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هدف پژوهش حاضر بررسي اثربخشي گروهي حل مسئله شناختي -اجتماعي بر تکانشوري و
خودکنترلي دانشآموزان زورگو بود .اين پژوهش از نوع آزمايشي و با طرح پيشآزمون -پسآزمون
با گروه کنترل بود .جامعه آماري پژوهش حاضر شامل دانشآموزان زورگو در سالتحصيلي -49
 3141در مدارس شهرستان مشگينشهر بودند که  13دانشآموز بهروش نمونهگيري خوشهايي
چندمرحلهايي از ميان جامعه آماري انتخاب شدند .براي جمعآوري دادهها از مقياس تجديدنظر
شده زورگويي الويوس ،پرسشنامه تکانشوري و پرسشنامه خودکنترلي استفاده گرديد .گروه
آزمايش در  8جلسه تحت آموزش قرار گرفته و در طي اين جلسات به گروه کنترل هيچ نوع
آموزشي داده نشد .نتايج تحليل واريانس چندمتغيري نشان داد بين دانشآموزان زورگو گروه
آزمايش و گروه کنترل در تکانشوري و خودکنترلي تفاوت معناداري وجود دارد .بهعبارت ديگر
ميانگين مؤلفههاي تکانشوري و خودکنترلي گروه آزمايش بعد از آموزش حل مسئله شناختي-
اجتماعي متفاوت است .اين نتايج حاکي است که آموزش حل مسئله شناختي -اجتماعي ميتواند
تکانشوري و خود کنترلي دانشآموزان زورگو را تعديل نمايد.
حل مسئله شناختي -اجتماعي؛ تکانشوري؛ خودکنترلي؛ زورگويي
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يکي از پديدههاي رفتاري ،قلدري 3دانشآموزان به يکديگر است که در آن ،يک دانش
آموز رفتارهاي منفي را مکرراً درباره يک يا چندين دانشآموز تکرار مي کند .رفتارهاي
منفي شامل تنوع وسيعي از رفتارهاي غيرکالمي نظير خيره نگاه کردن ،کشيدن مو ،لقب
دادن به ديگران ،مسخره کردن ،آزار و اذيتهاي رابطهاي تا حملههاي فيزيکي ميشود
(الويوس و ليمبر .)3232 ،3قلدري يکي از پديدههاي پيچيده در مدارس است که عليرغم
پيامدهاي کوتاهمدت و بلندمدت آن براي هر کدام از دانشآموزان قلدر و قرباني ،1تا
سالهاي اخير توجه چنداني در مدارس دريافت نکرده بود .اين پديده عالوه بر کودکان
قلدر و قربانيان آنها ،بر روي ساير دانشآموزان تماشاگر 9موقعيت نيز ،اثرات منفي دارد و
همين مسئله نيز اهميت موضوع را دو چندان کرده است (دوپر و ماير-آدامز3223 ،5؛
هانيش ،رين ،ماترين و فابس3225 ،6؛ کوچندرفر-الد و پلتير .)3228 ،7براساس نظريه
الويوس 8و ديگر نظريهپردازان اين حوزه رفتار قلدرانه (زورگويانه) شامل پهنه وسيعي از
رفتارهاي مخرب است که بهطور منظم و در يک دورۀ گسترده زماني باعث قرباني شدن
افراد به سه شکل جسماني ،کالمي و عاطفي يا روانشناختي ميشود (بريت و اليويرا،4
 .)3231در اين ميان قلدري بهعنوان نوعي رفتار خشونتآميز و پرخاشگرانه تعريف ميشود
که عمدي ،تکراري ،و شامل عدم تعادل قدرت بين فرد قلدر و قرباني است (وانگ،
النوتي و لوک .)3231 ،32قلدري يکي از مهمترين مسائل شايع در مدارس امروزي است
و يک مسئله جهاني است که مي تواند در هر مدرسهاي مشاهده شود و به جامعه يا
موسسه خاص و يا شهر و روستا منحصر نميشود .در صورتي که تحصيل در مدارس امن
و به دور از خطر و اضطراب حق طبيعي همه افراد است (اورپيناس و هورنه3224 ،33؛ به
نـقل از چراغـي و پسکين )3233 ،33و مسئله مهمتر اين که رفتار پرخاشگرانـه افراد قلدر
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به محيطهاي خارج از مدرسه هم گسترش مييابد (بريت و اليويراو.)3231 ،3
در مطالعه ايي آتيک )3226( 3گزارش کرده است که بيشترين نوع زورگويي،
زورگويي کالمي بوده است .همچنين کارتال )3224( 1نيز نشان داده است که معمولترين
شيوه زورگويي لقب دادن ،مسخره کردن ،فحش دادن (32/4درصد) بوده است .پس از
آن کتک زدن ،هل دادن و لگدزدن (34/3درصد) قرار داشتند .بهطورکلي67 ،درصد از
پسران و  98/1درصد از دختران گزارش کردند که مورد زورگويي کالمي قرارگرفتهاند .از
نظر زورگويي فيزيکي نيز  57درصد از پسران و 92/9درصد از دختران گزارش کردهاند
که مورد زورگويي فيزيکي (کتک خوردن ،هل داده شدن و لگدخوردن) قرارگرفتهاند.
از جمله عوامل تأثيرگذار بر رفتارهاي زورگويانه ،تکانشگري است .رفتارهاي تکانشي
گاه بهعنوان رفتارهاي مخاطرهآميز نيز خوانده ميشوند که طيف وسيعي از اعمالي را
شامل ميشوند که روي آن تفکر کمي صورت گرفته ،بهصورت نابالغ با وقوع آني ،بدون
توانايي در انجام تمرکز بر يـک تکليف خاص ،در غياب يک برنامهريزي مناسب ،رخ
ميدهند و از ريسک و خطر پذيري بااليي برخوردار هستند (مولر و همکاران3223 ،9؛ به
نقل از واکسمن .)3233 ،ابعاد تکانشگري شامل تکانشگري بيتوجهي (شناختي)،
تکانشگري حرکتي و تکانشگري بيبرنامگي ميباشد .در تکانشوري توجهي افراد
تکانشور نسبت به بقيه زمان آمادگي کمتري براي تمرکز کردن روي تکاليف صرف
ميکنند .اما در بخشهايي که نياز تعويض سريع تمرکز از مطلبي به مطلب ديگر هست،
بهتر از بقيه عمل ميکنند؛ تکانشوري حرکتي بهصورت نبود هماهنگي ميان يک محرک
محيطي و پاسخ فرد تعريف ميشود .اين گروه را به سختي ميتوان از تکانشوري توجهي
جدا نمود چرا که به نظر ميرسد اين نوع از تکانشوري نوع توجهي را نيز در برميگيرد؛
در تکانشوري مهارگسيخته (بيبرنامگي) اختالل در مهار برخي پاسخها به از دست دادن
پاداش ميانجامد (اسوان ،دوگرتي ،پازاگليا ،فام و مولر .)3229 ،5مرور مطالعات انجام شده
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در مورد تکانشگري نشان مـيدهد که رفتارهاي تکانشي هسته اصلي بسياري از
اختاللهاي رواني از قبيل بيشفعالي /نقص توجه ،اختالل سلوک ،اختالل کنترل تکانه،
سوءمصرف مواد ،بولميا ،رفتار خودگشيگرا ،اختالالت شخصيت و اختالالت يادگيري
تشکيل ميدهند (دوران ،مک چارج و کوهن3226 ،3؛ فوساتي ،بارات ،وايال ،گارزولي و
مافي3227 ،3؛ ري لي ،چن ،الين و يانک .)3224 ،1امروزه تکانشگري بهصورت يک بعد
شناختي ،مفهومپردازي ميشود به اين معنا که تکانشگري ،با عدم بازداري شناختي ،روند
کند و ناقص تصميمگيري بيثباتي هيجاني در افراد همراه ميباشد (ديو ،گلو ،لوگستون،9
 ،3233احمدي و همکاران3232 ،؛ شاکر و همکاران ،3232 ،کريمي و همکاران.)3232 ،
شناخت تکانشوري و مديريت آن ميتواند تا حدود زيادي بر تسلط دانشآموز بر رفتار و
داشتن تصميماتي روشنتر و قابل قبولتر موثر باشد و در نهايت سالمت و موفقيت را در
دانشآموزان به ارمغان آورد .تکانشوري با زندگي در زمان حال و توجه کمتر به آينده،
عدم برنامهريزي در زندگي ،دشواري در انجام امور و نا تمام رها کردن آنها ،ايجاد دردسر
براي خود و ديگران و پرخاش به ديگران مشخص ميشود.
بخش قابل توجهي از آسيبشناسي رواني کودکان و بزرگساالن از دانشآموزان
زورگو به نارسايي در خودکنترلي مربوط مي شود .لوگ )3445( 5خودکنترلي را اين گونه
تعريف ميکند پرداختن به رفتارهايي که پاداش درنگيده ،ولي بيشتر ،بهدنبال دارند .خود
کنترلي را ميتوان از ابعاد گوناگون نگاه کرد .براي مثال ،خودکنترلي را بهعنوان تأخير
خشنودي و از نظر عملياتي طول زماني که فرد براي رسيدن به پيامد ارزشمندتر ولي
دير آيندتر منتظر ميماند ،توصيف کردهاند (رودريگوز و همکاران3484 ،؛ به نقل از
استري هورن3223 ،6؛ حشمتي ،قرباني ،رستمي و همکاران .)3232 ،نارسايي خود
کنترلي با مفهوم تکانشگري رابطه دارد و نشانگر ناتواني در تفکر در مورد پيامد رفتار
است .تفکر در مورد پيامد ولي عمل بر اساس خشنودي آني به رفتار بدون پيشبيني
منجر ميشود .افراد وقتي خودکنترلي را به کار ميگيرند که بخواهند به هدف بلندمدتي
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دست بيابند .براي اين منظور فرد بايد از لذت غذا ،الکل ،دارو ،قمار ،سکس ،تحريک
حسي ،پول خرج کردن ،بيدار ماندن يا خوابيدن چشمپوشي کنند .اين کار را از راه مهار
وسوسههاي دروغ گفتن ،فرار از قولي که دادهاند و نيز آرام ساختن خود بهعلت ناکامي
بهدست آمده انجام ميدهند .در بسياري از موقعيتهاي بغرنج و دوگانه که فرد بايد
دست به انتخاب بزند ،بايد از خود کنترلي استفاده کند.
خودکنترلي هسته اصلي بسياري از مشکالت کودکان و بزرگساالن است .وقتي خود
