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 بررسي اثربخشي آموزش مهارت هاي مبتني بر زندگي بر رفتار زورگويي دانش آموزان

 پايه پنجم و ششم ابتدايي

 
 ، ، دکتر فروزان ضرابیان ، دکتر فتانه حسنی جعفری خدیجه صفری

 چکيده

حاضر بررسی اثربخشی آموزش مهارت های مبتنی بر زندگی بر رفتار زورگویی دانش آموزان  هدف پژوهش :هدف

 .پایه پنجم و ششم ابتدایی بود

جامعه آماری دانش آموزان پسر پایه  .پس آزمون با گروه کنترل بود –نوع پژوهش شبه آزمایشی از نوع پیش آزمون :روش

به منظور . مشغول به تحصیل بودند  3  - 3  ل تحصیلی پنجم و ششم ابتدایی شهرستان میناب که در سا

که بخشی از آن زورگویی کودکان را )اجرای پژوهش پس از انجام جامعه سنجی و اجرای پرسشنامه روابط با همگنان 

نفر از کودکانی که بر اساس تحلیل نتایج جامعه سنجی و نمرات کسب شده در  08، (اندازه گیری می نماید

نفره آزمایش  08ابط با همگنان، به عنوان زورگو طبقه بندی شده بودند به صورت تصادفی در دو گروه پرسشنامه رو

در برنامه آموزشی کاهش زورگویی ( در هر هفته یک جلسه)جلسه  3گروه آزمایش به مدت . و کنترل جایگزین شدند

داده . ماه، مورد بررسی مجدد قرار گرفتند 2آزمودنی ها پس از . قرار گرفتند، ولی گروه کنترل آموزشی دریافت نکرد

و با استفاده از شاخص های توصیفی و آزمون تحلیل کواریانس چند  SPSS20ها با استفاده از نرم افزار آماری 

 .متغیری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند

نتایج در . کنترل نشان دادرا در مرحله پس آزمون بین گروه آزمایش و ( >8P/ 88)نتایج تفاوت معنی داری  :نتايج

 .را بین گروه آزمایش و کنترل نشان داد( >8P/ 88)مرحله پیگیری نیز تفاوت معنی داری 

با توجه به وجود تفاوت معنی دار بین گروه های آزمایش و کنترل در پس آزمون و در دوره پیگیری می توان  :بحث

نوان یک روش آموزشی موثر برای کاهش زورگویی در گفت که برنامه آموزش مبتنی بر مهارت های زندگی، به ع

 .نتایج بر اساس بنیادهای نظری مورد تبیین قرار گرفته اند. کودکان زورگو، قابلیت استفاده دارد

 زورگویی، مهارت های زندگی، دانش آموزان :واژه هاي کليدي

  

                                                           
                                                                 .(نویسنده مسئول) 0 9170 1 69دورنگار .  دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی، دانشگاه پیام نور - 
 هیئت علمی دانشگاه پیام نور - 

 هیئت علمی دانشگاه پیام نور  - 
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The study of the effectiveness of life skills training on the degree bullying among fifth 

and sixth grade elementary students 

Khadijeh Safari, Fattaneh Hasani Jafari, . Foroozan Zarrabiyan 

Abstract: 

Objectives: The aim of the study was to the study of the effectiveness of life skills 

training on the degree bullying among fifth and sixth grade elementary students. 

Method: the statistical society was the fifth grade elementary male students of minab 

city. After doing sociometry and administered the questionnaire of PRQ (some parts 

of which measures bullying among children) the data was analyzed. 20 children who 

were selected as bully, based on sociometry and scores of questionnaire, were 

determined. Then they were randomly assigned to two 10-person control and 

experimental groups. Experimental group received 9 sessions (once a week) of parent 

training program. But control group did not receive any training. Subjects were 

followed up after 2 months. Data were analyzed using SPSS 8, and multivariate 

analysis of covariance (MANCOVA). 

Results: results showed a significant difference (P<0/001) between experimental and 

control groups in post test stage. In follow up stage also results showed a significant 

difference (P<0/001) between experimental and control groups. 

Conclusion: regarding the significant difference between experimental and control 

groups in post test and follow up stage, we can say, the mothers training program can 

reduce bullying behavior among children. Therefore it can be used as an effective 

method to reduce bullying among bullies. Results have been explained based on 

theoretical foundations. 

