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و  يبر تکانشورياجتماع -يحل مسئله شناخت يگروه ياثربخش يبررسهدف پژوهش حاضر 
 آزمونپس -آزمونشيو با طرح پ يشين پژوهش از نوع آزمايبود. اآموزان زورگو دانش يخودکنترل

-49 يليآموزان زورگو در سالتحصر شامل دانشپژوهش حاض يجامعه آماربا گروه کنترل بود. 
 يياخوشه يريگروش نمونهآموز بهدانش 13که شهر بودند نيدر مدارس شهرستان مشگ 3141

دنظر ياس تجديها از مقآوري دادهانتخاب شدند. براي جمع يان جامعه آمارياز م يياچندمرحله
گروه  د.ياستفاده گرد يخودکنترل پرسشنامهو  يپرسشنامه تکانشور، وسيالو ييشده زورگو

چ نوع ين جلسات به گروه کنترل هيا يجلسه تحت آموزش قرار گرفته و در ط 8ش در يآزما
آموزان زورگو گروه ن دانشيب نشان داد يريانس چندمتغيل واريج تحلينتا داده نشد. يآموزش

گر يعبارت ددارد. بهوجود  يتفاوت معنادار يو خودکنترل يش و گروه کنترل در تکانشوريآزما
 -يش بعد از آموزش حل مسئله شناختيگروه آزما يو خودکنترل يتکانشور يهالفهؤن ميانگيم

تواند يمياجتماع -يآموزش حل مسئله شناختاست که  يج حاکين نتايامتفاوت است. ياجتماع
 د. يل نمايآموزان زورگو را تعددانش يو خود کنترل يتکانشور

 يي؛ زورگوي؛ خودکنترلي؛ تکانشورياجتماع -يمسئله شناخت حل 
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ک دانش يگر است که در آن، يکديآموزان به دانش 3ي، قلدريرفتار يهادهياز پد يکي
 يکند. رفتارها يآموز تکرار من دانشيا چنديک يرا مکرراً درباره  يمنف يآموز رفتارها

دن مو، لقب يره نگاه کردن، کشير خينظ يرکالميغ ياز رفتارها يعيشامل تنوع وس يمنف
 شوديم يکيزيف يهاتا حمله يارابطه يهاتيگران، مسخره کردن، آزار و اذيدادن به د

رغم يده در مدارس است که عليچيپ يهادهياز پد يکي ي(. قلدر3232، 3مبريوس و لي)الو
، تا 1يلدر و قربانآموزان قهر کدام از دانش يمدت و بلندمدت آن براکوتاه يامدهايپ

ده عالوه بر کودکان ين پديافت نکرده بود. ايدر مدارس در ير توجه چندانياخ يهاسال
دارد و  يز، اثرات منفيت نيموقع 9آموزان تماشاگرر دانشيسا يان آنها، بر رويقلدر و قربان

؛ 3223 ،5آدامز-ري)دوپر و ما ت موضوع را دو چندان کرده استيز اهمين مسئله نيهم
براساس نظريه (. 3228، 7ريالد و پلت-؛ کوچندرفر3225 ،6ن و فابسين، ماتريش، ريهان
انه( شامل پهنه وسيعي از ي)زورگو پردازان اين حوزه رفتار قلدرانهو ديگر نظريه 8وسيالو

شدن  يطور منظم و در يک دورۀ گسترده زماني باعث قربانرفتارهاي مخرب است که به
 ،4رايويت و اليبر) شوديم يا روانشناختيکالمي و عاطفي  ي،افراد به سه شکل جسمان

 شوديف ميز و پرخاشگرانه تعريآمرفتار خشونت يعنوان نوعبه يان قلدرين مي(. در ا3231
)وانگ،  است ين فرد قلدر و قرباني، و شامل عدم تعادل قدرت بي، تکراريکه عمد

است  يع در مدارس امروزيسائل شان ميتراز مهم يکي ي(. قلدر3231، 32و لوک يالنوت
ا يمشاهده شود و به جامعه  ياتواند در هر مدرسه ياست که م يک مسئله جهانيو 

ل در مدارس امن يکه تحص يشود. در صورتيا شهر و روستا منحصر نميموسسه خاص و 
؛ به 3224، 33ناس و هورنهي)اورپ همه افراد است يعيو به دور از خطر و اضطراب حق طب

قلدر ه افرادـن که رفتار پرخاشگرانيتر ا( و مسئله مهم3233 ،33نيو پسک يـقل از چراغـن
  

1- bullying 

3- victims 

5- Dupper & Meyer-Adams 
7- Kochenderfer-Ladd & Pelletier 

9- Brit & Oliverira 

11- Orpinas & Horne 

2- Olweus & Limber 

4- bystanders 

6- Hanish, Ryan, Martin & Fabes 
8- Olweus 

10- Wang, Ianotti & Luk 

12- Peskin 



 
 
 

 

 



 (.3231 ،3راويويت و الي)بر ابدييخارج از مدرسه هم گسترش م يهاطيبه مح

، يين نوع زورگويشتري( گزارش کرده است که ب3226) 3کيآت ييدر مطالعه ا
 نيترت که معمولز نشان داده اسي( ن3224) 1ن کارتاليبوده است. همچن يکالم ييزورگو

درصد( بوده است. پس از 4/32) لقب دادن، مسخره کردن، فحش دادن ييوه زورگويش
درصد از 67، يطورکلدرصد( قرار داشتند. به3/34) آن کتک زدن، هل دادن و لگدزدن

اند. از قرارگرفته يکالم ييدرصد از دختران گزارش کردند که مورد زورگو 1/98پسران و 
اند درصد از دختران گزارش کرده9/92درصد از پسران و  57ز ين يکيزيف يينظر زورگو

 اند. )کتک خوردن، هل داده شدن و لگدخوردن( قرارگرفته يکيزيف ييکه مورد زورگو

 يتکانش ياست. رفتارها يانه، تکانشگريزورگو يرگذار بر رفتارهاياز جمله عوامل تأث
را  ياز اعمال يعيف وسيشوند که طيه مز خوانديز نيآممخاطره يعنوان رفتارهاگاه به

، بدون يصورت نابالغ با وقوع آنصورت گرفته، به يآن تفکر کم يشوند که رويشامل م
مناسب، رخ  يزيرک برنامهياب يف خاص، در غيک تکلـيدر انجام تمرکز بر  ييتوانا

؛ به 3223، 9)مولر و همکاران برخوردار هستند ييباال يريسک و خطر پذيدهند و از ريم
(، ي)شناخت يتوجهيب يشامل تکانشگر ي(. ابعاد تکانشگر3233نقل از واکسمن، 

باشد. در تکانشوري توجهي افراد يم يبرنامگيب يو تکانشگر يحرکت يتکانشگر
تکانشور نسبت به بقيه زمان آمادگي کمتري براي تمرکز کردن روي تکاليف صرف 

