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  .آموزي و فنون بیانی و نوشتاري در کاهش آن انجامشدجرأت

مقطعـی کـه بـراي    -روش پژوهش فعلی از دو نوع بود، روش مطالعـه توصـیفی  :شناسی پژوهش روش

ــرح پژوهشــپیش    ــود و ط ــی ب ــین روش شــبه آزمایش ــود و دوم ــی ب ــه گیرشناس ــون بررســی هم  -آزم

آموزان دختر پایه نهـم  در این پژوهش دو جامعه آماري بود یکی کلیه دانش. آزمونگسترش یافته بود پس

-نفر به روش تصادفی ساده انتخاب شد و جامعـه آمـاري دوم دانـش    100ها شهر که از بین آنمشکین

گیـري در دسـترس بـود،     روش نمونـه . نفـر بـرآورد شـد    60ها آموزان زورگو و نیز زورپذیر که تعداد آن

هـاي  سـپس روش . س استفادهشـد قربـانی اولویـو  / شده زورگو هاازپرسشنامه تجدیدنظر برایگردآوریداده

بیـانی و  جلسـه آمـوزش فنـون    3ورزي و اي مهارت جرأتدقیقه 90جلسه  5(آموزشی به مدت یک ماه 

اي هاي گروه گواه هیچ نـوع مداخلـه  هاي آزمایشی به کار برده شد، اما آزمودنی، در مورد گروه)نوشتاري

  .تحلیلشدند) مانکووا(نتایج  با  استفاده از روش آماري تحلیل کواریانس چندمتغیري . دریافت نکردند

دار زورپذیریـدرگروهآزمایش  ورزي باعـث کـاهش معنـی   نتـایج نشاندادمداخلهآموزشـیجرأت  :هـا یافته

. آزمون نداشته اسـت  آزمونشد، اما تأثیري در کاهش زورگویی گروه آزمایش در مراحل پس درمرحلهپس

آزمونزورگـویی و زورپـذیري    همچنین نشان داد روشفنون بیانی و نوشـتاریدرگروهآزمایش درمـراحلپس  

  .تفاوت معناداري داشته است

-ورزي و فنـــــون بیـــــانی و نوشـــــتاري مـــــیمداخلهآموزشـــــیجرأت:گیـــــري نتیجـــــه

  .تواندمشکالتمربوطبهرفتارهایزورگویی و زورپذیریرادرمدارس کمکند و تأثیر بسزایی داشته باشد

  .آموزورزي، فنون بیانی، نوشتاري و دانشزورگویی،زورپذیري، جرأت:هاي کلیدي واژه

  

  





  مقدمه-1-1

کشوري سرمایه بالقوه آن کشـور محسـوب شـده و نقشـی اساسـی در      آموزان هر دانش

کنند، بنابراین براي پیشرفت این قشر از جامعـه بایسـتی بـه سـالمت     آینده کشور ایفا می

آمـوزان بـه   دانـش  1هـاي رفتـاري، زورگـویی   یکی از پدیـده . اي شودها توجه ویژهروانی آن

ي یـک یـا چنـدین    نفی را مکرراً دربارهآموز رفتارهاي میکدیگر است که در آن، یک دانش

رفتارهاي منفی شامل تنوع وسیعی از رفتارهاي غیرکالمی نظیـر  . کندآموز تکرار میدانش

هـاي  خیره نگاه کردن، کشیدن مو، لقـب دادن بـه دیگـران، مسـخره کـردن، آزار و اذیـت      

ملـل نیـز   سـازمان  ). 2،2010الویـوس و لیمبـر  (باشـد  هـاي فیزیکـی مـی   اي تا حملهرابطه

زورگویی را به عنوان یکی از مشکالت عمده در مدارس به رسمیت شـناخته و نسـبت بـه    

المللـی کـه از   با توجـه بـه فراوانـی قـوانین بـین     . دهد پیامدها و آثار مخرب آن هشدار می

کننـد، از   هاي آموزشی سالم و امن حمایت مـی  آموزي و حضور در محیطکودکان براي علم

مانـد کـه    ن ملل در حمایت از حقوق کودکان، هیچ تردیدي بـاقی نمـی  قبیل قوانین سازما

شود کـه در چـارچوب   منجر به بروز مشکالتی می 3پیامدها و تأثیرات قلدري روي قربانیان

همچنـین  ). 4،2013مـت تیـونی  (هـا را مـورد بررسـی قـرار داد     موضوع خشـونت بایـد آن  

یـد بهتـري بـه خـود داشـته و بـه       سـازد تـا د   مندانـه افـراد را قـادر مـی    رفتارهاي جـرأت 

خوداعتمادي برسند، به طور مناسب عواطف و تفکـرات فـردي خـود را نشـان دهنـد و در      

) 5،2001آلبرتـی و امـونز  (نتیجه، روابط میان فردي مؤثرتري را با دیگـران برقـرار نماینـد    

ــون ــدي، موروواتســ ــین بهباورکنــ ــلینظم)1999(همچنــ -، بیانهیجان،چهارکارکرداصــ

