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اثربخشی آموزش ارتباط بدون خشونت بر افزایش عملکرد تحصیلی دانش آموزان

دری قناد طوسی :کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد ارسنجان ،ارسنجان ،ایران.
نادیا مدنی پور :عضو هیأت علمی ،گروه روانشناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد آشتیان ،آشتیان ،ایران.
عزیزرضا قاسم زاده* :عضو هیأت علمی ،دانشگاه علمی کاربردي سازمان بهزیستی تهران ،تهران ،ایران.

محمد اسدی :کارشناس ارشد مدیریت آموزشی ،دانشگاه شهید بهشتی تهران ،تهران ،ایران.

چکیده :هدف اصلی این پژوهش تعیین تأثیر روش ارتباط بدون خشونت بر افزایش عملکرد تحصیلی دانشآموزان بود .در این
پژوهش تجربی  30نفر از دانش آموزان پسر پایه هفتم منطقه یک تهران از دبیرستان پسرانه آموزش واقع در منطقه یک به
صورت تصادفی انتخاب شده و در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین گشتند .معدل ترم قبل دانشآموزان به عنوان پیش
آزمون ثبت گردید .سپس براي گروه آزمایش  10جلسه آموزش ارتباط بدون خشونت برگزار شد که در این مدت گروه کنترل
هیچ مشاوره اي دریافت نکرد .پس از آن معدل دانش آموزان هر دو گروه به عنوان پس آزمون ثبت شد ،پس از گردآوري
دادهها ،اطالعات از طریق روشهاي آماري تحلیل کوواریانس مورد تحلیل قرار گرفتند .نتایج نشان داد تأثیر روش ارتباط بدون
خشونت بر متغیرهاي وابسته (عملکرد تحصیلی) اثر کرده است ( .)P< 0/05بر اساس یافتههاي پژوهش میتوان نتیجه گرفت
که ارتباط بدون خشونت بر افزایش عملکرد تحصیلی دانشآموزان مؤثر است.
واژگان کلیدی :ارتباط بدون خشونت ،عملکرد تحصیلی ،دانش آموزان پسر.

*نویسندهی مسؤول :عضو هیأت علمی ،دانشگاه علمی کاربردي سازمان بهزیستی تهران ،تهران ،ایران.

()Email: A.ghasemzadeh@irimc.org
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مقدمه
هیجانها ،بخش جدایی ناپذیر ساختار جسمی و روانی
ما هستند .هر نوع هیجان براي موجود زنده ،ارزش حیاتی
داشته و نشان دادن آن در سالمتی او ،نقش باالیی را دارا
است و می دانیم که رفتار بیرونیتر ،فرار و رفتار بیرونی
