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 خالصه 

کند. بر آموزان ایجاد ميهای رواني، هیجاني و ارتباطي فراواني را برای دانشزورگویي آسیب مقدمه:

 -شناختي رویكرد  بري آموزش مدیریت خشم مبتني ربخشهمین اساس مطالعه حاضر با هدف بررسي اث

 آموزان زورگو انجام شد.رفتاری بر خودشیفتگي و زورگویي دانش

آزمون با گروه گواه انجام آزمون و پسآزمایشي و با طرح پیشاین پژوهش، به روش نیمه  روش کار:

آموزان زورگو مشغول به تحصیل در دوره اول متوسطه در شهرستان گرفت. جامعه آماری شامل دانش

آموز دانش 40بود. در این پژوهش تعداد  1397-98هارمحال و بختیاری در سال تحصیلي سامان استان چ

های آزمایش و گواه قرار گیری هدفمند انتخاب و با گمارش تصادفي در گروهزورگو با روش نمونه

ای در طول دقیقه 90جلسه  8آموزان گروه آزمایش به مدت آموز(. دانشدانش 20گرفتند )در هر گروه 

رفتاری قرار گرفتند. در این پژوهش از  -رویكرد شناختي  برو ماه تحت آموزش مدیریت خشم مبتني د

های حاصل از پژوهش به شیوه تحلیل واریانس و خودشیفتگي استفاده شد. داده زینويلیا مقیاس قلدری

 تجزیه و تحلیل شد. 23SPSSافزار آماری گیری مكرر با استفاده از نرمبا اندازه

رفتاری بر خودشیفتگي  -رویكرد شناختي برنتایج نشان داد که آموزش مدیریت خشم مبتني  ایج:نت

(001/0p<(  و زورگویي )001/0p<دانش ) آموزان زورگو تاثیر معنادار داشته است. اندازه اثر نشان

ه حاضر درصد واریانس متغیرهای خودشیفتگي و زورگویي توسط ارائه مداخل 72و  67داد که به ترتیب 

 شود.تبیین مي

توان چنین نتیجه گرفت که آموزش مدیریت خشم های پژوهش حاضر ميبر اساس یافته نتیجه گیری:

های مدیریت خشم، راهكارهای عملي مدیریت رفتاری با تمرکز بر مهارت -رویكرد شناختي برمبتني 

و  يفتگیخودشتواند به عنوان یک روش کارآمد جهت کاهش خشم و خودآموزی شناختي مي

 آموزان زورگو مورد استفاده گیرد.زورگویي دانش

 آموزش مدیریت خشم، رویكرد شناختي ـ رفتاری، خودشیفتگي و زورگویيکلمات کلیدی: 
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 مقدمه

ــده زورگــویي   ــه اســت کــه پدی ــیش از ســه ده ــوان   1ب ــه عن ــدارس ب در م

ــش    ــاعي دان ــدگي تحصــیلي و اجتم ــل مخــرب در زن ــک عام ــوزان ی آم

توانــد موفقیــت و انگیــزش تحصــیلي آنــان را متــاثر مــي مطــرح شــده کــه

ــائز ــازد )پـ ــ (. زورگـــویي2020، 2سـ ــدگ يمشـــكل دائمـــ کیـ  يدر زنـ

ــش ــوزان دردان شــامل کــه ممكــن اســت  زورگــویيمدرســه اســت.  آم

، زورگــویي کالمــي ایــ تمســخر د،یــتهد ،يكــیزیو ف يشــفاه یهــاحملــه

)لــي، چــن و باشــد  3حــا ت چهــرهو  زیــآمنیو انتقــاد، رفتــار تــوه تیــذا

از تـــر دهیـــچیپ ولـــي حـــالتي از پرخاشــگری  ،زورگـــویي(. 2020، 4لــي 

ــ آن در روابـــط ــرد نیبـ ــكال   یفـ ــه اشـ ــاوتاســـت کـ ــار و متفـ  ایيکـ

ــ ــرد دارد مختلفـ ــرای فـ ــا ي بـ ــاهر    یو در الگوهـ ــط  ـ ــو روابـ مختلـ

ــا در یــک تقســیمشــوديمــ ــه دو بنــدی کلــي زورگــویي مــي . ام ــد ب توان

کـــه در آن قربــاني بـــه   شــكل مســـتقیم )برخــورد فیزیكـــي و آشــكار   

گیـــرد( و میرمســـتقیم شـــكل مســـتقیم مـــورد اذیـــت و آزار قـــرار مـــي

ــاهــا( صــورت پــ یرد ))انــزوای اجتمــاعي و طــرد عمــدی از فعالیــت  و  5ب

ــاران،  ــن؛ 2019همك ــویي2018، 6چ ــه (. زورگ ــادگب ــ يس ــكل  کی مش

ــره ــ دو نف ــ نیب ــدر و  کی ــقل ــان کی ــه ســت،ین يقرب ــوان بلكــه ب ــعن  کی

ــپد ــ دهی ــناخ يگروه ــش ــوديته م ــه در ش ــه ک ــازمین ــاع یه رخ  ياجتم

ــ ــديم ــه در آن ده ــه  ،ک ــو ب ــل مختل ــرو عوام ــور ت ــو و  ج،یمنظ ــحف  ای

ــ ــ یيرفتارهــا نیســرکوب چن ــديعمــل م ــارر و هایمــل کنن (. 2015، 7)وی

ــا          ــتری اتف ــبت بیش ــه نس ــران ب ــه دخت ــبت ب ــرها نس ــده در پس ــن پدی ای

(. 2015، 8افتــــد )کابیزوســــكي، فونتــــاین، پوتــــارد و آزولــــت،  مــــي

ــراد 46شــده اســت کــه   گــزارش ــو  یدرصــد از اف ــورد زورگ ــه م  یيک

 تــرنیینفــس پــاثــرات درازمــدت بــر اعتمادبــهادر مدرســه قــرار گرفتنــد، 

ــد ــداره دارن ــزا .و خودپن ــ ،يافســردگ و اســترس شیاف ــت  ،ينگران خجال

ــار ــن یو مشـــكالت گفتـ ــز در ایـ ــهود اســـت نیـ ــراد مشـ ــا، افـ  ) وانگـ

ــامورایا ،  نـــچ و ؛ ژانـــچ، چـــي 2018، 9يکاواکـــامو  مازوی، شـــمـ

ــه      (.2019، 10رن ــایج مطالعـ ــه نتـ ــت کـ ــالي اسـ ــن در حـ ــیتو، ایـ اسپوسـ