سريع تمرکز از مطلبي به مطلب ديگر هست،  که نياز تعويض ييها کنند. اما در بخش يم
صورت نبود هماهنگي ميان يک محرک به يکنند؛ تکانشوري حرکت يبهتر از بقيه عمل م

توان از تکانشوري توجهي  يشود. اين گروه را به سختي م يمحيطي و پاسخ فرد تعريف م
رد؛ يگ يز در برمرسد اين نوع از تکانشوري نوع توجهي را ني يجدا نمود چرا که به نظر م

ها به از دست دادن  ( اختالل در مهار برخي پاسخيبرنامگي)ب ختهيدر تکانشوري مهارگس
 (. مرور مطالعات انجام شده 3229 ،5ا، فام و مولري، پازاگلي)اسوان، دوگرت انجامد يپاداش م

 

  

1- Brit & Oliverira 

3- Kartal 
5- Swann, Dougherty, Pazzaglia, Pham & Moeller 

2- Atik 

4- Muller & et al 



 
 
 

 



 از ياريبس يهسته اصل يتکانش يدهد که رفتارهايـنشان م يدر مورد تکانشگر
/ نقص توجه، اختالل سلوک، اختالل کنترل تکانه، يفعالشيل بياز قب يروان يهااختالل

 يريادگيت و اختالالت يگرا، اختالالت شخصيا، رفتار خودگشيمصرف مواد، بولمسوء
و  يال، گارزولي، بارات، واي؛ فوسات3226، 3)دوران، مک چارج و کوهن دهنديل ميشکت

ک بعد يصورت به ي(. امروزه تکانشگر3224، 1انکين و ي، چن، اليل ي؛ ر3227، 3يماف
، روند يشناخت ي، با عدم بازدارين معنا که تکانشگريشود به ايم يپرداز، مفهوميشناخت

، 9و، گلو، لوگستوني)د باشديدر افراد همراه م يجانيه يثباتيب يريگميکند و ناقص تصم
(. 3232و همکاران،  يمي، کر3232؛ شاکر و همکاران، 3232و همکاران،  ي، احمد3233

آموز بر رفتار و تواند تا حدود زيادي بر تسلط دانششناخت تکانشوري و مديريت آن مي
باشد و در نهايت سالمت و موفقيت را در تر موثر تر و قابل قبولداشتن تصميماتي روشن

آموزان به ارمغان آورد. تکانشوري با زندگي در زمان حال و توجه کمتر به آينده، دانش
ريزي در زندگي، دشواري در انجام امور و نا تمام رها کردن آنها، ايجاد دردسر عدم برنامه

 شود.براي خود و ديگران و پرخاش به ديگران مشخص مي

موزان آاز دانش  بزرگساالن و کودکان يروان يشناسبيآس از يتوجه بلقا بخش
 گونه نيا را يخودکنترل (3445) 5شود. لوگ يمربوط م يخودکنترل در يينارسا زورگو به

 دارند. خود دنبالبه شتر،يب يول ده،يدرنگ پاداش که ييرفتارها به کند پرداختنيم فيتعر
 ريخأنوان تعبه را يخودکنترل مثال، يکرد. برا نگاه گونگونا ابعاد از توانيم را يکنترل

 يول امد ارزشمندتريپ به دنيرس يبرا فرد که يزمان طول ياتيعمل نظر از و يخشنود
 از نقل ؛ به3484 همکاران، و گوزي)رودر اندکرده فيتوص ماند،يم منتظر ندتريآ ريد

 خود يي(. نارسا3232 و همکاران، ي، رستمي، قرباني؛ حشمت3223 ،6هورن ياستر
 رفتار امديپ مورد در تفکر در يناتوان نشانگر و رابطه دارد يتکانشگر مفهوم با يکنترل

 ينيبشيپ بدون رفتار به يآن يخشنود اساس عمل بر يول امديپ مورد در است. تفکر
 يبلندمدت هدف به بخواهند که رنديگيم کار به را يخودکنترل يوقت شود. افراديم منجر

  

1- Doran,  McChargue  & Cohen 
3- Ray Li, Chen, Lin & Yang 

5- Logue 

2- Fossati, Barratt, Borroni, Villa, Grazioli & Maffei 
4- Dawe, Gullo &  Loxton 

6- Strayhorn 



 
 
 

 

 



 کيتحر سکس، قمار، دارو، الکل، غذا، لذت از ديفرد با منظور نيا يابند. برايب دست
 مهار راه از را کار نيکنند. ا يپوشچشم دنيخواب ايماندن  داريب ،کردن خرج پول ،يحس

 يناکام علتبه خود ساختن آرام زين و اندداده که ياز قول فرار گفتن، دروغ يهاوسوسه
 ديبا فرد که دوگانه و بغرنج يهاتيموقع از ياريدهند. در بسيم انجام آمده دستبه

 .کند استفاده يترلخود کن از ديبا بزند، انتخاب به دست

 خود ياست. وقت بزرگساالن و کودکان مشکالت از ياريبس ياصل هسته يخودکنترل
 از ياريبس که ديد ميخواه ميکن نگاه يخشنود انداختن ريخأت به شکل به را يکنترل

 يمخدر، خشنود مواد به ادياعت در مثال، يدارند. برا يينارسا نيهم در شهير مشکالت
 خود يآن برا درازمدت ديفوا و يقمارباز به ليم مواد، ترک ندمدتبل اهداف با مصرف

 و ي، دزديدوستآتش مانند تکانش، کنترل يهاکند. اختالليم تداخل خانواده و فرد
 است. آن يبعد يف من يامدهايپ با شدن مواجه و يآن يخشنود به دنيرس زين يموکن

 آموزان در مدارس اشاره نمود. بهنه دانشايرفتار زورگو به توانيم هااختالل نيا کنار در
 (.3223 هورن، ي)استر شونديم مربوط يخودکنترل يينارسا

 يش خود کنترليو افزا يتواند بر کاهش تکانشوريـکه م ييهامداخلهاز جمله 
زوريال، باشد. دييم ياجتماع-يآموزان زورگو مؤثر باشد، آموزش حل مسئله شناختدانش

 -عنوان يک فرآيند شناختي( حل مسئله اجتماعي را به3229) 3ارسويال-دوينزو و ما
هاي مؤثر براي حل مشکالت خاص که افراد در زندگي حلرفتاري براي شناسايي راه

هاي بالقوه مؤثر کنند. اين فرآيند، انواع پاسخشوند، تعريف ميروزمره با آن مواجه مي
دهد و احتمال انتخاب ر دسترس  قرار ميساز را دبراي سروکار داشتن با موقعيت مسئله

دهد. طبق مدل دي زوريال هاي متناوب را افزايش ميحلمؤثرترين پاسخ از ميان اين راه
 يعنيپيامدهاي حل مسئله در جهان واقعي عمدتاً بوسيله دو فرآيند عمده نسبتاً مستقل 

