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Abstract
Introduction: Bullying is a very common phenomenon, and it has severe psychological consequences 
for those involved. Bullying may be the beginning of antisocial personality disorder and violent 
behavior in adolescents and adults. The purpose of this study was to determine the effectiveness of 
Olweus's bullying prevention program on relationships with her partners and bullying behaviors in 
bullying children in elementary schools in Yazd.
Methods: The present study was a pre-test / post-test / follow-up with control group. The statistical 
population consists of all male students of bullying in Yazd primary schools in the academic year 
of 2018-2019. A multi-stage cluster sampling was conducted in two stages and 37 bullying students 
were selected and randomly divided into two groups of experiment (18 subjects) and control (n =19). 
The experimental group received Olweus's Bullying Prevention Program during 15 sessions of 90 
minutes (weekly 2 sessions). There was no intervention for the control group. For data wrapping, 
Olweus's Revised Bully/Victim Questionnaire (1983, BVQ), Collaborative Peer Relations Scale 
(Rigby and Slee) and the Procedure for Sociometric Status (Dodge et al) were used.
Results: The results of mixed variance analysis indicated that Olweus's educational program 
significantly increased the relationship with peers (P <0.05) in bullying children and reduced the 
bullying behavior of these children (P <0.05) and this effect was consistent with both variables of 
Peer Relations (P<0.05) and bullying behaviors (P<0.05) and it has been steady to follow.
Conclusions: The present study showed that the use of bullying prevention program based on Elvis's 
view (OBPP) can be one of the effective and efficient programs on the bullying children relationship 
whit their peers and their bullying behaviors.
Keywords: Olweus's bullying prevention program, relationships with peers, bullying behaviors, 
elementary students.
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چکیده 
مقدمــه: قلــدری پدیــده ای بســیار شــایع اســت و بــرای افــراد درگیــر در آن عواقــب روان شــناختی شــدیدی بــه بــار مــی آورد. قلــدری 
ممکــن اســت آغــاز اختــال شــخصیت ضداجتماعــی و رفتارهــای خشــن در نوجــوان و بزرگســال باشــد. پژوهــش حاضــر بــا هــدف تعیین 
اثربخشــی برنامــه پیشــگیری از قلــدری الویــس )Olweus( بــر روابــط بــا همتایــان و رفتارهــای قلــدری کــودکان قلــدر مــدارس ابتدایــی 

شــهر یــزد بــود. 
روش کار: پژوهــش حاضــر از نــوع آزمایشــی بــا طــرح پیــش آزمــون/ پــس آزمــون / پیگیــری بــا گــروه کنتــرل می باشــد. جامعــه آماري 
ــري  ــد. روش نمونه گی ــي 97-1396 تشــکیل می ده ــزد در ســال تحصیل ــی شــهر ی ــدارس ابتدای ــدر م ــوزان پســر قل ــی دانش آم را تمام
خوشــه اي چنــد مرحلــه اي بــود کــه در طــي دو مرحلــه صــورت گرفــت و 37 دانــش آمــوز قلــدر انتخــاب و در قالــب دو گــروه آزمایــش 
)18 نفــر( و کنتــرل )19 نفــر( بــه شــکل تصادفــی قــرار داده شــدند. گــروه آزمایــش برنامــه آموزشــی پیشــگیری از قلــدری الویــس را طــی 
15 جلســه 90 دقیقــه ای )هفتــه ای 2 جلســه( دریافــت کــرد. بــرای گــروه کنتــرل مداخلــه ای صــورت نگرفــت. جهــت گــردآوری داده هــا 
 Rigby and( مقیــاس ســنجش روابــط همتایــان ریجبــی و اســلی ،)Olweus( از پرسشــنامه تجدیدنظــر شــده قلــدر/ قربانــي الویــس

Slee( و روش جامعه ســنجي داج و همــکاران )Dodge et al( اســتفاده شــد. 
ــان   ــا همتای ــط ب ــاداری رواب ــه طــور معن یافته هــا: نتایــج تحلیــل واریانــس مختلــط نشــان داد برنامــه آموزشــی پیشــگیری الویــس ب
)p>0/05( کــودکان قلــدر را افزایــش )p>0/05( و رفتارهــای قلــدری ایــن کــودکان را کاهــش داده اســت )p>0/05( و ایــن تاثیــر بــرای 

هــر دو متغیــر روابــط بــا همتایــان )p>0/05( و رفتارهــای قلدرانــه )p>0/05( تــا مرحلــه پیگیــری پایــدار بــوده اســت. 
نتیجــه گیــری: پژوهــش حاضــر نشــان داد کــه اســتفاده از برنامــه پیشــگیری از قلــدری مبتنــی بــر دیــدگاه الویــس )OBPP( می تواند 

یکــی از برنامه هــای اثربخــش و کارآمــد بــر روابــط کــودکان قلــدر بــا همتایــان و رفتارهــای قلــدری آن هــا باشــد.
کلیدواژه ها: برنامه پیشگیری از قلدری الویس، روابط با همتایان، رفتارهای قلدری، دانش آموزان ابتدایی.

تمامی حقوق نشر برای انجمن علمی پرستاری ایران محفوظ است.