نشــان داده اســت کــه قربــاني زورگــویي     ( 2019) 11باســچیني و آفاســو 

ــوی دارد.     ــان رابطــه ق ــا افكــار خودکشــي در نوجوان ــودن در مدرســه ب ب

                                                           
1. bullying 
2. Paez 
3. Facial Expressions 
4. Li, Chen, Li 
5. Ba 
6. Chen 
7. Swearer and Hymel 

8. Kubiszewski, Fontaine, Potard, Auzoult 
9. Iwanaga, Imamura, Shimazu and Kawakami 

ــه پدیــده زورگــویي و دانــش   ــزوم توجــه ب ــاني ایــن فراینــد ل آمــوزان قرب

 کشد.یده را به روشني به تصویر مياین پد

ــي    ــه مـ ــتند کـ ــي هسـ ــي و مختلفـ ــای مهمـ ــه  متغیرهـ ــر بـ ــد منجـ تواننـ

گیــری زورگــویي در افــراد شــود. مطــابو نتــایج پــژوهش فــارل و  شــكل

ــورت ــت( و 2019) 12وایالنكــ ــیفتگي2010) 13دمــ ــه 14( خودشــ ــوان بــ عنــ

و  خشـــونت ،یـــک پیشـــگوی م بـــت از پرخاشـــگری فیزیكـــي، خشـــم

ــویي ــت زورگ ــال .اس ــن  ع ــر ای ــتوه ب ــانرو هولكروف ــور و م ؛ (2012) 15، ب

ــری   ــانتي و هنــ ــرورو  (2014) 16فــ ــخباز و گلپــ ــز در  ( 1394) انیــ نیــ

پــژوهش خــود بــا بررســي ارتبــای خودشــیفتگي و اشــكال مختلــو        

پــ یر نشــان داد کــه خودشــیفتگي آســیب    و زورگــویي پرخاشــگری

را  يفتگیخودشــ اســت.  شــدت بــا خشــم و خصــومت در ارتبــای     بــه

ــ ــوانيم ــ رف ت ــرا  تی ــرد ب ــو  یف ــحف ــو کی ــت ریتص ــالل  م ب در خ

ــخــودنظم ــه و فر میتنظــ ،يده ــدعاطف ــی هاآین ــردنیب ــتعر یف کــرد  وی

کســب تجــارب  یو تـالش بــرا  نیتحســ، دییــفـرد بــه ت   ازیــن هیــکـه بــر پا 

و  17) هورتــــلقــــرار دارد ياجتمــــاع طیمحــــ دهنــــده خــــود دربســــط

ــاران،  ــراد    (2018همك ــرای اف ــیفتگي ب ــازه خودش ــاد. س ــتریب یع ــا  ش ب

کـــه از  شـــوديمـــي تـــداع نـــهایجوتســـلط یمـــرور، تكبـــر و رفتارهـــا

ــد  يفتگیخودشـــ بـــا تیشخصـــ ،درمـــانگران و پژوهشـــگران  دگاهیـ

. ویژگـــي اصـــلي خودشـــیفتگي، شـــوديمنشـــانه مشـــخ  مـــبـــزر 

ي، نیــاز بــه تحســین و فقــدان همــدلي اســت. منشــبــزر الگــوی فراگیــر 

کننــد بــرآورد مــي هــای خــود را زیــادتوانــایي معمــو ًافــراد خودشــیفته 

زن و دهنــد کــه املــب،  فی خــود را بــزر  جلــوه مــيهــاتیــموفقو 

ــه نظــرمتظــاهر  ــي ب ــندم ــازی  رس ــزل، ســاکلي،ریال باگــاز و الهره ، 18)ریت

ــا  (2018 ــه ب ــخخــوش. امكــان دارد ک ــران،   الی ــه دیگ ــد ک ي تصــور کنن

هســتند و وقتــي تحســیني  قائــلهــا هــای آنهمــان ارزش را بــرای تــالش

ــا  ــه انتظ ــي را ک ــاس م ــد و احس ــتند حاصــل   ر دارن ــزاوار آن هس ــد س کنن

ــي ــي  نمـ ــب مـ ــود، تعجـ ــب    شـ ــراد، املـ ــن افـ ــد. ایـ ــغولدلکننـ  مشـ

-ی موفقیــت، قــدرت، ذکــاوت، زیبــایي یــا عشــو ایــدههــایپــردازالیــخ

ــه آن    ــان دارد ک ــتند. امك ــدود هس ــا آل نامح ــغولدله ــا   مش ــین ی تحس

ــازی  ــت   »امتیـ ــته اسـ ــي گ شـ ــانش خیلـ ــه زمـ ــود را  « کـ ــند و خـ باشـ

1 0. Zhang, Chi, Long, Ren 
1 1. Esposito , Bacchini, Affuso 
1 2. Farrell, Vaillancourt 
1 3. Demet  
1 4. Narcissism 
1 5. Houlcroft, Bore, Munro 
1 6. Kostas, Henrich  
1 7. Hoertel 
1 8. Ritzl, Csukly, Balázs, Égerházi 
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، ژا، مـا و  مطلـوب بـا افـراد ممتـاز مقایسـه کننـد )ژانـچ، شـن         صورتبه

 (.2016، 19وانچ

ماني مختلفي برای دانش    روش ــي و در به   های آموزشـ آموزان زورگو 

ــت. یكي از روش    ــده اسـ های پرکاربرد، آموزش مدیریت     کارگرفته شـ

شناختي  برخشم مبتني   ست. نتایج پژوهش  20رفتاری-رویكرد  شین  ا های پی

حســنوند اند. چنانكه ین روش آموزشــي را مورد تایید قرار دادهکارآیي ا

ــنونــد عموزاده و قــدم  ــنونــد عموزاده، حسـ (  1392پور )عموزاده، حسـ

شي آموزش مهارت  شم  اثربخ ضطراب اجتماعي و   را برهای مدیریت خ ا

ــتاني   مهارت خودنظم ــطرب اجتماعي دبیرس ــران م  ــم در پس ؛ دهي خش

شم مبتني بر   (1396شكوهي یكتا و کاکابرایي )  ت ثیر آموزش مدیریت خ

ناختي روی ــ تاری  -آورد شـ تاری دختران نوجوان را بر رف ــكالت رف ؛  مشـ

ــكوهي یكتا و کاکابرایي ) ــم مبتني بر  ( اثر1397ش آموزش مدیریت خش

دختران؛ بادیا، شــیرازی و  خشــم کاهش بر رفتاری –روی آورد شــناختي

آگاهي با بر ذهن( اثربخشـــي درمان شـــناختي رفتاری مبتني 1397عرب )