از آن  يلف حاکمخت يهاج پژوهشيشود. نتاگرايش به مسئله و حل مسئله  تعيين مي
 است؛  ير حل مسئله اجتماعـب ير تفکر مبتنيتحت تأث ياجتماع يگـافتياست که سازش

 
  

1- D’Zurilla, Nezu & Maydeu-Olivares 



 
 
 

 



 يحل مسئله اجتماع يهااز لحاظ مهارت يط اجتماعيمح يسازيگر، غنـيد عبارتبه
؛ وارسيال-دوينزو و ما شود )دي زوريال، ياجتماع يسازگار يريگتواند سبب شکليم

مهم  يهااز هدف يکيخ آموزش و پرورش، حل مسئله ي(. در تمام طول تار3229
حل  يين کسب توانايمعلمان و والد يهااز خواسته يکيآمده و يبه شمار م يآموزش

ز همواره يپردازان مختلف نهيآموزان بوده است. روانشناسان و نظردانش يمسئله از سو
د يمف يو کاهش اختالالت روان يريادگيجاد يوابسته به مسئله در ا يهاتيت فعاليبر اهم

همکاران، و  يرامي؛ ب3232و همکاران،  ي، قمر3187،3142ف، ي)س اندد داشتهيو مؤثر تأک
حل  يهان اساس تنها از راه پرورش مهارتي(. بر ا3232و همکاران،  ي؛ جعفر3233

 يهاتيو موفق ير زندگيط متغيمقابله با شرا يتوان نوجوانان را برايمسئله است که م
ق يآموزان از طرحل مسئله را در دانش ييشوند، آماده کرد. توانايد که با آن روبرو ميجد
 ياتيک مهارت حيش داد. حل مسئله يتوان افزايدرست برخورد حل مسئله م يهاوهيش
 يسواحبان امر بهها، صتيفعال يدر عصر حاضر است. امروزه در تمام يزندگ يبرا

، يطه فناوريو چه در ح يطه عموميتفکر سطح باال و حل مسئله، چه در ح يهامهارت
 يهاش مهارتيد بر افزاياند که بادهين عقيشوند. در اغلب جوامع، همه بر ايخوانده م

فرد  يو ابتکار يرفتار -يند شناختيحل مسئله به فرا يطور کلد شود. بهيحل مسئله تأک
 يامؤثر و سازگارانه مقابله يخواهد راهبردهايق، فرد مين طريشود و از ا يماطالق 

و (. فراسر 3449، 3يريال و شي)دوز ا ابداع کنندين، کشف ييمشکالت روزمره را تع يبرا
 يهاق خود نشان داد که مهارتي( در تحق3225) 3و همکاران ي، اسموکوسکيگالنسک

( 3225) 1و استونل ياختالل سلوک مؤثر است. جنتآموزان مبتال به حل مسئله در دانش
 آموزاندانش يتواند پرخاشگريحل مسئله م يهاشد که مهارت يق خود مدعيهم در تحق

( معتقد است که 3226) 9مکارانـندر، آرمنتروس و هي، ببالنس يد. لـرا کاهش ده
پل و م ي، کولت، گتر يکودکان مؤثر است. پل يحل مسئله در پرخاشگر يهامهارت

 دند که ـش يمقابله مدع ينافرمان يکودکان مبتال به رفتارها يابي( در ارز3226) 5يکراول
  

1- Dzurilla & Sheedy 
3- Gentile & Stone 

5- Pelleter, Collett,Gimple & Crowley 

2- Fraser, GaLinsky, Smokowski & et al 
4- Le Blanc, Binder, Armenteros & et al 



 
 
 

 

 



حل مسئله  يهاتبع آن از مهارت سطوح باالتر است و بهن کودکان در يا يرخاشگرپ
 يهاهم خود از مهارت يدرمان يها( هم در برنامه3226) 3يهم برخوردارند. تس يفيضع

 يکرد. در کل پژوهشگران به اثربخش يابير آن را مثبت ارزيحل مسئله استفاده و تأث
؛ 3223، 3)گورمن د دارنديتأک يحل درماناهعنوان رو حل مسئله به يزندگ يهامهارت

 (. 3221، 9سنيو مور کلند يو م 3446، 1هاپر

 يو اجتماع يکه سالمت روان استن خاطر يت موضوع پژوهش به ايضرورت و اهم
شرفت ينه پيتواند زميم يياست که خود به تنها يآموزت دانشين مسائل جمعيتراز مهم

، يتيترب امور به موزان به دنبال داشته باشد. توجهآدانش يرا برا يليا افت تحصيو 
 يافراد پرورش موجب ياجامعه هر در آموزاندانش ياجتماع -يروان مسائل و يآموزش

 يستگيشا با را جامعه خود و رنديگ دستبه را يمختلف امور قادرند ندهيدر آ که شوديم
ست. ين جامعه در خاص گروه کي آموزان، فقطاز دانش منظور اما ندينما تيهدا و اداره

 از ديا معلول، باي يزهوش، عاديت آموزان خواهدانش از يگروه تر، هرساده عبارتبه
 ازين ژهيتوجه و به که ييهاگروه از يکيان، يم نيا باشند. در مندبهره يمناسب امکانات

 به توجهآموزان، دانش گونه نيا يازهاين از يکي .است زورگوآموزان دانش دارد، گروه
ن، پژوهش يهمچن .سالمت روان و رفتار آنان است تيوضع شناخت و يعاطف يازهاين

 ته،ـقرار گرف يتوجهشورمان مورد کمـدر ک زورگوآموزان دانش يدرباره مشکالت رفتار
 يصورت کلخته به آنها بهيصورت جسته و گربه يکه در مطالعات دانشگاه يطوربه

ن يح و تدويصح يزيربرنامه يرا برا يانهيمتعدد زم يهاشد با پژوهيشود. بايپرداخته م
از محققان  ياريد بسين مطالب و تأکيفراهم کنند. لذا، با توجه به ا يريشگيپ يراهبردها

آموزان، دانش يروانشناخت يهايژگير ويو سا يو رفتار يبر لزوم توجه به وضع روان
حل مساله  يا آموزش گروهيآ که استن سوال يبه ا ييپژوهش حاضر درصدد پاسخ گو

 باشد؟يثر مؤآموزان زورگو مدانش يو خودکنترل يزان تکانشوريبر م ياجتماع -يشناخت

 
  

1- Tse 

3- Happer 

2- Gorman 

4- Mcclelland & Morrison 



 
 
 

 



 

آزمون با گروه پس-آزمونشيو با طرح پ يشين پژوهش از نوع آزماياروش تحقيق: 
 ر مستقليعنوان متغبا دو سطح به يدرمان يهان پژوهش روشيدر است. کنترل ا