مقدمه 
قریــب بــه چهــار دهــه اســت کــه پدیــده قلــدری و  قربانی شــدن 
در مــدارس بــه عنــوان یــک معضــل اجتماعــی شناســایی و مــورد 
توجــه واقــع شــده اســت کــه بــه شــکل جــدی       می توانــد زندگــی 
و عملکــرد تحصیلــی تعــداد زیــادی از دانش آمــوزان درگیــر در آن 
ــه یکــی از نگرانی هــای  را تحت الشــعاع قــرار دهــد و از ایــن رو ب
ــل  ــورها تبدی ــیاری از کش ــت در بس ــم و تربی ــوزه تعلی ــدی ح ج
گردیــده اســت. آمارهــای مختلــف در طــول دهه هــای اخیــر نیــز 

حاکــی از شــیوع جهانــی قلــدری و بــه دنبــال آن  قربانی شــدن در 
مــدارس اســت )1(. بــرای مثــال پژوهــش Nansel et al در 25 
ــدای  ــع ابت ــوز مقط ــر روی 110/000 دانش آم ــان و ب ــور جه کش
)6 تــا 10 ســال( نشــان داد کــه شــیوع رفتــار قلدرانــه در مــدارس 
کشــورهای مختلــف جهــان متفــاوت اســت و از 9 % در ســوئد تــا 
54 % در لیتوانــی متغیــر اســت )2(. نتایــج پژوهــش هــای انجــام 
ــن  ــیوع ای ــودن ش ــاال ب ــی از ب ــز حاک ــور نی ــل کش ــده در داخ ش
پدیــده در بیــن دانــش آمــوزان اســت. نتایــج پژوهــش مظاهــری 
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و همــکاران نشــان داد کــه حــدود 80% دانــش آمــوزان معتقــد بــه 
وجــود قلــدری، 40.9% دانــش آمــوزان بــه عنــوان شــاهد قلــدری، 
ــان  ــدر و 16% آن ــوان قل ــه عن ــدری و 9.8% ب ــی قل 33.3 % قربان
ترکیبــی از ایــن حــاالت را تجربــه کردنــد )3(. در پژوهــش لطفــی  
نیــز شــیوع قلــدری در بیــن دانش آمــوزان 10 تــا 14 ســال، %38/4 
 Vaillancourt گــزارش شــده اســت )4(. همچنیــن مطالعــه ی
نشــان داد کــه در مجمــوع شــیوع پدیــده قلــدری در بیــن دانــش 

ــایع تر اســت )5(. ــر ش ــوزان پس آم
ــدی  ــار عم ــا معی ــاخص ی ــه ش ــواًل از س ــدری معم ــف قل در تعری
ــود  ــی ش ــتفاده م ــری اس ــدرت و تکرارپذی ــادل ق ــدم تع ــودن، ع ب
)6(. بــه عبــارت دیگــر، قلــدري کــردن نوعــي رفتــار ســلطه جویانه 
ــر را  ــردي دیگ ــال، ف ــرادي همس ــا اف ــرد ی ــه در آن ف ــت ک اس
ــي  ــه نوع ــرایطي ک ــداوم، در ش ــرر و م ــدي، مک ــورت عم به ص
عــدم تعــادل قدرتــي وجــود دارد، در معــرض آســیب هاي روانــي، 
کامــي و جســماني قــرار مي دهنــد )7. 8(. قلــدری دارای اشــکال 
ــرار داد: 1(  ــته ق ــا در دو دس ــوان آن ه ــه می ت ــت ک ــددی اس متع
ــی؛  ــی؛ کام ــت فیزیک ــکار )محرومی ــا آش ــتقیم ی ــدری مس قل
ــا تخریــب امــوال؛ و ســایبری(، 2( قــدری غیرمســتقیم  گرفتــن ی
یــا پنهــان )غیبــت و بدگویــی، شکســتن رازهــا و شــایعه پراکنــی؛ 

ــایبری( )9(. ــی؛ و س ارتباط
ــه  ــر پژوهش هــای انجــام شــده حاکــی از آن اســت ک ــروری ب م
قلــدری پیامدهــای منفــی متعــددی را بــرای فــرد قلــدر، کــودک 
قربانــی و همچنیــن قلدر/قربانــی )یعنــی کودکــی کــه هــم 
ــته  ــه داش ــای قلدران ــم رفتاره ــت و ه ــوده اس ــدری ب ــی قل قربان
ــی  ــه ســامت روان ــوط ب ــال دارد. مشــکات مرب ــه دنب اســت(، ب
ــه خودکشــی  ــان )12(، فکــر کــردن ب ــا همتای ــط ب )10. 11(، رواب
 Post- Traumatic( ــس از ســانحه ــال اســترس پ )13(، اخت
ــه )15(  ــه مدرس ــن ب ــرس از رفت Stress Disorder( )14(، ت
ــه  ــی )15( از جمل ــت تحصیل ــردن و اف ــز ک ــکل در تمرک و مش
مهمتریــن تاثیــرات رفتــار قلدرانــه بــر فــرد قربانــی قلــدری اســت. 
همچنیــن نشــان داده شــد کــه افســردگی و بیماریهــای روان تنــی 
در کــودکان قلــدر بــاال اســت )16( و همچنیــن ایــن کــودکان در 
دوســت یابی و ایجــاد یــک رابطــه دوســتانه پایــدار مشــکل دارنــد 
کــه در نهایــت منجــر بــه بــروز رفتارهــای ضــد اجتماعــی آن هــا 
ــات نشــان  ــری از مطالع ــروه دیگ ــود )15(. گ ــالی می ش در بزرگس
دادنــد کــه کــودکان قلــدر/ قربانــی دارای خودپنــداره منفی هســتند 

)17( و از بیماری هــای روان تنــی رنــج می برنــد )16(.
ــا  ــط ب ــودک در رواب ــی ک ــدم توانای ــی از ع ــل ناش ــدری در اص قل
ــط  ــدم رواب ــت )18( و ع ــان )Peer relationship( اس همتای
ــه را در کــودکان افزایــش  ــان احتمــال رفتارهــای قلدران ــا همتای ب
ــه روابطــی اشــاره دارد کــه  ــان، ب ــا همتای ــط ب می دهــد )19(. رواب