. ایوبهبـــــودروابطبین فردیـــــداردهایمقابلـــــهتگی،درکخود،ارتقاءمهـــــارتدهیبرانگیخ

-درفرایندافشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــایهیجانی،فردعمیق

پنــه بیکــر و  (کنــد ترینتجاربهیجانیخودرابهصورتگفتارییانوشــتاریبرایخودیادیگرانبیانمی

 اتیـ افکـار و تجرب  ع،یي بازداري، حرف نزدن در مورد وقـا هیاساس نظر بر). 6،2007چانگ

افکـار و   نیـ است کـه ذهـن بـه صـورت فعـال از آشـکار شـدن ا        نیمستلزم ا،یمهم زندگ

و اسـترس، در   کنـد  مـی به افراد وارد  اديیاسترس ز ند،یفرا نیا. کند ريیاحساسات جلوگ

                                                  
1-bullying
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6-Pennebaker and Chung
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را تحت شعاع قـرار داده و   یو روان یمانسالمت جس ابدیادامه  یکه به مدت طوالن یصورت

اضـطراب و   ،یتنـ  -پزشک به علت مشکالت رواني مکرر به چون مراجعه یتبعات نامطلوب

گسـترده در دو   مطالعـات ).1390و همکـاران،  یسـلطان (خواهد داشـت  یرا در پ یافسردگ

 ،یایمنـ  ستمیاند که افشا، چه گفتاري و چه نوشتاري، عملکرد سي گذشته نشان دادهدهه

در ). 1997کـر، یبه پنـ (بخشـد   مـی را بهبود  یو روان یو سالمت جسمان خودمختاراعصاب 

ي افـزایش مشـکالت انضـباطی و    کننـده بینیآموزان دختر، زورگویی پیشارتباط با دانش

انـدرکاران تعلـیم و تربیـت     ناسازگاري بلندمدت در دوران دبیرستان است لذا تمامی دست

ــه را هــدفی مهــم در آمــوزش و پــرورش قراردهنــد    ــا رفتارهــاي قلدرمآبان ــه ب بایــد مقابل

شـوند،  جایی که هم قربانیان و هم افرادي که مرتکب زورگویی میآنو از ) 2011الویوس،(

بنـابراین نیـاز بـه    ). 1،2015بـرور و کرسـلیک  (با پیامدهاي منفی آن مواجه خواهنـد شـد   

شـود،  اي براي پیشگیري و مداخله در امر زورگویی و زورپذیري احسـاس مـی  اجراي برنامه

آموزان دختر پایـه نهـم شهرسـتان    در دانش ورزي و فنونبیانی و نوشتاريکه برنامه جرأت

  .شود تا اثربخشی آن مورد بررسی قرار گیردشهر اجرا میمشکین

    بیان مسئله-1-2

کــه  ). 2،2016مـاینرد، وایقن،رایـت و وایقـن   (امروزه،زورگویییکمسئلهجدیاجتماعیاسـت  

دیربـاز  زورگـویی از  . توجه عمومی را طی چندین سال گذشته به خود معطوف کرده است

در مدارس وجود داشته است و برخی از دانش آموزان به طور مکرر مـورد آزار شـدید قـرار    

اگر زورگویی متوقف نشـود، در عملکـرد مدرسـه و رابطـه بـا دوسـتان       . گیرند یگرفته و م

هادربـاره هرچندیافتـه . )1392قمریگیوي،سروشزاده،نادر ومیکاییلی،(کند  یاختالل ایجاد م

نقل از بیتی و  ؛ به1987(3نیستندولیدر انگلستان،استفنسونواسمیت دستیکیشیوعزورگویی

 6درصـدزورگوو  10درصـدازافرادنمونه قربانیـانزورگویی،   7دریافتندکه) 4،2008وو الکسی ی

ــد  ــدنیز، همزورگووهمقربانیبودن ــوالزکوئز. درص ــاران نتایجپژوهش ــان ) 2011(5و همک نش

 1/13قربـانی،  )سـال  6/13یانگینسنی بام(آموزاندرصدازدانش 5/20دادکهدرکشورمکزیک،

                                                  
1-Brewer and Kerslake
2-Maynard,Vaughn,Salas-Wright and Vaughn
3-Stephenson and Smith

4 -Beaty and Alexeyev

5 -Velazquez and etal



7 مقدمه و هدف

پـژوهش در  .قربـانی تشـخیص داده شـدند   /درصد نیز زورگـو  4/27ها زورگو و درصد از آن

آموزان درگیـر  و رفتار منفی دانش یشناخت زمینه زورگویی مملو از گزارش پیامدهاي روان

ي تــر و دارا ، افســرده)1،2009لــی(تــر  ین، زورگوهــا خشــمگاًمخصوصــ. درزورگــویی اســت

کـه درگیـر زورگـویی نیسـتند، داراي      ییها هستند و در مقایسه با آن تر یفخودانگاره ضع