Keywords: Bullying, training, life skills, student 

 

 

 

  

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

 مقدمه
موقعیتی که در آن دانش آموز به طور  توان آن را به صورت زورگویی، شکل خاصی از رفتار سلطه جویانه است و می

این اعمال منفی موقعی (.  33  ،الویوس)توصیف کرد  ،گیرد مکرر و مداوم در معرض اعمال منفی فرد دیگر قرار می

مثالً صدمه زدن، )تواند جسمانی،  رفتار زورگویانه می. افتند که عدم تعادل بین قربانی و مهاجم وجود دارد اتفاق می

تواند شامل  ، یا می(مثل اسم گذاشتن، خشمگین کردن، تهدید کردن، تهمت زدن)کالمی  ، (د زدنهل دادن، لگ

 .سایر رفتارها شود، مثل شکلک در آوردن یا محروم سازی اجتماعی

را برای افرادی که مرتباً زورگویی %  8 تا  5را برای کودکان قربانی و % 04تا  0مطالعات در چندین کشور شیوع 

و  5تاس-؛ جونگر333  0؛ بورگ،334 و همکاران  ؛ گنتا  33 ،  ؛ موایج 33 الویوس، )دهد  نشان میکنند،  می

زورگویی مداوم، به عنوان رفتار عود کننده (.  88 و همکاران،  0؛ ولک 88 و همکاران،   ؛ نانسل333  4کسترن،

پسران اغلب در مقایسه با . شود که تکرار آن چندین بار در ماه، گاهی اوقات یا به صورت هفتگی است، تعریف می

ران غیر زورگویی دخت (.مثالً ضربه زدن، لگد زدن)تر است  دختران در زورگویی فعال ترند و زورگویی پسران مستقیم

کنند  که گاهی به عنوان زورگویی ارتباطی از آن یاد می (.مثل راه ندادن همکاران، شایعه پراکندن)تر است  مستقیم

های جنسیتی قابل توجهی  ، تفاوتر دیگرانبرای زورگویی ب(. 888 ،   ولتیتل334 ، 335 ، 8 و گرتپیتر 3کریک)

هایی که زورگو  زورگویی تنها در بین بچه. شوند واقع می زورگوییی دختران مورد  پسرها نیز به اندازه ،وجود ندارد

افتد، بلکه پدیده ای گروهی است که سایر کودکان نیز در آن  شوند، اتفاق نمی هستند و یا مورد زورگویی واقع می

که  یا این توانند به فرد زورگو کمک کنند، یا سعی کنند به فرد قربانی کمک کنند، ها می تماشاچی .کنند شرکت می

 (.330    و پپلر،   اتلس) توانند عقب نشینی کنند و خود را درگیر نکنند می

؛ وارنر و 884  4 اسمیت،-، تراویک 33 الویوس، , 888 ، 5 و تاوی 0 فلمینگ)کارشناسان آموزشی و روانشناسی 

ه را درخود نگه داشتن و مسئل. موافقند که عالئم و آثار زورگویی هیچ وقت نباید نادیده گرفته شود( 885   سوور 

کند این  دنیای آموزش اظهار می. برای ناپدید شدن مشکالت زورگویی صرف عالقه مند بودن هیچ گاه کارساز نیست

قربانی هیچ چیز مثبتی را از طریق . که فرد قربانی کالس یا موسسات آموزشی را تغییر دهد، راه حل مناسبی نیست

                                                           
1. Olweus   

2. Mooij 

3. Genta   

4. Borg   

5. Junger- Tas   

6. Kesteren 

7. Nansel    

8. Wolke  

9. Crick  

10. Grotpeter 

11. Woleetal   

12. Atlas 

13. Pepler
 

14. Fleming 

15. Towey   

16. Trawick-Smith   

17. Sower
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، و وضعیت ممکن است در (تر شده است ن است حتی احساس کند که ضعیفممک و) آورد ترک کردن به دست نمی

 .جای دیگر به همین شکل تکرار شود

از آموزش مهارت های . است زندگیهای مورد توجه در کاهش زورگویی روش آموزش مهارت های  یکی از روش

ر زندگی انسان معاصر به به علت تحوالت عظیمی که د. ، برای درمان مشکالت مختلف استفاده شده استزندگی

بسیاری از . وقوع پیوسته است شمار زیادی از نوجوانان دچار مشکالت سازگاری اجتماعی، رفتاری و عاطفی هستند