کنترلي را به شکل به تأخير انداختن خشنودي نگاه کنيم خواهيم ديد که بسياري از
مشکالت ريشه در همين نارسايي دارند .براي مثال ،در اعتياد به مواد مخدر ،خشنودي
مصرف با اهداف بلندمدت ترک مواد ،ميل به قماربازي و فوايد درازمدت آن براي خود
فرد و خانواده تداخل ميکند .اختاللهاي کنترل تکانش ،مانند آتشدوستي ،دزدي و
موکني نيز رسيدن به خشنودي آني و مواجه شدن با پيامدهاي من في بعدي آن است.
در کنار اين اختاللها ميتوان به رفتار زورگويانه دانشآموزان در مدارس اشاره نمود .به
نارسايي خودکنترلي مربوط ميشوند (استري هورن.)3223 ،
از جمله مداخلههايي که مـيتواند بر کاهش تکانشوري و افزايش خود کنترلي
دانشآموزان زورگو مؤثر باشد ،آموزش حل مسئله شناختي-اجتماعي ميباشد .ديزوريال،
نزو و مايدو-اليوارس )3229( 3حل مسئله اجتماعي را بهعنوان يک فرآيند شناختي-
رفتاري براي شناسايي راهحلهاي مؤثر براي حل مشکالت خاص که افراد در زندگي
روزمره با آن مواجه ميشوند ،تعريف ميکنند .اين فرآيند ،انواع پاسخهاي بالقوه مؤثر
براي سروکار داشتن با موقعيت مسئلهساز را در دسترس قرار ميدهد و احتمال انتخاب
مؤثرترين پاسخ از ميان اين راهحلهاي متناوب را افزايش ميدهد .طبق مدل دي زوريال
پيامدهاي حل مسئله در جهان واقعي عمدتاً بوسيله دو فرآيند عمده نسبتاً مستقل يعني
گرايش به مسئله و حل مسئله تعيين ميشود .نتايج پژوهشهاي مختلف حاکي از آن
است که سازشيافتـگي اجتماعي تحت تأثير تفکر مبتني بـر حل مسئله اجتماعي است؛
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بهعبارت ديـگر ،غنيسازي محيط اجتماعي از لحاظ مهارتهاي حل مسئله اجتماعي
ميتواند سبب شکلگيري سازگاري اجتماعي شود (دي زوريال ،نزو و مايدو-اليوارس؛
 .)3229در تمام طول تاريخ آموزش و پرورش ،حل مسئله يکي از هدفهاي مهم
آموزشي به شمار ميآمده و يکي از خواستههاي معلمان و والدين کسب توانايي حل
مسئله از سوي دانشآموزان بوده است .روانشناسان و نظريهپردازان مختلف نيز همواره
بر اهميت فعاليتهاي وابسته به مسئله در ايجاد يادگيري و کاهش اختالالت رواني مفيد
و مؤثر تأکيد داشتهاند (سيف ،3187،3142 ،قمري و همکاران3232 ،؛ بيرامي و همکاران،
3233؛ جعفري و همکاران .)3232 ،بر اين اساس تنها از راه پرورش مهارتهاي حل
مسئله است که ميتوان نوجوانان را براي مقابله با شرايط متغير زندگي و موفقيتهاي
جديد که با آن روبرو ميشوند ،آماده کرد .توانايي حل مسئله را در دانشآموزان از طريق
شيوههاي درست برخورد حل مسئله ميتوان افزايش داد .حل مسئله يک مهارت حياتي
براي زندگي در عصر حاضر است .امروزه در تمامي فعاليتها ،صاحبان امر بهسوي
مهارتهاي تفکر سطح باال و حل مسئله ،چه در حيطه عمومي و چه در حيطه فناوري،
خوانده ميشوند .در اغلب جوامع ،همه بر اين عقيدهاند که بايد بر افزايش مهارتهاي
حل مسئله تأکيد شود .بهطور کلي حل مسئله به فرايند شناختي -رفتاري و ابتکاري فرد
اطالق مي شود و از اين طريق ،فرد ميخواهد راهبردهاي مؤثر و سازگارانه مقابلهاي
براي مشکالت روزمره را تعيين ،کشف يا ابداع کنند (دوزيال و شيري .)3449 ،3فراسر و
گالنسکي ،اسموکوسکي و همکاران )3225( 3در تحقيق خود نشان داد که مهارتهاي
حل مسئله در دانشآموزان مبتال به اختالل سلوک مؤثر است .جنتيل و استون)3225( 1
هم در تحقيق خود مدعي شد که مهارتهاي حل مسئله ميتواند پرخاشگري دانشآموزان
را کاهش دهـد .لي بالنس ،بيندر ،آرمنتروس و هـمکاران )3226( 9معتقد است که
مهارتهاي حل مسئله در پرخاشگري کودکان مؤثر است .پلي تر ،کولت ،گيم پل و
کراولي )3226( 5در ارزيابي کودکان مبتال به رفتارهاي نافرماني مقابله مدعي شـدند که
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پرخاشگري اين کودکان در سطوح باالتر است و به تبع آن از مهارتهاي حل مسئله
ضعيفي هم برخوردارند .تسي )3226( 3هم در برنامههاي درماني هم خود از مهارتهاي
حل مسئله استفاده و تأثير آن را مثبت ارزيابي کرد .در کل پژوهشگران به اثربخشي
مهارتهاي زندگي و حل مسئله بهعنوان راهحل درماني تأکيد دارند (گورمن3223 ،3؛
هاپر 3446 ،1و مي کلند و موريسن.)3221 ،9
ضرورت و اهميت موضوع پژوهش به اين خاطر است که سالمت رواني و اجتماعي
از مهمترين مسائل جمعيت دانشآموزي است که خود به تنهايي ميتواند زمينه پيشرفت
و يا افت تحصيلي را براي دانشآموزان به دنبال داشته باشد .توجه به امور تربيتي،
آموزشي و مسائل رواني -اجتماعي دانشآموزان در هر جامعهاي موجب پرورش افرادي
ميشود که در آينده قادرند امور مختلفي را بهدست گيرند و جامعه خود را با شايستگي
اداره و هدايت نمايند اما منظور از دانشآموزان ،فقط يک گروه خاص در جامعه نيست.
بهعبارت سادهتر ،هر گروهي از دانشآموزان خواه تيزهوش ،عادي يا معلول ،بايد از
امکانات مناسبي بهرهمند باشند .در اين ميان ،يکي از گروههايي که به توجه ويژه نياز
دارد ،گروه دانشآموزان زورگو است .يکي از نيازهاي اين گونه دانشآموزان ،توجه به
نيازهاي عاطفي و شناخت وضعيت سالمت روان و رفتار آنان است .همچنين ،پژوهش
درباره مشکالت رفتاري دانشآموزان زورگو در کـشورمان مورد کمتوجهي قرار گرفـته،
بهطوري که در مطالعات دانشگاهي بهصورت جسته و گريخته به آنها بهصورت کلي
پرداخته ميشود .بايد با پژوهشهاي متعدد زمينهاي را براي برنامهريزي صحيح و تدوين
راهبردهاي پيشگيري فراهم کنند .لذا ،با توجه به اين مطالب و تأکيد بسياري از محققان
بر لزوم توجه به وضع رواني و رفتاري و ساير ويژگيهاي روانشناختي دانشآموزان،
پژوهش حاضر درصدد پاسخ گويي به اين سوال است که آيا آموزش گروهي حل مساله
شناختي -اجتماعي بر ميزان تکانشوري و خودکنترلي دانشآموزان زورگو مؤثر ميباشد؟
2- Gorman
4- Mcclelland & Morrison
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روش تحقيق :اين پژوهش از نوع آزمايشي و با طرح پيشآزمون-پسآزمون با گروه
کنترل است .در اين پژوهش روشهاي درماني با دو سطح بهعنوان متغير مستقل
(آموزش حل مسئله اجتماعي و عدم مداخله)؛ و تکانشوري (بيبرنامگي ،تکانشگري
حرکتي و شناختي) و خود کنترلي بهعنوان متغيرهاي وابسته در نظر گرفته شدند.
همچنين جنسيت و مقطع تحصيلي در اين پژوهش کنترل شدند .جامعه آماري پژوهش
حاضر شامل کليه دانشآموزان غيرمنضبط (زورگو) دختر دوره دوم متوسطه (سالهاي
دوم و سوم) شهرستان مشگينشهر در سال تحصيلي  3141-49بود .نمونه پژوهش
حاضر شامل  13دانشآموز دختر زورگو بود که از ميان جامعه آماري انتخاب شدند .به
اين ترتيب که بهصورت نمونهگيري خوشه ايي چندمرحلهايي ابتدا از  5مدرسه  32کالس
انتخاب و دانشآموزان زورگو بر اساس مقياس زورگويي اولويس انتخاب شدند .سپس 13
دانشآموز زورگو از ميان اين دانشآموزان انتخاب و بهصورت تصادفي در دو گروه
آزمايش و کنترل گمارده شدند ( 36نفر براي گروه کنترل 36 ،نفر براي گروه آزمايش).
با توجه به اينکه در تحقيقات آزمايشي حداقل نمونه بايستي  35نفر باشد (دالور،)3183 ،
بهخاطر افزايش اعتبار بيروني و تعميمپذيري نتايج و احتمال افت آزمودني براي هر گروه
 36نفر انتخاب شد ( .)n=13مالکهاي ورود :پاسخ به پرسشنامه زورگويي و تشخيص
زورگويي براساس پرسشنامه زورگويي و نظر معلمان ،مشاوران و ناظمان؛ پذيرش شرايط
آموزش از طرف دانشآموزان و والدين (زمان و مکان آموزش ،طول جلسات و )...؛ دختر
بودن .مالکهاي خروج :عدم اخذ نمره الزم براي زورگويي؛ رجوع به روانپزشک و اخذ
دارو؛ آموزش بهوسيله برنامه درماني ديگر و عدم پذيرش شرايط برنامه .در ارتباط با روش
اجرا ،بعد از هماهنگي و کسب مجوز ،با رعايت مالحظات اخالقي و بيان اهداف پژوهش،
با آگاهسازي والدين و کسب اجازه از آنها ،رضايت دانشآموزان جهت شرکت در اين
پژوهش جلب شد .سپس بعد از بررسي پرونده انضباطي دانشآموزان و جمعآوري نظرات
مشاور ،معلم و ناظم مدرسه ،آزمون تشخيصي زورگويي توسط دانشآموزان نمونة تحقيق
تکميل شد .سپس آزمودنيهاي داراي نمرۀ باال در پرسشنامة زورگويي مشخص و به