ازلحاظسالمت، قربانیانزورگویی . )2،2006فایندلی(مشکالت رشد و سلوك بیشتري هستند

گزارشسطوحباالتریازافسردگی،اضطراب،افکارخودکشی،و انزوانسبتبهغیرقربانیان در مدارس 

هـا افـراد   بر این باور اسـت کـه قربـانی   ) 1994(اولویوس). 3،2013بیمن و همکاران(دادند 

هـا بـه   قربـانی . که اغلـب اوقـات محتـاط، حسـاس و آرامنـد      باشند یمضطرب و ناایمنی م

ورزي ضـعیفی دارنـد و   هـاي جسـارت   تعامالت خود با همساالن اعتمادي ندارنـد، مهـارت  

نفس پایینی داشته و نسـبت   عزت هاقربانی. ها نیز ضعیف است هاي پرخاشگرانه آنواکنش

و احسـاس   داننـد  یخـورده مـ   اغلـب خـود را فـردي شکسـت    . کنند یبه خود منفی فکر م

زورگویان از رفتارهـاي پسـندیده اجتمـاعی بـراي     . کندذهن و غیرجذاب هستند کنند یم

، اما به دلیل تسـلط و کنترلـی کـه بـر دیگـر      کنند یبرقراري رابطه با همساالن استفاده نم

  ).4،2010مرتنس(شوند  یاند، معروف و پذیرفته م کان پیدا کردهکود

هاي زبانی است که بـه کودکـان اجـازه    یکی از دالیل کاهش پرخاشگري افزایش مهارت

-جرأت). 1391،شاهقلیان(را به صورت مناسبی ارضاء کنند شان ینیازهاي شخص دهند یم

نظـري و بـالینی بسـیاري بـوده     هاي هاي اخیر موضوع پژوهشورزي و آموزش آن در دهه

و  دهـد  یورزي یک مهارت اجتماعی مهم است که سالمتی شخصی را بهبود مجرأت. است

گرانـه الزم بـوده و موجـب برخـورداري از     براي آغاز و نگهداري روابط بین فـردي حمایـت  

در مورد بـه  . )1393نسب و جاللی،خزایی، شعیري، حیدري(شود  یسالمت هیجانی بهتر م

ورزي به عنوان یک روش درمانی، تحقیقات متعددي انجام گرفتـه  یري آموزش جرأتکارگ

نفـس، تعـامالت میـان     آموزش ابراز وجود بر افزایش عـزت  یربه تأث توان یکه از آن جمله م

شـاره، حبیبـی و    رحیمیان بوگر،(هاي ارتباطی و کاهش اضطراب اجتماعیفردي و مهارت

هــاي اجتمــاعی و عملکــرد ایش میــزان مهــارت،کــاهش افســردگی و افــز)1386بشــارت،

                                                  
1 -Lee 

2 -Findley

3-Bauman and etal

4 -Mertens
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ورزانـه بـا خـود    رفتارهاي جرأت. اشاره کرد) 1388،، تقوي و عطاريمهرابی زاده(تحصیلی

. نفس همگرایی و همبستگی دارد نفس، تسلط، خودبسندگی و اعتمادبه پنداره مثبت، عزت

اي فیزیکـی، افکـار   هـ ورزانه ناتوان در بازداري، با خشونتدر حالی که رفتارهاي غیرجرأت

هاي بیرونـی همبسـتگی و همگرایـی دارنـد و رفتارهـاي غیـر       خصمانه و انواع پرخاشگري

هـاي  هـا و هـراس  ورزانه بازدارنده و اجتنابی، همبسـتگی مثبـت و بـاالیی بـا تـرس     جرأت

  ).1392ناصري،(هاي درونی دارنداجتماعی و انواع پرخاشگري يها اجتماعی و اضطراب

نوینی است که در چنـد   هاي نسبتاًفتاري و نوشتاري نیز یکی از شیوهافشاي هیجانی گ

افشاي هیجانی در واقع به این معنی است کـه  . اند دهه اخیر پژوهشگران به آن توجه کرده

ترین تجارب هیجانی خود را به صورت گفتاري و نوشتاري براي دیگران یـا  یک فرد عمیق

انی یکی از فرآیندهاي تغییر در درمـان اسـت   همچنین مفهوم افشاي هیج. خود بیان کند

هاي پژوهش).1،2001ریمیو  ، زنچاز جمله مطالعات پنه بیکر(اي طوالنی داردکه تاریخچه

متعددي در چند سـال اخیـر بـر نقـش افشـاي هیجـانی نوشـتاري در کـاهش مشـکالت          

ـ    ) 2،2003؛ کمپ بـل و پنـه بیکـر   2007پنه بیکر،(جسمانی م کـاهش افکـار مـزاحم و عالئ

ي افزایش ظرفیت حافظـه ) 4،2009؛ گارسیون و کاهن3،2008کازویچ و اسالتچر(افسردگی

با توجه به مطالب فوق مسأله اصـلی در  ایـن    .اندکید کردهأت )5،2001کلین و بولس(فعال

پژوهش این است که شیوع و بروز زورگویی و زورپذیري در مدارس دخترانه چقدر اسـت و  

آمـوزي و فنـون بیـانی و نوشـتاري در کـاهش زورگـویی و       هـاي جـرأت  کدام یک از روش