خشم ( ) Angerو پرخاشگري ( )Aggressionاست ،ولی
گاهی دیده میشود که افراد ،بی تفاوت و منفعل شده و بی
اعتنایی و یا کنارهگیري را بر میگزینند و گاهی نیز خشم به
شکل اختالل انفجاري متناوب ،خود را نشان میدهد و در
این موارد  ،فرد مبتال در برابر شرایط نامطلوب و پرفشار که
افراد دیگر را کمی عصبانی میکند به شدت به خشم آمده و
دست به پرخاشگريهاي وحشتناک و اعمال خطرناک می-
زند هم درونریزي خشم باعث بیمار شدن افراد میگردد و
هم برونریزي آن به شکل پرخاشگري موجب مشکلهایی
میشود ( نویدي ،برجعلی .)1386 ،افراد خشمگین تمایل به
نتیجهگیري عجوالنه دارند ،یا بر آن اساس عمل میکنند ،اما
برخی از آن نتیجهگیريها بسیار غلط از آب در میآید
(بازیگر .)1386 ،پرخاشگري همهي ابعاد رشد و سالمت
نوجوانان را تحت تأثیر قرار میدهد .رشد جسمی آنان را به
علت ایجاد استرس و تنش فراوان مختل میسازد .در رشد
ذهنی یا شناختی آنها تأثیرات کاهش دهنده بر جاي می-
گذارد و یادگیري ( )Learningو پیشرفت تحصیلی
( ) Academic Achievementآنان را کاهشمیدهد
(اشرفی و همکاران .)1393،در سالهاي اخیر تالشهاي
زیادي جهت کاهش خشونت در نوجوانان و جوانان انجام
گرفته است (اشرفی و همکاران 1393؛ بهرامی 1387؛ کونور
و همکاران  2015؛ برگ 2012؛ الرسون 2010؛ شتمن
( Non
 .)2009الگوي ارتباط بدون خشونت
 ) – Violeat Communicationیا « »NVCیک روش
تعاملی است که تبادل اطالعات و حل صلح آمیز اختالفات را
تسهیل میکند .این مکتب در سال  1984توسط «مارشال
روزنبرگ» تأسیس شد .فلسفه  NVCبر نظریه درمان فرد
محور کارل راجرز و به طور آشکار روح انسانی تمرکز دارد.
ادعاي هسته راجرز این است که یک انگیزه براي همه
بشریت وجود دارد و آن هم گرایش به سمت خود شکوفایی
است (کیم .)2015 ،مفهوم ارتباط بدون خشونت شامل
توجه به رفتارهاي دیگران ،بررسی همراه با احساسات و
درخواستها میباشد .ارتباط بدون خشونت به طور گسترده
مورد استفاده براي آموزش مربیان ،معلمان ،مدیران ،ارائه
دهندگان خدمات بهداشت روانی و  ...قرار گرفته است
(سوارز و همکاران .)2014 ،ارتباط بدون خشونت ()NVC
مبتنی بر زبان و مهارتهاي ارتباطی ( Communication