صورت تصادفي در دو گروه آزمايش و گواه گمارده شدند .ضمن توجيه آزمودنيها و بيان
اهداف پژوهش ،از آزمودنيها درخواست شد تا در دورههاي آموزشي شرکت نمايند .قبل
از شروع روشهاي آموزشي ،هر دو گروه مورد مطالعه تحت پيشآزمون قرار گرفته و از
آنها درخواست شد تا پرسشنامههاي مورد نظر را تکميل نمايند .آموزش در  8جلسه يک
ساعته در  9هفته انجام شد که بهصورت سخنراني ،بحث و گفتگو ،پرسش و پاسخ و
انجام تمرينات عملي بوده است .در طي اين جلسات به گروه کنترل هيچ نوع آموزشي
داده نشد .پس از اتمام دروه آموزش از گروه آموزش و گروه گواه پس آزمون به عمل آمد
و سپس دادههاي بهدست آمده با استفاده از ابزار  spssمورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.
نهايتاً براي تجزيه و تحليل دادهها و آزمون فرضيهها از آزمونهاي توصيفي (ميانگين،
انحراف استاندارد و )...و آزمونهاي استنباطي (آزمون تحليل واريانس چندمتغيري
( )MANOVAو آزمون باکس ،آزمون لوين و  )...استفاده شد .ضمناً دادههاي پژوهش
توسط برنامه کامپيوتري  SPSS16مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفتند و سطح
معناداري  2/25براي اين پژوهش انتخاب شد.