 ي، تکانشگريبرنامگي)ب يو عدم مداخله(؛ و تکانشور ي)آموزش حل مسئله اجتماع
وابسته در نظر گرفته شدند.  يرهايعنوان متغبه ي( و خود کنترليو شناخت يحرکت
پژوهش  يند. جامعه آمارن پژوهش کنترل شديدر ا يليت و مقطع تحصين جنسيهمچن

 يها)سال )زورگو( دختر دوره دوم متوسطه منضبطريآموزان غه دانشيحاضر شامل کل
نمونه پژوهش بود.  3141-49 يليشهر در سال تحصنيدوم و سوم( شهرستان مشگ

انتخاب شدند. به  يان جامعه آماريآموز دختر زورگو بود که از مدانش 13حاضر شامل 
کالس  32مدرسه  5ابتدا از  يياچندمرحله ييخوشه ا يريگصورت نمونههب که بين ترتيا

 13س انتخاب شدند. سپس ياولو يياس زورگوياساس مق آموزان زورگو برانتخاب و دانش
در دو گروه  يصورت تصادفآموزان انتخاب و بهن دانشيان ايآموز زورگو از مدانش

. ش(يگروه آزما ينفر برا 36روه کنترل، گ ينفر برا 36) ش و کنترل گمارده شدنديآزما
(، 3183 )دالور، نفر باشد 35 يستيحداقل نمونه با يشيقات آزماينکه در تحقيتوجه به ا با
هر گروه  يبرا يج و احتمال افت آزمودنينتا يريپذميو تعم يرونيش اعتبار بيخاطر افزابه

ص يو تشخ ييمه زورگوپاسخ به پرسشناهاي ورود: مالک(. =13n) نفر انتخاب شد 36
و نظر معلمان، مشاوران و ناظمان؛ پذيرش شرايط  ييزورگويي براساس پرسشنامه زورگو

ن )زمان و مکان آموزش، طول جلسات و ...(؛ دختر يآموزان و والدآموزش از طرف دانش
عدم اخذ نمره الزم براي زورگويي؛ رجوع به روانپزشک و اخذ هاي خروج: مالکبودن. 
وسيله برنامه درماني ديگر و عدم پذيرش شرايط برنامه. در ارتباط با روش وزش بهدارو؛ آم

ان اهداف پژوهش، يو ب يت مالحظات اخالقيو کسب مجوز، با رعا ياجرا، بعد از هماهنگ
ن يآموزان جهت شرکت در ات دانشين و کسب اجازه از آنها، رضايوالد يسازبا آگاه

نظرات  يآورآموزان و جمعدانش يپرونده انضباط يپژوهش جلب شد. سپس بعد از بررس
ق يآموزان نمونة تحقتوسط دانش ييزورگو يصيمشاور، معلم و ناظم مدرسه، آزمون تشخ

 مشخص و به يينمرۀ باال در پرسشنامة زورگو يدارا يهايل شد. سپس آزمودنيتکم



 
 
 

 

 



ان يها و بيمودنه آزيش و گواه گمارده شدند. ضمن توجيدر دو گروه آزما يصورت تصادف
ند.  قبل يشرکت نما يآموزش يهاها درخواست شد تا در دورهياهداف پژوهش، از آزمودن

آزمون قرار گرفته و از شي، هر دو گروه مورد مطالعه تحت پيآموزش يهااز شروع روش
ک يجلسه  8ند. آموزش در يل نمايمورد نظر را تکم يهاآنها درخواست شد تا پرسشنامه

، بحث و گفتگو، پرسش و پاسخ و يصورت سخنرانهفته انجام شد که به 9 ساعته در
 يچ نوع آموزشين جلسات به گروه کنترل هيا يبوده است. در ط ينات عمليانجام تمر

داده نشد. پس از اتمام دروه آموزش از گروه آموزش و گروه گواه پس آزمون به عمل آمد 
مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.  spssابزار دست آمده با استفاده از ههاي بو سپس داده

ن، يانگي)م يفيتوص يهاها از آزمونهيها و آزمون فرضل دادهيه و تحليتجز يبرا تاًينها
 يريانس چندمتغيل واري)آزمون تحل ياستنباط يهاانحراف استاندارد و...( و آزمون

(MANOVAو آزمون باکس، آزمون لو )پژوهش  يهااً دادهن و ...( استفاده شد. ضمني
قرار گرفتند و سطح  يل آماريه و تحليمورد تجز SPSS16 يوتريتوسط برنامه کامپ

 ن پژوهش انتخاب شد.يا يبرا 25/2 يمعنادار

ن پرسشنامه محقق ساخته بوده و شامل سواالت مربوط يا
، طالق يدي، سابقه تجدي، سابقه مردوديليه تحصي، پايليبه سن، جنس، مقطع تحص

 باشد.ين و ... ميالت والدي، سطح تحصين، اختالل جسمين، فوت والديوالد

 (OB/VQ-R)  پرسشنامه اوليه
اي بود، اما پرسشنامه رتبه 5ماده و يک مقياس  92( داراي 3486وس، ي)الو وسيالو

اي رتبه 1يک مقياس  ماده دارد و داراي38( 3448 وس،ي)الو آن شدهکوتاه و نظرتجديد
در »ها  کند که آيا آنوال ميآموزان سوس از دانشياست. پرسشنامه زورگو/ قرباني الو

يا توسط ديگران مورد زورگويي  اند،ديگران را مورد زورگويي قرار داده« چند ماه گذشته
  يط ها دربهترين وجه طرز تفکر يا احساس آن به که سؤاالت هبآموزان اند. دانشدهواقع ش
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وس، ي)الو وسيدهند. پرسشنامه الوکند، پاسخ ميماه گذشته تا کنون را بيان مي 1يا  3
 ياباشد. در مطالعهان مييابي زورگويي در جهترين زمينه ترين و پراستفاده ( مهم3223

ارتکاب  يهااسيمق ينسخه فارس يمنظور روانسنج( به3143) ميو خداکر يرضاپور، سور
نشان دادند  ييوس در مدارس راهنمايالو ييشدن پرسشنامه زورگو يو قربان ييزورگو

اي در مطالعهبرخوردار است. يقابل قبول يات اعتبارسنجيپرسشنامه مذکور از خصوص
ز روايي و پايايي ي( ن3143 زاده،؛ به نقل از سروش3225 ،3کورنل و ديوئيگر )يد

(، 3143) زادهوس تاييد شده است. سروشيپرسشنامه تجديدنظر شده زورگو/ قرباني الو
بازآزمون با استفاده از ضريب آلفاي کرونباخ  -پايايي اين پرسشنامه را به روش آزمون

ن در تحقيق حاضر ضريب آلفاي کرونباخ برابر يدست آورده است. همچنهب 83/2برابر 
دست آمد که بيانگر پايايي مطلوب و قابل قبول پرسشنامه براي ارزيابي زورگويي هب 74/2

