دوفصلنامه راهبردهای شناختی در یادگیری

Biquarterly Journal of Cognitive Strategies in Learning

سال پنجم – شماره هشتم – بهار و تابستان 6931

Vol 5, Num 8, Spring & Summer 2017
DOI: 10.22084/j.psychogy.2017.10949.1383

بررسی تأثير آموزش برنامه پيشگيری از قلدری بر سازگاری ،همدلی و قلدری
دانشآموزان دختر دوره اول متوسطه شهر اهواز
The Effect of Bullying Prevention Program Training on Bullying, Adjustment and
Empathy among Middle School Female Students, in Ahvaz
فاطمه گلستان جهرمی ،*1منيجه شهنی یيالق ،2ناصر بهروزی 3و مرتضی اميدیان
دریافت مقاله1931/40/11:

4

پذیرش مقاله1931/40/43:

چکيده
هدف :هدف پژوهش حاضر بررسی تأثير آموزش برنامه پيشگيری از قلدری بر سازگاری ،همدلی و قلدری دانش آموزان
دختر دوره اول متوسطه شهر اهواز بود.
روش :روش این پژوهش آزمایشی و از طرح گروه گواه با پيش آزمون-پس آزمون و پيگيری بوده است .برای انتخاب
آزمودنیها از روش نمونهگيری تصادفی چندمرحلهای استفاده گردید و بر اساس تکميل پرسشنامه ایلینویز و نظرسنجی
از دبيران 04 ،نفر از دانشآموزان قلدر انتخاب و بهطور تصادفی در دو گروه آزمایشی و گواه قرار گرفتند .دانشآموزان هر
دو گروه به سياهه سازگاری برای دانشآموزان مدارس ،مقياس همدلی پایه و پرسشنامه تجدیدنظر شده قلدر /قربانی
اولویس ،پاسخ دادند .برنامه پيشگيری از قلدری برای گروه آزمایشی در  51جلسه  04دقيقهای بهصورت دوبار در هفته،
آموزش داده شد .سپس در مرحله پسآزمون و پيگيری ،هر دو گروه به پرسشنامههای پژوهش پاسخ دادند .دادهها با
استفاده از روش تحليل کوواریانس چندمتغيری ( )MANCOVAو تحليل کوواریانس تکمتغيره ( )ANCOVAمورد
تحليل قرار گرفتند.
یافتهها :نتایج نشان داد که آموزش برنامه پيشگيری از قلدری باعث کاهش قلدری در گروه آزمایشی در مراحل
پسآزمون و پیگيری شد .همچنين ،ميزان سازگاری و همدلی در گروه آزمایشی در مراحل پسآزمون و پیگيری
افزایش یافت.
نتيجهگيری :کاربرد برنامه پيشگيری از قلدری میتواند مشکالت مربوط به رفتارهای قلدری را در مدارس کاهش دهد.
کليدواژهها :برنامه پيشگيری از قلدری ،قلدری ،سازگاری ،همدلی.
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 .1مقدمه
اخيـراً قلدری 5در مدرسه توجـه والدین و کارکنان ،مدارس که نگـران امنيت و سالمت روانـی
دانشآموزان هستند ،را به خود جلب کرده است (هونگ و اسپل ایج .)2452 ،2اصطالح قلدری را
اُلویس 3در سال  5003به کار برد و از آن زمان به بعد پژوهشگران انواع مختلف قلدری ،علتها،
پيامدها ،شيوههای اندازه گيری و راهبردهای پيشگيری از آن را مورد بررسی قرار دادند .قلدری رفتار
آزاردهندهای است که یک فرد یا یک گروه از افراد عمداً در یک دوره زمانی بهصورت مکرر انجام
میدهند و شامل عدم توازن قدرت است .عدمتوازن قدرت میتواند بهصورت فيزیکی باشد ،که در آن
شخص قلدر از شخص قربانی از نظر جسمانی توانمندتر است (کووالسکی ،مورگان و ليمبر)2452 ،0
و یا میتواند بهصورت اجتماعی باشد ،بهگونهایکه شخص قلدر از نظر اجتماعی نسبت به شخص
قربانی تأثيرگذاری بيشتری دارد (لف و وازدورپ.)2453 ،1
در حال حاضر قلدری در مدارس یک پدیده همهگير است که ميليونها دانشآموز را تحت تأثير
قرار می دهد .البته ،ميزان شيوع قلدری در مطالعات انجام شده به ميزان متفاوت گزارش شده است
(پوالنن و ورا .)2453 ،6بر اساس گزارش کووالسکی و ليمبر ( )2453نتایج تحقيقات نشان میدهد،
بين %24تا  %15از جوانان در سال درگير قلدری میشوند .نتایج تحقيقات صورت گرفته در ایران نيز
حاکی از آن است که بيش از نيمی از دانشآموزان دوره راهنمایی حداقل یک بار قلدری سنتی 7یا
سایبری را در رفتارهای خود نشان دادهاند و اینکه قلدری در پایه دوم و سوم راهنمایی رایجتر است
(بيرامی ،هاشمی ،فتحی آذر و عالیی .)5302 ،با توجه به آمارهایی که از قلدری ارائه شده امروزه با
قاطعيت میتوان گفت که قلدری در مدرسه مشکلی بينالمللی است .در نتيجه تمایل به شناخت و
مهار قلدری امروزه یکی از دغدغه های بسياری از مجامع ملی و بينالمللی شده است .سازمان ملل8
نيز قلدری را بهعنوان یکی از مشکالت عمده در مدارس به رسميت شناخته و نسبت به پيامدها و
آثار مخرب آن هشدار میدهد .با توجه به فراوانی قوانين بينالمللی که از کودکان برای علمآموزی و
حضور در محيط های آموزشی سالم و امن حمایت میکنند از قبيل قوانين سازمان ملل در حمایت
از حقوق کودکان 0هيچ تردیدی باقی نمی ماند که پيامدها و تأثيرات قلدری روی قربانيان منجر به