(. 0   کیامقدم، )اجتماعی با ضعف در مهارت های زندگی و برقراری ارتباط اجتماعی ارتباط دارند  -مشکالت روانی

از توانایی های افراد گفته می شوند که زمینه سازگاری و رفتار مثبت و مفید آن مهارت های زندگی به مجموعه ای 

ها را فراهم آورده و به فرد کمک می کند تا مسئولیت ها و نقش اجتماعی خود را بپذیرد و به شکل موثری عمل کند 

تار یا شکل دهی رفتار یونیسف، مهارت های زندگی را به صورت یک رویکرد مبتنی بر تغییر رف(. 05  خونی فر، )

فتحی و )که برقراری توازن میان سه حوزه دانش، نگرش و مهارت ها را مد نظر قرار می دهد تعریف می کند 

مهارت های زندگی هم به صورت یک راهکار ارتقای سالمت روانی و هم به صورت ابزاری در (. 04  همکاران، 

د، خشونت های خانگی و اجتماعی، آزار کودکان، خودکشی، ایدز اجتماعی نظیر اعتیا -پیشگیری از آسیب های روانی

به طور کلی مهارت های زندگی ابزاری قوی در دست متولیان بهداشت روانی . و موارد مشایه قابل استفاده هستند

کاران هانتر و هم(. 05  فاتحی و همکاران، . )اجتماعی می باشند -جامعه در جهت توانمندسازی افراد در ابعاد روانی

مهارت های زندگی را راه رسیدن به سبک زندگی جدیدی می دانند که با آموختن آن می توان زندگی ( 884 )

از نظر سازمان بهداشت جهانی، آموزش مهارت های زندگی شامل (. 00  نیک پرور فرد، )موفق تری را تجربه کرد 

از مهارت خودآگاهی، همدلی، ارتباط موثر با این مهارت ها عبارتند . مهارت اساسی برای زندگی کردن است 8 

دیگران، روابط میان فردی، تصمیم گیری،حل مسئله، تفکر خالق، تفکر انتقادی، مهار هیجانات و مقابله با فشار 

با توجه به این که آموزش تمام مهارت های ده گانه امری زمان بر و پر هزینه است که مانعی برای برای . روانی

مار می آید هدف این مطالعه بررسی اثربخشی آموزش مهارت زندگی همدلی، ارتباط موثر با گسترش آن به ش

دیگران، ایجاد و حفظ روابط میان فردی، و مهارت مقابله با هیجان ها و فشار روانی بر کاهشرفتار زورگویی دانش 

موزش پنج مهارت حل مسئله، از این رو سوال اصلی مطالعه حاضر این است آیا آ. آموزان پایه پنجم و ششم است

توانایی ارتباط موثر، ایجاد و حفظ روابط میان فردی، همدلی کردن و مهارت مقابله با هیجان ها و فشار روانی قادر 

است به کاهش رفتار زورگویی دانش آموزان پایه پنجم و ششم ابتدایی کمک کند؟ از آنجا که برنامه ای موثر است 

در طی زمان به اثبات برساند لذا هدف دیگر پژوهش بررسی اثربخشی آموزش مهارت های  که بتواند اثربخشی خود را

زندگی آموزش مهارت زندگی همدلی، ارتباط موثر با همکاران ، ایجاد و حفظ روابط میان فردی، و مهارت مقابله با 

ماه بعد از   )رحله پیگیری هیجان ها و فشار روانی بر کاهش رفتار زورگویی دانش آموزان پایه پنجم و ششم در م

بنابراین سوال قابل طرح این است که آیا آموزش پنج مهارت حل مسئله، توانایی ارتباط موثر،                      . بود( اتمام آموزش

ایجاد و حفظ روابط میان فردی، همدلی کردن و مهارت مقابله با هیجان ها و فشار روانی قادر است به کاهش رفتار 

 ؟انجامد گویی دانش آموزان پایه پنجم و ششم ابتدایی در مرحله پیگیری همچنان به کاهش زورگویی کودکان میزور

 روش
جامعه آماری را کلیه دانش آموزان پسر و . پس آزمون با گروه کنترل بود –نوع پژوهش شبه آزمایشی از نوع پیش آزمون

مشغول به تحصیل بودند تشکیل   3  - 3سال تحصیلی  دختر پایه پنجم و ششم ابتدایی شهرستان میناب که در
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پیش از اجرای پژوهش مجوز اجرای پرسشنامه ها از مسئولین امر اخذ شده و همچنین توضیحات الزمه . می داد