منظور پرسشنامه مذکور به يسوال قلدر 4در نمونه مورد مطالعه بود. در مطالعه حاضر از 
 آموزان زورگو استفاده شده است.ص دانشيتشخ

توسط بارات  3454بارت در سال  ياس تکانشگريمق
اس يک مقين آزمون ياس است. اين مقيازدهم اي ينيبازب يساخته شده است. نسخه فعل

شوند،  يم يگذار کرت نمرهيل يا اس چهار درجهيها با مق تمياست که همه آ يسؤال 12
برنامگي و لفه بيؤمقياس سه م وارونه دارند. اين يگذار ازده سؤال نمرهينکه يضمن ا

 ي(. با استفاده از آلفا3227)بشارت،  کندگيري ميتکانشوري حرکتي و شناختي را اندازه
کل  يبرا 81/2ن پرسشنامه گزارش شده است، يا يبرا ييباال يدرون ييايکرونباخ پا

 يبرا 71/2و  ياس توجهيرمقيز يبرا 79/2، ياس حرکتيرمقيز يبرا 79/2آزمون، 
 يبرا 78/2 يب آلفايو همکاران ضرا ياريز اختيران ني. در ايبرنامگ ياس بيرمقيز

 يبرنامگ يب يتکانشگر يبرا 97/2، يحرکت يتکانشگر يبرا 61/2، يتوجه يگرتکانش
و  ي، فخاريپور رودسري، بخشيرامي)ب اند کل آزمون را گزارش کرده يبرا 81/2و 

 (ضريب آلفاي کرونباخ و ضريب 3188) رکردحقيق مقدماتي پوـ(. در يک ت3142 ،خاکپور
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گزارش کرد. در  74/2و  87/2ترتيب )بعد از يک ماه( اين مقياس را به پايايي بازآزمايي
 دست آمد.هب 82/2پژوهش حاضر ضريب آلفاي کرونباخ اين مقياس

توسط  3229در سال  يپرسشنامه خود کنترل
است که  يسؤال 16اس يک مقيپرسشنامه ن ياست. ا ساخته شده ، بائومستر و بونيتانج

شامل دو شوند. اين مقياس  يم يگذار کرت نمرهيل يا اس پنج درجهيها با مق تميهمه آ
 يباشد. تانجيه مياول يخودکنترل -3ا بازدارنده و يکننده منع يخودکنترل -3اس يمقخرده

باال با  يخودکنترل ياثرگذار رابطه و يکه به بررس ي( با انجام پژوهش3229) و همکاران
اساس  ز برين پرسشنامه را نيا يپرداختند، مشخصات روانسنج ين فرديب يهاتيموفق

آزمون باال گزارش  يياي، پايدرون يگزارش کردند. در برآورد همسان ق خودينمونه تحق
 در دو نمونه يتميآ 16فرم بلند  ياس خودکنترليمق ين گونه که: آلفا برايشده است بد

 ياس خودکنترليمق ين برايبود و همچن 84/2( 3229) 3، بائومستر و بونيق تانجيتحق
ق يب در دو نمونه تحقيترت)آلفا= به افتنديج مشابه دست يز به نتاين يتميآ 31-فرم کوتاه

 .سترا دارا يمناسب يدرون يمورد نظر همسان يهان پرسشنامهيا (. بنابر85/2و  81/2آنها 
دو  نيا يهاتفاوت يبه بررس يقي( با انجام تحق3233) در و همکارانيا رن راستيدر ا

 ين پرسشنامه را با گزارش آلفايا يدرون يان همسانين مياس پرداختند و در ايمقخرده
 يدرون ياز همسان يق آنها حاکيج تحقيقرار دادند. نتا ياس مورد بررسيمقهر دو خرده
 يخودکنترل يکرونباخ برا يو آلفا 86/2کننده: منع يکرونباخ خودکنترل ي)آلفا مناسب بود

در و يز در پژوهش رين ياس خودکنترليمقن دو خردهيب ي(. همبستگاست 68/2 ه:ياول
که هر چند  افته قابل انتظار بود چراين يا ( گزارش شد،r=68/2) ( باال3233) همکاران

باشند. آنگال، يم يکنترلخود يصلا يهالفهؤز هستند اما هر دو مين دو سازه از هم متمايا
 رسشنامه را بهـپايايي اين پ ي( در پژوهش3232) 3اما و همکارانيتوسوکا يدوکورث، ال

دست آورده هب 86/2فاده از ضريب آلفاي کرونباخ برابر ـبازآزمون با است -روش آزمون
بيانگر دست آمد که هب 77/2ن در تحقيق حاضر ضريب آلفاي کرونباخ برابر ياست. همچن

در نمونه مورد مطالعه بود. يپايايي مطلوب و قابل قبول پرسشنامه براي ارزيابي خودکنترل
  

1- Tangney, Baumeister & Boone 2- Angela, Duckworth, Eli Tsukayama & et al 
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ابتدا با استفاده از مدل  ين برنامه آموزشيا
 يف شد و سپس دي( توص3229ال و همکاران )يزور يتوسط د ياجتماعحل مسئله 

(. آموزش 3227ال و همکاران، يزور يآن را گسترش دادند )د يال و نزو با اصالحاتيزور
مسائل و غلبه بر  ييشناسا ياست که هدف آن، چگونگ يامداخله يحل مسئله اجتماع

 ين مداخله طيباشد. اينده ميئل آط و توانمند کردن فرد در حل مسايها، کنترل شراآن
 ر آموزش داده شد:يشرح زهشت جلسه به

آموزان دانش يين جلسه با هدف آشناي؛ ايت کليص موقعيمعارفه و تشخ جلسه اول:
ان انتظارات پژوهشگر از ينه درک و تفاهم متقابل و بيبا پژوهشگر و فراهم کردن زم

 آموزان انجام شد.دانش
گاه ين مرحله در جايت ايح نسبت به مسئله؛ اهميصح يکرديانتخاب رو جلسه دوم:

 ، قابل توجه است.يجانيو ه ين گام در حل مسئله در ابعاد شناختياول
مسائل  يبندتين مرحله آموزش اولويق مسئله؛ هدف از ايف دقيتعر جلسه سوم:

  مرتبط است.ريتر و غتيو کنار گذاردن مسائل کم اهم يمشخص شدن مسائل اصل يبرا
ن يدر ا يمتعدد؛ پس از مشخص کردن مسئله اصل يهاحلافتن راهي جلسه چهارم:

را که به  يشود هر راه حليآموز خواسته م، از دانشيجلسه با استفاده از روش بارش ذهن
 سد. يحل را بنوهر راه يايب و مزايرسد، ثبت کند. سپس معايذهنش م

آموزان آموزش داده ن مرحله به دانشي؛ در اينيحل و بازبراه ياجرا جلسه پنجم:
ت به يشده را، اجرا کنند. در صورت موفق ييحل را شناسان راهيخواهد شد که بهتر

شده تا  ينيبازب يت مراحل قبليت و پاداش دهند و در صورت عدم موفقيخودشان تقو
 مشخص شود اشکال در کدام مرحله بوده است. 