بیــن افــراد همگــن، یعنــی افــرادی کــه از لحــاظ مهــارت، ســطح 
آموزشــی و یــا موقعیتــی برابــر باشــند، شــکل می گیــرد )20( کــه 
ــدر  ــودکان قل ــع ک ــاً هــم  ســن و ســال نیســتند )21(. در واق لزوم
ــد )22. 23(  ــدار مشــکل دارن در ایجــاد و حفــظ یــک دوســتی پای
ــای  ــد رفتاره ــدر، می توان ــودکان قل ــه ک ــوزش دوســت یابی ب و آم
قلدرانــه ایــن کــودکان را کاهــش دهــد )24-26(. در ایــن زمینــه 
برنامه هــا و راهبردهــای متعــددی بــرای پیشــگیری و یــا کنتــرل 
ــا  ــن آنه ــی از معروفتری ــه یک ــت ک ــده اس ــی ش ــدری طراح قل
ــدگاه الویــس طراحــی شــده   ــر اســاس دی برنامــه ای اســت کــه ب
 Olweus( اســت کــه بــه برنامــه پیشــگیری از قلــدری الویــس
معــروف   )Bullying Prevention Program )OBPP
از  پیشــگیری  بــرای  نظامنــد  روش  اولیــن   OBPP اســت. 
فراتحلیــل                    .)27( اســت  مدرســه  در  دانش آمــوزان  قلــدری 
ــه  ــه OBPP در مقایس ــه برنام ــان داد ک Gaffney et al  نش
ــه  ــه برنام ــی س ــدری )یعن ــای پیشــگیری از قل ــایر برنامه ه ــا س ب
 .)27( اســت  بــوده  اثربخش تــر   )KiVa. NoTrap.ViSC
هــدف OBPP بهبــود محیــط مدرســه بــرای کاهــش رفتارهــای 

ــت )28(. ــه اس ــود در مدرس ــه موج قلدران
OBPP بــر کاهــش رفتارهــای قلدرانــه از طریــق تقویــت روابــط 
ــدگاه  ــر دی ــی ب ــه مبتن ــت )29(. برنام ــز اس ــان متمرک ــا همتای ب
الویــس مبتنــی بــر جهــار اصــل کلیــدی اســت: 1( توجــه مثبــت و 
همــراه بــا محبــت بــه دانــش آمــوزان، 2( تعییــن محدودیتهــا بــر 
رفتارهــای غیرقابــل قبــول دانش آمــوزان، 3( اســتفاده از پیامدهــای 
ــک  ــه شــکل ی ــردن ب ــار ک ــگرانه و 4( رفت ــر پرخاش منظــم و غی
ــی  ــددی اثربخش ــات متع ــدر )30(. مطالع ــت و مقت ــوی مثب الگ
ــای  ــش رفتاره ــس را در کاه ــدری الوی ــگیری از قل ــه پیش برنام
ــد.  ــرار دادن ــه ق ــورد مطالع ــدن م ــی ش ــن قربان ــه و همچنی قلدران
 OBPP یــک مطالعــه طولــی نشــان داد کــه اثربخشــی برنامــه
بــرای پیشــگیری و کنتــرل قلــدری دانش آمــوزان مقطــع ابتدایــی، 
بــرای 2 تــا 8 ســال نیــز پایــدار بــوده اســت )9(. میــزان اثربخشــی 
ایــن برنامــه در کشــورها و فرهنگ هــای مختلــف، متفــاوت بــوده 
 OBPP اســت. بــرای مثــال در آمریــکا میــزان موفقیــت برنامــه
ــی  ــزان قربان ــدری 25% و کاهــش می ــه قل ــکاب ب در کاهــش ارت
شــدن 11% بــوده اســت امــا در نــروژ ایــن برنامــه توانســته اســت 
35% از میــزان قلــدری و 29% از میــزان قربانــی شــدن را کاهــش 
دهــد )16(. پژوهشــگران دلیــل ایــن تفــاوت را بــه روش شناســی 
پژوهــش )16( و همچنیــن تفاوت هــای فرهنگــی و اجتماعــی 
ــویی  ــدم ناهس ــه ع ــه ب ــا توج ــن رو و ب ــد. از ای ــبت دادن )27( نس
ــی و  ــت فرهنگ ــش باف ــن نق ــین و همچنی ــای پیش در پژوهش ه
اجتماعــی در اثربخشــی برنامــه OBPP، هــدف از مطالعــه حاضــر 
بررســی تجربــی اثربخشــی برنامــه پیشــگیری از قلــدری الویــس 
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بــر روابــط بــا همتایــان و رفتارهــای قلــدری کــودکان قلــدر بــود.