آموزان پسر؛  بهامین، ضرمام محوریت مدیریت خشم بر مهار خشم دانش

ــم بر     ( 1397حاجبي و محبي )  ــي آموزش مهارت مدیریت خشـ اثربخشـ

شگری دانش  سر پرخا شهابي آموزان پ شي   ( 1398زاده )؛ احراری و  اثربخ

ــم مبتني بر ذهن          یت خشـ مدیر تاری  ناختي رف ــ مان شـ گاهي در بر  را آ

ــناختيانعطاف  ــر را مورد آزمون و تایید قرار دانش پ یری شـ آموزان پسـ

خارجي نیز روس      های  ــ ند. در پژوهشـ له    2010) 21داد مداخ ــي  ( اثربخشـ

آموزان پســر؛ بای، مكي، هوآنچ و رفتاری را بر خشــم دانش -شــناختي

( کارآیي مداخله شـــناختي رفتاری را بر مشـــكالت مرتبط با 2018) 22تران

( اثربخشــي مدیریت 2019و همكاران ) 23ر؛ لینآموزان پســخشــم در دانش

تاری را بر ق ــــاوت     ناختي رف ــ ــم مبتي بر رویكرد شـ های ادراک  خشـ

 اند.آموزان پرخاشگر و زورگو را مورد بررسي و تایید قرار دادهدانش

شم مبتني   شناختي  برآموزش مدیریت خ  مدیریت برای رفتاری-رویكرد 

ــم ــازی  فنون بر خشـ ــناختي  بازسـ  الیس، عاطفي  -قالنيع فنون بک،  شـ

 سازیآرام آموزش اجتماعي، هایمهارت آموزش ورزی،جرئت آموزش

یكتا و شــكوهي) دارند ت کید منظم زدایيحســاســیت و تنیدگي کاهش یا

ــم مدیریت زمینه  در مداخالت(. 1397کاکابرایي،  رویكرد  بر مبتني خشـ

 انمراجع به کمک: کندهدف عمده را پیگیری ميســه  رفتاری-شــناختي

  هایمهارت ارتقای خشـم،  میرضـروری  بیان و تشـدید  از جلوگیری برای

شم  معتدل بیان  و افكار شدید  تخلیه مهارگری حین در ورزیجرئت و خ

ــگرانه،   رفتار   حل  های مهارت  آموختن برای مراجعان  به  کمک  و پرخاشـ

                                                           
1 9. Zhang, Shen, Zhu, Ma, Wang 
2 0. Anger management based on cognitive-behavioral approach 
2 1. Rose 
2 2. Bui, Mackie, Hoang, Tran 

ــون ) فردیتعارض بین ــون و دنس این برنامه به عنوان بكي   (.2016، 24فابیانس

های شناختي رفتاری، افكار و بازخوردهای نادرست را به چالش   شاز رو

با آموزش روش    یده و  ــ له    کشـ قاب جار، گفتگوی دروني و  های م ای بهن

ــمیمیت در روابط بین ــاله، افزایش صـ ردی و ارتبای فراهبردهای حل مسـ

شكوهي یكتا و کاکابرایي،  م بت و موثر را برای نوجوانان به همراه دارد )

1396  .) 

توان به این نكته اشاره کرد که  باب ضرورت انجام پژوهش حاضر مي  در 

آموزان ایجاد کرده  فراواني را برای دانش پیامدهای نامطلوب    زورگویي 

تواند زندگي تحصـــیلي و اجتماعي آنها را با مشـــكالت که این روند مي

جدی مواجه ســـاخته و زندگي اجتماعي و شـــغلي آینده آنها را به تباهي  

ــاند و ــیب بكش ــد   اجتماعي جبران هایآس ــته باش ناپ یری را به دنبال داش

ــانچس  ــرورت انجام      2017، 25فانتس  -)مویانو، سـ (. توجه به این فرایند ضـ

سازد؛ چنانكه بر  آموزان زورگو برجسته مي مداخله مناسب را برای دانش 

سر  های پیشـین، پدیده زورگویي در دانش اسـاس نتایج پژوهش  آموزان پ

ــد بو  ــت با به    رو به رشـ ــروری اسـ های درماني   کارگیری روش ده که ضـ

شــناختي و های روانمناســب نســبت به کاهش عالئم این پدیده و آســیب

سكي و همكاران،     شود )کابیزو (. چرا 2015هیجاني همراه با آن مبادرت 

های این مشــكل شــده و به  که مداخله بهنگام ســبب پیشــگیری از آســیب

ــیلي و اجتماعي  آموز را بهتواند دانشمرور مي روند زندگي عادی تحصـ

به نوآوری این پژوهش را نیز مي    ــو  دهد. جن یان    سـ توان در این نكته ب

ــم مبتني  ــناختي  برنمود که آموزش مدیریت خشـ به   رفتاری -رویكرد شـ

رمم برخورداری از کــارآیي بــالیني  زم، تــاکنون در جــامعــه آمــاری 

ــر زورگو بهدانش ــآموزان پسـ ــده اسـ ت که انجام پژوهش کار گرفته نشـ

ــر مي ــاند. حاضـ ــاس تواند به منای نظری این مداخله نیز یاری رسـ بر اسـ

سي اثربخشي آموزش           ضر برر صلي پژوهش حا ساله ا شده م مطالب ذکر 

رفتاری بر خودشـــیفتگي و  -رویكرد شـــناختي  برمدیریت خشـــم مبتني 

 آموزان زورگو بود.زورگویي دانش

 روش

ضر نیمه  شي  روش پژوهش حا آزمون با آزمون و پسو با طرح پیشآزمای

مل دانش          ماری شــــا عه آ جام فت.  جام گر آموزان زورگو  گروه گواه ان

مشــغول به تحصــیل در دوره اول متوســطه در شــهرســتان ســامان اســتان    

 8بود. بدین صورت به  1397-98 در سال تحصیليچهارمحال و بختیاری 

عه شـد )تعداد  آموزشـگاه پسـرانه دوره متوسـطه اول این شـهرسـتان مراج     

2 3. Lynn 
2 4. Fabiansson, Denson 
2 5. Moyano, Sánchez-Fuentes 
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سپس با مراجعه به این     دانش 1854 شتند(.  آموز در این مدارس ح ور دا