1. bullying
2. Hong & Espelage
3. Olweus
4. Kowalski, Morgan & Limber
5. Leff & Waasdorp
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9. The United Nations Convention on the Rights of the Child
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بروز مشکالتی می شود که در چارچوب موضوع خشونت باید آنها را مورد بررسی قرار داد (مت
تيونی.)2453 ،5
یکی از این مشکالتی که متعاقب قلدری به وجود میآید ،کاهش سازگاری اجتماعی ،هيجانی و
تحصيلی می باشد .تحقيقات انجام شده نشان میدهند رفتارهای قلدری بهزیستی روانی و کارکرد
اجتماعی قلدرها را در دوران نوجوانی و بزرگسالی در معرض خطر قرار میدهند (ليو و گریوز،2
 .)2455قلدری ممکن است آغاز اختالل شخصيت ضد اجتماعی و رفتارهای خشن در نوجوانان و
بزرگساالن باشد (مورا ،کروز و کویی ودو .)2455 ،3بنا بر اظهارات کيم ،کاتاالنو ،هاگرتی و آبوت0
( )2455مشارکت در رفتارهای قلدری با افزایش همایندی یک یا بيش از یک اختالل روانی همراه
است که از ميان آنها می توان به افسردگی ،اضطراب ،مصرف الکل ،ماری جوانا ،سيگار و موارد دیگر
اشاره کرد .از جمله عواقب قلدری میتوان به حمل سالح ،ویرانگری ،مشارکت در فعاليتهای ضد
اجتماعی و بزهکارانه و درگيری با پليس اشاره کرد .عالوهبر این ،کسانی که قلدری میکنند
سازگاری کمتری در مدرسه دارند و بيشتر احتمال دارد که مشکالت رفتاری داشته باشند.
نتایج تحقيقات انجام شده حاکی از آن است که اثر منفی قلدری بر پيشرفت تحصيلی
دانشآموزان دختر بيشتر است ،زیرا دانشآموزان دختر ،کمتر مرتکب قلدری شده و برای آنها
رفتارهای خشونتآميز جزء رفتارهای هنجار و تأیيد شده نيست (کریگ 1و همکاران .)2440 ،در
ارتباط با دانشآموزان دختر ،قلدری پيشبينیکنندهی افزایش مشکالت انضباطی و ناسازگاری
بلندمدت در دوران دبيرستان است (الویس .)2455 ،هرچه قلدری در مقطع راهنمایی بيشتر باشد،
پيشرفت تحصيلی کمتر خواهد بود و این روند منجر به کاهش حضور دانشآموزان دختر در مدرسه
و به همان ميزان کاهش موفقيت آنها در انتقال به دوران دبيرستان و تحصيل در آن مقطع میشود
(فلدمن 6و همکاران.)2450 ،
تاکنون ،بسياری از همبستههای روانشناختی قلدری شناسایی شدهاند ،با این حال ،هنوز
سؤالهای زیادی ،به خصوص در زمينه ابعاد عاطفی قلدرها ،بی پاسخ باقی ماندهاند (سالميوالی،7
 .)2454بسياری از قلدرها رفتارهای قلدری خود را بدون اینکه احساس بدی داشته باشند ،یا تأثير
هيجانی رفتار خود بر قربانيان را تجربه کنند ،انجام میدهند .این امر حاکی از آن است که توانایی
قلدرها برای درک تجربه عاطفی دیگران معيوب است و درک نمیکنند که رفتارشان مشکالت و
1. Mattioni
2. Liu & Graves
3. Moura, Cruz & Quevedo
4. Kim, Catalano, Haggerty & Abbott
5. Craig
6. Feldman
7. Salmivalli
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ناراحتیهایی را برای دیگران بهوجود میآورد .چندین پژوهش شواهدی فراهم کردهاند که نشان
میدهند قلدرها در مقایسه با همساالن خود که قلدری نمیکنند ،همدلی عاطفی 5بسيار پایينتری
دارند (جوليف و فارینگتون2455 ،2؛ زاالویتز و پری .)2454 ،3با این وجود ،با توجه به ماهيت چند
بُعدی پرخاشگری و همدلی ،اطالعات در مورد رابطه ميان مؤلفههای مختلف همدلی و پرخاشگری
نسبتاً کم است (باتانوا و لوکاس.)2455 ،0
اگرچه پژوهش های مختلفی در مورد پيشگيری از قلدری و تأثير آن بر کاهش سالمت جسمانی و
روانی صورت گرفته ،اما قلدری همچنان بهعنوان یکی از مشکالت مهم در مدارس باقی مانده است
(سورر ،اسپل ایج ،ویالنکورت و هيمل .)2454 ،1لذا تمامی دست اندرکاران تعليم و تربيت باید
مقابله با رفتارهای قلدرمآبانه را هدفی مهم در آموزش و پرورش قرار دهند .با توجه به اینکه قلدری
در مدرسه یک تهدید جدی برای سالمت روانی دانش آموزان و تمامی کسانی که به نوعی در این
موضوع درگيرند ،میباشد ،انجام پژوهشهای مؤثر و جدی برای پيشگيری از آن بسيار ضروری است
(مورا و همکاران .)2455 ،از آنجاییکه هم قربانيان و هم افرادی که مرتکب زورگویی می شوند ،با
پيامدهای منفی آن مواجه خواهند شد .بنابراین ،شایسته است مداخالتی با ماهيت روانی-اجتماعی
انجام شود (برور و کرسليک .)2451 ،6در همين رابطه در فراتحليلی تافی ،فارینگتون و بالدری7
( ،2448به نقل از فرایسن )2451 ،8به بررسی برنامههای پيشگيری از قلدری که در سرتاسر جهان
استفاده شدهاند ،پرداختند .پژوهشگران به این نتيجه رسيدند که برنامههای پيشگيری از قلدری
اغلب سودمند بوده و برنامههایی که پژوهش ها و مطالعات الویس الهامبخش آنان بوده است ،در
کاهش قلدری عملکرد بسيار موفقيتآميزی داشتند .در همين راستا ،شرودر و همکاران )2452( 0به
بررسی تأثيرات آموزش برنامه پيشگيری از قلدری الویس در ایالتهای آمریکا پرداختند .بر اساس
نتایج بهدست آمده از این مطالعه ،آموزش این برنامه در کاهش قلدری دانشآموزان اثربخش بوده
است .در پژوهشی دیگر ،کندریک )2451( 54به بررسی تأثيرات آموزش برنامه پيشگيری از قلدری
الویس در مدارس مقطع راهنمایی پرداخت .یافتهها نشان داد ،این آموزش با افزایش آگاهی از
قلدری در دانش آموزان منجر به کاهش قلدری و تغييرات مثبت در مدرسه میشود .در پژوهشی