روش کار
پژوهــش حاضــر از نــوع آزمایشــی بــا طــرح پیــش آزمــون/ پــس 
ــاري  ــه آم ــد. جامع ــرل میباش ــروه کنت ــا گ ــری ب ــون / پیگی آزم
پژوهــش شــامل کلیــه دانش آمــوزان پســر قلــدر مــدارس ابتدایــی 
شــهر یــزد در ســال تحصیلــي 97-1396 تشــکیل می دهــد. شــیوه 
ــه  ــود ک ــه اي ب ــد مرحل ــن پژوهــش خوشــه اي چن ــري ای نمونه گی
طــي دو مرحلــه صــورت گرفــت. ابتــدا از کلیــه مــدارس ابتدایــی 
ــدند.  ــاب ش ــي انتخ ــورت تصادف ــه به ص ــد مدرس ــزد چن ــهر ی ش
ســپس به منظــور غربالگــری اولیــه، بــا مراجعــه بــه کاس هــاي دو 
پایــه ي چهــارم و پنجــم، جامعــه  ســنجي بیــن تمامــي افــراد حاضر 
 )Sociometry( در کاس اجــرا شــد. در بررســي جامعه  ســنجي
ــک کاس  ــوزان ی ــاس روش Dodge et al از دانش آم ــر اس ب
ــه  ــر را ک ــد نف ــود چن ــي هاي خ ــان همکاس ــد از می مي خواهن
ــي  ــد، معرف ــه دوســت ندارن ــر را ک ــد نف ــز چن ــد و نی دوســت دارن
کننــد؛ یــا این کــه همســاالن خــود را برحســب میــزان همــکاري 
درجه بنــدي نماینــد بــه نقــل از )31(. در پژوهــش حاضــر از 
آزمودني هــا خواســته شــد تــا از بیــن همکاســي هاي خــود 
ســه دانش آمــوز را کــه داراي ویژگي هــاي قلــدري هســتند 
ــتخراج  ــوزان اس ــخ هاي دانش آم ــپس پاس ــد؛ س ــخص نماین مش
ــترین  ــه بیش ــي ک ــام دانش آموزان ــن تم ــت از بی ــد و در نهای ش
ــد.  ــاب ش ــدر انتخ ــروه  قل ــتند، گ ــدر داش ــوان قل ــاب را به عن انتخ
ــا  ــد، ب ــدر را گرفتن ــخیص قل ــه تش ــن مرحل ــه در ای ــرادی ک اف
تمایــل بــه  همــکاري به عنــوان نمونــه انتخــاب شــدند. در نهایــت 
ــب دو گــروه آزمایــش )18  37 دانــش آمــوز انتخــاب شــده در قال
ــدند.  ــارش ش ــی گم ــه شــکل تصادف ــر( ب ــرل )19 نف ــر( و کنت نف
گــروه آزمایــش برنامــه آموزشــی پیشــگیری از قلــدری الویــس را 
ــرد.  ــت ک ــه( دریاف ــه ای دو جلس ــه )هفت ــه 90 دقیق ــی 15جلس ط
ــن و  ــت. عناوی ــورت نگرف ــه ای ص ــرل مداخل ــروه کنت ــرای گ ب
ســرفصل های محتــوای ایــن جلســات در جــدول 1 گــزارش شــد. 
میــزان رفتارهــای قلــدری و روابــط بــا همتایــان شــرکت کننــدگان 
دو گــروه، پیــش از شــروع )بــه عنــوان پیــش آزمــون(، بافاصلــه 
بعــد از پایــان دوران مداخلــه گــری )بــه عنــوان پــس آزمــون( و دو 
مــاه پــس از پایــان مداخلــه گــری، جهــت بررســی پایــداری نتایــج 
)بــه عنــوان مرحلــه پیگیــری( انــدازه گیــری و ثبــت شــد. بــرای 
 Mixed( بررســی فرضیــه هــا از روش تحلیــل واریانــس مختلــط
ــک  ــه کم ــا ب ــد. داده ه ــتفاده ش Repeated Measure( اس
نــرم افــزار SPSS22 تحلیــل شــد. بــرای گــردآوری داده هــا از 

ابزارهــای زیــر اســتفاده شــد:
 Peer Relationships( ــان ــط همتای ــنجش رواب ــاس س مقی

ــال 1993  ــنامه در س ــن پرسش Questionnaire )PRQ((: ای
توســط Rigby & Slee بــه منظــور بررســی روابــط همتایــان 
ــک  ــت و ی ــده اس ــم ش ــه و تنظی ــی تهی ــع ابتدای ــودکان مقط ک
پرسشــنامه خودگزارش دهــی اســت کــه توســط کــودک تکمیــل 
ــاس  ــک مقی ــت و دری ــوال اس ــر 20 س ــتمل ب ــردد و مش می گ
ــر  ــل و حداکث ــود و حداق ــذاری می ش ــره گ ــا 5 نم ــی از 1 ت لیکرت
نمــره از 16 تــا 46 اســت )Griffin and Gross .)32 معتقدنــد 
ــنامه های  ــن پرسش ــر کاربردتری ــی از پ ــنامه یک ــن پرسش ــه ای ک
موجــود در زمینــه ســنجش زورگویــی مــی باشــد و ابــزاري معتبــر 
بــراي کاربــرد در پژوهش هــای روان شــناختی و فعالیت هــای 
بالینــي اســت و نــه تنهــا در اســترالیا بلکــه در ایــاالت متحــده نیــز 
بــه منظــور شــیوع تخمینــی زورگویــی در مــدارس بــه کار مــی رود 
)32،33(. در پژوهــش طباییــان و همــکاران ســاختار عاملــي، 
ــط  ــنجش رواب ــاس س ــخیصي مقی ــي تش ــي و روای ــي، روای پایای
ــي مــورد بررســی  ــان )PRQ( روی کــودکان مقطــع ابتدای همتای
قــرار گرفــت. در ایــن پژوهــش ضریــب آلفــاي کرونبــاخ در گــروه 
ــد.  ــه دســت آم ــادار ب ــوب و معن ــاس مطل بهنجــار در ســه زیرمقی
ــود  ــز حاکــي از آن ب ــي همگــرا نی ــج حاصــل از بررســي روای نتای
کــه ایــن مقیــاس همگرایــي باالیــي را بــا »فــرم کوتاه پرسشــنامه 
ــب  ــان )BPEI(«  دارد. ضری ــا همگن ــط ب ــي رواب ســنجش ارزیاب
آلفــای کرونبــاخ بــه ترتیــب در ســطح زیرمقیــاس زورگویــی )73/.( 
و قربانــی در گــروه بهنجــار )70/.( چــون از معیــار 7/. باالتــر 