از هر مدرسه یک کالس به تصادف انتخاب و همه دانش آموزان . توسط دستیار پژوهشگر به دانش آموزان ارائه شد

نفر مورد بررسی جامعه سنجی به شیوه ای که در بخش ابزار توضیح داده خواهد شد، قرار  88 کالس به تعداد 

به منظور اجرای پژوهش پس از انجام جامعه سنجی و تحلیل نتایج آن دانش آموزان انتخاب شده در جامعه . گرفتند

. پاسخ دادند( گیری می نماید که بخشی از آن زورگویی کودکان را اندازه)سنجی به پرسشنامه روابط با همگنان 

نفر از کودکانی که بر اساس تحلیل نتایج جامعه سنجی و نمرات کسب شده در پرسشنامه روابط با  08سپس 

نفره آزمایش و کنترل جایگزین  8 همگنان، به عنوان زورگو طبقه بندی شده بودند به صورت تصادفی در دو گروه 

 . شدند

 :همگنان و روش جامعه سنجی بودابزار پژوهش، پرسشنامه روابط 

PRQ)پرسشنامه روابط همگنان (1
این پرسشنامه خود گزارشی است که به منظور بررسی روابط همگنان کودکان : ( 

زیر   سوال است و شامل  8 این پرسشنامه شامل . کودکان مقطع ابتدایی تهیه و توسط کودک تکمیل می گردد

پاسخ هر سوال . است( شش سوال)و رفتار مطلوب اجتماعی ( هفت سوال) ، قربانی (هفت سوال) مقیاس زور گویی 

، بعضی وقت ها (دو امتیاز)، خیلی کم (یک امتیاز)رت مقیاس نگرشی لیکرت در قالب چهار گزینه، هیچ وقت بصو

در مرحله بعد، از جمع امتیاز سواالت در هر زیر مقیاس، امتیاز . می باشد( چهار امتیاز)و بیشتر وقت ها ( سه امتیاز)

ی سنجش زورگویی از زیر مقیاس زورگویی استفاده در پژوهش حاضر برا. مربوط به آن زیر مقیاس حاصل می شود

 (. 38  طبائیان، امیری، مولوی، ) گزارش شده است  8/ پایایی این پرسشنامه برای بخش زورگویی . گردید
و دیامنتوپولو ریدل، ( 00  به نقل ازامیری، )و همکاران   بر مبنای روش جامعه سنجی کی: روش جامعه سنجی( 

سواالتی تنظیم شد و دانش آموزان کالس نظر خود را در باره مشخصات زورگویی همکالسی  ( 88 )  تورل، بهلین

افرادی که باالترین نمره را . پس از جمع آوری داده ها سواالت مورد تحلیل قرار گرفت. های خود مطرح نمودند

 . دبه عنوان زورگو مشخص شدن( بر مبنای سه نفر انتخاب در هر کالس)بدست آورده بودند 

به دانش آموزان  زورگویی، به عنوان متغیر مستقل و میزان دانش آموزان در این پژوهش اجرای برنامه مداخله آموزش

پس از اجرای پیش آزمون روی . منزله متغیر وابسته، جنسیت و مقطع تحصیلی متغیرهای کنترل محسوب می شدند

دانش در برنامه های آموزش ( در هر هفته یک جلسه)جلسه  3گروه آزمایشی و کنترل، گروه آزمایشی به مدت 

پس از اتمام جلسات . ولی گروه کنترل آموزشی، دریافت نکرد. شرکت نمودند و آموزش الزم را دریافت کردند آموزان

پرسشنامه روابط همگنان دو گروه آزمایش و کنترل خواسته شد  هرمجدداً از ( پس از دو ماه) آموزش دانش آموزان

پس از گذشت دو ماه از اجرای پس آزمون، آزمون پیگیری . و مورد بررسی جامعه سنجی قرار گرفتند را تکمیل کنند

 .به منظور تعیین پایداری اثر برنامه مداخله مجدداً اجرا گردید

 3بخش و   برنامه آموزش دانش آموزان شامل . شود توضیح مختصری از جلسات آموزش دانش آموزان ارائه می

 :لسه بود که عبارتند ازج

 خالصه ساختار جلسات آموزش دانش آموزان(. 2)جدول 

 رئوس مطالب جلسات آموزش دانش آموزان و زمان اجرای آن ها                                     زمان جلسات آموزشی                                   