  زورپذیري مؤثر است؟

  ضرورت و اهمیت پژوهش-1-3

هرسالحدود ).6،2012و اسپلیج هانگ(باشد  یزورگویی رفتاري شایع در میان مدارس م

ــدانش7هرســــــالحدود ــتندمیلیونــــ ــویی هســــ . آموزدرمدرســــــهدرگیر زورگــــ

                                                  
1 -Pennebaker, Zench and Rime

2 -Campbell and Pennebaker

3 -Kacewicz and Slatcher

4 -Garsion and kahn

5 -Klein and Boals

6 -Hong and Espelage
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مـــــوري و (متحدهاســـــت  یاالتزورگویینوجوانانیکمسئلهبهداشـــــتعمومیقابلتوجهیدرا

 30تــا5رابرایکودکانقربــانیودرصــد  46تــا8مطالعاتدرچندینکشورشــیوع). 1،2012همکــاران

بـه طـوري کـه دامنـه آن را در     . دهـد  ی،نشـانم کنند یرابرایافرادیکهمرتبـاًزورگوییم  درصد

در میـان   درصـد  8/35تا  8/4در میان پسرها و از  درصد 2/45تا 6/8کشورهاي مختلف از 

) 2010(3نتایجپژوهشهیلوغلوو اونـدر ). 2009، 2کریج و همکاران(رها برآورد شده استدخت

 8/4درصـدقربانی، 8/9درصـدزورگو،   3/8آموز مورد بررسی، دانش935درترکیهنشاندادکهاز

ــو  ــد زورگـ ــد و  /درصـ ــانی، بودنـ ــد    8/76قربـ ــر نبودنـ ــد درگیـ ــن فراینـ ــز در ایـ . نیـ

ــدر  ــتکهزورگویی کردنــــ ــالگیپیش 14عالوهبرایننشاندادهشدهاســــ ــیســــ -بینــــ

ســــالگی،جایگاه  20تــــا15اردربــــتکننــــدهقویبرایمحکومیت ناشیازاعمالخشــــون 

ــغلیپاییندر ــرفمواددر18شـــــ  48سالگیوزندگیناموفقدرســـــــن 27-32سالگی،مصـــــ

یزورگـویی اثراتمنفیـدرمواردفیزیکی   توجه قابـل  بهطور ).4،2011فرینگتون وتافی(سالگیبود

مشکالتخواب،رفتارهایخودآزاریوتنهایی دارد  وسالمتروانیجوانان،مانندسردرد،تهوع،خستگی،

ــل،گومن و ودر( ــازاندازهمی ).5،2016ونگــــــ ــدبهجزئی ترسواضطراببیشــــــ توانــــــ

ــدگیهرروز ــشه جداناپذیراززنـــــــــــــ ــود دانـــــــــــــ آموزانیتبدیلشـــــــــــــ

ــه ــتم  کهموردزورگوییقرارگرفت ــهبه هرکاریدس ــد یاند،چراکهآنانهمیش تااززورگوهاومکانزنن

-ازنظربیمـاري ).6،2003سـیلز (،اجتناب کننـد گیرند یمهااغلبموردزورگوییقرار هاییکه درآن

 4تـــــــا  3گیرنـــــــدآموزانیکهموردزورگـــــــوییقرارمیهایبـــــــدنی، دانـــــــش 

برابربیشتراحتمالداردکهمشکالتمربوطبهســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمتی،  

هنگـامی  ). 7،1998کـامپوالینن،رازاننوهنتونن (راتجربهکنندخوابی ینظیرسردرد،التهابمعدهوب

ــودیاکم  ــده گرفتهشــــ ــویی نادیــــ ــش یتاهم کهزورگــــ ــود، دانــــ -جلوهدادهشــــ

ــرابااختالل   ــتهازآزارومزاحمتدررنجخواهند بودواینچیزیاستکهروندآموزشــــ آموزانپیوســــ

  .سازد یروم روبه

                                                  
1 -Moore and etal

2 -Craig and etal

3 -Hilooğlu and Önder

4 -Farrington and Ttofi

5 -VanGeel, Goemans and Vedder

6 -Seals

7 -Kumpulainen, Rasanen and Henttonen
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. ترین مشکالت کودکان و نوجوانان اسـت جرأتی و نداشتن حرمت خود یکی از جديبی

بـط  هاي مداخله است که از آن براي بهبـود روا رترین شیوهورزي یکی از موثّآموزش جرأت

هاي مرضی کودکان، نوجوانان و بزرگسـاالن  هاي اضطرابی و ترساجتماعی، درمان اختالل

مـوزش ابـراز   آدر  ).1385رحیمـی، حقیقـی، مهرابـی زاده و بشـلیده،    (شودبهره گرفته می

هـا و آرزوهـا، نقطـه    وجود، رفتارهاي مناسب اجتماعی براي ابراز و بیان احساسات، نگرش