اين پرسشنامه محقق ساخته بوده و شامل سواالت مربوط
به سن ،جنس ،مقطع تحصيلي ،پايه تحصيلي ،سابقه مردودي ،سابقه تجديدي ،طالق
والدين ،فوت والدين ،اختالل جسمي ،سطح تحصيالت والدين و  ...ميباشد.
) (OB/VQ-Rپرسشنامه اوليه
الويوس (الويوس )3486 ،داراي  92ماده و يک مقياس  5رتبهاي بود ،اما پرسشنامه
تجديدنظر و کوتاهشده آن (الويوس38 )3448 ،ماده دارد و داراي يک مقياس  1رتبهاي
است .پرسشنامه زورگو /قرباني الويوس از دانشآموزان سوال ميکند که آيا آنها «در
چند ماه گذشته» ديگران را مورد زورگويي قرار دادهاند ،يا توسط ديگران مورد زورگويي
واقع شدهاند .دانشآموزان به سؤاالت که به بهترين وجه طرز تفکر يا احساس آنها در طي
)1- Olweus Bully/Victim Questionnaire-Revised (OB/VQ-R



 3يا  1ماه گذشته تا کنون را بيان ميکند ،پاسخ ميدهند .پرسشنامه الويوس (الويوس،
 )3223مهمترين و پراستفادهترين زمينهيابي زورگويي در جهان ميباشد .در مطالعهاي
رضاپور ،سوري و خداکريم ( )3143بهمنظور روانسنجي نسخه فارسي مقياسهاي ارتکاب
زورگويي و قرباني شدن پرسشنامه زورگويي الويوس در مدارس راهنمايي نشان دادند
پرسشنامه مذکور از خصوصيات اعتبارسنجي قابل قبولي برخوردار است .در مطالعهاي
ديگر (کورنل و ديوئي3225 ،3؛ به نقل از سروشزاده )3143 ،نيز روايي و پايايي
پرسشنامه تجديدنظر شده زورگو /قرباني الويوس تاييد شده است .سروشزاده (،)3143
پايايي اين پرسشنامه را به روش آزمون -بازآزمون با استفاده از ضريب آلفاي کرونباخ
برابر  2/83بهدست آورده است .همچنين در تحقيق حاضر ضريب آلفاي کرونباخ برابر
 2/74به دست آمد که بيانگر پايايي مطلوب و قابل قبول پرسشنامه براي ارزيابي زورگويي
در نمونه مورد مطالعه بود .در مطالعه حاضر از  4سوال قلدري پرسشنامه مذکور بهمنظور
تشخيص دانشآموزان زورگو استفاده شده است.
مقياس تکانشگري بارت در سال  3454توسط بارات
ساخته شده است .نسخه فعلي بازبيني يازدهم اين مقياس است .اين آزمون يک مقياس
 12سؤالي است که همه آيتمها با مقياس چهار درجهاي ليکرت نمرهگذاري ميشوند،
ضمن اينکه يازده سؤال نمرهگذاري وارونه دارند .اين مقياس سه مؤلفه بيبرنامگي و
تکانشوري حرکتي و شناختي را اندازهگيري ميکند (بشارت .)3227 ،با استفاده از آلفاي
کرونباخ پايايي دروني بااليي براي اين پرسشنامه گزارش شده است 2/81 ،براي کل
آزمون 2/79 ،براي زيرمقياس حرکتي 2/79 ،براي زيرمقياس توجهي و  2/71براي
زيرمقياس بيبرنامگي .در ايران نيز اختياري و همکاران ضرايب آلفاي  2/78براي
تکانشگري توجهي 2/61 ،براي تکانشگري حرکتي 2/97 ،براي تکانشگري بيبرنامگي
و  2/81براي کل آزمون را گزارش کردهاند (بيرامي ،بخشيپور رودسري ،فخاري و
خاکپور .)3142 ،در يک تـحقيق مقدماتي پورکرد ()3188ضريب آلفاي کرونباخ و ضريب
1- Cornell & Dewey