 ) skillsاست که توانایی هاي ما را باال می برد تا حتی در
شرایط دشوار انسان بمانیم .ارتباط بدون خشونت حاوي هیچ
چیز جدیدي نیست و تمام محتویات آن قرنها است که
شناخته شده اند .هدف این نوع ارتباط این است که
دانستههاي قبلی ما را براي ما متذکر شود در مورد این که
ما انسانها قرار است چگونه با همدیگر ارتباط برقرار کنیم و
ما را یاري نماید تا به شیوهیی زندگی کنیم که این دانستهها
را به شکل صحیح متبارز سازیم (روزنبرگ ،ترجمه
نورایی .)1392،ارتباط بدون خشونت روش ساده و
قدرتمندي است براي برقراري ارتباط با دیگران ،این روش
چگونگی ارتباط همه ما با یکدیگر و حتی باخودمان را تغییر
میدهد و بسیار دقیق ،منظم و بینهایت محبتآمیز است
(موسویکس و همکاران .)2016 ،ارتباط بدون خشونت بر دو
موضوع تمرکز دارد :همدلی ـ گوش دادن با عاطفه فراوان و
دیگري ابراز صادقانه خود ـ افشاء کردن آنچه که براي فرد
اهمیت دارد به شکلی که برانگیزاننده عاطفه در دیگران
است .آنهایی که "ارتباط بدون خشونت" که "ارتباط عاطفه"
نیز نامیده می شود را استفاده میکنند ،تمام اعمال را تالشی
با انگیزه برآورده شدن نیازهاي بشري توصیف میکنند.
هرچند در برآوردن آن نیازها ،تالش میکنند که از به کار
بردن ترس ،احساس گناه ،خجالت ،مالمت کردن ،اجبار یا
تهدید ،اجتناب کنند .تأکید "ارتباط بدون خشونت"بر بیان
احساس و نیاز ،به جاي انتقاد و قضاوت است (نورافشان،
 .)1389ارتباط بدون خشونت کمک میکند تا رابطه ما با
خودمان و دیگران به گونهاي برقرار شود که محبت وجودمان
شکوفا شود .همچنین ما را راهنمایی میکند تا شیوه ابراز
خود و گوش دادن به دیگران را با تمرکز بر چهار مرحله
بازسازي کنیم :آنچه مشاهده میکنیم ،نیاز داریم و آنچه را
براي غناي بیشتر زندگیمان تقاضا داریم .ارتباط بدون
خشونت دقیق شنیدن ،احترام ،همدلی و خواست مشترک و
تقابل براي نثار از صمیم قلب را پرورش میدهد .به همین
دلیل ،ارتباط بدون خشونت در تمام سطوح ارتباطی و
موقعیتهاي متفاوت مفید و مؤثر است ،مانند :روابط
خصوصی ،خانواده ها ،مدارس ،مؤسسات و ادارات ،درمان و
مشاوره ،مذاکرات سیاسی و تجاري و در هر بحث و
مناقشهاي .برخی مردم ارتباط بدون خشونت را براي پیدا
کردن محبت و همدلی با خود به کار میبرند .برخی دیگر از
آن براي رسیدن به عمق بیشتر در روابط صمیمی کمک
میگیرند و گروهی براي بهبود روابط اداري و سیاسی آن را
به کار میگیرند .در سراسر جهان از ارتباط بدون خشونت
براي میانجیگري در همهي سطوح منازعه و مناقشه استفاده
میشود( .روزنبرگ ترجمه رحمیمیان.)1384 ،
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قاسم زاده و همکاران
پژوهشها نشان میدهد که یکی از عوامل مؤثر بر پیشرفت
تحصیلی دانش آموزان ،توانایی آنها در مهارتهاي ارتباطی
میباشد و مهارتهاي ارتباطی کارآمد نقش مهمی در
موفقیت تحصیلی دانشآموزان ایفا میکنند (پلیوان .)2005
به زعم گسترش ادبیات پژوهشی در قلمرو شناسایی عوامل
روانشناختی و تحصیلی در موفقیت افراد ،پژوهشهاي
معدودي توانستهاند در درک روابط بین عوامل تأثیرگذار در
موفقیت تحصیلی دانشآموزان سودمند باشند (شکوالکو،
 .)2013یانگ و کیم ( )2016نشان دادند که اغلب مطالعات
ارتباطات بدون خشونت با استفاده از مداخله در گروه صورت
پذیرفته است و بدین منظور به اثربخشی تغییر الگوهاي
ارتباطی ،مداخالت  11 ~ 10جلسهاي یا  2 ~ 1بار در
هفته صورت پذیرفتهاند .از نظر آنها همدلی و گوش دادن
بدون قضاوت قویترین و تواناترین ابزار برقراري ارتباط
محبتآمیز با دیگران میباشد و این امر باعث احساس امنیت
در دیگران میشود .این تصور که نوع روابط دانش آموزان با
هم بر موفقیت تحصیلی آنها مؤثر است به خوبی در آموزش
و پرورش و تحقیقات صورت گرفته مستند است .در این
میان سه نوع ارتباط بین دانش آموزان با همکالسیها،
مربیان و سایر دانش آموزان بر نتایج یادگیري و پیشرفت
تحصیلی دانش آموزان مؤثر میباشند (مانسون .)2014 ،با
توجه به موارد گفته شده هدف از این پژوهش بررسی
اثربخشی آموزش ارتباط بدون خشونت بر عملکرد تحصیلی
دانش آموزان می باشد.