و بدون ترس و نگرانی، باورها،  یراحت تا بتوانند به شوند یاد آموخته منظرات و عالیق به افر

آموزش ابراز وجود یک روش چند محتـوایی اسـت   . احساسات و عواطف خود را ابراز کنند

، تمـرین و مـرور رفتارهـاي    يسـاز  که دربرگیرنده راهنمایی، ایفاي نقـش، بـازخورد، مـدل   

ــ  ــده مـــ ــه شـــ ــد یآموختـــ ــوالف. باشـــ ــجرأت) 1982(1مککـــ نشاندادکهآموزشـــ

ــش  ــدادي ازدانــــــــــــــــــ -ورزیدردرمانحالتخجالتیومنفعلبودنتعــــــــــــــــــ

  .)1392ناصري،(آموزاننتایجاثربخشیراداشتهاست

ــتن،عم ــکلطبقهترین یقنوشــــــ ــتیبند شــــــ ــان،(افکاراســــــ . )1389زیمرمــــــ

ــگیرانه  مرورمطالعاتانجامشدهازکاربردپیشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــنهادم ــفته کند یودرمانینوشتنحمایتنمودهوپیشـــــ ــتن دربارهتجاربآشـــــ کهنوشـــــ

هـاو واقعیـت  هیجـان یبعالوه،نوشـتندرباره . سالمتجسمانیوروانی رابهبودببخشـد تواند یازمس

هایمثبـت  هایمنفیوکاهشـهیجان نمدتهیجا زا،منجربهافزایش کوتاههایپیرامونرخدادیاسترس

-مدتمواجههباتجاربآشـــــــــــفته بنابراین،درکوتـــــــــــاه. شـــــــــــود یمـــــــــــ

بههــــــــــــــر  . دردناکباشــــــــــــــد یشناخت سازممکناســــــــــــــتبهطورروان

باوقایع آشـــــــــــــفتهیشـــــــــــــناخت دمـــــــــــــدت،انجاممواجههروانحالدربلن

افشاینوشـتاري  شود یسازوکاراحتمالیدیگریکهباعثم. سازهیجانیهمراهباارتقاءسالمترواناست

،احساسکنترلو ینیب ،خوشد،بازتابخوشمنجربهبهبودیشودایناستکهنوشتنهمراهباافزایش بین

در پـژوهش  ) 1387(بـانی قر).2،1999ابیت، میوراي و پنه بیکراسترلینگ، ال(نفساست عزت

در » بازگشـایی ناهشـیار  «خود به این نتیجه رسید که افشاي هیجانی عمیق از طریق فن 

هـاي  گیـري در سـطح سـلول   ، موجـب افـزایش چشـم   شـناختی  یمنـی سطح جسـمانی و ا 

--شناختی موجب کاهش اضطراب، افسردگی، وسواس فکـري کننده و در سطح روان کمک

  .شود یعملی م

                                                  
1-McCullough

2 -Esterling, L’Abate, Murray and Pennebaker
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هایبسیاریدرطیســــالزورگوییدرمدارسوقربانیانآن،موضــــوع پــــژوهش ي مســــئله

ــلپرمخاطرهکهم  ــت؛با اینحال،اینمعضــــــــ ــد تواند یهایاخیربودهاســــــــ رونــــــــ

یادگیریرامختلسازدوپیامدهایشخصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیتیواجتماعی 

کـامالً  .یمامجهولومغفولماندهاسـت نامطلوبیبهبارآوردهمچناندرادبیاتپژوهشیوتربیتی جامعـه 

عاریازخشـــونت هستیم،بایدبهزورگوییبهعنوانپیشـــدرآمدیبر یاروشناســتکهاگرخواهانجامعه 

باتوجهبهآنچهگفتهشداینپژوهشـبهدنباآلن  .هایبیشتر،بهشکلیکامالًعلمیپرداختهشودخشونت

آمـوزي و فنـون   بودهاستتامیزانشیوعو بروز زورگوییو زورپذیریدر مدارس و اثربخشی جرأت

، پایه نهم شهرسـتان مشـکین شـهر   رآموزان دختبیانی و نوشتاري در کاهش آن را دردانش

  .مطالعهکند

  اهداف پژوهش-1-4

  :هدف کلی

آموزي و فنـون بیـانی   شیوعو بروز زورگوییو زورپذیریدر مدارس و اثربخشی جرأتتعیین 

  و نوشتاري در کاهش آن

  :اهداف جزئی

  تعیین شیوع و بروز ابتالي زورگویی و زورپذیري در پایه نهم مدارس دخترانه  -1

  ورزي در زورگویی و زورپذیري در پایه نهم مدارس دخترانهتعیین اثربخشی جرأت-2

تعیین اثربخشی فنـون بیـانی و نوشـتاري در زورگـویی و زورپـذیري در پایـه نهـم         -3