پايايي بازآزمايي (بعد از يک ماه) اين مقياس را بهترتيب  2/87و  2/74گزارش کرد .در
پژوهش حاضر ضريب آلفاي کرونباخ اين مقياس 2/82بهدست آمد.
پرسشنامه خود کنترلي در سال  3229توسط
تانجي ،بائومستر و بون ساخته شده است .اين پرسشنامه يک مقياس  16سؤالي است که
همه آيتمها با مقياس پنج درجهاي ليکرت نمرهگذاري ميشوند .اين مقياس شامل دو
خردهمقياس  -3خودکنترلي منعکننده يا بازدارنده و  -3خودکنترلي اوليه ميباشد .تانجي
و همکاران ( )3229با انجام پژوهشي که به بررسي رابطه و اثرگذاري خودکنترلي باال با
موفقيتهاي بين فردي پرداختند ،مشخصات روانسنجي اين پرسشنامه را نيز بر اساس
نمونه تحقيق خود گزارش کردند .در برآورد همساني دروني ،پايايي آزمون باال گزارش
شده است بدين گونه که :آلفا براي مقياس خودکنترلي فرم بلند  16آيتمي در دو نمونه
تحقيق تانجي ،بائومستر و بون 2/84 )3229( 3بود و همچنين براي مقياس خودکنترلي
فرم کوتاه 31-آيتمي نيز به نتايج مشابه دست يافتند (آلفا= بهترتيب در دو نمونه تحقيق
آنها  2/81و  .)2/85بنابر اين پرسشنامههاي مورد نظر همساني دروني مناسبي را داراست.
در اين راستا ريدر و همکاران ( )3233با انجام تحقيقي به بررسي تفاوتهاي اين دو
خردهمقياس پرداختند و در اين ميان همساني دروني اين پرسشنامه را با گزارش آلفاي
هر دو خردهمقياس مورد بررسي قرار دادند .نتايج تحقيق آنها حاکي از همساني دروني
مناسب بود (آلفاي کرونباخ خودکنترلي منعکننده 2/86 :و آلفاي کرونباخ براي خودکنترلي
اوليه 2/68 :است) .همبستگي بين دو خردهمقياس خودکنترلي نيز در پژوهش ريدر و
همکاران ( )3233باال ( )r=2/68گزارش شد ،اين يافته قابل انتظار بود چرا که هر چند
اين دو سازه از هم متمايز هستند اما هر دو مؤلفههاي اصلي خودکنترلي ميباشند .آنگال،
دوکورث ،الي توسوکاياما و همکاران )3232( 3در پژوهشي پايايي اين پـرسشنامه را به
روش آزمون -بازآزمون با استـفاده از ضريب آلفاي کرونباخ برابر  2/86بهدست آورده
است .همچنين در تحقيق حاضر ضريب آلفاي کرونباخ برابر  2/77بهدست آمد که بيانگر
پايايي مطلوب و قابل قبول پرسشنامه براي ارزيابي خودکنترلي در نمونه مورد مطالعه بود.
2- Angela, Duckworth, Eli Tsukayama & et al
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اين برنامه آموزشي ابتدا با استفاده از مدل
حل مسئله اجتماعي توسط دي زوريال و همکاران ( )3229توصيف شد و سپس دي
زوريال و نزو با اصالحاتي آن را گسترش دادند (دي زوريال و همکاران .)3227 ،آموزش
حل مسئله اجتماعي مداخلهاي است که هدف آن ،چگونگي شناسايي مسائل و غلبه بر
آنها ،کنترل شرايط و توانمند کردن فرد در حل مسائل آينده ميباشد .اين مداخله طي
هشت جلسه بهشرح زير آموزش داده شد:
جلسه اول :معارفه و تشخيص موقعيت کلي؛ اين جلسه با هدف آشنايي دانشآموزان
با پژوهشگر و فراهم کردن زمينه درک و تفاهم متقابل و بيان انتظارات پژوهشگر از
دانشآموزان انجام شد.
جلسه دوم :انتخاب رويکردي صحيح نسبت به مسئله؛ اهميت اين مرحله در جايگاه
اولين گام در حل مسئله در ابعاد شناختي و هيجاني ،قابل توجه است.
جلسه سوم :تعريف دقيق مسئله؛ هدف از اين مرحله آموزش اولويتبندي مسائل
براي مشخص شدن مسائل اصلي و کنار گذاردن مسائل کم اهميتتر و غيرمرتبط است.
جلسه چهارم :يافتن راهحلهاي متعدد؛ پس از مشخص کردن مسئله اصلي در اين
جلسه با استفاده از روش بارش ذهني ،از دانشآموز خواسته ميشود هر راه حلي را که به
ذهنش ميرسد ،ثبت کند .سپس معايب و مزاياي هر راهحل را بنويسد.
جلسه پنجم :اجراي راهحل و بازبيني؛ در اين مرحله به دانشآموزان آموزش داده
خواهد شد که بهترين راهحل را شناسايي شده را ،اجرا کنند .در صورت موفقيت به
خودشان تقويت و پاداش دهند و در صورت عدم موفقيت مراحل قبلي بازبيني شده تا
مشخص شود اشکال در کدام مرحله بوده است.
جلسه ششم :وارسي؛ در اين مرحله ،طبق الگوي حل مسئله چند نمونه از مشکالت
دانشآموزان زورگو در کالس تشريح ميشود .در اين مرحله با استفاده از ايفاي نقش،
موقعيتهاي اجتماعي فرضي تمرين ميشود.
جلسه هفتم :تثبيت؛ در اين مرحله موقعيتهاي واقعي که دانشآموز با آنها مواجه
بوده است ،در کالس مطرح و تشريح ميشود .همچنين در اين مرحله ،از شيوه پسخوراند