1. Affective Empathy
2. Jolliffe & Farrington
3. Szalavitz & Perry
4. Batanova & Loukas
5. Swearer, Espelage, Vaillancourt & Hymel
6. Brewer & Kerslake
7. Baldry
8. Friesen
9. Schroeder & et al
10. Kendrick
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دیگر ،کراس و همکاران ) 2454( 5تأثير آموزش برنامه مدرسه دوستانه را بر کاهش قلدری در دانش
آموزان را مورد بررسی قرار دادند .نتایج نشان داد مداخله آزمایشی بر کاهش قلدری تأثير دارد .در
همين رابطه ،نولر و فردریکسون )2453(2در مطالعهای ،به بررسی تأثير آموزش برنامه سواد
هيجانی 3در گروه کوچک بر کاهش رفتارهای قلدری دانشآموزان دوره دبستان پرداختند .نتایج
نشان داد ،آموزش این برنامه منجر به کاهش قلدری میشود ،اما این مداخله بر سازگاری تأثير معنی
دار نداشت .کارنا ،وتن ،ليتل ،پوسکی پارتا ،کل جونن و سالميوالی )2455( 0نيز اثربخشی برنامه
پيشگيری از قلدری را بر قلدری ،همدلی و سازگاری دانشآموزان در کالسهای اول تا نهم مورد
بررسی قرار دادند .نتایج نشان داد که آموزش برنامه پيشگيری از قلدری منجر به کاهش قلدری و
افزایش همدلی و سازگاری شده است .گذشته از آن ،کاستيلو ،سالگوئرو ،فرناندز-بروکال و بالورکا1
( )2453نشان دادند ،آموزش برنامه هوش هيجانی منجر به کاهش پرخاشگری کالمی و فيزیکی و
افزایش همدلی در ميان نوجوانان میشود.
نتایج مطالعات ذکر شده ،حاکی از نقش برنامه پيشگيری از قلدری بر کاهش قلدری است ،اما
مطالعات کمی تا کنون به بررسی تأثير برنامه پيشگيری از قلدری بر سازگاری و همدلی پرداختهاند.
با توجه به اینکه پدیده قلدری در مدارس ایران و بهخصوص مدارس دخترانه کمتر مورد توجه قرار
گرفت است و با توجه به نتایج تحقيقاتی مانند بيرامی و همکاران ( )5302که نشان دادند ميزان
شيوع رفتارهای قلدری در دانشآموزان نوجوان دختر  %60/2میباشد ،انجام تحقيقاتی جهت کاهش
این رفتارها الزم و ضروری به نظر میرسد .از سوی دیگر ،در داخل کشور نيز در مورد اقدامات
درمانی و آموزشی قلدری پژوهشهای اندکی صورت گرفته ،لذا پژوهش حاضر بر آن است با اجرای
برنامه پيشگيری از قلدری 6برای دانشآموزان کالسهای ششم تا هشتم به این سؤال پاسخ دهد که
آیا این برنامه میتواند منجر به کاهش قلدری در دانشآموزان دختر دوره اول متوسطه شود؟ آیا این
مداخله میتواند ميزان همدلی و سازگاری دانشآموزان را افزایش دهد و آیا تأثير این مداخله در
مرحله پيگيری تداوم خواهد داشت؟
 .2روش پژوهش
روش مورد استفاده در این پژوهش از نوع آزمایشی ميدانی بود که در آن تأثير یک متغير مستقل،
یعنی آموزش برنامه پيشگيری از قلدری ،بر متغيرهای وابسته ،یعنی سازگاری ،همدلی و قلدری
1. Cross, Monks, Hall, Shaw and Pintabona
2. Knowler and Frederickson
3. Emotional literacy
4. Karna, Voeten, Little, Poskiparta, Kaljonen and Salmivalli
5. Castillo, Salguero, Fernandez.Berrocal and Balluerka
)6. Bullying Prevention Program (BPP
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مورد بررسی قرار گرفت و از طرح پيشآزمون-پسآزمون با گروه کنترل استفاده شد .جامعه آماری
این پژوهش را کليه دانشآموزان دختر دوره اول متوسطه شهر اهواز در سال تحصيلی 5300-01
تشکيل دادند .در این پژوهش ،از روش نمونه گيری تصادفی چند مرحلهای استفاده شد .ابتدا ،از
نواحی چهارگانه آموزش و پرورش شهر اهواز ،یک ناحيه بهصورت تصادفی انتخاب شد .از این ناحيه
بهصورت تصادفی  0دبيرستان دخترانه دوره اول متوسطه انتخاب شدند .بهمنظور انتخاب
دانشآموزان قلدر در این دبيرستانها ،مقياس قلدری ایلی نویز ،)IBS( 5برای کليه دانشآموزان اجرا
و افرادی که باالترین نمره را در مادههای قلدری کسب کردند بهعنوان قلدر مشخص شدند .عالوهبر
این ،تعاریفی از قلدر و قربانی که الویس ( )5000در پژوهشهای خود به کار برده ،تهيه و پس از
مراجعه به مدارس منتخب این تعاریف به مدیران و معاونين داده شد و از آنها تقاضا شد نام افرادی
که ویژگی های مربوط را دارند ذکر نمایند .سپس ،از بين افرادی که باالترین نمره را در مادههای
قلدری کسب نموده بودند و براساس فهرست مدیر و معاونين بهعنوان افراد قلدر معرفی شده بودند،
 04نفر به صورت تصادفی انتخاب شدند و به صورت تصادفی به دو گروه گمارده شدند .سپس ،به
صورت تصادفی یک گروه تحت عنوان گروه آزمایشی و یک گروه بهعنوان گواه ( 24نفر گروه
آزمایشی و  24نفر گروه گواه) انتخاب شد.
 .3ابزارهای پژوهش
 .1-3پرسشنامه تجدید نظر شده قلدری/قربانی الویس :پرسشنامه تجدیدنظر شده قلدری/قربانی
الویس )R-OBVQ( 2توسط الویس ( ،5006به نقل از لی 3و کرنل )2454 ،ساخته شده است و
شامل  50گویه است .این پرسشنامه برای دانشآموزان سنين  8تا  56سال طراحی شده است و
برای اندازه گيری مشکالت قلدری/قربانی ،از جمله قلدری کالمی ،جسمانی ،ارتباطی و سایبری ،به
کار میرود .پرسشنامه قلدری/قربانی الویس از دانشآموزان میخواهد گزارش دهند در دو یا سه ماه
گذشته ،چه ميزان دیگران را مورد قلدری قرار دادهاند ،یا توسط دیگران مورد قلدری واقع شدهاند.
گزینههای این پرسشنامه براساس یک طيف ليکرت  1درجهای میباشد .نقطه برش رفتار قلدری
(قلدری کردن و قربانی شدن) را  2یا  3بار در ماه عنوان کردهاند .همچنين ،دامنه نمرهها برای کل
پرسشنامه از  50تا  01میباشد.
جهت بررسی روایی این پرسشنامه ،پژوهشی توسط لی و کرنل ( )2454روی دانشآموزان مقطع
راهنمایی صورت گرفت .در این تحقيق ،روایی همزمان این پرسشنامه با پيمایش جو قلدری مدرسه0
)1. Illinois Bullying Scale (IBS
)2. Revised. Olweus Bully/Victim Questionnaire (R.OBVQ
3. Lee & Cornell
)4. School Climate Bullying Survey (SCBS
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مورد بررسی قرار گرفت .ضرایب همبستگی بين این دو ابزار ،برای خرده مقياسهای قلدری  4/52و
برای قربانی شدن  4/02گزارش شده است .جهت بررسی پایایی این پرسشنامه تحقيقی توسط آتيک
و گانری )2452( 5روی دانشآموزان مقطع راهنمایی صورت گرفت .نتایج ضرایب آلفای کرونباخ
برای خرده مقياس قلدری  4/71و برای خردهمقياس قربانی  4/75گزارش شده است .ضرایب آلفای
کرونباخ این آزمون در پژوهش حاضر برای خرده مقياس قلدری و قربانی بهترتيب  4/05 ،4/03و
برای کل پرسشنامه نيز  4/84بهدست آمد .ضرایب روایی سازه این ابزار با استفاده از روش تحليل
عامل تأیيدی نشان داد که ماده های مربوط به خردهمقياسها دارای بارهای عاملی قابلقبول در این
دو عامل میباشند.
 .2-3سياهه سازگاری برای دانشآموزان مدارس :سياهه سازگاری برای دانشآموزان مدارس2
توسط سينها و سينگ ،5003( 3به نقل از لویس و امرسون )2452 ،0جهت تعيين ميزان سازگاری
دانشآموزان طراحی و تنظيم شده است .این سياهه شامل  64ماده و سه خردهمقياس (سازگاری
اجتماعی ،هيجانی و تحصيلی) است و ارزش هر ماده بين صفر و یک است .هر خردهمقياس شامل
 24ماده و نمرهای از صفر تا  24دارد .همچنين ،دامنه نمرهها برای کل سياهه سازگاری برای
دانشآموزان مدارس از صفر تا  64میباشد .در این پرسشنامه ،برای پاسخ های نشانگر سازگاری در
هر سه حوزه نمره صفر و در غير این صورت نمره یک منظور می شود ،که نمره باال نشان دهنده
ناسازگاری و نمره پایين نشان دهنده سازگاری میباشد .جهت بررسی پایایی سياهه سازگاری برای
دانشآموزان مدارس ،تحقيقی توسط لویس و امرسون ( )2452روی  240نوجوان صورت گرفت.
ضرایب پایایی این ابزار با استفاده از روش تنصيف  4/01و به روش باز-آزمایی  4/03گزارش شده
است .در پژوهش حاضر ،ضرایب پایایی این ابزار به روش آلفای کرونباخ برابر با  4/02و به روش
تنصيف  4/05بهدست آمد .روایی سازه آن نيز با استفاده از تحليل عامل تأیيدی نشان از برازندگی
عوامل سه گانه پيشين است.
 .3-3مقياس همدلی پایه :مقياس همدلی پایه 1توسط جوليف و فارینگتون ( ،2446به نقل از
کاوجووا ،سایروتا و بلوویکووا )2452 ،6ساخته شد .این مقياس همدلی نوجوانان را با استفاده از 24
گویه مورد سنجش قرار میدهد .مقياس مذکور براساس یک طيف پنج درجهای از نوع ليکرت (از
 = 5کامالً مخالفم تا  = 1کامالً موافقم) ساخته شده است و شامل دو خرده مقياس ،یعنی همدلی
شناختی و همدلی عاطفی ،میباشد .همچنين ،دامنه نمره مقياس همدلی پایه از  24تا  544است.
1. Atik & Guneri
( 2. Adjustment Inventory for School Students )AISS
3. Sinha & Sing
4. Louis & Emerson
)5. Basic Empathy Scale (BES
6. Cavojova, Sirota & Belovicova
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جهت بررسی روایی مقياس همدلی پایه ،پژوهشی توسط آلبيرو ،ماتریکاردی ،سپلتری و
( ،)2440انجام گرفت .جهت بررسی روایی همزمان ،همبستگی مقياس همدلی پایه با مقياس
همدلی هيجانی متوازن 2و شاخص واکنشی بين فردی 3مورد بررسی قرار گرفت .نتایج ضرایب
همبستگی این ابزار با مقياس همدلی هيجانی متوازن  4/74و با شاخص واکنشی بين فردی 4/12
گزارش شده است که در سطح  p>4/445معنی دارند .جهت بررسی پایایی مقياس همدلی پایه در
پژوهشی که توسط آلبيرو و همکاران ( ،)2440روی دانشآموزان مقطع راهنمایی ،انجام گرفت ،از
روش آلفای کرونباخ استفاده شد .ضرایب آلفای کرونباخ برای خرده مقياسهای همدلی عاطفی،
همدلی شناختی و کل مقياس بهترتيب  4/86 ،4/70و  ،4/87گزارش شده است .در پژوهش حاضر،
ضریب پایایی این ابزار با روشهای آلفای کرونباخ  4/83و تنصيف  4/85بهدست آمد و روایی سازه
این ابزار با استفاده از روش تحليل عامل تأیيدی نشان داد که از برازندگی مناسب برخوردار است.
 .4-3مقياس قلدری ایلی نویز ( :)IBSمقياس قلدری ایلی نویز ( )IBSبهمنظور غربالگری
دانشآموزان هدف (دانش آموزان قلدر) استفاده شد .مقياس قلدری ایلی نویز به وسيله اسپل ایج و
هولت ،2445( 0به نقل از چالمه )5302 ،ساخته شده است .مقياس قلدری ایلی نویز  58ماده و 3
خرده مقياس (قلدری ،زد و خورد و قربانی شدن) دارد و نمرهگذاری آن بر اساس یک طيف از نوع
ليکرت پنج گزینهای (از  = 5هرگز تا  7 = 1بار یا بيشتر) صورت میگيرد .همچنين ،دامنه نمره
مقياس قلدری ایلی نویز از  58تا  04است .در پژوهش حاضر ،جهت شناسایی دانشآموزان هدف
(دانش آموزان قلدر) ،از خرده مقياس قلدری استفاده شد .اسپل ایج و هولت ( ،2445به نقل از
چالمه ،)5302 ،ضریب آلفای کرونباخ برای خردهمقياس قلدری را 4/87گزارش کردهاند .در پژوهش
چالمه ،ضرایب آلفای کرونباخ برای کل مقياس و خردهمقياسهای آن از  4/62تا  4/04متغير بود.
در پژوهش حاضر ،ضریب پایایی برای خردهمقياس قلدری و کل مقياس این ابزار ،بهترتيب 4/03 ،و
 4/83بهدست آمد و روایی سازه این ابزار با استفاده از روش تحليل عامل تأیيدی نشان داد که این
ابزار از برازندگی مناسب برخوردار است.
 .5-3مداخله آموزشی :جهت آموزش پيشگيری از قلدری از برنامه پيشگيری از قلدری ()OBPP
استفاده شد .این برنامه توسط الویس و همکاران ( ،)2440تهيه و تدوین شده است .این برنامه در
 51جلسه به گروه آزمایشی آموزش داده شد .هر جلسه  04دقيقه و دو بار در هفته برگزار شد.
توضيح مختصری از جلسات آموزشی عبارتند از:

1. Albiero, Matricardi, Speltri & Toso
)2. Balanced Emotional Empathy Scale (BEES
)3. Interpersonal Reactivity Index (IRI
4. Espelage & Holt
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جلسه اول :مفهوم سازی و توصيف قلدری و پيامدهای آن در عملکرد اجتماعی ،تحصيلی و روابط
بين فردی.
جلسه دوم :ایجاد جو مثبت در کالس و اهميت برقراری تعامل سازنده.
جلسه سوم :افزایش آگاهی از رفتارهای قلدر مأبانه ،بيان تفاوت بين رفتارهای قلدری و غيرقلدری.
جلسه چهارم :افزایش آگاهی از تأثيرات قربانی شدن ،شناسایی و تشخيص ویژگیهای فرد قربانی و
عالئم قربانی شدن.
جلسه پنجم :تشخيص موقعيتهایی که باعث پرخاشگری میشود .بيان راهبردهایی برای کنترل
پرخاشگری.
جلسه ششم :قلدری سایبری ،شایعه پراکنی در فضای سایبری ،سخن چينی به صورت چهره به
چهره و توقف شایعه پراکنی در مورد قلدری.
جلسه هفتم :آموزش مهارت همدلی کردن.
جلسه هشتم :آموزش مهارت حل مسئله.
جلسه نهم :کاهش قلدری در مکانهایی که احتمال رخ دادن قلدری در آن بيشتر است.
جلسه دهم :آموزش مهارت برقراری ارتباط با همساالن و مهارت در مقاومت در برابر فشارهای منفی
دوستان.
جلسه یازدهم :آشنایی با مفاهيم نوعدوستانه و ذهنيت گروهی.
جلسه دوازدهم :احترام گذاشتن به دیگران و اعتمادسازی در فضای سایبری و مکانهای دیگر.
جلسه سيزدهم :برقراری ارتباط سالم با همکالسیها و شيوه متوقفسازی استفاده از نامهای مستعار
نامناسب.
جلسه چهاردهم :آموزش احترام به تفاوتها و کاهش تبعيض و تمایز.
جلسه پانزدهم :فعاليتهای برگزار شده در جلسات آموزشی مرور شد .دانشآموزان در مورد
شيوههای همکاری برای کاهش قلدری در مدرسه بحث کردند.
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 .4یافتههای پژوهش
جدول  :1یافتههای توصيفی متغيرهای پژوهش در پيشآزمون ،پسآزمون و پيگيری
به تفکيک گروههای آزمایشی و گواه
متغيرها