  مدارس دخترانه

  هاي پژوهشفرضیه-1-5

ورزي در کاهش زورگویی و زورپذیري در پایه نهم مدارس دخترانه مـؤثر  روش جرأت-1

  .است

روش فنون بیانی و نوشتاري در کاهش زورگویی و زورپذیري در پایه نهـم مـدارس    -2

  .دخترانه مؤثر است

  سؤال تحقیق
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  شیوع و بروز زورگویی و زورپذیري در پایه نهم مدارس دخترانه چقدر است؟

  تعریف نظري متغیرهاي پژوهش-1-6

  زورگویی

گروهـی از افـراد    ایـ شـخص   کیـ کالمی است که  ایو  کییاز رفتارهاي فیز اي مجموعه

و در آن، از  دهنـد  میو مداوم انجام  تکرارشوندههمسال، به شکلی خصمانه،  کی نسبت به

بنتز (و قصد صدمه زدن به قربانی را دارند گیرند میبهرهغیرمستقیم ایقدرت بدنی واقعی 

  ).1392خضري،  از به نقل ؛ 2006، 1و جاستیسیا

  زورپذیري

آموز آموزي به دلیل آزارها و کارهاي اخاللگرانه منفی یک یا چند دانشکه دانش زمانی

اي شـود،  دیگر، چندین مرتبه مورد تهاجم واقـع یـا مجبـور بـه انجـام کارهـاي ناخواسـته       

  ).2،2000هاوکر و بولتون(زورپذیر است 

  3ورزيجرأت

چ گونـه اضـطرابی   هـی  سازد تا به نفع خود عمل کنـد، بـی   رفتاري که شخص را قادر می

رفتاري متکی به خود داشته باشد، احساسات واقعی خود را صادقانه ابراز کنـد و بـا توجـه    

  ).2004، 4هارجی و دیکسون(به حقوق دیگران، حق خود را دریافت کند 

  5فنون بیانی و نوشتاري

ترین تجـارب هیجـانی خـود را بـه صـورت گفتـاري و        به این معنی است که فرد عمیق

دو شیوه اصلی افشـاي هیجـانی قابـل شناسـایی     . براي خود یا دیگران بیان کند نوشتاري

است، یکی افشاي هیجانی کالمی که به صـورت بـین فـردي و درون فـردي و در اشـکال      

شود و دومی افشـاي هیجـانی نوشـتاري اسـت کـه در آن فـرد تجـارب         مختلفی انجام می

مجموع سودمندي هر دو روش بـین   اگرچه در. نویسد هیجانی خود را به صورت دستی می

                                                  
1-Bentez and Justicia
2-Hawker and Boulton
3-assertiveness
4-Hargie and Dickson
5-written expression techniques
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احمـدي طهـور   (فردي و درون فردي در مطالعات مختلف مورد تأییـد قـرار گرفتـه اسـت     

  ).1390سلطانی و همکاران، 

  تعریف عملیاتی متغیرهاي پژوهش-1-7

  زورگویی

 تجدیـدنظر اسـت کـه در پرسشـنامه    آموزي  دانشمنظور از زورگویی در پژوهش حاضر 

  .قربانی اولویوس نمره مربوطه را احراز کرده باشد/ شده زورگو

  زورپذیري

 تجدیـدنظر است کـه در پرسشـنامه   آموزي  دانشدر پژوهش حاضر  پذیريمنظور از زور

  .قربانی اولویوس نمره مربوطه را احراز کرده باشد/ شده زورگو

  ورزيجرأت

و راهکارهـاي مقابلـه بـا    ورزي تمـامی فنـون   در این پژوهش منظـور از آمـوزش جـرأت   

آمـوزان آمـوزش   جلسه یک ساعتی به دانـش  5مندانه است که در طی رفتارهاي غیرجرأت

هاي مربوط به هر جلسـه در فصـل دو مفصـالً ذکـر      شود که این جلسات و مهارت داده می

آموزان در آن جلسات شرکت کرده و پس از پایان آموزش مـورد آزمـون قـرار    شده و دانش

  . )1385ی، و کاظم زاده عطوف یموتاب(اند گرفته
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  فنون بیانی و نوشتاري

منظور از فنـون بیـانی و نوشـتاري در ایـن پـژوهش اجـراي پروتکـل افشـاي هیجـانی          

اي، طـی سـه روز متـوالی، بـه صـورت      دقیقـه  20نوشتاري و بیانی است که در سه جلسه 

  ).2007، ١و پنه بیکر چانگ(گیرد نوشتن و بیان در مورد خاطرات ناخوشایند صورت می

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                  
1- Chang and pennebaker





  یقتحق یشینهو پ یمبان -2

  مقدمه -2-1

-طلبـی، شـکل  ي نوجوانی نیاز به اسـتقالل، آزادي روانی دردورههاي اجتماعیدگرگونی

در صـورتی کـه ایـن    .دهـد گیریشخصیت و پذیرش توسط همساالن را در فرد توسـعه مـی  

ــا خطــر احتمــالی رخــداد بســیاري از  خصوصــیات دوره ي نوجــوانی نادیدهگرفتهشــود، ب

ی از اینرفتارهاي ناسـالم و خطـرزا،   یک). 1995فرگسن،(رفتارهاي ناسالم همراهخواهد بود