ــگاه  ــور در     آموزشـ کالس، توزیع و پس از  41ها، مقیاس قلدری با ح ـ

آوری شـــده  های جمعآوری شـــد. در گام بعد پرســـشـــنامهتكمیل جمع

 آموز به وسیله مقیاس قلدری دارای ایندانش 89گ اری شد و تعداد نمره

با تر از     ــخی  داده شــــد )نمرات  تاری تشـ (. پس از این 60اختالل رف

ــاحبه بالیني قرار       دانش 89مرحله، تعداد    ــده تحت مصـ آموز انتخاب شـ

عداد      ند، در این مرحله ت لدری و    دانش 68گرفت هایي ق ــخی  ن آموز تشـ

ــپس از بین این       40آموز تعداد  دانش 68زورگویي را دریافت نمودند. سـ

صادفي     آموز بهدانش صادفي در گروه شیوه ت های  انتخاب و با گمارش ت

ــدند )      20آموز در گروه آزمایش و  دانش 20آزمایش و گواه گمارده شـ

له      دانش مداخ مایش  یت    آموز در گروه گواه(. گروه آز مدیر آموزش 

را دریافت نمود. این در حالي  رفتاری -رویكرد شــناختي  برخشــم مبتني 

ای را در طول پژوهش دریافت نكرد. مداخلهبود که گروه گواه هیچگونه 

ح ــور در دوره اول  شــامل جنســیت پســر،   های ورود به پژوهشمالک

ســال(، کســب نمره با تر از نمره   16تا  12متوســطه )داشــتن دوره ســني 

بود.  تمایل به شرکت در پژوهش، (60برش مقیاس قلدری )نمره با تر از 

 ،داشتن بیش از دو جلسه میبت   نیز های خروج از پژوهشمالکهمچنین 

ــده در کالس        ــخ  شـ عدم   ،عدم همكاری و انجام ندادن تكالیو مشـ

ــور در فرایند انجام پژوهش ــته   و تمایل به ادامه ح ـ بروز حادثه ناخواسـ

   بود.

  ابزار

به وسیله  نویزقلدری ایليمقیاس : 26(IBS) نویزقلدری ایلیمقیاس 

 18نویز قلدری ایليمقیاس ساخته شده است.  (2001) 27هولت و لیجاسپ

(، 18، 17، 16، 15، 14، 9، 8، 2، 1)سوا ت  مقیاس قلدریخرده 3ماده و 

دارد و ( 13، 12، 11، 10، 3)سوا ت و قرباني ( 7، 6، 5، 4نزاع )سوا ت 

= 1از )ای گ اری آن بر اساس یک طیو از نوع لیكرت پنج گزینهنمره

نویز رد. دامنه نمره مقیاس قلدری ایليگیصورت مي (بار یا بیشتر 5هرگز تا 

کسب نمرات با تر نشان دهنده زورگویي بیشتر است.  90تا  18از 

است.  60آموز است.  زم به ذکر است که نمره برش این پرسشنامه دانش

آموز کسب کند به عنوان دانش 60آموزی نمره با تر از چنانكه اگر دانش

( 2001هولت ) و لیجاسپ. (2001هولت،  و لیجاسپشود )زورگو قلمداد مي

 که کردند استفاده کرونباخ آلفای روش از پرسشنامه پایایي تعیین برای

 شامل هامقیاسخرده از کدام هر برای و 83/0 آلفا ضریب مقیاس کل برای

                                                           
2 6. Illinois Bullying Scale 
2 7. Espelage, Holt 
2 8. Narcissism scale 

این پژوهشگران روایي . آمد بدست83/0و قرباني  88/0، نزاع 87/0 قلدری

 ایران در مقیاس اند. اینطلوب گزارش کردهمحتوایي پرسشنامه را نیز م

 ضریب و شده هنجاریابي( 1393) پسندطالع و اکبری پلوطپتگان توسط

و قرباني  76/0، نزاع 71/0، قلدری 87/0مقیاس  کل برای کرونباخ آلفای

میزان پایایي این مقیاس در پژوهش حاضر با استفاده از . آمد بدست 81/0

های قلدری، نزاع و قربان و نمره زیرمقیاسضریب آلفای کرونباخ برای 

 محاسبه شد.  80/0و  80/0، 81/0، 78/0کل به ترتیب 

مقیاس  (1988) 29و تری نیراسك: 28(NSمقیاس خودشیفتگی )

 خودشیفتگي را طراحي کردند. این مقیاس، هفت خرده مقیاس دارد که

 ،نبودمحو ،کشيبهره ،جویيبرتری، خودنمایي ،از اقتدارند عبارت

 هماد 8 تا 3 از متشكل اسیمقهر خردهي. نیو خودب يخودبسندگ

 یک ماده، هر در که است ماده 40 این مقیاس دارای .استهمپوشان ریم

 ماده، هر در که شودمي خواسته دهنده پاسخ از. شودمي ارائه عبارت جفت

 نماید انتخاب دارد، وی وضعیت با را مطابقت بیشترین که ایجمله هر

 فقدان دهنده نشان صفر نمره. شوندمي گ ارینمره یک تا صفر از تسؤا 

 دامنه نتیجه در. است خودشیفتگي نشانه وجود بیانگر یک نمره و نشانه

 بیشتر خودشیفتگي دهنده نشان با تر نمرات که است 40 تا صفر از نمرات

. کشدمي طول دقیقه 15 تا 10 مقیاس خودشیفتگي بین اجرای. است

(. 1988، و تری نیراسكاست ) 15 الي 12 کلي جامعه برای نمره میانگین

 جنبه 20 از با تر نمرات و است 18 الى 17 مشهور افراد برای میانگین نمره

( 2005) 30تیو وا ویروسار .دهندمي نشان را فرد شخصیت خودشیفتگي

 هااسیمقاین  يبرای تمام یيبازآزما هایيهمبستگه جیخود، نت گزارش در

 83/0 ،اسیرا برای کل مقآن يدرون يو همسان داريهفته معن 13پس از را 

 31و کواس می ن،یادلست ،گرید يپژوهش در نیهمچن .گزارش کردند

 .برآورد کردند 81/0را  اسیکل مق يدرون يهمسان بیضر (2010)