گروهي و تقويت استفاده ميشود و از دانشآموزان خواسته ميشود که به تعميم الگوي
حل مسئله در تمام مراحل زندگي ،بپردازند.
جلسه هشتم :جمعبندي و تمرين و پس آزمون.
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3/47
3/45
3/63

همانطور که در جدول ( )3مشاهده ميشود ميانگين (و انحراف معيار) پسآزمون
دانشآموزان زورگو گروه آزمايش در تکانشوري بـيتوجهي  ،)3/41(31/56تکانشوري
حرکـتي  ،)3/95(39/17تـکانشوري بـيبرنامگي  ،)3/87(35/35خودکـنترلي اوليـه
 )3/78(93/83و خودکنترلي بازدارنده  )1/33(13/22ميباشد.
قبل از استفاده از آزمون پارامتريک تحليل کوواريانس چند متغيري جهت رعايت
پيشفرضهاي آن ،از آزمونهاي باکس و لون استفاده شد .نتايج نشان داد براساس
آزمون باکس که براي هيچ يک از متغيرها معنيدار نبوده است ،شرط همگني ماتريسهاي



واريانس/کوواريانس به درستي رعايت شده است (.)BOX=6/78 ،F=3/22 ،P=2/934
همچنين نتايج آزمون لون نشان داد سطح آماره( )Fبراي مولفههاي مورد مطالعه معنيدار
نيست و اين نشاندهنده آن است که واريانس خطاي اين متغيرها در بين آزمودنيها
(گروه حل مساله شناختي -اجتماعي و گروه کنترل) متفاوت نيست و واريانسها با هم
برابرند.

F

2/867
اثر پياليي
2/311
المبدا ويلکز
6/51
اثر هتلينگ
بزرگترين ريشه خطا 6/51

37/91
37/91
37/91
37/91

df

5/22
5/22
5/22
5/22

df

33/22
33/22
33/22
33/22

P

Eta

2/222
2/222
2/222
2/222

2/867
2/867
2/867
2/867

نتايج جدول ( )3نشان ميدهد که در بين دو گروه حل مساله شناختي -اجتماعي و
گروه کنترل حداقل از نظر يکي از مؤلفههاي تکانشوري و خودکنترلي تفاوت معنادار
وجود دارد.
MANCOVA

تکانشوري بيتوجهي
تکانشوري حرکتي
تکانشوري بيبرنامگي
خودکنترلي اوليه
خودکنترلي بازدارنده

F

p

Eta

93/35
32/76
37/23
93/61
17/73

2/222
2/221
2/222
2/222
2/222

2/633
2/123
2/925
2/635
2/623

همانطوريکه در جدول ( )1مالحظه ميگردد بين دانشآموزان زورگو گروه آزمايش
و گروه کنترل در تکانشوري بيتوجهي ،تکانشوري حرکتي ،تکانشوري بيبرنامگي ،خود


کنترلي اوليه و خودکنترلي بازدارنده تفاوت معناداري وجود دارد .بهعبارت ديگر ميانگين
تکانشوري بيتوجهي ،حرکتي و بيبرنامگي و همچنين ميانگين خود کنترلي اوليه و خود
کنترلي بازدارنده گروه آزمايش بعد از آموزش حل مساله شناختي -اجتماعي متفاوت
است .بهطوريکه آموزش حل مساله شناختي -اجتماعي سبب کاهش ميانگين مؤلفههاي
تکانشوري و باعث افزايش خودکنترلي دانش آموزان زورگو شده است.

هدف پژوهش حاضر بررسي اثربخشي آموزش گروهي حل مساله شناختي -اجتماعي بر
ميزان تکانشوري و خودکنترلي دانشآموزان زورگو بود .نتايج تحليل کوواريانس چند
متغيره نشان داد بين دانـشآموزان زورگو گروه آزمايش و گروه کنترل در تـکانشوري
بيتوجهي ،حرکتي و بيبرنامگي تفاوت معناداري وجود دارد .بهعبارت ديگر ميانگين
تکانشوري بيتوجهي ،تکانشوري حرکتي و بيبرنامگي گروه آزمايش بعد از آموزش حل
مسالهشناختي-اجتماعي متفاوت است .بهطوريکه آموزش حل مساله شناختي-اجتماعي
سبب کاهش ميانگين مؤلفههاي تکانشوري گروه آزمايش شده است .اين نتيجه در
راستاي يافتههاي پژوهشي محمدي ( ،)3183بهرامي ( ،)3186احدي ،ميرزايي ،نريماني و
ابوالقاسمي ( ،)3188پورسيد و همکاران ( ،)3184شکوهي يکتا ( ،)3141مايکن بام و
گودمن ( ،)3473لي بالنس ،بيندر ،آرمنتروس و همکاران ( ،)3226جنتيل و استون
( ،)3225فراسر و گالنسکي ،اسموکوسکي و همکاران ( )3225و رايان و شين ()3239
قرار دارد .بهطوريکه محمدي ( )3183در پژوهشي با عنوان تأثير آموزش مهارتهاي
حل مسئله بر اختالل رفتاري دانشآموزان ،به اين نتيجه رسيد که آموزش مهارتهاي
حل مسئله ،اختالل رفتاري دانشآموزان را کاهش ميدهد .بهرامي ( )3186در بررسي
تأثير آموزش مهارت حل مسئله بر کاهش پرخاشگري دختران دانشآموز دوم دبيرستان،
نشان داد که آموزش مهارت حل مسئله ،پرخاشگري دختران را کاهش ميدهد .احدي و
همکاران ( )3188با بررسي تأثير آموزش حل مسئله اجتماعي بر سازگاري اجتماعي و
عملکرد تحصيلي دانشآموزان نشان دادند که آموزش حل مسئله اجتماعي ميزان