حل مسئله چند نمونه از مشکالت  يالگون مرحله، طبق ي؛ در ايوارس جلسه ششم:
نقش،  يفاين مرحله با استفاده از ايشود. در ايح ميآموزان زورگو در کالس تشردانش
 شود. ين ميتمر يفرض ياجتماع يهاتيموقع

آموز با آنها مواجه که دانش يواقع يهاتين مرحله موقعيت؛ در ايتثب جلسه هفتم:
وه پسخوراند ين مرحله، از شين در ايشود. همچنيح ميبوده است، در کالس مطرح و تشر



 
 
 

 

 



 يم الگويشود که به تعميآموزان خواسته مشود و از دانشيت استفاده ميو تقو يگروه
 ، بپردازند. يحل مسئله در تمام مراحل زندگ

 .ن و پس آزمونيو تمر يبندجمع جلسه هشتم:

 

  
MSDMSD

 83/3 63/36 33/3 87/35 آزمونشيپ
 33/3 52/36 41/3 56/31 آزمونپس

 46/3 56/36 84/3 87/36 آزمونشيپ
 48/3 35/36 95/3 17/39 آزمونپس

 75/3 38/36 85/3 68/36 آزمونشيپ
 81/3 83/36 87/3 35/35 آزمونپس

 49/3 87/14 84/3 22/14 آزمونشيپ
 47/3 35/92 78/3 83/93 آزمونپس

 45/3 35/34 33/1 52/34 آزمونشيپ
 63/3 87/38 33/1 22/13 آزمونپس 

آزمون  ار( پسين )و انحراف معيانگيشود ميمشاهده م (3)طور که در جدول همان
 ي(، تکانشور41/3)56/31 يتوجهيـب يش در تکانشوريآموزان زورگو گروه آزما دانش
ه ـياول ينترلـک(، خود87/3)35/35 يبرنامگيـب يکانشورـ(، ت95/3)17/39 يتـحرک
 باشد.ي(  م33/1)22/13دارنده باز يکنترل( و خود78/3)83/93

ت يجهت رعا يريانس چند متغيل کوواريک تحليقبل از استفاده از آزمون پارامتر
ج نشان داد براساس يباکس و لون استفاده شد. نتا يهاآن، از آزمون يهافرضشيپ

 يهاسيماتر يدار نبوده است، شرط همگنيرها معنيک از متغيچ يه يآزمون باکس که برا



 
 
 

 



(. P ،22/3=F ،78/6=BOX=934/2ت شده است )يرعا يانس به درستيانس/کوواريوار
دار يمورد مطالعه معن يهامولفه ي( براFسطح آماره)آزمون لون نشان دادج ين نتايهمچن

 هاين آزمودنيرها در بين متغيا يانس خطايدهنده آن است که وارن نشانيست و اين
ها با هم انسيست و واريو گروه کنترل( متفاوت ن ياجتماع -ي)گروه حل مساله شناخت

 برابرند. 

 

F df df PEta

 
 

 867/2 222/2 22/33 22/5 91/37 867/2 ييالياثر پ
 867/2 222/2 22/33 22/5 91/37 311/2 لکزيالمبدا و
 867/2 222/2 22/33 22/5 91/37 51/6 نگياثر هتل

 867/2 222/2 22/33 22/5 91/37 51/6 شه خطاين ريتربزرگ

و  ياجتماع -ين دو گروه حل مساله شناختيدهد که در بينشان م (3)ج جدول ينتا
تفاوت معنادار  يو خودکنترل يتکانشور يهالفهؤاز م يکي گروه کنترل حداقل از نظر

 وجود دارد. 

MANCOVA

F pEta 

 633/2 222/2 35/93 يتوجهيب يتکانشور 
 123/2 221/2 76/32 يحرکت يتکانشور

 925/2 222/2 23/37 يبرنامگيب يتکانشور

 635/2 222/2 61/93 هياول ينترلکخود 
 623/2 222/2 73/17 بازدارنده يکنترلدخو 

ش يآموزان زورگو گروه آزمان دانشيگردد بيمالحظه م (1)که در جدول يطورهمان
، خود يبرنامگيب ي، تکانشوريحرکت ي، تکانشوريتوجهيب يو گروه کنترل در تکانشور



 
 
 

 

 



ن يانگيگر ميعبارت دوجود دارد. به يبازدارنده تفاوت معنادار يه و خودکنترلياول يکنترل
ه و خود ياول ين خود کنترليانگين ميو همچن يبرنامگيو ب ي، حرکتيتوجهيب يتکانشور

متفاوت  ياجتماع -يشناختش بعد از آموزش حل مساله يبازدارنده گروه آزما يکنترل
 يهالفهؤن ميانگيسبب کاهش م ياجتماع -يکه آموزش حل مساله شناختيطورهاست. ب

 دانش آموزان زورگو شده است. يش خودکنترليو باعث افزا يتکانشور

بر  ياجتماع -يحل مساله شناخت يآموزش گروه ياثربخش يهدف پژوهش حاضر بررس
انس چند يل کوواريج تحليآموزان زورگو بود. نتادانش يو خودکنترل يزان تکانشوريم

 يکانشورـش و گروه کنترل در تيآموزان زورگو گروه آزماشـن دانيره نشان داد بيمتغ
ن يانگيگر ميعبارت دوجود دارد. به يتفاوت معنادار يبرنامگيو ب ي، حرکتيتوجهيب

ش بعد از آموزش حل يگروه آزما ينامگبريو ب يحرکت ي، تکانشوريتوجهيب يتکانشور
 ياجتماع-يکه آموزش حل مساله شناختيطورهمتفاوت است. ب ياجتماع-يشناختمساله

جه در ين نتيش شده است. ايگروه آزما يتکانشور يهالفهؤن ميانگيسبب کاهش م
و  يماني، نرييرزاي، مي(، احد3186) (، بهرامي3183) يمحمد يپژوهش يهاافتهي يراستا

کن بام و ي(، ما3141) کتاي ي(، شکوه3184) د و همکاراني(، پورس3188) يابوالقاسم
 ل و استوني(، جنت3226) ندر، آرمنتروس و همکارانيبالنس، ب ي(، ل3473) گودمن

(  3239) نيان و شي(  و را3225) و همکاران ي، اسموکوسکي(، فراسر و گالنسک3225)
 يهار آموزش مهارتيبا عنوان تأث يدر پژوهش (3183) يکه محمديطورهقرار دارد. ب

 يهاد که آموزش مهارتيجه رسين نتيآموزان، به ادانش يحل مسئله بر اختالل رفتار
 بررسي در (3186) دهد. بهرامييآموزان را کاهش مدانش يحل مسئله، اختالل رفتار