آزمودنیها

ميانگين انحراف

ميانگين انحراف

ميانگين انحراف

معيار

معيار

معيار

پيشآزمون
سازگاری
همدلی
قلدری

گروه آزمایشی
گروه گواه
گروه آزمایشی
گروه گواه
گروه آزمایشی
گروه گواه

24/18
25/54
65/80
62/21
21/75
20/64

5/25
5/83
3/03
3/04
2/67
3/24

پسآزمون
53/70
58
75/07
61/34
51/80
25/61

5/75
2/86
3/84
0/55
2/58
3/45

پيگيری
53/18
57/81
75/01
61/01
56/32
25/24

5/60
2/16
0/55
0/50
2/35
2/70

جدول  5ميانگين و انحراف معيار متغيرهای پژوهش را در مراحل پيشآزمون ،پسآزمون و
پيگيری را نشان میدهد .همانطور که مالحظه میشود ميانگين سازگاری ،همدلی و قلدری گروه
آزمایش در پيشآزمون بهترتيب از  65/80 ،24/18و  21/75به مقادیر  75/07 ،53/70و  51/80در
پس آزمون و به مقادیر  75/01 ،53/18و  56/32در پيگيری بهبود داشته است .این در حالی است
که نمرات پيشآزمون و پس آزمون گروه گواه تغيير چندانی نداشته است.
بهمنظور بررسی اثربخشی برنامه پيشگيری از قلدری بر سازگاری ،همدلی و قلدری دانشآموزان
از آزمون تحليل کوواریانس چندمتغيره (مانکووا) استفاده شد .قبل از تحليل دادههای مربوط به
فرضيهها ،برای اطمينان از اینکه دادههای این پژوهش ،مفروضههای زیربنایی تحليل کوواریانس را
برآورد میکنند ،به بررسی آنها پرداخته شد .بدین منظور مفروضههای تحليل کوواریانس شامل
خطی بودن ،همخطی چندگانه ،همگنی واریانسها و همگنی شيبهای رگرسيون مورد بررسی قرار
گرفتند .از مفروضه های آزمون کوواریانس این است که باید بين متغير کمکی و متغير وابسته رابطه
خطی باشد .در این پژوهش پيشآزمونهای سازگاری ،همدلی و قلدری ،بهعنوان متغيرهای کمکی
(کوواریتها) و پسآزمونهای آنها بهعنوان متغيرهای وابسته تلقی شدند .ضرایب همبستگی بين
پيشآزمون با پسآزمون سازگاری  ،4/74همدلی  4/66و قلدری  4/37بهدست آمدند .با توجه به
ضرایب همبستگیهای بهدست آمده ،مفروضه خطی بودن روابط بين متغيرهای کمکی (کوواریتها)
و وابسته محقق شده است .افزون بر این ،هنگامیکه متغيرهای کمکی (کوواریتها) با یکدیگر
همبستگی باالیی در حد  4/04دارند ،با شرایطی مواجه هستيم که همخطی چندگانه ناميده
میشود .این پدیدهی مهمی است که در آزمونهای تحليل چندمتغيری باید از آن اجتناب کرد .در
این پژوهش ،پيشآزمونهای سازگاری ،همدلی و قلدری بهعنوان متغيرهای کمکی (کوواریت) تلقی
شدند .همبستگی بين پيشآزمونهای سازگاری و همدلی  ،4/55همبستگی بين پيشآزمونهای
سازگاری و قلدری  4/50و همبستگی بين پيشآزمونهای قلدری و همدلی  ،4/58بهدست آمد .با
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توجه به همبستگیهای بهدست آمده ،از مفروضه همخطی چندگانه بينمتغيرهای کمکی
(کوواریتها) اجتناب شده است .جهت رعایت فرض همگنی واریانسها ،از آزمونهای ام باکس و
لوین ،استفاده شد .براساس آزمون ام باکس که برای هيچیک از متغيرها معنیدار نبوده است ،شرط
همگنی ماتریسهای واریانس/کوواریانس در پس آزمون ( p = 4/522 ، F = 5/684و = 55/416
 )BOXو پيگيری ( p = 4/067 ، F = 4/037و  )BOX =6/568بهدرستی رعایت شده است .بر
اساس آزمون لوین و عدممعنیداری آن برای همه متغيرها ،شرط برابری واریانسهای بين گروهی
رعایت شده است .نتایج این آزمون در جدول  2ارائه شده است:
جدول  :2نتایج آزمون لوین برای بررسی یکسانی واریانس خطا
سطح معناداری

متغير

درجه آزادی صورت

درجه آزادی مخرج

سازگاری

5

37

F
3/14

4/46

همدلی

5

37

4/06

4/33

قلدری

5

37

4/442

4/06

نتایج مندرج در جدول  2نشان میدهند که  Fهای آزمون لوین معنادار نمیباشند .بنابراین،
فرض همگنی واریانسها تأیيد میشود.
جدول  :3همگنی شيبهای رگرسيون متغيرهای سازگاری ،همدلی و قلدری در گروههای آزمایشی و گواه
تعامل

ss

df

Ms

F

sig

گروه × پيشآزمون سازگاری
گروه × پيشآزمون همدلی
گروه× پيشآزمون قلدری

3/24
4/440
5/30

5
5
5

3/24
4/440
5/30

5/68
4/443
4/00

4/24
4/01
4/08

نتایج مندرج در جدول  3نشان میدهند که آزمونهای  Fتعامل بين گروه و پيشآزمون
متغيرهای سازگاری ،همدلی و قلدری معنادار نمیباشند .بنابراین ،شيبهای رگرسيون ميان
پيشآزمون و پس آزمون متغيرهای سازگاری ،همدلی و قلدری در گروههای آزمایشی و گواه بهطور
معنیداری متفاوت نيستند و فرض همگنی شيبهای رگرسيون تأیيد میشود .همچنين قبل از
انجام آزمون کوواریانس با استفاده از آزمون کولموگوروف-اسميرونوف پيشفرض نرمال بودن توزیع
نمرات در سطح باالتر از  1درصد مورد تأیيد قرار گرفت .بنابراین از تحليل کوواریانس برای تحليل
آماری استفاده شد.