ــان32(. ــوب اســت )طبائی گــزارش شــده اســتف مطل
پرسشــنامه تجدیدنظــر شــده قلــدر/ قربانــي الویــس )BVQ(: این 
ــه  ــا برنام ــه ب ــس در رابط ــال 1983 توســط الوی پرسشــنامه در س
ــدف  ــت. ه ــده اس ــاخته ش ــروژ س ــدري در ن ــا قل ــه ب ــي مقابل مل
ــا  ــه ب ــي اســت ک ــدر و قربان ــرد قل ــن پرسشــنامه تشــخیص ف ای
ــر  ــرم تجدیدنظ ــود )34(. ف ــل مي ش ــي تکمی روش خودگزارش ده
ــم خودگزارشــی اســت کــه  ــن پرسشــنامه شــامل 38 آیت شــده ای
شــامل ســئواالتی در مــورد درگیــری در قلــدری، نگــرش نســبت 
بــه قلــدری و جــو مدرســه اســت. بنابرایــن هنــگام پاســخ گویــي 
ــزار  ــن اب ــه شــود. ای ــد از دو مــاه پیــش تاکنــون در نظــر گرفت بای
ــا دوازدهــم  ــراي دانش آمــوزان ســوم ابتدایــي ت به طــور معمــول ب
اســتفاده مي شــود. نمره گــذاري ایــن پرسشــنامه در مقیــاس پنــج 
درجــه اي لیکــرت اســت کــه آزمودنــي میــزان موافقــت خــود را بــا 
توجــه بــه درجــات"در دومــاه گذشــته اتفــاق نیافتــاده اســت )1("، 
ــاه  ــار در م ــه  ب ــا س ــاه )2("، "دو ی ــار در م ــا دو  ب ــک ی ــط ی "فق
)3("، "حــدود یــک  بــار در هفتــه )4(" و "چنــد  بــار در هفتــه )5(" 
مشــخص مي کنــد.  همچنیــن در هــر ســوال نقطــه بــرش "دو یــا 
ســه بــار در مــاه" گــزارش شــده اســت. بدیــن ترتیــب مهمتریــن 
ــا  ــا و قلدره ــی ه ــدی قربان ــه بن ــرای طبق ــده ب ــتفاده ش روش اس
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 Solberg and ــط ــده توس ــنهاد ش ــتاندارد پیش ــتفاده از اس اس
ــار در  Olweus بــرای هــر دو گــروه بــود: حداقــل دو یــا ســه ب
مــاه )35(. آلفــاي کرونبــاخ مقیــاس قلــدري )ســواالت 13-5( برابر 
بــا 0/87 و بــراي مقیــاس قربانــي قلــدري )ســواالت 33-25( برابــر 
بــا 0/86 بــه دســت آمــده اســت )36( همچنیــن روایــي و پایایــی 

ــي و  ــزار در پژوهــش  Atik and Guneri مــورد ارزیاب ایــن اب
نتیجــه آن مطلــوب گــزارش شــده اســت )37(. ماحظــات اخاقی 
کــه در پژوهــش حاضــر بــه آن پرداختــه شــدند شــامل رازداری و 
محرمانــه نگه داشــتن اطاعــات شــرکت کنندگان و ایجــاد اعتمــاد 

ــود. ــرکت کنندگان ب ــن ش ــی در بی و همدل
جدول 1: سرفصل های جلسات برنامه پیشگیری از قلدری الویس

خاصه جلسات آموزشیجلسات
مفهوم سازی و توصیف قلدری و پیامدهای آن در عملکرد اجتماعی، تحصیلی و روابط بین فردیجلسه اول
ایجاد جو مثبت در کاس و اهمیت برقراری تعامل سازندهجلسه دوم
افزایش آگاهی از رفتارهای قلدر مأبانه، بیان تفاوت بین رفتارهای قلدری و غیر قلدریجلسه سوم

افزایش آگاهی از تأثیرات قربانی شدن، شناسایی و تشخیص ویژگی های فرد قربانی و عائم قربانی شدنجلسه چهارم
تشخیص موقعیت هایی که باعث پرخاشگری می شود. بیان راهبردهایی برای کنترل پرخاشگریجلسه پنجم
قلدری سایبری، شایعه پراکنی در فضای سایبری، سخن چینی به صورت چهره به چهره و توقف شایعه پراکنی در مورد قلدریجلسه ششم
آموزش مهارت همدلی کردنجلسه هفتم
آموزش مهارت حل مسئلهجلسه هشتم
کاهش قلدری در مکان هایی که احتمال رخ دادن قلدری در آن بیشتر استجلسه نهم
آموزش مهارت برقراری ارتباط با همساالن و مهارت در مقاومت در برابر فشارهای منفی دوستانجلسه دهم

آشنایی با مفاهیم نوع دوستانه و ذهنیت گروهیجلسه یازدهم
احترام گذاشتن به دیگران و اعتمادسازی در فضای سایبری و مکان های دیگرجلسه دوازدهم
برقراری ارتباط سالم با همکاسی ها و شیوه متوقف سازی استفاده از نام های مستعار نامناسبجلسه سیزدهم
آموزش احترام به تفاوت ها و کاهش تبعیض و تمایزجلسه چهاردهم
فعالیت های برگزارشده در جلسات آموزشی مرور شد. دانش آموزان در مورد شیوه های همکاری برای کاهش قلدری در مدرسه بحث کردندجلسه پانزدهم

یافته ها
ــی  ــن و انحــراف اســتاندارد آزمودن ــی میانگی شــاخص های توصیف
ــای  ــان و رفتاره ــا همتای ــط ب ــای رواب ــش در متغیره ــای پژوه ه
قلــدری بــه تفکیــک گــروه هــای آزمایــش و کنتــرل در )جــدول2(
گــزارش شــد. پــس از بررســی مفروضــه نرمــال بــودن و همگنــی 

ــط  ــس مختل ــل واریان ــون تحلی ــا از آزم ــس کوواریانس ه ماتری
)Mixed-design analysis of variance( )اندازه گیــری 
مکــرر- بین گروهــی( اســتفاده شــد کــه نتایــج آن در ادامــه ارائــه 

می شــود.