سازگاري اجتماعي دانشآموزان را افزايش ميدهد .پورسيد و همکاران ( )3184که
اثربخشي برنامه آموزش حل مسأله بر کاهش زورگويي در دانشآموزان را بررسي کردهاند،
به اين نتايج دست يافتهاند که با توجه به وجود تفاوت معنيدار بين گروههاي آزمايش و
کنترل در پسآزمون و در دوره پيگيري ،ميتوان گفت که برنامه آموزشي کاهش
زورگويي در کودکان در حکم روش آموزشي مؤثري براي کاهش زورگويي در کودکان
زورگو ،قابليت استفاده دارد .شکوهييکتا ( )3141در تحقيقي اثربخشي آموزش مهارت
حل مسئلة بين فردي بر افزايش مهارتهاي اجتماعي و کاهش مشکالت رفتاري
دانشآموزان ديرآموز پاية اول دبستان را مورد بررسي قرار داده است .نتايج حاصل از اين
تحقيق نشان ميدهد که آموزش حل مسئله بر مهارتهاي اجتماعي و مشکالت رفتاري
دانشآموزان تأثير معنادار داري دارد .مايکن بام و گودمن ( )3473در پژوهشي يک برنامه
آموزش خوداظهاري حل مسئله را که شامل روش گامبهگام حل مسئله بود ،به کودکان
تکانشي آموزش دادند .نتايج تحقيق آنها نشان داد که گروه آموزش حل مسئله در
مقايسه با گروه گواه بهطور معناداري از لحاظ رفتار تکانشي بهبود بيشتري نشان داد .لي
بالنس ،بيندر ،آرمنتروس و همکاران ( )3226معتقد است که مهارتهاي حل مسئله در
پرخاشگري کودکان مؤثر است .فراسر و همکاران ( )3225در تحقيق خود نشان داد که
مهارتهاي حل مسئله در دانشآموزان مبتال به اختالل سلوک مؤثر است و دانش
آموزان کفايت اجتماعي بهتري را نمايش مي دهند و در مهارتهاي پردازش اطالعات
نمرات باالتري ميگيرند .جنتيل و استون ( )3225هم در تحقيق خود مدعي شد که
مهارتهاي حل مسئله ميتواند پرخاشگري و تکانشوري دانشآموزان مبتال به اختالل
سلوک را کاهش دهد .رايان و شين ( )3239در پژوهشي با عنوان تأثير آموزش مهارتهاي
زندگي از جمله حل مسله اجتماعي بر سازگاري اجتماعي به اين نتيجه رسيدند که
آموزش مهارتهاي زندگي ،سازگاري اجتماعي کودکان را بيشتر کرده و عالقه و انگيزه
آنها را به بازيهاي گروهي و دسته جمعي زياد ميکند.
در تبيين اثربخشي آموزش حل مسئله اجتماعي بر تکانشوري بايد گفت حل مسئله
اجتماعي يا مسئلهگشايي فرايندي است شناختي ،که بهوسيله آن فرد ميکوشد راهحل


مناسبي براي يک مشکل پيدا کند (پرال و ادونل .)3229 ،يکي از اهداف مهم نظامهاي
تعليم و تربيت مدرن ،پرورش افرادي است که قادر باشند بر مسائل و مشکالتشان در
زندگي روزمره و در محيط اجتماعي به آساني غلبه کنند (سلوک ،کاليسکان و ارول،
 ،)3227اين نظامهاي آموزشي به افراد کمک ميکند تا دانش ،مهارت و نگرش الزم
براي غلبه بر مشکالتشان را کسب کنند (آلتن .)3221 ،بنابراين با آموزش حل مسئله
اجتماعي دانشآموزان زورگو که از لحاظ سطح بهينه تکانشوري مشکل دارند ،در
برقراري روابط با همساالن ،معلمان و ساير افراد زندگي (زندگي خانوادگي و اجتماعي)
بهبود يابند .حل مسئله اجتماعي بهصورت فعاليت در گروههاي کوچک بستر مناسبي
براي دستيابي به بسياري از اهداف ناظر بر تربيت اخالقي مانند مسئوليتپذيري ،رعايت
حقوق ديگران ،ارزشگذاري به کار ديگران و در نظر گرفتن عدالت در بحث و گفتگو
خواهد بود (تانر3483 ،؛ به نقل از شعباني و مهرمحمدي .)3174 ،در حل مسئله اجتماعي
پيداکردن راهحل بخصوصي براي يک مسئله ويژه ،مدنظر نيست .مهم آن است که در
اثر حل مسئله ،يک اصل يا قانون انتزاعي به دست آيد که براي موقعيتهاي ديگر
تعميمپذير باشد .به همين سبب است که يادگيري بهدست آمده از حل مسئله ،از ساير
يادگيريها انتقالپذيري بيشتري به موقعيتهاي جديد دارد .در اين رويکرد ،درمان با
تمرکز بر اهداف زمان حال آغاز ميشود .تمرکز بر اهداف زمان حال ،مقدمهاي است که
احتماالً درمانجويان را ترغيب مـيکند روي مسئله متمرکز شوند و پس از آن فرد بر
راهحلها متمرکز شوند .همچنين در اين رويکرد به افراد آموزش داده ميشود تا از روشي
منظم براي غلبه بر مسائل استفاده کنند .اين رويکرد روشي را در اختيار افراد ميگذارد تا
با مسائل در آينده به نحو مناسبي مواجه شوند و احساس کنترل بيشتري بر مسائل داشته
باشند .افراد با استفاده از اين رويکرد منابعي را که براي برخورد با مشکالت در اختيار
دارند ،شناسايي ميکنند .از طرف ديگر اين روش درماني يکي از روشهاي بسيار مؤثر و
جندجانبه براي مراجعان نوجوان بهويژه دانشآموزان زورگو است؛ زيرا ميتواند براي انواع
مختلفي از اختالالت نوجوانان مورد استفاده قرار گيرد؛ خشم ،مشکالت انگيزشي که با
افسردگي همراهاند ،تعارض بين والدين و نوجوان ،ضعف در پيشرفت تحصيلي ،مشکالت