هـاي بـین   هاي عمدي به خـود و بروزانـواع خشـونت   هایی مانند آسیبرویدادن ناهنجاري

هاي اخیرمطالعات بسـیاري بـر روي انـواع خشـونت از نـوع      در سال. فردي یا قلدري است

مطالعـات بـر روي   . هایعمدي به خود و بین فردي یا قلدري صـورت پذیرفتـه اسـت   آسیب

ي هـا بـه دوره  گیـري ایـن آسـیب   دهد کـه منشـا شـکل   ها نشان میروند این نوع خشونت

به هرحال، زورگویی به عنوان یک شکل شدید برخورد بین همسـاالن  . گرددنوجوانی برمی

رو همواره مطالعـات   از این. تواند از لحاظ جسمی و روحی مضر باشدو یا مسخره کردن می

ج حاصل از آن و قربانی واقـع شـدن گسـترش یافتـه اسـت      در مورد ماهیت زورگویی و رن

یکی از دالیل عمده اقدام افراد بـه رفتارهـاي پرخاشـگرانه مکـرر فقـدان      ). 2003ریگبی،(

داننـد و راه نادرسـت را   ها راه مکالمـه مـؤثر را نمـی   آن. هاي اجتماعی اساسی استمهارت

ی موجـب ناکـامی و تشـدید    هـاي اجتمـاع  کنند و این نقـص براي اظهار وجود انتخاب می

آمیـز، آمـوزش   هاي کاستن از تکرار رفتار خشـونت یکی از روش. گرددپرخاشگري آنان می

باشـد  ورزي روش امیدبخشی بـراي کاسـتن از خشـونت مـی    هاي اجتماعی و جرأتمهارت

در این فصل به مبانی نظري پـژوهش  و پیشـینه تحقیقـاتی و    ). 1993کاپالن و سادوك،(

از جمله متغیرهایی که در این پـژوهش مـورد بررسـی قـرار     . شودداخته میجمع بندي پر

  .بیانی و نوشتاري استورزي و فنونآموزان، زورگویی و زورپذیري، جرأتدانش: گیردمی



  مبانی نظري -2-2

  آموزاندانش-2-2-1

اي ازجمعیـت جهـان را   سـال، قشـر عمـده    18کودکان و نوجوانان یعنی افراد کمتـر از  

در کشورهاي در حال توسعه، سهم این قشر از کل جمعیـت، تقریبـا بـه    . دهندتشکیل می

. دهددر کشور ما نیز اکثریت جمعیت را جوانان و نوجوانان تشکیل می. رسددرصد می 50

حـل آنـان از اهمیـت    بنابراین شناخت صحیح مشکالت این قشـر عظـیم و کوشـش در راه   

آمیز را بین نوجوانـان از  هاي خشونتیزان باالیی از جرمتحقیقات م. اي برخوردار استویژه

دهنـد  سوزي، قتل و تجاوز و سوءمصرف مواد را نشان مـی جمله ضرب و شتم، دزدي، آتش

آموزان به ویـژه در دوره نوجـوانی بـاال گـزارش شـده      شیوع قلدري دانش). 1392ناصري،(

شـود، بـه   لـی نـام بـرده مـی    الملاست بر همین اساس از آن به عنوان یک مشکل مهم بین

میلیـون نوجـوان در سرتاسـر جهـان بـه صـورت        600تـا   100طوري که هر ساله بیش از 

با توجه به این کـه در  ). 2006والک و همکاران،(شوند مستقیم درگیر رفتارهاي قلدري می

آموز باید در تمـام مراحـل آمـوزش و یـادگیري داراي احسـاس      یک محیط آموزشی دانش

-از هرگونه تهدید و ارعاب باشد، وجود چنین آسیبی در محیط آموزشی مـی  ایمنی عاري

آموزان داشته باشـد، بـر   تواند اثرات جبران ناپذیري بر اهداف اساسی تعلیم و تربیت دانش

همین اساس ارزش و اهمیت توجه به این پدیده و تدوین راهکارهایی جهت مقابلـه و رفـع   

ــی    ــدهاي منف ــادي از پیام ــد زی ــا ح ــیآن ت ــد آن م ــی (کاه ــناعی، بحرین ــی و ص بروجن

  ).1396رئیسی،

  زورگویی-2-2-2

اغلب تعـاریف از پـنج مؤلفـه کـه     . اند پژوهشگران متعددي از زورگویی تعریف ارائه داده

شـامل  ) 1(اند که زورگویی باید  ارائه شده بود، پشتیبانی کرده) 1993(37توسط فارینگتون

) 3(افتد،  در یک موقعیت نابرابر از قدرت اتفاق می) 2(آزار جسمانی، روانی و کالمی شود، 

منجر به صدمه رساندن و ترساندن ) 5(افتد و  به کرار اتفاق می) 4(شده نیست،  برانگیخته 

ــی  ــانی م ــود قرب ــویییعنی . ش ــتفاده«زورگ ــام سوءاس ــدرروابطبینفردي ینظ » یافتهازقدرت