جدول2: آماره های توصیفی متغیرهای پژوهش در گروه آزمایش و کنترل در مرحله پیش آزمون، پس آزمون و پی گیری

متغیر
گروه کنترلگروه آزمایشمرحله اجرا

انحراف استانداردمیانگینانحراف استانداردمیانگین

روابط با همتایان
53/3903/01353/3203/351پیش آزمون
41/1114/37753/2102/973پس آزمون
38/0555/11552/7894/565پی گیری

37/4401/50438/5301/645پیش آزمونرفتارهای قلدری
17/5552/43036/8941/594پس آزمون
17/8882/29836/3682/454پی گیری

ــون  ــش از آزم ــای پژوه ــودن متغیره ــال ب ــنجش نرم ــرای س ب
ــی از  ــج آن حاک ــه نتای ــد ک ــتفاده ش ــمیرنف اس ــروف اس کولموگ
ــدری  ــار قل ــون رفت ــای پیش آزم ــع متغیره ــودن توزی ــال ب نرم

 0/502( قلــدری  رفتــار  پس آزمــون   ،)Z=0/810،  p=0/528(
  =0/982، p=0/289( ــدری ــار قل ــری رفت =Z  =0/583، p(، پیگی
 ،)Z=0/572، p=0/465( پیش آزمــون رابطــه بــا همتایــان ،)Z
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و   )Z=0/784،  p=0/570( همتایــان  بــا  رابطــه  پس آزمــون 
پیگیــری رابطــه بــا همتایــان )Z=0/419، p=0/360( بــود. بــرای 
ــون  ــا از آزم ــس کوواریانس ه ــی ماتری بررســی مفروضــه ی همگن
کرویــت موچلــی اســتفاده شــد کــه نتایــج حاکــی از برقــراری ایــن 
 )χ=5/400، p=0/557(  ــان ــا همتای ــه ب ــر رابط مفروضــه در متغی
بــود امــا از آن جــا کــه ایــن مفروضــه در مــورد متغیــر رفتــار قلدری 

)χ  =16/052، p=0/024( برقــرار نبــود بــرای پیشــگیری از خدشــه 
ــزارش  ــر در گ ــاوس گیس ــیلون گرین ه ــون از اپس ــج آزم ــه نتای ب
ــس  ــل واریان ــون تحلی ــج آزم ــه نتای ــد. در ادام ــتفاده ش ــج اس نتای
آمیختــه 3*2 بــرای مقایســه ی دو گــروه در ســه مرحلــه ی 
متغیر هــای  بــرای  پی گیــری  و  پس آزمــون  پیش آزمــون، 

ــود. ــه می ش ــش ارائ پژوه

جدول3: نتایج تحلیل واریانس مختلط 3×2 به منظور بررسی نمره روابط با همتایان
اندازه اثرمعناداریF مقدارمیانگین مجذوراتدرجه آزادیمجموع مجذوراتمنبع واریانس
735/4641735/464117/6860/0010/771اثر اصلی گروه

218/728356/249خطا
1284/6722642/33644/7290/0010/561اثر اصلی سه مرحله ی اجرا

---1005/2387014/361خطا 
1153/4292576/71440/1600/0010/534اثر تعاملی گروه× سه مرحله ی اجرا 

نتایــج )جــدول3( نشــان می دهــد کــه اثــر اصلــی گــروه 
)F )35.1( =117/686، p>0/05، Ƞ=0/771( بــرای روابــط بــا 
همتایــان معنــادار مــی باشــند. یعنــی بین دو گــروه از نظــر میانگین 
روابــط بــا همتایــان تفــاوت معنــاداری وجــود دارد. نتایــج جــدول 
ــون،  ــه ی پیش آزم ــه مرحل ــی س ــر اصل ــد اث ــان می ده ــوق نش ف
 )2 .70( =44/729، p>0/05، Ƞ=0/561( ــری ــون و پیگی پس آزم
 )F )70.2( =40/160، p>0/05، Ƞ=0/534( و اثــر تعاملــی )F

ــان در  ــا همتای ــه عبارتــی بیــن نمــرات روابــط ب ــادار اســت. ب معن
ــاظ  ــا لح ــری ب ــون و پیگی ــون، پس آزم ــه ی پیش آزم ــه مرحل س
کــردن گروه هــای مختلــف آزمایــش و کنتــرل تفــاوت معنــاداری 
وجــود دارد. بــرای بررســی معنــاداری این تفــاوت از آزمــون تعقیبی 
ــاهده           ــدول5( مش ــج آن در )ج ــه نتای ــد ک ــتفاده ش ــی اس بونفرون

مــی شــود. 

جدول4: نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی برای مقایسه نمرات روابط با همتایان در سه مرحله ی پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری در گروه آزمایش و کنترل
معناداریخطای استانداردتفاوت میانگین )I – J(مرحله Jمرحله Iمتغیرگروه

پیش آزمونروابط با همتایانآزمایش
12.2781.2700.001*پس آزمون
15.3331.4950.001*پیگیری

پیش آزمونروابط با همتایانکنترل
0.1051.2361.000پس آزمون
0.5261.4551.000پیگیری

ــد  ــان می ده ــدول5( نش ــی در )ج ــی بونفرون ــون تعقیب ــج آزم نتای
در گــروه آزمایــش تفــاوت معنــاداری بیــن مرحلــه ی پیــش 
پیگیــری                                      و   )d=12/27،  p>0/05( پس آزمــون  بــا  آزمــون 
ــی  ــرل تفاوت ــا در گــروه کنت )d=15/33 ،p>0/05( وجــود دارد. ام

ــا پس آزمــون و پی گیــری مشــاهده  ــه ی پیش ازمــون ب بیــن مرحل
ــه در  ــس آمیخت ــل واریان ــون تحلی ــج آزم ــه نتای نمی شــود. در ادام