مواد و روشها
جامعه آماري کلیه دانش آموزان پسر پایه هفتم
منطقه  1شهر تهران در سال تحصیلی  1394-1395بود.
در این پژوهش تعداد  30دانش آموز بصورت نمونه گیري
چند مرحله اي از دبیرستان پسرانه آموزش واقع در منطقه
یک تهران انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه
آزمایش و کنترل جاي گرفتند.
جدول شماره  -1اطالعات توصیفی مربوط به آزمودنیهای دو
گروه
متغیر

جنس

تعداد

درصد

آزمایش

پسر

15

50

کنترل

پسر

15

50

گروه

روش اجرا
در این پژوهش پس از تعیین حجم نمونه گروههاي
آزمایش و کنترل .در مرحله پیش آزمون معدل نیمسال
اول سال تحصیلی  1394-1395دو گروه از مدیریت
دبیرستان آموزش اخذ گردید ،سپس طی  10جلسه به
آزمودنیها ارتباط بدون خشونت آموزش داده شد .در هر
هفته یک جلسه تشکیل و هر جلسه یک ساعت به طول
انجامید .جلسات برگزار شده مجموعاً در طی دو ماه و نیم
بود و کلیه جلسات توسط محقق برگزار شد .گروه کنترل
نیز بدون هیچ برنامه آموزشی بودند و پس از اتمام
آموزش ،معدل نمرات نیمسال دوم سال تحصیلی به عنوان
پس آزمون براي هر دو گروه ثبت شد.
محتواي جلسات شامل:
معرفی متخصص ،بیان اهداف تحقیق ،آشنایی با افرادگروه ،مطرح کردن علت حضور و مشارکت افراد در جلسه،
بیان قوانین جلسه از سوي متخصص .
آموزش مشاهدۀ آنچه در سالمتی دخیل است.آموزش شناسایی احساسات ،هیجانات و عواطف بدونقضاوت.
آموزش مسؤولیتپذیر بودن در احساسات خود وشناسایی نیازهاي مبتنی بر آن احساسات.
آموزش شناسایی تقاضاهاي منطقی و واضح از دیگران ومحیط.

یافتهها
جدول شماره -2آمارهای توصیفی نمره پیش آزمون و پس
آزمون پیشرفت تحصیلی در گروه کنترل و آزمایش
پیش آزمون

0متغیر
گروه

میانگین

پس آزمون
انحراف

انحراف معیار

میانگین

پیشرفت

آزمایش

16/24

./413

18/06

./888

تحصیلی

کنترل

16/53

./580

16/87

./912

معیار

با توجه به آمارهاي توصیفی در جدول ( ،)2پیشرفت
تحصیلی در  30نفر از گروه آزمایش در پیش آزمون با
میانگین در  16/24و در پس آزمون  18/06بوده است.
همچنین در  30نفر گروه کنترل میانگین پیشرفت
تحصیلی در پیش آزمون 16/53و در پس آزمون 16/87
بوده است.

ابزار پژوهش
پیشرفت تحصیلی:
در پژوهش حاضر ،مالک پیشرفت تحصیلی ،معدل ترم
دوم سال تحصیلی  94-95بود که از کارنامه مستخرج شد.
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نمودار شماره -1نمودار جعبه ای مقایسه نمره پیشرفت
تحصیلی در دو گروه کنترل و آزمایش در پیش آزمون و پس
آزمون

در این قسمت به بررسی توزیع دادهها پرداخته میشود و
از طریق آزمونهاي کالموگروف اسمیرنوف و لوین استفاده
نحو پارامتریک بودن یا ناپارامتریک بودن دادهها مورد
بررسی قرار گرفته است.
جدول شماره -3آزمون کالموگروف – اسمیرنوف و آزمون
لوین به منظور بررسی نرمالیتی داده ها
آزمون کلموگروف –
متغیر

آزمون لوین

اسمیرنوف
Z

سطح شناختی (کلی)

Sig.

./564

F

./908

Sig.
2/199

./119

با توجه به نتایج معیار تصمیم ( )P-Valueکه این مقدار
بیشتر از سطح معنی داري  0/05است .بنابراین دلیلی
براي رد این فرض که نمونه مورد نظر از توزیع نرمال
بدست آمده است وجود ندارد.در جدول تحلیل کواریانس
با توجه به اینکه سطح معنی داري کمتر از  0/05است لذا
در این سطح  H0رد و ( H1فرضیه محقق) پذیرفته
میشود .یعنی نمرات پیشرفت تحصیلی در گروه آزمایش
به طور معنیدار بیشتر از گروه کنترل است .در نتیجه
آموزش ارتباط بدون خشونت بر افزایش عملکرد تحصیلی
دانشآموزان منجر گردیده است و با توجه به مجذور
ضریب اتا میزان تأثیر آموزش ارتباط بدون خشونت بر
افزایش عملکرد تحصیلی دانش آموزان  67/7درصد بوده
است.
جدول شماره - 4تحلیل کواریانس مربوط به تاثیر آموزش
ارتباط بدون خشونت بر افزایش عملکرد تحصیلی
منبع

مجموع

تغییرات

مجذورات

پیش

میانگین

df

F

Sig.