500

بررسی تأثیر آموزش برنامه پیشگیری از قلدری...

جدول  :4نتایج آزمون تحليل کواریانس چند متغيری روی ميانگين نمرههای سازگاری ،همدلی و قلدری با
کنترل پيشآزمونها ،در گروههای آزمایشی و گواه
آزمون

مرحله

سطح

ارزش

F

درجه آزادی

اثر پيالیی

4/04

06/55

3

4/4445

لمبدای ویلکز

4/54

06/55

3

4/4445

اثر هتلينگ

4 /45

06/55

3

4/4445

بزرگترین ریشهی روی

0/45

06/55

3

4/4445

اثر پيالیی

4/80

05/43

3

4/4445

لمبدای ویلکز

4/54

05/43

3

4/4445

اثر هتلينگ

8/13

05/43

3

4/4445

بزرگترین ریشهی روی

8/13

05/43

3

4/4445

پس آزمون

پيگيری

معناداری

نتایج مندرج در جدول  0نشان میدهند که بين گروههای آزمایشی و گواه از نظر حداقل یکی از
متغيرهای وابسته (سازگاری ،همدلی و قلدری) تفاوت معنیداری وجود دارد .برای بررسی چگونگی
این تفاوت ،تحليل کوواریانسهای تک متغيری در متن مانکوا روی متغيرهای وابسته انجام شد.
جدول  :5نتایج تحليل کوواریانسهای تک متغيری در متن مانکوا روی ميانگين نمرههای سازگاری ،همدلی و
قلدری با کنترل پيشآزمونها ،در گروههای آزمایشی و گواه
مرحله

پس آزمون

پيگيری

متغيرهای

مجذور

ss

df

Ms

F

sig

سازگاری

520/11

5

520/11

60/05

4/4445

4/61

همدلی

380/00

5

380/00

523/74

4/4445

4/78

قلدری

046/77

5

046/77

518/03

4/4445

4/82

سازگاری

537/31

5

537/31

71/42

4/4445

4/68

همدلی

366/23

5

366/23

544/38

4/4445

4/70

قلدری

208/10

5

208/10

07/10

4/4445

4/76

وابسته

اتا

نتایج مندرج در جدول  1نشان میدهند که  Fهای تحليل کوواریانس تکمتغيری در متغير
سازگاری ( F =60/05و  ،)p = 4/4445همدلی ( F =523/74و  )p =4/4445و قلدری (=518/03
 Fو  )p = 4/4445در مرحله پسآزمون معنادار میباشند .همچنينF ،های تحليل کوواریانس
تکمتغيری در متـغيرهای سـازگاری ( F =71/42و  ،)p =4/4445همدلی ( F =544/38و
 )p =4/4445و قلدری ( F =07/10و  )p =4/4445در مرحله پيگيری معنادار میباشند .برای
بررسی این تفاوتها ميانگينهای تعدیل یافته گروههای آزمایشی و گواه از لحاظ متغيرهای وابسته
مذکور با یکدیگر مقایسه شد.
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جدول  :6ميانگينهای تعدیل یافته سازگاری ،همدلی و قلدری در گروههای آزمایشی و گواه
مرحله