                                                           
1- Peer Relationship Questionnaire 

2-
 
Coie

  
3- Diamantopoulou, Rydell, Thorell & Bohlin 
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 هفته اول با یکدیگر و اهداف برنامه و یادگیری درباره زورگوییآشنایی (   یادگیری درباره زورگویی: بخش اول

 های ایجاد و تغییر در رفتار کودکان روش: بخش دوم
های افزایش رفتار مطلوب  آشنایی با مدل یادگیری اجتماعی و یادگیری روش(  

 های کاهش رفتار نامطلوب و روش
 هفته دوم

 هفته سوم خود و دیگرانآموزش مراقبت از (   مهارت همدلی: بخش سوم

 هفته چهارم های ارتباطی برای رسیدن به موفقیت آموزش مهارت(   مهارت برقراری ارتباط بین فردی: بخش چهارم

 مهارت مقابله با هیجانات منفی: بخش پنجم

 هفته پنجم آشنایی با هیجانات مختلف کودک(  

آن به صورت سازنده به های مقابله با خشم و بیان  آشنایی با خشم و راه(  

 کودک
 هفته ششم

 هفته هفتم های موثر آرامش در مقابله با فشار روانی به کودک آشنایی با تکنیک(  

 هفته هشتم های سخت آشناِیِی با مهارت حل مسئله و تصمیم گِیرهاِی(   مهارت حل مسئله: بخش ششم

 هفته نهم قبلی و اختتامیه مرور بر جلسات(   شروع جدید و گفتن خداحافظی: بخش هفتم

 

 يافته ها
 .نشان داده شده است(  )های آزمایشی و کنترل در جدول  میانگین سنی و حجم گروه

 مشخصات توصيفي آزمودني ها از نظر سن و پايه تحصيلي( 2)جدول 

 انحراف استاندارد میانگین سنی جنس پایه تحصیلی حجم گروه  گروه

  /5    /4  پسر پنجم وششم ابتدایی 08 کنترل

  /8    /  پسر پنجم وششم ابتدایی 08 آزمایشی
 

 

های مورد مطالعه از نظر میانگین و انحراف استاندارد سنی تفاوت  نشان می دهد که گروه(  )مندرجات جدول 

 .چشمگیری با یکدیگر ندارند؛ از طرفی پایه تحصیلی آن ها نیز مشابه هم بوده است
 

 در جدول( جامعه سنجي)معيار نمرات زورگويي کودکان ميانگين و انحراف 

 . ارائه شده است( 3) 

 به تفکيک مراحل و گروه ها( جامعه سنجي)ميانگين و انحراف معيار نمرات زورگويي کودکان . 3جدول

 انحراف معيار ميانگين مراحل گروه ها

 کنترل

 45/11 02/02 پيش آزمون

 24/10 02/02 پس آزمون

 01/12 42/02 پيگيري

 آزمايشي

 32/12 42/03 پيش آزمون

 22/5 12/11 پس آزمون

 11/4 42/10 پيگيري

 

به تفکیک گروه ( جامعه سنجی)شاخص های توصیفی گرایش مرکزی متغیر وابسته زورگویی کودکان (  )در جدول 

. گردد مداخله درمانی دارد، مالحظه میاز آن جا که کسب نمره کمتر در این متغیر نشان از اثربخشی . ها نمایان است

این کاهش به (.   /8 )میانگین گروه آزمایشی در پس آزمون نسبت به گروه کنترل کاهش معنی داری داشته است 

 (.  /58)شود  صورت معنی داری در مرحله پیگیری گروه آزمایشی نیز دیده می
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 . ارائه شده است( 0)در جدول ( پرسشنامه روابط همگنان) میانگین و انحراف معیار نمرات زورگویی کودکان

 به تفکيک مراحل و گروه ها( پرسشنامه روابط همگنان)ميانگين و انحراف معيار نمرات زورگويي کودکان . 4جدول

 انحراف معیار میانگین مراحل گروهها

 کنترل

 4/ 0 0 /38 پیش آزمون

 5/5    /58 پس آزمون

 3/5  0  پیگیری

 آزمایشی

  / 5   /38 پیش آزمون

  /85 8/3  پس آزمون

  /3  8 /38 پیگیری

 