ــود. ــه می ش ــدری ارائ ــار قل ــر رفت ــورد متغی م

جدول 5: نتایج تحلیل واریانس مختلط 3×2 به منظور بررسی نمره رفتار قلدری
اندازه اثرمعناداری  Fمقدارمیانگین مجذوراتدرجه آزادیمجموع مجذوراتمنبع واریانس
1554/15411554/154734/0420/0010/954اثر اصلی گروه

74/104352/117خطا
2879/7071/8251578/176481/5510/0010/932اثر اصلی سه مرحله ی اجرا

---209/302702/990خطا
1961/8691/8251075/170328/0680/0010/904اثر تعاملی گروه× سه مرحله ی اجرا
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نتایــج )جــدول5( نشــان می دهــد کــه اثــر اصلــی گــروه 
)F )35.1( =734/042، p>0/05، Ƞ=0/954( بــرای رفتــار قلــدری 
معنــادار می باشــند. یعنــی بیــن دو گــروه از نظــر میانگیــن رفتــار 
قلــدری تفــاوت معنــاداری وجــود دارد. نتایــج جــدول فــوق نشــان 
ــون و  ــون، پس آزم ــه ی پیش آزم ــه مرحل ــی س ــر اصل ــد اث می ده
پیگیــری )F )1/825 .70( =481/551، p>0/05، Ƞ=0/932( و 
 )F )1/825 .70( =328/068، p>0/05، Ƞ=0/904( ــی ــر تعامل اث

ــدری در ســه  ــار قل ــن نمــرات رفت ــی بی ــه عبارت ــادار اســت. ب معن
ــا لحــاظ کــردن  ــری ب ــه ی پیش آزمــون، پس آزمــون و پیگی مرحل
ــاداری وجــود  گروه هــای مختلــف آزمایــش و کنتــرل تفــاوت معن
ــی  ــون تعقیب ــاوت از آزم ــن تف ــاداری ای ــی معن ــرای بررس دارد. ب
ــاهده         ــدول5( مش ــج آن در )ج ــه نتای ــد ک ــتفاده ش ــی اس بونفرون

مــی شــود. 

جدول 6: نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی برای مقایسه نمرات رفتار قلدری در سه مرحله ی پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری در گروه آزمایش و کنترل
معناداریخطای استانداردتفاوت میانگین )I – J(مرحله Jمرحله Iمتغیرگروه

پیش آزمونرفتار قلدریآزمایش
19/8890/5720/001*پس آزمون
19/5560/6510/001*پیگیری

پیش آزمونرفتار قلدریکنترل
1/6320/5570/018*پس آزمون
2/1580/6340/005*پیگیری

نتایــج آزمــون تعقیبــی بونفرونــی در )جــدول6( نشــان مــی دهــد 
در گــروه آزمایــش تفــاوت معنــاداری بیــن مرحلــه ی پیــش آزمــون 
 ،p>0/05( پیگیــری  و   )d=19/88،  p>0/05( پس آزمــون  بــا 
ــاداری  ــاوت معن ــز تف ــرل نی ــروه کنت ــود دارد. در گ d=19/55( وج
 )d=1/63، p>0/05( بیــن مرحلــه ی پیــش آزمــون بــا پس آزمــون
و پیگیــری )d=2/15 ،p>0/05( وجــود دارد امــا همانطــور کــه در 
)جــدول4( دیدیــم ســیر نزولــی نمــرات از پیــش آزمــون تــا پــس 
ــرل  ــه گــروه کنت ــری در گــروه آزمایــش نســبت ب آزمــون و پیگی

بیشــتر اســت. 

بحث 
مطالعــه حاضــر نشــان داد کــه برنامه آموزشــی پیشــگیری از قلدری 
مبتنــی بــر دیــدگاه الویــس باعــث بهبــود روابــط بــا همتایــان در 
ــج پژوهــش  )38( و  ــا نتای ــه ب ــن یافت ــدر می شــود. ای ــودکان قل ک
)39( همســو بــود. قلــدری در اصــل ناشــی از عــدم توانایــی کودک 
ــان  ــا همتای ــط ب ــدم رواب ــت )18( و ع ــان اس ــا همتای ــط ب در رواب
احتمــال رفتارهــای قلدرانــه را در کــودکان افزایــش می دهــد 
)19(. در واقــع بــه نظــر می رســد وقتــی خواســته ها در یــک 
ــودکان  ــای ک ــا و توانایی ه ــتر از مهارته ــی بیش ــت اجتماع موقعی
زورگــو بــرای ایجــاد و حفــظ یــک ارتبــاط دوســتانه بــا همســاالن 
اســت و آنهــا قــادر نیســتند از کلمــات و رفتارهــای موثــر در رابطــه 
بــا همســاالن اســتفاده کننــد و در نتیجــه از رفتارهــای نامناســب 
ــارت  ــوزش مه ــت آم ــن جه ــه همی ــد )40(. ب ــی کنن ــتفاده م اس
ــای  ــد رفتاره ــدر، می توان ــودکان قل ــه ک ــی ب ــت یاب ــای دوس ه
قلدرانــه ایــن کــودکان را کاهــش دهــد )25 ،26( چنانچــه اشــاره 

شــده، OBPP بــر کاهــش رفتارهــای قلدرانــه از طریــق تقویــت 
ــا همتایــان متمرکــز اســت )29(. روابــط ب