پسآزمون

پيگيری

متغيرهای وابسته
سازگاری
همدلی
قلدری
سازگاری
همدلی
قلدری

ميانگين تعدیل یافته
گروه آزمایشی

گروه گواه

50/46
75/60
51/03
53/78
72/54
51/80

57/70
61/53
22/48
57/61
61/70
25/10

با توجه به نتایج مندرج در جدول  6ميانگين تعدیل یافته متغير همدلی گروه آزمایشی در
پسآزمون و پيگيری بهطور معناداری بيشتر از گروه گواه است .همچنين ،ميانگينهای تعدیل یافته
متغيرهای سازگاری و قلدری گروه آزمایشی در پسآزمون و پيگيری بهطور معناداری کمتر از گروه
گواه است .از آنجا که کسب نمره کمتر در متغيرهای سازگاری و قلدری نشان از اثربخشی مداخله
درمانی دارد ،در نتيجه می توان گفت آموزش برنامه پيشگيری از قلدری موجب افزایش سازگاری،
همدلی و کاهش قلدری در گروه آزمایشی نسبت به گروه گواه شده است.
 .5بحث و نتيجهگيری
براساس نتایج این مطالعه آموزش برنامه پيشگيری از قلدری موجب کاهش قلدری در گروه آزمایشی
شده است .نتایج در مرحله پيگيری نيز همانند مرحله پيشآزمون تداوم داشتند .نتيجه این تحقيق با
یافتههای کندریک ( ،)2451فرایسن ( ،)2451شرودر و همکاران ( ،)2452کارنا و همکاران
( ،)2455کراس و همکاران ( ،)2455استون ،)2440( 5استکی آزاد ،اميری ( )5302و استکی آزاد،
اميری ( )5302همسو میباشد .نتایج این پژوهشها نشان دادند ،آموزش برنامه پيشگيری از قلدری
با افزایش آگاهی از قلدری در دانشآموزان منجر به کاهش قلدری در مدرسه میشود .همچنين،
یافتههای مطالعه نعيماوی ( )5300نشان داد آموزش هوش هيجانی منجر به کاهش قلدری در
دانشآموزان میشود .بيرامی و همکاران ( )5300نيز پژوهشی با هدف بررسی اثربخشی آموزش
مدیریت شرم مبتنی بر برنامه آموزش مدیریت شرم در کاهش قلدری نوجوانان دختر ،انجام دادند.
نتایج این مطالعه نشان داد آموزش مدیریت شرم باعث کاهش قلدری میشود .براساس مدل
پردازش اطالعات اجتماعی ،باورهای نوجوانان ،مربوط به خشونت و پرخاشگری ،نقش مهمی در نحوه
تفسير و واکنش به موقعيتهای اجتماعی ایفا میکنند و با بروز خشونت و پرخاشگری مرتبط
هستند (ليم و انگ .)2440 ،2مطابق با این نظریه بروز رفتارهای پرخاشگرانه به نحوهی کدگذاری،
1. Stone
2. Lim & Ang
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جستجو ،ذخيرهسازی و بازیابی این نسخهها بستگی دارد .مطالعات حاکی از آن است که نوجوانان
پرخاشگر نسخههای پرخاشگری بيشتری ،نسبت به نوجوانان غيرپرخاشگر ،دارند (پاگالیز.)2450 ،5
عالوهبر این ،از جنبۀ شناختی ،درصورتیکه جوانان فکر کنند این رفتارها غيرقابلپذیرش هستند،
کمتر به انجام رفتارهای قلدرمآبانه تمایل پيدا میکنند .اگر شناخت از غيرقابلپذیرش بودن قلدری
در ذهن فرد تثبيت شده باشد ،احتمال کمتری وجود دارد که به قلدری گرایش پيدا کند.
دانش آموزانی که باورهای ضد قلدری دارند ،کمتر رفتارهای قلدرمآبانه نشان میدهند (پوتيت ،کيمل
و ویلچينز .)2454 ،2بنابراین ،در تبيين یافته پژوهش حاضر میتوان نتيجه گرفت که برنامه
پيشگيری از قلدری با افزایش آگاهی از رفتارهای قلدرمآبانه و تأثيرات منفی آن ،در تغيير باورهای
آزمودنیها نسبت به قلدری و متعقاباً کاهش آن اثرگذار بوده است.
همچنين ،بر اساس نظریه شناختی -اجتماعی ،3قلدری از طریق یادگيری مشاهدهای و تقویت یاد
گرفته میشود .از سوی دیگر ،بندورا ( ،5077به نقل از سورر ،ونگ ،بری و مایرز )2450 ،0معتقد
است که رفتارهای انسان از طریق مشاهده و الگوگيری ،فراگرفته میشوند .کودکان و بزرگساالن از
انجام رفتارهایی که برای آنها تنبيه به دنبال دارد ،خودداری میکنند و در مقابل ،به رفتارهایی که
پاداشهایی مانند ارتقای وضعيت اجتماعی برای آنها به دنبال دارد ،تمایل بيشتری پيدا میکنند
(بوئز ،آرسنالت ،ماگان ،تيلور ،کسپی و موفيت .)2440 ،1بنابراین ،می توان نتيجه گرفت که برنامه
پيشگيری از قلدری با ایجاد فرصتهای جدید برای یادگيری رفتارهای مطلوب از طریق روشهای
الگوبرداری ،ایفای نقش ،شبيهسازی در خصوص کنترل خشم ،عدم شایعه پراکنی ،احترام گذاشتن و
اعتمادسازی در کاهش قلدری مؤثر بوده است.
بر پایه یافتههای پژوهش حاضر ،ميزان سازگاری دانشآموزان دختر در مرحله پسآزمون افزایش
یافته است و این بهبودی در مرحله پيگيری ادامه دارد .در تأیيد این فرضيه میتوان از مطالعات کارنا
و همکاران ( )2455نام برد که نشان دادند ،برنامه پيشگيری از قلدری باعث کاهش قلدری و افزایش
سازگاری می شود .افزون بر این ،هاشميان و فرامرزی ( ،)5302حاتمی خوشمردان (،)5305
اميدیان ( )5304و محمدی ،برزگرکهنمویی ،اهللوردیان و حبيبزاده )2454( 6نشان دادند اجرای
آموزش کنترل خشم میتواند منجر به کاهش خشونت و افزایش سازگاری آزمودنیها شود .در
همين راستا ،نتيجه پژوهش سيگاردسون ،والندر و سوند )2450( 7نشان داد بين قلدری و سازگاری
1. Pugliese
2. Poteat, Kimmel & Wilchins
)3. social . cognitive theory (SCT
4. Swearer, Wang, Berry & Myers
5. Bowes, Arsenault, Maughan, Taylor, Caspi & Moffitt
6. Mohammadi, Barzegar Kahnamouei, Allahvirdiyan & Habibzadeh
7. Sigurdson, Wallander & Sund
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روانشناختی رابطه منفی وجود دارد .تحقيق گاور و بروسکی )2453( 5تأیيد کرد که قلدری با
مشکالت سازگاری همبسته است .همچنين ،استاورنيدس ،جورجيو ،نيکی فورو و کایتری)2455( 2
نشان دادند که مشارکت در قلدری منجر به بروز مشکالت سازگاری روانی-اجتماعی ،از جمله
مشکالت هيجانی ،نقص در مهارتهای اجتماعی و عملکرد تحصيلی ضعيف میشود .در پژوهشی
دیگر ،کيم و همکاران ( )2455دریافتند ،قلدری با سازگاری روانشناختی ،اجتماعی و تحصيلی
رابطه منفی دارد .یافتههای پژوهش گيب ،هورورد و فرگوسن )2455( 3نشان داد قلدری در دوران
کودکی با مشکالت روانی و سازگاری در بزرگسالی ارتباط دارد .بعضی از نظریهپردازان معتقدند رفتار
پرخاشگرانه بر سازگاری اجتماعی ،تحصيلی و روانشناختی تأثيرگذار است .افرادی که رفتار
پرخاشگرانه دارند ،به دیگران آسيب میزنند .بنابراین ،از طرف دیگران بهصورت منفی ارزیابی شده و
واکنش منفی دریافت میکنند که همين روند به نوبه خود منجر به بروز مشکالتی در سازگاری
میشود .بهعبارت دیگر ،افراد پرخاشگر محيطی مساعد برای بروز مشکالت متعدد ایجاد میکنند
(تيلور ،دیویس-کين و مالنچاک .)2447 ،0ليو ،لی ،چن و فرنچ )2452( 1در پژوهشی ،نشان دادند
نوجوانان پرخاشگر که در کنترل رفتارهای خود در موقعيتهای اجتماعی مشکل داشتند در روابط
اجتماعی و عملکرد تحصيلی با مشکالت بسياری مواجه بودند .افراد پرخاشگر اغلب به روشی
