلتحصیلی. 
ای در افزایش (. تأثیر راهبردهای شناختی و رایانه1383نورمحمدی، فرحناز. )

 .87-10(، 8)3 ،شناختیمجلۀ علوم روانآموزان نادرست نویس. خودکارآمدی دانش
(. اثربخشی آموزش 1387ور. )و سودانی، منص عبدالهآبادی، هاشمیان، فاطمه؛ شفیع

آموزان دختر سال اول اجتماعی دانش-های کنترل خشم بر سازگاری فردیمهارت
دانش و پژوهش در روانشناسی دانشگاه آزاد اسالمی متوسطه شهرستان ماهشهر. 

 .1-19(، 36و  31)، واحد خوراسگان
Atik, G. Ö. K. H. A. N. (2006). The role of locus of control, self-esteem, 
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Middle East Technical University, The Graduate School of Social 
Science, Ankara, Turkey. 
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