به ( پرسشنامه روابط همگنان)های توصیفی گرایش مرکزی متغیر وابسته زورگویی کودکان  شاخص( 0)در جدول 

اثربخشی مداخله از آنجا که کسب نمره کمتر در این پرسشنامه نشان از . ها و مراحل نمایان است تفکیک گروه

گردد میانگین گروه آزمایشی در پس آزمون نسبت به گروه کنترل کاهش معنی داری  درمانی دارد، مالحظه می

 (.8 /38)شود  این کاهش به صورت معنی داری در مرحله پیگیری گروه آزمایشی نیز دیده می(. 8/3 )داشته است 

نمرات زورگویی کودکان دو گروه بر اساس روش جامعه سنجی نتایج حاصل از تحلیل کواریانس یک متغیری بر روی 

 .ارائه شده است( 5)و به تفکیک مراحل در جدول 

نتايج حاصل از تحليل کواريانس يک متغيري بر روي نمرات زورگويي کودکان دو گروه بر اساس روش . 5جدول 

 جامعه سنجي و به تفکيک مراحل

 مراحل متغیر وابسته
متغیر ها ی 

 پژوهش
 توان آماری اندازه اثر معنی داری F میانگین مجذورات درجه آزادی

 زورگویی کودکان

 

 پس آزمون

   /00 / 88  0/3  008 /03   پیش آزمون

   /3  / 88 00/45   8    عضویت گروهی

 

 پیگیری

 / 3 / 85 / 88 / 8 /  0   پیش آزمون

 /35 / 0 / 88 5 /   5      عضویت گروهی

 

و   می بایست ( >8P/ 88)چنانچه مشاهده می شود بین پیش آزمون و پس آزمون رابطه معنی داری وجود دارد 

با این وجود حتی بعد از کنترل اثر پیش آزمون بین دو گروه از لحاظ پس آزمون مربوط به . این رابطه کنترل می شد

درصد از تغییرات مربوط به نمرات مربوط به  3 نمرات زورگویی تفاوت معنی داری وجود دارد و عضویت گروهی 

( 3/8 )لذا با توجه به اندازه اثر قابل قبول (. >8P/ 88)زورگویی کودکان زورگو را در پس آزمون تبیین می کند 

می توان نتیجه گرفت که کاهش میزان نمرات زورگویی کودکان در گروه آزمایشی، ناشی از تاثیر متغیر مستقل یا 

به . نیز نشان می دهد که حجم نمونه برای تحلیل ها کافی بوده است  توان آماری . وزان بوده استآموزش دانش آم

بیانگر این است که بین پیش آزمون و پیگیری رابطه معنی داری وجود دارد ( 5)عالوه داده های جدول 
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(88 /8P< .)رات زورگویی کودکان بر بعد از کنترل اثر پیش آزمون بین دو گروه از لحاظ پیگیری مربوط به نم

درصد از تغییرات مربوط به نمرات   0اساس روش جامعه سنجی، تفاوت معنی داری وجود دارد و عضویت گروهی 

درصد نیز  35توان آماری (. >8P/ 88)زورگویی کودکان بر اساس روش جامعه سنجی را در پیگیری تبیین می کند 

 .ز تحلیل ها داردنشان از کفایت از حجم نمونه برای استفاده ا

 

نتایج حاصل از تحلیل کواریانس یک متغیری بر روی نمرات زورگویی کودکان دو گروه بر اساس پرسشنامه روابط 

 .ارائه شده است( 4)همگنان و به تفکیک مراحل در جدول 

اساس پرسشنامه نتایج حاصل از تحلیل کواریانس یک متغیری بر روی نمرات زورگویی کودکان دو گروه بر . 6جدول 

 روابط همگنان و به تفکیک مراحل

 مراحل متغیر وابسته
متغیر ها ی 

 پژوهش
 درجه آزادی

میانگین 

 مجذورات
F توان آماری اندازه اثر معنی داری 

 زورگویی کودکان

 

 پس آزمون

   /04 / 88 80 /4      /00   پیش آزمون

   / 3 / 88 4  /    4 / 0   عضویت گروهی

 

 پیگیری

   / 0 / 88   / 4    /8    پیش آزمون

   /0  / 88  00/4 4  /85   عضویت گروهی

 

و می بایست این ( >8P/ 88)چنانچه مشاهده می شود بین پیش آزمون و پس آزمون رابطه معنی داری وجود دارد 