. ادلبینقربانیومهاجموجودداردافتدکهعـدمتع  ایناعمـالمنفی موقعیاتفـاقمی  ). 1391مفیدي،(

ــانهمی ــد  رفتارزورگویــــــــــــــــــــــــــ تواندجسمانیباشــــــــــــــــــــــــــ

                                                  
37-Farrington



...بررسی شیوع و بروز ابتال به زورگویی و زورپذیري در مدارس و اثربخشی  18
  

مثالًاسمگذاشتن،خشـمگینکردن،تهدیدکردن،تهم (،کالمی)مثالًصدمهزدن،هلدادن،لگدزدن(

سازیاجتماعیباشـــد  تواندشاملسایررفتارهاشود،نظیرشـــکلکدرآوردنیامحروم ، یـــامی)تـــزدن

  ).1391پورسید، امیري، مولوي و پورسید،(

عالیتیآگاهانه،ارادي،حسابشدهوخصمانهبرایصدمهزدن،تهدیدبهپرخاشگریبیشتر،زورگوییف

ــت  ــاد رعبووحشتاســــــــــــــــــــــــــــــــ . وایجــــــــــــــــــــــــــــــــ

زورگوییچهازقبلطراحیشدهباشدچهازرویخشم،علنیباشدیاپنهانی،رودرروباشــــــــــــــــد 

اشآسانباشدیاپوشیدهدرپسیکدوستیظاهري،ازسوییککودکباشــدیاگروهی  یاپشتسر،شناسـایی 

  ):1392فرجی،(وجوداینسهعنصرالزامیاست : گیردیازکودکان،همیشهاینسهعنصررادربرم

ــدرت- ١ : عدمتعادلقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــدمی ــان  تأکی ــمی (شودکهاصطالحزورگویی،هنگامیکهدوکودکتقریباًباتوانایییکس جس

ــاروانی ــدهویانزاعمی) یــ ــد،درموردآن بایکدیگردرگیرشــ ــود کننــ . هابهکاربردهنشــ

وجودنـدارد  "توازندرقـدرت "در مواقعیبایداستفادهشـودکه "زورگو"بهعبارتیاصطالح

).گرانهبراساسیکرابطهسلطه(

ــیبزدن- ٢ : قصدآســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

یعاطفییاایجاددردجسمانیاســـــــت،توقعداردکهنتیجه  منظورقلدرواردآوردنضـــــــربه

ــه ــاهده عمالوجریحــ ــذتمی دارکنندهیادردآورباشدوازمشــ ــرد یایندردوناراحتیلــ . بــ

ــئله ــا  اینمســــــــــــــــــــــــــــــــ ایاتفاقییــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــتث ناییوغیرعمدي،یاازرویاشتباهنیست،اشتباهلپی،اذیتوآزارازرویشیطنت،موردیاســـــ

.نیست"اوه،منظوري نداشتم"

: تهدیدبهپرخاشگریبیشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتر- ٣

ــاینرامی ــتدوبارهاتفاق  همزورگووهمقربانیــــــــــ دانندکهزورگوییممکناســــــــــ

  .باراتفاقبیفتد اینرخدادینیستکهفقطیک. بیفتدوبهاحتمالزیادچنینخواهدشد

ــدریکردنمی ــه  قلــــــــــــــــــــــــــــــــ تواندبــــــــــــــــــــــــــــــــ

هتخرابکاري،به عنواناســــــــــــــــــــــــتفادهکردنازاختیارات،مقامویاتنومندبودن،درج

ــیازترس،  وحشتانداختنویاتهدیدکردنشخصدیگریتعریفشوداینعملدرقربانیاحساســــــــــــ

  .گذارد کفایتیوخجالتباقیمی ضعف،بی
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Abstract
Research Aim: The purpose of this study was to Prevalence and incidence of 

bullying and victim in schools and the effectiveness of assertiveness and 
written expression techniques to reduce it.

Research method:The current research method was of two types: a cross-
sectional descriptive study that was used for the study of epidemiology and 
the second was a quasi-experimental method, and the pre-test and post-test 
research project was developed.In this research, two statistical societies were 
one of all students of Meshkinshahr city, whose number was 100, and the 
statistical population of the second students was forceful and forceful, of 
whom 60 were estimated.Sampling method was available. For data collection, 
a revised Zurgu / Olivia Victim Questionnaire was used.Then, training 
methods were used for one month (5 sessions 90 minutes of skill assertiveness 
and 3 sessions training written expression techniques) in experimental 
groups,However, the control group did not receive any intervention. The 
results were analyzed using multivariate analysis of covariance 
(MANKOVA).

Findings: The results showed that Training intervention assertiveness Cause 
a significant reduction victim in the experimental group in the post-test stages, 
but did not have any effect on the reduction of bullying in the experimental 
group during the post-test stages.Also, the method of expressing and writing 
techniques in the experimental group was significantly different in the post-
test stages of bullying and victim.

Conclusion: Training intervention assertiveness and expressing and writing 
can reduce the problems of bullying and victim behaviors in schools and have 
a significant impact.
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