انفجاری ،خشم و ناکامی خود را ابراز میکنند و نتيجه آن آسيب رساندن به دیگران است ،میتوان
گفت آنها به احتمال بيشتری توسط دیگران طرد میشوند که همين مسأله به نوبه خود باعث اتخاذ
نگرش منفی در مورد مدرسه میشود .اوسترو و گادلسکی )2453( 6نيز معتقدند افراد خشن
نمیتوانند دوستیهای مطلوبی ایجاد کنند و این منجر به تنهایی آنها میشود .محققان فرض
میکنند که رفتار پرخاشگرانه تا حدی احساسات منفی ،مانند حسادت و تنفر ،ایجاد میکند لذا،
روابط همساالن را خدشهدار کرده و متعاقباً باعث احساس تنهایی میشود.
بنابر اظهارات پپـلر ،کرگ ،جاینگ و کونولی )2448( 7کسانیکه اقدام به قلدری میکنند،
مهارتهای ارتباطی و رفتارهای اجتماعی را یاد نگرفتهاند .چنين کودکانی طيف وسيعی از اختالالت
فيزیکی و روانی را تجربه کرده و برای داشتن روابط سالم که زیربنای سالمت روانی در کل زندگی
است ،به کمک نياز دارند .الگوهای رفتاری قلدرها که استفاده از رفتارهای قلدری برای رسيدن به
هدفهای موردنظر است ،مانع از یادگيری روشهای جامعهپسند و گفتگو با دیگران میشود .آلن8
1. Gower & Borowsky
2. Stavrinides, Georgiou, Nikiforou & Kiteri
3. Gibb, Horwood & Fergusson
4. Taylor, Davis.Kean & Malanchuk
5. Liu, Li, Chen & French
6. Ostrov & Godleski
7. Pepler, Craig, Jiang & Connolly
8. Allen
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( ) 2454معتقد است به منظور جلوگيری از بروز رفتارهای قلدرمآبانه ،الزم است برنامههایی با هدف
بهبود رفتار نوجوانانی که در معرض خطر قلدری قرار دارند ،انجام شود تا منجر به کاهش مشکالت
سازگاری در مدرسه شوند .در پژوهش حاضر نيز سعی شد که مهارت برقراری ارتباط بين فردی،
مهارت کنترل خشم ،مهارت حل مسأله و مهارت نه گفتن آموخته شود .یادگيری این مهارتها
توسط دانشآموزان قلدر میتواند رفتارهای جدید را به آنها آموزش دهد و منجر به بهبود تعامالت
آنها ،سازگاری بيشتر و کاهش نشانههای قلدری در آنها شود.
بهعالوه  ،پژوهش حاضر نشان داد که آموزش برنامه پيشگيری از قلدری باعث افزایش همدلی
میشود .این نتيجه در مرحله پيگيری نيز همانند مرحله پس آزمون تداوم داشت .از آن جهت که در
کشور ما هيچ پژوهش گزارش شدهای مبنی بر تأثير یک برنامه پيشگيری از زورگویی بر همدلی
دانشآموزان وجود ندارد ،نتایج پژوهش حاضر با تحقيقات انجام شده در دیگر کشورها در این زمينه
مورد مقایسه و تبيين قرار گرفتهاند .نتایج این پژوهش با پژوهشهای ترسی ،)2451( 5دمرون2
( ،)2451گرای گوردبل و مارتينز-والدری ،)2451( 3کارنا و همکاران ( )2455و کاستيلو و همکاران
( )2453همسو میباشد .جورجيو و استاوریندس )2452( 0در پژوهشی نشان دادند قلدری با
مهارتهای اجتماعی و همدلی عاطفی رابطه منفی دارد .همچنين ،یافتههای بهدست آمده از
پژوهشهای دل ری ،الزاروس ،کاسس ،بارکوکيس ،اورتگا-رایز و تسورباتزودیس،)2451( 1
ميتسوپولو و جيووازولياس ،)2451( 6کوکينوس و کيپریتسی )2452( 7نشان دادند ،قلدری با
همدلی رابطه منفی دارد .براساس مدل پردازش اطالعات اجتماعی 8قلدری بهعنوان پيامد سوگيری
پردازش اطالعات رخ میدهد و افراد قلدر نشانههای اجتماعی را بهصورت بدخواهانه تعبير میکنند.
افرادی که دیگران را مورد قلدری قرار میدهند ،اطالعات اجتماعی را بهدرستی پردازش نمیکنند،
فاقد مهارتهایی برای درک دیدگاههای دیگران هستند و توانایی اندکی را برای همدلی نشان
میدهند (پاگالیز.)2450 ،
از سوی دیگر ،دی وال )2448( 0معتقد است که همدلی فرد را به رفتارهای نوعدوستانه و
جامعهپسند هدایت میکند .همچنين ،رفتارهای نوع دوستانه با هدف کاهش برانگيختگیهای منفی
که در اثر مشاهده ناراحتی دیگران ایجاد شده ،انجام میشوند .بنا بر اظهارات گانو-اوروی)2453( 54
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همدلی ،یک توانایی مهم است که به فرد اجازه برقراری تماس مؤثر با دنيای اجتماعی پيرامون خود
را میدهد ،او را به دنيای اجتماعی پيوند میزند ،کمک به دیگران را تسهيل میکند ،از وارد کردن
آسيب به افراد دیگر جلوگيری میکند و منجر به رفتارهای مثبت ،از جمله کمک به دوستان و
همکالسیهایی که قربانی قلدری و خشم شدهاند ،میشود .به گفته فارینگتون و توفی)2440( 5
برخی از برنامههای مداخله در قلدری ،همدلی را بهعنوان یک مؤلفۀ اساسی برای کاهش این پدیده
بهکار بردهاند .منطق استفاده از همدلی در چنين برنامههایی این فرض است که افراد قلدر از سطوح
همدلی پایينتری برخوردارند .دی سوزا و مک لين )2452( 2معتقدند در مدرسه باید برنامههایی
آموزش داده شود که بر مهربانی و احترام گذاشتن به دیگران تمرکز دارند ،این برنامهها باید سطح
همدلی را در افراد باال ببرند و احتمال وقوع رفتارهای قلدری را در مدرسه و کالس درس کاهش
دهند .باثينا )2453( 3نيز باور دارد که اگر معلم زمانی را به آموزش همدلی و احترام گذاشتن
اختصاص دهد ،رفتارهای قلدری ممکن است ،کاهش یابد .یافته تحقيق حاضر نيز نشان داد آموزش
برنامه پيشگيری از قلدری منجر به افزایش همدلی و کاهش قلدری شده است .در تبيين این نتيجه
میتوان گفت آموزش مهارت همدلی ،شناسایی و تشخيص ویژگیهای فرد قربانی بهصورت ایفای
نقش منجر به درک بيشتر تأثيرات رفتارهای قلدرمآبانه بر قربانی شده و افزایش مهارت همدلی شده
است.
در نهایت ،برگرفته از یافته های این پژوهش ،توجه بيش از پيش بر نقش کارکنان مدارس و
والدین در کاهش قلدری نوجوانان ،پيشنهاد می گردد جهت ارتقا ميزان آگاهی معلمان و والدین از
طریق برگزاری کارگاههای آموزشی برای کارکنان مدارس و والدین اقدام شود .همچنين ،با توجه به
اثربخش بودن برنامه بهکار گرفته شده در این پژوهش ،پيشنهاد میشود ،کاربرد و استفاده از برنامه
آموزشی کاهش قلدری محور توجه مشاوران و دبيران پرورشی در مدارس قرار گيرد تا بتوان با
افزایش مهارت همدلی و سازگاری بيشتر با دیگران به دانشآموزان یاد داد که رفتارهای قلدرمآبانه را
بهصورت سازگارانه مدیریت کنند .بهرغم یافتههای مهم این پژوهش ،از محدودیتهای پژوهش
حاضر میتوان به نبود ابزار مناسب به لحاظ ویژگیهای روانسنجی و فرهنگی برای شناسایی دقيق
افراد قلدر در مدارس اشاره کرد .همچنين ،پژوهش حاضر صرفاً در جامعه آماری دانشآموزان دختر
مدارس راهنمایی شهر اهواز انجام گرفته ،لذا باید در تعميم یافتههای آن به گروههای تحصيلی دیگر
احتياط کرد .لذا پيشنهاد میشود این پژوهش در مقاطع تحصيلی و مدارس سایر شهرها و در بين
دانشآموزان پسر نيز صورت گيرد.
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