1/595

5/094

./012

./927

16/788

./003

./677

مجذورات

31/907

20

گروه

5/257

1

5/257

خطا

./010

8

./003

آزمون

مجذور
اتا

بحث و نتیجه گیری
با توجه به نتایج بدست آمده آموزش ارتباط بدون
خشونت باعث افزایش عملکرد تحصیلی دانش آموزان شده
است .این نتیجه با یافتههاي گري ()2009؛ اشرفی و

همکاران( )1393همسو است .در تبیین این نتیجه
میتوان گفت نوجوانان پیش از هر چیز در جست وجوي
هویت خویشتن هستند .تغییرات بدنی و روانی که در آنها
اتفاق میافتد ،تعادل روحیشان را برهم زده و
ناسازگاريهایی مثل پرخاشگري در آنان دیده میشود.
نوجوانی برزخ میان کودکی و بزرگسالی است و دورهاي
انتقالی است که طی آن نوجوان فضاي روحی کودکی را
ترک میکند و وارد مرحله دیگري میشود .در این مرحله
نوجوان عالوه بر اینکه با تغییرات بیولوژیکی ،جنسی و
شناختی روبهرو است ،بایستی خود را با انتظارات والدین،
مدرسه و گروه همساالن که با سرعت تغییر میکنند،
سازگار کند .ارتباط بدون خشونت یک روش تعاملی است
که تبادل اطالعات و حل صلح آمیز اختالفات را تسهیل
میکند .این نوع ارتباط بر ارزشهاي مشترک انسانی و
نیازها تکیه میکند و افراد را به پرهیز از زبانی که سبب
مقاومت یا کاهش عزت نفس میشود و استفاده از زبانی
که سالمت روانی را افزایش میدهد تشویق میکند.
آموزش روشهاي ارتباط بدون خشونت باعث بروز باال
رفتن صمیمیت ،همدلی ،شناخت و درک و بیان صحیح
احساسات ،ابراز کامل خشم به طور صحیح ،ابراز قدردانی،
حل تضادهاي درونی ،ارتباط محبت آمیز با خود و مشاهده
بدون ارزیابی و تطابق بیشتر با محیط و در نتیجه افزایش
یادگیري میشود .برخورداري از مهارتهاي ارتباطی
ثمربخش و پیرو آن کسب این مهارتها براي داشتن
عملکردي موفق در زندگی ضروري است .این مهارتهاي
ارتباطی فرد را قادر به تعامالت مؤثر و اجتناب از
پاسخهاي نامطلوب نموده و بیانگر سالمت رفتاري و
اجتماعی افراد است .با جمع بندي مطالب مذکور میتوان
گفت آموزش مهارتهاي ارتباطی بدون خشونت به دانش
آموزان موجب بهبود ارتباطات دانش آموز با سایر دانش
آموزان و معلمان میگردد و جو مطلوب ارتباطی به وجود
آمده ،موجب بهبود وضعیت تحصیلی دانش آموزان
میگردد و راه را براي مؤثر عملکرد دانش آموزان هموار
میسازد.
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Abstract: The main objective of this study was to evaluate the effectiveness of non-violent
communication to increase the academic performance of students. In this experimental study, 30
male students in seventh grade of Region 1 Tehran were selected randomly from Amoozesh high
school located in the Region 1 Tehran. They distributed into the experimental and control group.
The student's GPA of previous semester registered as the pre-exam score. 10 sessions of
nonviolent communication training held for the experimental group. During this period, the
control group received no advice. The students' GPA of both groups was registered as the posttest score. After data collection, data were analyzed using ANCOVA analysis. The students'
previous semester GPA recorded as the pre-exam score. 10 sessions of nonviolent
communication training held for the experimental group. During this period, the control group
received no consultation. The students' GPA of both groups was registered as the post-test score.
After data collection, data were analyzed by ANCOVA analysis. The results showed that nonviolent communication method influences on the dependent variable (academic performance)
(P<0.05). According to the results, it can be concluded that non-violent communication
influences on increasing the academic performance of students.
.

Keywords: Nonviolent Communication, Academic Performance, Male Students.
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