لحاظ پس آزمون مربوط به با این وجود حتی بعد از کنترل اثر پیش آزمون بین دو گروه از . رابطه کنترل می شد

درصد از تغییرات مربوط به نمرات مربوط به   3نمرات زورگویی تفاوت معنی داری وجود دارد و عضویت گروهی 

می توان ( 8/ 3)لذا با توجه به اندازه اثر قابل قبول (. >8P/ 88))زورگویی کودکان را در پس آزمون تبیین می کند 

زورگویی کودکان در گروه آزمایشی، ناشی از تاثیر متغیر مستقل یا آموزش  نتیجه گرفت که کاهش میزان نمرات

به عالوه . نیز نشان می دهد که حجم نمونه برای تحلیل ها کافی بوده است  توان آماری . دانش آموزان بوده است

بعد (. >8P/ 88)بیانگر این است که بین پیش آزمون و پیگیری رابطه معنی داری وجود دارد ( 4)داده های جدول 

از کنترل اثر پیش آزمون بین دو گروه از لحاظ پیگیری  مربوط به نمرات زورگویی کودکان بر اساس پرسشنامه 

درصد از تغییرات مربوط به نمرات زورگویی  0 روابط هم همگنان تفاوت معنی داری وجود دارد و عضویت گروهی 

نیز نشان از   توان آماری (. >8P/ 88)یری تبیین می کند کودکان بر اساس پرسشنامه روابط همگنان را در پیگ

 . کفایت از حجم نمونه برای استفاده از تحلیل ها دارد

 

 نتيجه گيري بحث و
هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش مبتنی بر مهارت های زندگی بر میزان رفتار زورگویی دانش آموزان 

یافته های حاصل از پژوهش بیانگر اثربخشی آموزش مبتنی . میناب بودپسر و دختر پایه پنجم و ششم ابتدایی شهر 

و آزمون پیگیری (. <8P/ 88)بر مهارت های زندگی بر کاهش میزان زورگویی کودکان در مرحله پس آزمون 

(88 /8P> )و پرسشنامه روابط همگنان ( بخش زورگویی)های حاصل از پرسشنامه جامعه سنجی  موثر بوده و داده

های پیشین که از آموزش والدین و کودکان به عنوان وسیله ای  یافته پژوهش با نتایج پژوهش. کاهش یافته است

ها استفاده شده بود،  مثبت در آن های اجتماعی و رفتارهای برای کاهش مشکالت رفتاری کودکان و افزایش مهارت
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، طبائیان (04  )، بهرامی ( 0  )صادقی و دیگران  ،(3   )ناظر و دیگران  ،(    )کالنتری و عابدی برای نمونه 

، استکی آزاد و ( 3  )، فمری گیو و همکاران (03  )، پورسید و همکاران ( 0  )، واحدی و فتحی آذر (04  )

، ( 88 )، آنگ و هانز (0 3 )، پترسون ( 3  )، خانزاده و همکاران ( 3  )همکاران ، پورسید و ( 3  )امیری 

، کمپ و ولمر ( 88 )، هافدکر و دیگران ( 88 )، دایلی و دیگران ( 88 )، باتر و دیگران (884 )دراگلی و الرسون 

نابراین گرچه اختالل و ب .هماهنگی دارد( 883 )و استورال ( 880 )، سیورز و دیگران (880 )، لیوان (880 )

ها به طور کلی  مشکل مورد نظر، روش پژوهش و شیوه کاربرد در مطالعات ذکر شده از یکدیگر متفاوت است، اما یافته

تواند به عنوان ابزاری موثر در جهت تغییر و جهت دهی رفتار کودکان به کار  دهند که آموزش کودکان می نشان می

ه می توان گفت مهارت های زندگی یک رویکرد مبتنی بر تغییر رفتار است که با در تبیین این نتیج. گرفته شود

توازن میان حوزه دانش، نگرش و مهارت می تواند به افزایش مهارت های مقابله با فشار روانی و افزایش سطح اعتماد  

می توان به عدم توانایی در از دالیل مشکل با همساالن . به نفس شده و کنترل فرد در موقعیت های مختلف باال ببرد

بیان احساسات و نیازها، ایجاد ارتباط،   حفظ روابط بین فردی و برقراری ارتباط موثر اشاره کرد که آموزش مهارت 

های زندگی توانایی کودکان را در مهارت های ارتباطی و همدلی و همچنین کاهش چالش های برخورد با دوستان 