 ي و، شقاقاینصفاریسنجي این مقیاس در ایران توسط های روانویژگي

نشان داد بررسي قرار گرفته است. نتایج پژوهش آنان ( مورد 1391) يملك

 بیبه ترت گيفتیخودش مقیاسکل  يدرون يو همسان یيبازآزما یيایکه پا

 نیکل ا هنمر يهمبستگ بیضرا ،نیهمچن بود. 77/0و  81/0برابر با 

 اسیو خرده مق 3-لونیم ينیچندمحوری بال هبا پرسشنام پرسشنامه

برابر با  بیبه ترت يپنج عامل تیشخص هنامپرسش یيجوو توافو یيبرونگرا

همگرای مناسب  یيروا انگریمحاسبه شد که ب 68/0و  73/0و  82/0

نشان داد  دیییعامل ت  لیتحل جیاست. نتا فتهیخودش تیشخص هپرسشنام

 برازش دارد يرانیا هجامع پرسشنامه در نیا يکه مدل هفت عامل

2 9. Raskin, Terry 
3 0. Rosario and White 
3 1. Edelstein, Yim and Quas 
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مقیاس در پژوهش حاضر با (. پایایي این 1391و همكاران،  اینصفاری)

 محاسبه شد. 71/0استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 

  شیوه اجرای پژوهش
پس از اخ  مجوزهای  زم از اداره آموزش و پرورش شهرستان سامان، 

آموزان این به مدارس متوسطه اول پسرانه مراجعه شد که تعداد کل دانش

آموزان این دانشمقیاس قلدری در بین نفر بود. سپس  1854مدارس 

آوری شد. در گام بعد با توجه به نمره مدارس توزیع و پس از تكمیل جمع

 68( و انجام مصاحبه بالیني تعداد 60برش مقیاس قلدری )نمره با تر از 

آموز تشخی  نهایي قلدری و زورگویي را دریافت نمودند. سپس دانش

انتخاب و یوه تصادفي آموز به شدانش 40آموز تعداد دانش 68از بین این 

های آزمایش و گواه گمارده شدند )هر گروه با گمارش تصادفي در گروه

ای مربوی به جلسه 8آزمایش مداخالت آموزشي  گروهآموز(. دانش 20

را در طي دو  رفتاری -رویكرد شناختي  برآموزش مدیریت خشم مبتني 

دند. جهت ای دریافت نمودقیقه 90ای یک جلسه ماه به صورت هفته

آموزان برای شرکت در برنامه رعایت اخال  در پژوهش رضایت دانش

چنین به افراد گروه شدند. هم مداخله کسب و از کلیه مراحل مداخله آگاه

گواه اطمینان داده شد که آنان نیز پس از اتمام فرایند پژوهشي این 

ان داده همچنین به هر دو گروه اطمین مداخالت را دریافت خواهند نمود.

. در ماند و نیازی به درج نام نیستنها محرمانه باقي ميآکه اطالعات  دش

رویكرد  برپژوهش حاضر از پروتكل آموزش مدیریت خشم مبتني 

استفاده شده است که اعتبار محتوایي آن برای  رفتاری -شناختي 

( 1396آموزان دارای خشم، در پژوهش شكوهي یكتا و کاکابرایي )دانش

 ررسي و مورد تایید قرار گرفته است.مورد ب

 (1396رفتاری )شكوهي یكتا و کاکابرایي،  -رویكرد شناختي  برمداخله مربوی به آموزش مدیریت خشم مبتني  -1جدول 

 شرح جلسه هدف جلسه

 

 اول

 

آموزان با یكدگیر، آشنایي دانش

 شناخت انواع هیجانات

آموزان تا پایان آشنا شدند. مقرر گردید تمام دانش   در این جلسه افراد حاضر در پژوهش با همدیگر  

ــادی، ترس،       ــه انواع هیجانات م بت و منفي همانند ش ــند. در این جلس ــته باش ــور داش ــات ح  جلس

ممگیني، خشم، عصبانیت و .. مورد شناسایي قرار گرفت. افراد تجارب خود را در مورد هیجانات به  

 اشتراک گ اشتند.

 

 دوم

 

عوامل موثر بر آشنایي با خشم و 

 بروز، تقویت و ت بیت آن

در این جلسه اطالعاتي در مورد خشم و ابعاد آن ارائه گردید، همچنین تجربیات افراد در آگاهي از    

منشــا و منبع خشــم به اشــتراک گ اشــته شــد. در این جلســه تالش شــد با توجه به تجارب شــرکت   

شــود مورد بررســي قرار  آموزان ميانشکنندگان، عواملي که منجر به بروز خشــم و زورگویي در د

 گیرد.

 

 سوم

 

 شناخت خود
ــناخت مهارت     ــنایي با ایده        ها و توانایي  شـ ها و   آلهای فردی مرتبط با زمان حال )خود واقعي(، آشـ

آل(، شــناخت و ایو فرد  ســازی خودهای مرتبط با آینده )خود ایدهمنظور مفهومآرزوهای خود به

 ود بایسته(از دیدگاه خودش و دیگران )خ

 مراتبي خشماستفاده از شناخت مراحل بروز خشم به منظور کنترل سلسه آشنایي با مراحل بروز خشم چهارم

 های مناسب برای مدیریت آنحلسازی مفهوم خشم و انتخاب راهعملیاتي های مدیریت خشممهارت پنجم

 های تصوری مختلواده از ارائه الگو و ایفای نقش در موقعیتهای مدیریت خشم با استفمهارت راهكارهای عملي مدیریت خشم ششم

 استفاده از روش خودآموزی شناختي برای کنترل ا هارات خود منفي به منظور مدیریت خشم اکتساب و مرور ذهني هفتم

مراتبي سلسله هایایفای نقش صحنه هشتم

 بندی خشم و جمع

حصــول اطمینان از درک مطالب ارائه شــده در های برانگیزنده خشــم و مدیریت خشــم در موقعیت

 جلسات آموزشي

ها از دو سـط  آمار توصـیفي و   در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل داده

استنباطي استفاده شده است. در سط  آمار توصیفي از میانگین و انحراف  

ــاپیرو   ــتنباطي از آزمون ش ــط  آمار اس ــتاندارد و در س ویلک جهت  -اس

مال بود   ــي نر ــي برابری   بررسـ ن توزیع متغیرها، آزمون لوین برای بررسـ
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ــي پیش   واریانس  ها و  فرض کرویت داده ها، آزمون موچلي جهت بررسـ

یه    همچنین از تحلیل واریانس با اندازه     ــ ــي فرضـ گیری مكرر برای بررسـ

فاده از نرم           ــت با اسـ ماری  تایج آ ید. ن فاده گرد ــت ماری  پژوهش اسـ افزار آ