ارتباطي با همساالن و سازگاري نمونههايي از اين اختالالت است (زرب3443 ،؛ ترجمه
افـروز و عـلوي3183 ،؛ حشمتي ،حسينيفر ،رضائينژاد و هـمکاران 3232؛ حشمتي،
الهورديپور و طباطبايي و همکاران.)3233 ،
همچنين در ارتباط با متغير خودکنترلي نتايج مطالعه حاضر نشان داد که آموزش حل
مسئله شناختي -اجتماعي بر مولفههاي خودکنترلي دانشآموزان زورگو مؤثر ميباشد.
نتايج تحليل کوواريانس چندمتغيره نشان داد بين دانشآموزان زورگو گروه آزمايش و
گروه کنترل در خودکنترلي اوليه و خودکنترلي بازدارنده تفاوت معناداري وجود دارد .به
عبارت ديگر ميانگين خود کنترلي اوليه و خودکنترلي بازدارنده گروه آزمايش بعد از
آموزش حل مساله شناختي -اجتماعي متفاوت است .بهطوريکه آموزش حل مساله
شناختي -اجتماعي باعث افزايش خودکنترلي دانشآموزان زورگو شده است .اين نتيجه
در راستاي يافتههاي پژوهشي موري ( ،)3223درر ،اليوت ،فلچر و سوآنسون ( ،)3225پلي
تر و همکاران ( ،)3226تسي ( )3226و فراسر و همکاران ( )3226قرار دارد .بهطوريکه
پليتر و همکاران ( )3226در ارزيابي کودکان مبتال به رفتارهاي نافرماني مقابله مدعي
شدند که پرخاشگري اين کودکان در سطوح باالتر است و به تبع آن از مهارتهاي حل
مسئله ضعيفي هم برخوردارند .تسي ( )3226هم در برنامههاي درماني خود از مهارتهاي
حل مسئله استفاده و تأثير آن را مثبت ارزيابي کرد .در پژوهشي فراسر و همکاران
( )3226به آموزش حل مساله جهت کاهش خشونت کودکان پرداختهاند و نتيجه گرفتهاند
که کودکاني که در برنامه آموزشي شرکت کرده بودند بهنحو آشکاري نسبت به ديگر
کودکان پرخاشگر ،خودکنترلي بيشتر ،رقابت اجتماعي بيشتر و پرخاشگري کمتري را
گزارش کردند .کازدين ،داوسون ،فرنچ و يونيسا ( ،)3487محموديراد ( ،)3183کهرازي،
آزادفالح و اللهياري ( ،)3183باباپور ،رسولزاده طباطبايي ،اژهاي و آشتياني ( )3183و
درر ،اليوت ،فلچر و سوآنسون ( ،)3225در تحقيقات خود نشان دادهاند که آموزش مهارت
حل مسئله باعث کاهش رفتارهاي ضداجتماعي و پرخاشگري ،افزايش کنترل خود،
افزايش سطح سالمت رواني و رضايت از زندگي ميشود.



در تبيين اثربخشي آموزش حل مسئله اجتماعي در افزايش خودکنترلي بايد گفت
فراگيري حل مسأله يا موفق شدن در انجام يک تکليف خاص ،تجربههاي شناختي و
هيجاني مثبتي را ايجاد ميکند به نحوي که اين تجارب زمينه درگيري مؤثر فرد را با
مسائل فراهم ميکند و در نتيجه احساس کنترل افزايش مييابد .در واقع حل مسئله
اجتماعي که بهدنبال خود ،حمايت اجتماعي را در پي دارد ،از طرق مختلفي چون دادن
تشويق و تنبيهها هنگام درگير بودن در فعاليتها بر ميزان خودکنترلي فرد اثر بگذارد.
دانشآموز زورگو در فرايند نظام آموزشي با مسائل و مشکالت مختلفي روبهرو است؛ که
آموزش حل مسئله اجتماعي توانايي حل مسائل را با يادگيري دقيق و رعايت مراحل
آموزش به دانشآموز مـيدهد .در نتيجه دانشآموز با واکنش مثبت از سـوي ديگران
روبهرو ميشود که در نهايت منجر با افزايش خودکنترلي مي شود .همچنين ميتوان به
اين نکته اشاره نمود که به تناسب افزايش آگاهي و شناخت از فرآيند حل مساله ،فرد به
درک بـهتري از خود و رفتار خود نيز دست مـييابد .اين افـزايش آگاهي طبعاً موجب
ميشود که ميزان وقوع رفتار در صورت مناسب بودن ،افزايش و در صورت نامناسب
بودن کاهش و خودکنترلي افزايش يابد .در واقع اين آموزش سبب ميشود فرد ارتباط
بين رفتار و پيامدهاي احتمالي آن رفتار را دريابد و در نتيجه رفتارهايي را انتخاب کرده و
انجام دهد که پيامد مثبتي به همراه داشته باشد .در افراد زورگو آگاهي و شناخت از
رفتارها و پيامدهاي آنها کم است.
از جمله محدوديت هاي پژوهش حاضر ميتوان گفت نمونه پژوهش حاضر محدود
به دانشآموزان زورگو دختر بود که اين مسئله به نوبه خود بر تعميمپذيري يافتههاي
پژوهش مؤثر است .همچنين براي ارائه آموزشها محدوديت زماني وجود داشت به
همين دليل نيز مرحله پيگيري صورت نگرفت .پيشنهاد ميگردد براي تعميمپذيري نتايج،
اين پژوهش در شهرهاي ديگر و با خردهفرهنگها و اقليتهاي موجود در جامعه ايران،
همچنين گروههايي غير از دانشآموزان زورگو تکرار شود؛ پيشنهاد ميگردد مطالعات
طولي روي شناخت عوامل مؤثر بر کاهش زورگويي ،تأثير اين آموزشها و افزايش
بهبودي متغيرهاي مورد مطالعه در اين گروه و ساير افراد انجام شود؛ پيشنهاد ميگردد


دورههاي آموزشي براي معلمان و مشاوران مدارس و قرار دادن بستههاي آموزشي مورد
مطالعه جهت آموزش نحوه برخورد و آموزش دانشآموزان زورگو برگزار شود و نهايتاً
پيشنهاد ميشود با توجه به کارآمدي آموزش حل مسئله اجتماعي در افزايش خودکنترلي
و کاهش تکانشوري ،مراکز خدمات روانشناسي و مشاورهاي از يافتههاي اين پژوهش در
ارايه راهکارهاي مناسب به مراجعان استفاده نمايند.
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