های  رسد که آموزش به کار گرفته شده در این برنامه، الگویی از مهارت ر میبه نظ. همسال افزایش داده است

این الگوها بر اساس رویکرد . های مختلف به کودکان ارائه داده است های مناسب برخورد در موقعیت اجتماعی و شیوه

به کودکان آموزش دهد؛  های جدید را تواند رفتار می(  88   ؛ نقل از هفنر330 اسپیگلر و گورمنت، )تحلیل رفتار 

ها را به عمل به شیوه  ها وجود داشته است را بهبود و سازمان بخشد؛ آن رفتارهای هدفی را که در خزانه رفتاری آن

بنابراین برنامه از این طریق توانسته . ای خاص برانگیزد و رفتارهای مثبت او را به صورتی غیرمستقیم تشویق کند

های رفتار  کان زورگو را افزایش دهد و در نتیجه موجب بهبود رفتارها و کاهش نشانههای اجتماعی کود است مهارت

 . ها شود زورگویی در آن

های مهم و اساسی، اجرای برنامه در قالب گروه و  های آموزشی حاضر، از جمله آموزش مهارت های خاص برنامه ویژگی

در این برنامه سعی شده بود که مهارت شناخت . اشندتوانند مبین تاثیرات درمانی ب ها نیز می تنوع در فعالیت

رود و به دنبال آن مهارت کنترل خشم و حل مسئله و رفتارهای  احساسات که زیربنای رفتار انسان به شمار می

ها توسط کودکان توانسته زمینه تصحیح تعامالت  یادگیری این مهارت. مطلوب در مدرسه به کودکان آموخته شود

رسد اجرای برنامه به صورت گروهی پتانسیل تغییر را  دیگر این که به نظر می. ها را فراهم کند نشانهها و کاهش  آن

های یکدیگر و یاد  تواند مجالی برای سهیم شدن در تجربه زیرا گروه می. ها افزایش داده باشد در هر کدام از آزمودنی

های شخصی و کسب بینش نسبت به رفتار خود و همچنین  گرفتن از آن ها، تغییر احساس انزوا و تنهایی، بیان تجربه

 (.333 ، شتمن)های جدید رفتاری را فراهم نماید  امتحان و تجربه گزینه

در این برنامه سعی شده بود که مهارت شناخت احساسات که زیربنای رفتار انسان به شمار می رود و به دنبال آن 

به ... کنترل خشم، حل مسئله و مهارت برقراری ارتباط بین فردی و روش های ایجاد و تغییر رفتار کودکان، مهارت 

یادگیری این مهارت ها توسط کودکان توانسته زمینه تصحیح تعامالت آن ها و کاهش نشانه . کودکان آموخته شود

وران الگوی تهیه شده در پژوهش حاضر را می توان به روان شناسان و مشا. های زورگویی را در کودکان فراهم کند

کارایی این طرح در . مدارس ابتدایی آموزش داد تا پس از کسب مهارت های الزم آن را برای والدین اجرا کنند

                                                           
1. Heffner 

2. Shechtman
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زیرا در دوره راهنمایی و دبیرستان موضوع بلوغ و . مرحله راهنمایی و بعد از آن ممکن است محدودیت پیدا کند

از طرف دیگر تکنیک های اصالح رفتار احتماالً در . ودنوجوانی دانش آموزان مطرح می شود که باید به آن توجه ش

 . سال های اولیه کودکی موثرتر از دوره های بعدی هستند

روشن است که نظر پدر و مادر و معلمان در . بود« گروه زورگو»این پژوهش محدود به نظر دانش آموزان در زمینه 

پیشنهاد می شود در پژوهش های بعدی نظر معلم و . این زمینه می تواند تکمیل کننده نظر دانش آموزان باشد

همچنین برای تعمیم بیشتر یافته ها، طرح در جامعه دانش آموزان دختر نیز اجرا . والدین نیز مورد بررسی قرار گیرد

 . هم چنین سایر روش های درمانی نیز بررسی شوند. شود
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محترم مدارس، معلمان، والدین و کلیه دانش آموزان شرکت  نویسندگان مقاله، مراتب سپاس خود را از مسوولین

کننده و مدیریت محترم مرکز مشاوره و خدمات روان شناختی رویش شهر میناب که در انجام این پژوهش نقش 

 .داشته اند، اعالم می دارند
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