23SPSS- رار گرفت.مورد تجزیه و تحلیل ق 

 تایجن

آموزان حاضــر در پژوهش دانششــناختي نشــان داد که های جمعیتیافته

ــني   ــترین فراواني در گروه     16تا   12دارای دامنه سـ ــال بودند که بیشـ سـ

ــني  ــال )تعداد   14آزمایش مربوی به گروه سـ   40آموز معادل  دانش 8سـ

ــني    ــد( و در گروه گواه نیز مربوی به گروه سـ ــال )تعد  15درصـ  7اد سـ

آموزان در دوره اول متوسط  درصد( بود. این دانش  35آموز معادل دانش

مشغول به تحصیل بودند که با توجه به نتایج در گروه آزمایش پایه هشتم    

پایه      45آموز معادل  دانش 9)تعداد   ــد( و در گروه گواه نیز همین  درصـ

 .   درصد( دارای فراواني بیشتری بود 40آموز معادل دانش 8)تعداد 

 آزمون و پیگیریآزمون، پسهای آزمایش و گواه در مراحل پیشمیانگین و انحراف استاندارد خودشفتگي و زورگویي گروه -2جدول 

 پیگیری آزمونپس آزمونپیش هاگروه هامولفه

 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین

 خودشیفتگي

 91/4 50/20 81/4 20/19 48/4 24 گروه آزمایش 

 55/4 95/23 27/4 20/24 74/4 55/23 گروه گواه

 زورگویي

 60/8 05/57 71/8 75/55 22/9 60/66 گروه آزمایش 

 35/8 50/67 8 25/68 64/7 50/67 گروه گواه

جدول     تایج  ــفتگي و       2ن یانگین نمرات خودشـ که م یانگر آن اســــت  ب

ه آزمـایش در اثر دریـافـت رو    آموزان زورگو در گروزورگویي دانش

کاهش پیدا  رفتاری -رویكرد شــناختي  برآموزش مدیریت خشــم مبتني 

یانس         یل آزمون وار تایج تحل ئه ن بل از ارا ندازه   کرده اســـت. ق گیری  با ا

ــنجش قرار گرفت. های آزمونفرضمكرر، پیش های پارامتریک مورد س

فرض  بود که پیشبر همین اســاس نتایج آزمون شــاپیرو ویلک بیانگر آن 

ها در متغیرهای خودشیفتگي و زورگویي  ای دادهنرمال بودن توزیع نمونه

آزمون و آزمون، پسهــای آزمــایش و گواه در مراحــل پیش در گروه

فرض همگني واریانس نیز (. همچنین پیشp>05/0پیگیری برقرار است ) 

ــنجش قرار گرفت که نتایج آن معنادار ن  ــط آزمون لوین مورد س بود  توس

ها رعایت شده است فرض همگني واریانسداد پیشکه این یافته نشان مي

(05/0<p)    که پیش یانگر آن بود  تایج آزمون موچلي ب فرض  . همچنین ن

ها در متغیرهای خودشیفتگي و زورگویي رعایت نشده است کرویت داده

(05/0<pبر این اســاس با برآورده نشــدن پیش .)  فرض کرویت مشــخ

روابط بین متغیرها، با احتمال با یي امكان دارد مقادیر متغیر شــود که مي

وابســـته را تغییر دهد و بر این اســـاس شـــانس ارتكاب به خطای نوع اول  

بر این اســـاس در جدول بعد از تحلیل جایگزین )آزمون یابد. افزایش مي

ستفاده مي   -هاوسگرین سر( ا شانس    گای شود تا با کاهش درجه آزادی، 

 خطای نوع اول کاهش یابد.ارتكاب به 

 خودشیفتگي و زورگویيگروهي برای متغیرهای گیری مكرر جهت بررسي تاثیرات درون و بینتحلیل واریانس با اندازه  -2جدول 

مجموع  متغیرها

 مج ورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مج ورات

توان  اندازه اثر pمقدار  fمقدار 

 آزمون

 خودشیفتگي
 1 55/0 0001/0 49/47 17/68 36/1 11/93 مراحل

 97/0 38/0 001/0 84/14 33/213 1 33/213 گروهبندی

 1 67/0 0001/0 44/80 46/115 36/1 71/157 تعامل مراحل و گروهبندی

     43/1 90/51 50/74 خطا

 زورگویي
 1 69/0 0001/0 53/84 49/404 62/1 21/658 مراحل

 96/0 33/0 001/0 15/12 20/1880 1 20/1880 گروهبندی



 

 64، سال 3، شماره 1400شهریور-مرداد جله دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي مشهدم -3458

 1 72/0 0001/0 82/103 30/480 62/1 71/780 تعامل مراحل و گروهبندی

     62/4 76/61 73/285 خطا

ــان داد که میانگین نمرات    3نتایج جدول    ــیفتگي و متغیرهای  نشـ خودشـ

تاثیر گروهبندی در طي مراحل      آموزان زورگو زورگویي دانش فارغ از 

ــه با آزمون و پیگیری دچار تغییر معنپس ــده که این تغییر با مقایسـ ادار شـ

رود. از طرفي نتایج سطر دوم  آزمون یک تفاوت معنادار به شمار مي پیش

آموزش مدیریت خشم جدول فو  بیانگر آن است که متغیر گروهبندی ) 

ــنــاختي  برمبتني  آزمون، ( فـارغ از مراحـل )پیش  رفتــاری -رویكرد شـ

بر         پس  گیری(  ی پ یرهــای       آزمون و  غ ت ت      م ف ی گي و زورگویي      خودشـــ

ست. بدین معنا که اثر    آموزان زورگو دانش شته ا آموزش تاثیر معنادار دا

ــم مبتني  ــناختي  برمدیریت خش ــه با گروه  رفتاری -رویكرد ش در مقایس

ــطر مربوی به تعامل             ــت. در نهایت اما سـ گواه یک اثر معنادار بوده اسـ

به عنوان مهم     ندی  حل و گروهب حاکي     مرا ته جدول فو   یاف از آن  ترین 

ــم مبتني   بود که   ــناختي   برآموزش مدیریت خشـ با   رفتاری  -رویكرد شـ

ــاثیر معنــاداری بر مراحــل آزمون )پیش           تعــامــل مراحــل نیز      آزمون،  ت

ــیفتگي و زورگویي دانشمتغیرهای آزمون و پیگیری( پس آموزان خودش

درصـــد از  72و  67داشـــته اســـت. همچنین نتایج نشـــان داد که زورگو 

وسط   آموزان زورگو تخودشیفتگي و زورگویي دانش ای متغیرهتغییرات 

ــود. تعامل متغیر مراحل و گروهبندی تبیین مي     نتایج    4در جدول  حال  شـ

آموزان زورگو  خودشیفتگي و زورگویي دانش متغیرهای مقایسه میانگین  

آزمون و پیگیری آزمون، پسدر گروه آزمایش و گواه در سه مرحله پیش

 گزارش شده است.