 دبيرستان، مدو آموزدختران دانش پرخاشگري کاهش بر مسئله حل آموزش مهارت ثيرأت

و  يدهد. احدمي کاهش را دختران پرخاشگري مسئله، مهارت حل آموزش که داد نشان
و  ياجتماع يبر سازگار ير آموزش حل مسئله اجتماعيثأت ي( با بررس3188) همکاران

زان يم يآموزان نشان دادند که آموزش حل مسئله اجتماعدانش يليعملکرد تحص



 
 
 

 



( که 3184) د و همکارانيدهد. پورس ش مييرا افزا آموزاندانش ياجتماع يسازگار
 ،اندکرده يآموزان را بررسدر دانش ييبرنامه آموزش حل مسأله بر کاهش زورگو ياثربخش

 و آزمايش هايگروه دار بينياند که با توجه به وجود تفاوت معنافتهيج دست ين نتايبه ا
 کاهش آموزشي برنامه که گفت توانمي پيگيري، دوره در و آزمونپس در کنترل

 کودکان در زورگويي کاهش براي مؤثري آموزشي روش حکم کودکان در در زورگويي
 مهارت آموزش اثربخشي يقي( در تحق3141) کتاييدارد. شکوه استفاده قابليت زورگو،

 رفتاري مشکالت کاهش و اجتماعي هايبر افزايش مهارت فردي بين مسئلة حل
 نيج حاصل از ايقرار داده است. نتا يدبستان را مورد بررس اول پاية ديرآموز آموزاندانش

 هاي اجتماعي و مشکالت رفتاريدهد که آموزش حل مسئله بر مهارتيق نشان ميتحق
ک برنامه ي ي( در پژوهش3473) کن بام و گودمنيدارد. ما ير معنادار داريثأآموزان تدانش

 گام حل مسئله بود، به کودکانبهوش گاممسئله را که شامل ر  حل يآموزش خوداظهار
 داد که گروه آموزش حل مسئله در  ق آنها نشانيج تحقيآموزش دادند. نتا يتکانش

 يل نشان داد. يشتريبهبود ب ياز لحاظ رفتار تکانش يطور معنادارسه با گروه گواه بهيمقا
حل مسئله در  يها( معتقد است که مهارت3226) ندر، آرمنتروس و همکارانيبالنس، ب
ق خود نشان داد که ي( در تحق3225) کودکان مؤثر است. فراسر و همکاران يپرخاشگر

آموزان مبتال به اختالل سلوک مؤثر است و دانش حل مسئله در دانش يهامهارت
پردازش اطالعات  يهادهند و در مهارت يش ميرا نما يبهتر يت اجتماعيآموزان کفا

شد که  يق خود مدعي( هم در تحق3225) ل و استونيجنت رند.يگيم ينمرات باالتر
آموزان مبتال به اختالل دانش يو تکانشور يتواند پرخاشگريحل مسئله م يهامهارت

 يهار آموزش مهارتيثأبا عنوان ت ي( در پژوهش3239) نيان و شيسلوک را کاهش دهد. را
دند که يجه رسين نتيبه ا ياجتماع يبر سازگار ياز جمله حل مسله اجتماع يزندگ

زه يشتر کرده و عالقه و انگيکودکان را ب ياجتماع ي، سازگاريزندگ يهاآموزش مهارت
 کند.ياد ميز يو دسته جمع يگروه يهايآنها را به باز

د گفت حل مسئله يبا يبر تکانشور يآموزش حل مسئله اجتماع ين اثربخشييدر تب
حل کوشد راهيله آن فرد ميوس، که بهيتاست شناخ ينديفرا ييگشاا مسئلهي ياجتماع



 
 
 

 

 



 يهااز اهداف مهم نظام يکي(. 3229)پرال و ادونل،  دا کنديک مشکل پي يبرا يمناسب
است که قادر باشند بر مسائل و مشکالتشان در  يت مدرن، پرورش افراديم و تربيتعل

 و ارول،سکان ي)سلوک، کال غلبه کنند يبه آسان يط اجتماعيروزمره و در مح يزندگ
کند تا دانش، مهارت و نگرش الزم يبه افراد کمک م يآموزش يهان نظامي(، ا3227

ن با آموزش حل مسئله ي(. بنابرا3221 )آلتن، غلبه بر مشکالتشان را کسب کنند يبرا
مشکل دارند، در  ينه تکانشوريآموزان زورگو که از لحاظ سطح بهدانش ياجتماع
( يو اجتماع يخانوادگ ي)زندگ ير افراد زندگيعلمان و ساروابط با همساالن، م يبرقرار

 يکوچک بستر مناسب يهات در گروهيصورت فعالبه يابند. حل مسئله اجتماعيبهبود 
ت ي، رعايريپذتيمانند مسئول يت اخالقياز اهداف ناظر بر ترب ياريبه بس يابيدست يبرا

تن عدالت در بحث و گفتگو گران و در نظر گرفيبه کار د يگذارگران، ارزشيحقوق د
 ي(. در حل مسئله اجتماع3174، يو مهرمحمد ي؛ به نقل از شعبان3483)تانر،  خواهد بود

ست. مهم آن است که در يژه، مدنظر نيک مسئله وي يبرا يحل بخصوصداکردن راهيپ
گر يد يهاتيموقع يد که برايبه دست آ يا قانون انتزاعيک اصل ياثر حل مسئله، 

ر يدست آمده از حل مسئله، از سابه يريادگين سبب است که ير باشد. به هميپذميتعم
کرد، درمان با ين رويد دارد. در ايجد يهاتيبه موقع يشتريب يريپذها انتقاليريادگي

است که  ياشود. تمرکز بر اهداف زمان حال، مقدمهيتمرکز بر اهداف زمان حال آغاز م
مسئله متمرکز شوند و پس از آن فرد بر  يکند رويـم بيان را ترغيجواحتماالً درمان

 يشود تا از روشيکرد به افراد آموزش داده مين روين در ايها متمرکز شوند. همچنحلراه
گذارد تا يار افراد ميرا  در اخت يکرد روشين رويغلبه بر مسائل استفاده کنند. ا يمنظم برا

بر مسائل داشته  يشتريوند و احساس کنترل بمواجه ش ينده به نحو مناسبيبا مسائل در آ
ار يبرخورد با مشکالت در اخت يرا که برا يکرد منابعين رويباشند. افراد با استفاده از ا

ار مؤثر و يبس يهااز روش يکي ين روش درمانيگر ايکنند. از طرف ديم ييدارند، شناسا
انواع  يتواند برايرا مياست؛ ز آموزان زورگوژه دانشيومراجعان نوجوان به يجندجانبه برا

که با  يزشيرد؛ خشم، مشکالت انگياز اختالالت نوجوانان مورد استفاده قرار گ يمختلف
، مشکالت يليشرفت تحصين و نوجوان، ضعف در پين والدياند، تعارض بهمراه يافسردگ