 آزمون و پیگیری در متغیرهای پژوهشآزمون، پسپیشنتایج مقایسه میانگین گروه آزمایش و گواه در سه مرحله  -4جدول 

 سط  معناداری خطای استاندارد برآورد هاتفاوت میانگین درجه آزادی tمقدار  مرحله مولفه

 خودشیفتگي
 75/0 45/1 45/0 38 31/0 آزمونپیش

 0001/0 44/1 -5 38 -47/3 آزمونپس

 002/0 49/1 -45/3 38 -30/2 پیگیری

 زورگویي
 76/0 67/2 -80/0 38 -29/0 آزمونپیش

 0001/0 64/2 -50/12 38 -72/4 پس آزمون

 0001/0 68/2 -45/10 38 -89/3 پیگیری

خودشیفتگي و دهد، در متغیرهای نشان مي 4همانگونه نتایج جدول 

آزمایش با گروه  نگین گروهتفاوت میاآموزان زورگو زورگویي دانش

دار نیست و در نتیجه ( معني7673/0و  75/0آزمون )گواه در مرحله پیش

داری وجود بین دو گروه آزمایش و گواه در این مرحله تفاوت معني

آزمایش و گروه گواه در مرحله  ندارد. اما تفاوت میانگین گروه

( در 0001/0و  002/0( و پیگیری )0001/0و  0001/0آزمون )پس

دار معنيآموزان زورگو خودشیفتگي و زورگویي دانشمتغیرهای 

آزمایش در این دو مرحله به صورت  باشد. در نتیجه میانگین گروهمي

این بدان معناست که داری متفاوت از میانگین گروه گواه است. معني

توانسته منجر  رفتاری -رویكرد شناختي  برآموزش مدیریت خشم مبتني 

آموزان زورگو در مراحل کاهش خودشیفتگي و زورگویي دانشبه 

 آزمون و پیگیری گردد.پس

 گیریبحث و نتیجه

  بري آموزش مدیریت خشم مبتني ربخش پژوهش حاضر با هدف بررسي اث  

ــناختي   ــیفتگي و زورگویي دانش  -رویكرد شـ آموزان رفتاری بر خودشـ

ــد. ه آموزش مدیریت یافته اول پژوهش بیانگر آن بود ک زورگو انجام شـ

ــناختي برخشــم مبتني  ــیفتگي  -رویكرد ش رفتاری منجر به کاهش خودش

ــر با نتایج پژوهش دانش ــده بود. یافته حاضـ ــنوند  آموزان زورگو شـ حسـ

كاران )  هارت  ( مبني بر 1392عموزاده و هم ــي آموزش م های   اثربخشـ

شم   ضطراب اجتماعي و مهارت خودنظم  را برمدیریت خ شم در  ا دهي خ
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سران م     ستاني پ شكوهي یكتا و کاکابرایي  طرب اجتماعي دبیر ؛ با یافته 

 –آموزش مدیریت خشم مبتني بر روی آورد شناختي   ( مبني بر اثر1397)

ــم کاهش بر رفتاری ــات بادیا و همكاران ) خش (  1397دختران؛ با گزارش

ــگری         مبني بر  خاشـ ــم بر پر یت خشـ مدیر هارت  ــي آموزش م اثربخشـ

اثربخشي  ( مبني بر 1398زاده )حراری و شهابي؛ با یافته اآموزان پسردانش

ــم مبتني بر ذهن          یت خشـ مدیر تاری  ناختي رف ــ مان شـ گاهي در بر  را آ

 آموزان پسر همسو بود.دانش پ یری شناختيانعطاف

د در روش یي موجوافزاشناختتوان بیان نمود که در تبیین یافته حاضر مي

در که ویي آموزان زورگد، دانششي مدیریت خشم باعث ميشوزموآ

ی بالطبع پیامدهاو ند ی دارترودمحدی حلهاد، راهخودی مسائل بینفر

ر اـفتی از ررـگاهي بیشت، آميبینندد خور فتاربا ی تبای را در ارترودمحد

. این (1397)شكوهي یكتا و کاکابرایي،  ندآورست دهـبان رـیگد و دوـخ

د را م خوخشی نگیختگيهاابرآموزان زورگو شود دانشفرایند سبب مي

کنند ه سیعتر به مسائل نگاویدگاهي کرده و از دمدیریت ر آن، نكاون ابد

نگیختگي ابرون بدو م بت ن، گوناگورت صوبهرا جتماعي ت اطالعاو ا

توانند نگرش و بر این اساس آنان ميهند. ار دتفسیر قردازش و پررد مو

نموده  فردی و اهمیت آن کسبتری را نسبت به روابط بیندیدگاه م بت

و از این طریو از میزان خودشیفتگي آنان کاسته شود. عالوه بر این 

آموزان زورگو، دانشبه رفتاری  -به شیوه شناختيمدیریت خشم زش موآ

ه یتکننداهدک و که محری تفكری لگوهاآموزان از ادانشین اگاهي آ

 مقابله با تفكر منفيای بررا هایي و روشهد دیش ميافز، اهاستر آنفتار

د جتماعي موجوی اهارتمهاد جوکه وگفت ان ميتوزد و موآميآنان به 

را جتماعي ابا شبكه د فری هایتباه اریر، دامدیریت خشمزش موآبطن در 

گسترش شبكه اجتماعي دانشآموزان زورگو آنان را در هد. دميش گستر

های دیگران را بهتر شناخته و درک دهد که توانمندیشرایطي قرار مي

آموز زورگو های دیگران، دانشنگرش م بت نسبت به توانمندی نمایند.

شود خود را از تمرکز افراطي بر نقای م بت خود بر ح ر داشته و سبب مي

توان کاهش را در دامنه ارتباطات اجتماعي درک نماید. از این رو مي

آموزان را درک نمود، چرا که پس از دریافت خودشیفتگي در این دانش

آموز خود رفتاری، دیگر دانش –شناختي ریت خشم به شیوه آموزش مدی

 کند.را به عنوان محور افراطي ادراک نمي

ــم مبتني           مدیریت خشـ که آموزش  یانگر آن بود  ته دوم پژوهش ب  بریاف

ــنـاختي  آموزان رفتـاری منجر بـه کـاهش زورگویي دانش    -رویكرد شـ

ضر با نتایج پژوهش    شده بود. یافته حا و کاکابرایي  شكوهي یكتا زورگو 

-آورد شناختيت ثیر آموزش مدیریت خشم مبتني بر روی( مبني بر 1396)

ــكالت رفتاری دختران نوجوان بر رفتاری   ــیرازی و عرب با یافته     ؛مشـ شـ

آگاهي با ( مبني بر اثربخشـي درمان شـناختي رفتاری مبتني بر ذهن  1397)

شم دانش    شم بر مهار خ سر؛ محوریت مدیریت خ با نتایج بای و  آموزان پ

ــناختي رفتاری بر مشــكالت  2018همكاران ) ( مبني بر کارآیي مداخله ش

(  2019آموزان پســـر؛ و با یافته لین و همكاران )مرتبط با خشـــم در دانش

ــناختي رفتاری بر   ــم مبتي بر رویكرد شـ ــي مدیریت خشـ مبني بر اثربخشـ

 آموزان پرخاشگر و زورگو همسو بود.ادراک دانش

یا  ــر مي   در تبیین  حاضـ ته  ــیوه    خشم ت مدیرزش موآتوان گفت  ف به شـ

، خشماه همری هانهیجار و فكااقیو دطریو شناسایي شـناختي رفتاری از  

ات  شنایي با تغییر، آخشمه نگیزندابری هاکبا محردن کرارا مد

ی  گویيهادخو، ميآراتمرین تنکارگیری اه آن و با بهیک همرژفیزیولو

یش شناخت افزاسبب ، نقشزی له باسیوبه ورزی تقویت جرئتو م بت 

لین و همكاران،   د )ميشوآموزان و کاهش زورگویي در دانش جتماعي ا

ــبب مي (2019 ــود تا دانش . این آموزش سـ های   آموزان زورگو روششـ

دیگری را برای بیان هیجانانات خود و همچنین ابراز وجود به کار بندند.           

ــي با فرادهي راهبردهای  ــبب مقابلهچرا که این روش آموزشـ ای موثر سـ

ــود دانشمي بانیت،      شـ ــ آموزان زورگو تمایل کمتری را برای بروز عصـ

تحریكپ یری و رفتارهای تكانشــي پرخاشــگرایانه از خود نشــان دهند که 

این فرایند کاهش در رفتارهای زورگویانه آنان را در پي دارد. در تبییني         

به شیوه  خشم ت مدیرزش موتوان به محتوای آموزشي جلسات آدیگر مي

، های مدیریت خشممهارترفتاری  اشاره کرد. در این جلسات  -شناختي

شناختي به دانش و  راهكارهای عملي مدیریت خشم  آموزان خودآموزی 

توان دریافت که این زورگو آموزش داده شــد. با دقت در این مفاهیم مي

رایند  اند که این فجلسات عمده تمرکز خود را بر کاهش بروز خشم نهاده

 تواند کاهش رفتارهای زورگویانه را در پي داشته باشد.نیز مي

سر زورگو تحقیو به دانش محدود بودن دامنه سامان     آموزان پ ستان  ؛ شهر

ــیفتگي و زورگویي دانش      آموزان عدم مهار متغیرهای اثرگ ار بر خودشـ

های ناســازگار اولیه و زورگو همچون ســابقه رشــدی، تحولي و طرحواره

نه رهعدم به  یت   گیری از روش نمو های مهم  گیری تصـــادفي از محدود

هاد مي      ــن نابراین پیشـ ــر بود. ب حاضـ قدرت    پژوهش  ــود برای افزایش  شـ

ــي، این پژوهش در     تعمیم ــنهـاد پژوهشـ ــط  پیشـ پـ یری نتـایج، در سـ

ــیت دختر و اختالل  دانش ــناختي   های روان آموزان دیگر مقاطع، جنسـ شـ

ــلوک و اختالل  ای، مهار عوامل   نافرماني مقابله    دیگر همچون اختالل سـ

ــده و بهره ــود. با  های نمونهگیری از روشذکر ش ــادفي اجرا ش گیری تص

ــم مبتني   ــي آموزش مدیریت خش ــناختي  برتوجه به اثربخش  -رویكرد ش

ــیفتگي و زورگویي دانش   تاری بر خودشـ ــط   رف آموزان زورگو، در سـ

ــنهاد مي ــور و کتابچهکاربردی پیشـ ــود با تهیه برشـ علمي، آموزش ای شـ

رفتاری به مشــاوران مدارس  -رویكرد شــناختي  برمدیریت خشــم مبتني 

ــود تا آنها با به        ــطه اول ارائه داده شـ کارگیری محتوای این درمان،   متوسـ
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ــیفتگي و زورگویي دانش     کاهش خودشـ هت  گامي  ج آموزان زورگو 

 بردارند.  

 تشکر و قدردانی

صصي فاطمه امینیان مقاله حاضر برگرفته از رساله دوره دکتری تخ

آموزان حاضر در پژوهش جهت وسیله از دانشدهكردی است. بدین

شود. همچنین  زم است از مسئولین ح ور در پژوهش قدرداني مي

آموزش و پرورش شهرستان سامان که اجازه انجام پژوهش حاضر در آن 

 شهرستان را فراهم کردند، تقدیر شود.
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 Abstract 

Introduction: Bullying causes a lot of psychological, emotional and 

communication damage to students. Accordingly the present study was 

conducted to investigate the effectiveness of Anger management based on 

cognitive-behavioral approach on the narcissism and bullying in bullying 

student. 

Methods: It was a quasi-experimental method with pretest, posttest and 

control group design. The statistical population included bullying students 

studying in the first high school in the town of Saman, Charhar Mahal-va-

Bakhtiari province in the year 2018-19. 40 bullying students were selected 

through purposeful sampling method and they were randomly accommodated 

into experimental and control groups (each group of 20 students). The 

students in the experimental group underwent eight ninety-minute sessions of 

Anger management based on cognitive-behavioral approach. Illinois bullying 

scale and narcissism scale were used in the current study. The data from the 

study were analyzed through repeated measurement ANOVA via SPSS23 

software. 

Results:  The results showed that Anger management based on cognitive-

behavioral approach has had significant effect on the narcissism (p<0.001) 

and bullying (p<0.001). The effect size showed that 67% and 72% of the 

variance of narcissism and bullying variables were explained by the present 

intervention, respectively. 

Conclusion: The findings of the present study revealed that training anger 

management can be applied as an efficient method to decrease narcissism and 

bullying in bullying students according to the cognitive-behavioral approach 

and with the focus on anger management skills, practical techniques of anger 

management and cognitive self-teaching. 

Keywords: Anger management training, cognitive-behavioral approach, 

narcissism and bullying 

 