 
 
 

 



ترجمه ؛ 3443)زرب،  ن اختالالت استياز ا ييهانمونه يبا همساالن و سازگار يارتباط
، ي؛ حشمت3232مکاران ـنژاد و هيئافر، رضيني، حسي؛ حشمت3183، يلوـروز و عـاف

 (. 3233و همکاران،   ييپور و طباطبايورداله

ج مطالعه حاضر نشان داد که آموزش حل ينتا ير خودکنترليدر ارتباط با متغنيهمچن
باشد. يگو مؤثر مآموزان زوردانش يخودکنترل يهابر مولفه ياجتماع -يمسئله شناخت

ش و يآموزان زورگو گروه آزمان دانشيره نشان داد بيانس چندمتغيل کوواريج تحلينتا
وجود دارد. به  يبازدارنده تفاوت معنادار يه و خودکنترلياول يگروه کنترل در خودکنترل

ش بعد از يبازدارنده گروه آزما يه و خودکنترلياول ين خود کنترليانگيگر ميعبارت د
که آموزش حل مساله يطورهمتفاوت است. ب ياجتماع -يش حل مساله شناختآموز

جه ين نتيآموزان زورگو شده است. ادانش يش خودکنترليباعث افزا ياجتماع -يشناخت
 ي(، پل3225) وت، فلچر و سوآنسونيدرر، ال(، 3223) يمور يپژوهش يهاافتهي يدر راستا

که يطورهقرار دارد. ب (3226) سر و همکاران( و فرا3226) ي(، تس3226) تر و همکاران
 يمقابله مدع ينافرمان يکودکان مبتال به رفتارها يابي( در ارز3226) تر و همکارانيپل

 حل يهان کودکان در سطوح باالتر است و به تبع آن از مهارتيا يشدند که پرخاشگر
 يهاخود از مهارت يماندر يها( هم در برنامه3226) يهم برخوردارند. تس يفيمسئله ضع

 فراسر و همکاران يکرد. در پژوهش يابير آن را مثبت ارزيحل مسئله استفاده و تأث
 اندجه گرفتهياند و نت( به آموزش حل مساله جهت کاهش خشونت کودکان پرداخته3226)

 گرينسبت به د ينحو آشکارشرکت کرده بودند به يکه در برنامه آموزش يکه کودکان
را  يکمتر يشتر و پرخاشگريب يشتر، رقابت اجتماعيب يرخاشگر، خودکنترلکودکان پ

، ي(، کهراز3183) رادي(، محمود3487) سايونين، داوسون، فرنچ و يگزارش کردند. کازد
( و 3183) يانيو آشت يا، اژهييزاده طباطبا(، باباپور، رسول3183) ياريآزادفالح و الله

اند که آموزش مهارت قات خود نشان دادهي(، در تحق3225) وت، فلچر و سوآنسونيدرر، ال
ش کنترل خود، ي، افزايو پرخاشگر يضداجتماع يحل مسئله باعث کاهش رفتارها

 شود. يم يت از زندگيو رضا يش سطح سالمت روانيافزا



 
 
 

 

 



د گفت يبا يش خودکنترليدر افزا يآموزش حل مسئله اجتماع ين اثربخشييدر تب
 و يشناخت يهاف خاص، تجربهيک تکليوفق شدن در انجام ا ميحل مسأله  يريفراگ

مؤثر فرد را با  يرينه درگين تجارب زميکه ا يکند به نحويجاد ميرا ا يمثبت يجانيه
ابد. در واقع حل مسئله ييش ميجه احساس کنترل افزايکند و در نتيمسائل فراهم م

چون دادن  ياز طرق مختلف دارد، يرا در پ يت اجتماعيدنبال خود، حماکه به ياجتماع
فرد اثر بگذارد.  يزان خودکنترليها بر متير بودن در فعاليها هنگام درگهيق و تنبيتشو

رو است؛ که روبه يبا مسائل و مشکالت مختلف يند نظام آموزشيآموز زورگو در فرادانش
ل ت مراحيق و رعايدق يريادگيحل مسائل را با  ييتوانا يآموزش حل مسئله اجتماع

گران يد يوـآموز با واکنش مثبت از سجه دانشيدهد. در نتيـآموز مآموزش به دانش
توان به ين ميشود. همچن يم يش خودکنترليت منجر با افزايشود که در نهايرو مروبه

ند حل مساله، فرد به يو شناخت از فرآ يش آگاهين نکته اشاره نمود که به تناسب افزايا
طبعاً موجب  يش آگاهيزاـن افيابد. اييـز دست ميار خود ناز خود و رفت يهترـدرک ب

ش و در صورت نامناسب يزان وقوع رفتار در صورت مناسب بودن، افزايشود که ميم
شود فرد ارتباط ين آموزش سبب ميابد. در واقع ايش يافزا يبودن کاهش و خودکنترل

را انتخاب کرده و  ييه رفتارهاجيابد و در نتيآن رفتار را در ياحتمال يامدهاين رفتار و پيب
و شناخت از  يبه همراه داشته باشد. در افراد زورگو آگاه يامد مثبتيانجام دهد که پ

 آنها کم است. يامدهايرفتارها و پ

توان گفت نمونه پژوهش حاضر محدود يپژوهش حاضر م يت هاياز جمله محدود
 يهاافتهي يريپذميخود بر تعمن مسئله به نوبه يآموزان زورگو دختر بود که ابه دانش

وجود داشت به  يت زمانيها محدودارائه آموزش ين برايپژوهش مؤثر است. همچن
ج، ينتا يريپذميتعم يگردد برايشنهاد ميصورت نگرفت. پ يريگيز مرحله پيل نين دليهم

ران، يموجود در جامعه ا يهاتيها و اقلفرهنگگر و با خردهيد ين پژوهش در شهرهايا
گردد مطالعات يشنهاد ميآموزان زورگو تکرار شود؛ پر از دانشيغ ييهان گروهيهمچن

ش يها و افزان آموزشير اي، تأثييشناخت عوامل مؤثر بر کاهش زورگو يرو يطول
گردد يشنهاد مير افراد انجام شود؛ پين گروه و سايمورد مطالعه در ا يرهايمتغ يبهبود



 
 
 

 



مورد  يآموزش يهاو مشاوران مدارس و قرار دادن بستهمعلمان  يبرا يآموزش يهادوره
 تاًيآموزان زورگو برگزار شود و نهامطالعه جهت آموزش نحوه برخورد و آموزش دانش

 يش خودکنترليدر افزا يآموزش حل مسئله اجتماع يشود با توجه به کارآمديشنهاد ميپ
ن پژوهش در يا يهاافتهياز  ياو مشاوره ي، مراکز خدمات روانشناسيو کاهش تکانشور

 ند.يمناسب به مراجعان استفاده نما يه راهکارهايارا
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