ــد  ــر تاکی ــه حاض ــس مطالع ــدری الوی ــگیری از قل ــه پیش در برنام
زیــادی بــر بســیاری از مهــارت هــای اساســی بــرای بهبــود روابــط 
بــا همتایــان شــده اســت. بــه نظــر می رســد کــه محتــوای آمــوزش 
تعــدادی از جلســات، بــرای مثــال جلســه چهــارم )افزایــش آگاهــی 
ــای  ــخیص ویژگی ه ــایی و تش ــدن، شناس ــی ش ــرات قربان از تأثی
ــارت  ــوزش مه ــم )آم ــی شــدن(، ده ــم قربان ــی و عائ ــرد قربان ف
ــر  ــت در براب ــارت در مقاوم ــاالن و مه ــا همس ــاط ب ــراری ارتب برق
فشــارهای منفــی دوســتان(، یازدهــم )آشــنایی بــا مفاهیــم 
ــاط  ــراری ارتب ــیزدهم )برق ــی( و س ــت گروه ــتانه و ذهنی نوع دوس
ســالم بــا همکاســی ها و شــیوه متوقف ســازی اســتفاده از 
ــه  ــک ب ــش را در کم ــترین نق ــب( بیش ــتعار نامناس ــای مس نام ه
کــودکان بــرای ایجــاد و حفــظ یــک دوســتی پایــدار بــا همســاالن 
ــه  ــدول2( برنام ــل از )ج ــای حاص ــا یافته ه ــق ب ــته اند. مطاب داش
پیشــگیری از رفتــار قلــدری OBPP توانســت بــه کــودکان 
کمــک کنــد تــا بــا همتایــان خــود به صــورت بــا عاطفــه، دوســتانه 
ــه ارتبــاط برقــرار کننــد، زمانــی کــه واکنــش دوســت  و یاری گران
ــورت  ــد، در ص ــح بخواهن ــد، از او توضی ــی کنن ــود را درک نم خ
مخالــف بــودن بــا همبــازی خــود در یــک بــازی، احساســات خــود 
را بــه شــکل مســتقیم و واضــح و دوســتانه ابــراز کننــد. یــاد گرفتند 
ــا و  ــد، در فعالیت ه ــکاری کنن ــود هم ــگان خ ــا هم ــه ب ــا چگون ت
بازی هــا مشــارکت کننــد، همــدردی نشــان دهنــد، محبــت خــود 

ــراز کننــد.  ــراز کننــد، و عقایــد خــود را اب را اب
ــه  ــه برنام ــان داد ک ــر نش ــش حاض ــه دوم پژوه ــی فرضی بررس
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پیشــگیری از قلــدری الویــس به طــور معنــاداری رفتارهــای قلدری 
ــه حاضــر  ــن یافت ــن تبیی دانش آمــوزان را کاهــش داده اســت. اولی
در واقــع همــان نتایــج مربــوط بــه فرضیــه اول یعنــی تاثیــر ایــن 
ــل  ــه دلی ــرا ک ــت. چ ــان اس ــا همتای ــط ب ــود رواب ــر بهب ــه ب برنام
ــا  ــط ب ــودک در رواب ــی ک ــدم توانای ــه، ع ــای قلدران ــی رفتاره اصل
همتایــان اســت )18، 19(. از آنجایــی کــه ایــن کــودکان بــرای حل 
مشــکات خــود در موقعیت هــای اجتماعــی از مهــارت هــای الزم 
برخــوردار نیســتند تــاش مــی کننــد تــا بــا پرخاشــگری و اعمــال 
زور بــه دیگــران، بــه گونــه ای مشــکل خــود را رفــع کننــد. از این رو 
شــاید بتــوان گفــت آمــوزش مهارت هــای حــل مســئله در برنامــه 
ــرد  ــک ک ــودکان کم ــن ک ــه ای ــس ب ــدری الوی ــگیری از قل پیش
ــه جــای اســتفاده از ابزارهــا و روش هــای نامناســب هماننــد  ــا ب ت
ــد مشــکات  ــول بتوان ــل قب ــه شــکل درســت و قاب ــی، ب زورگوی

خــود را برطــرف ســازد.
همچنیــن، بــه نظــر می رســد تاکیــد برنامــه پیشــگیری از قلــدری 
ــه در  ــودکان )ک ــی در ک ــای همدل ــرورش مهارته ــر پ ــس ب الوی
مطالعــه حاضــر بــه طــور ویــژه و در جلســه چهــارم برنامــه بــه آن 
پرداختــه شــد( را مــی تــوان یکــی دیگــران دالیــل تبییــن کننــده 
تاثیــر ایــن برنامــه بــر کاهــش رفتارهــای قلــدری کودکان دانســت 
ــی  ــطح همدل ــدر از س ــودکان قل ــه ک ــد ک ــان داده ش ــه نش چراک
ــی  ــه توانای ــی ب ــتند )41، 42( همدل ــوردار هس ــری برخ ــن ت پایی
ــه کــردن و فهــم احساســات ســایرین اشــاره  ــرای تجرب انســان ب
دارد. نبــود همدلــی در کــودکان قلــدر باعــث مــی شــود که آســیبی 
کــه از طریــق رفتــار خــود بــه دیگــران وارد مــی کننــد، بــرای آنهــا 
اهمیتــی نداشــته باشــد. بــه همیــن خاطــر مرتبــاً مرتکــب اقدامــات 
ــت،                                                                               ــدر اس ــودکان قل ــاخص ک ــن ش ــه مهمتری ــز ک ــونت آمی خش

مــی شــوند )41(.

نتیجه گیری
جنانچــه اشــاره شــد، نتایــج پژوهــش هــای انجــام شــده در داخــل 
کشــور حاکــی از بــاال بــودن شــیوع قلــدری در بیــن دانــش آموزان 
اســت. از طرفــی مــروری بــر پژوهــش هــای اشــاره شــده بیانگــر 
ــا  ــددی از بیماریه ــی متع ــای منف ــدری پیامده ــه قل ــت ک آن اس

ــرد  ــرای ف ــی را ب ــت تحصیل ــا اف ــناختی ت ــاالت روان ش و اخت
ــال دارد  ــه دنب ــی ب ــن قلدر/قربان ــی و همچنی ــودک قربان ــدر، ک قل
کــه همگــی آنهــا لــزوم توجــه بیــش از بیــش بــه ایــن گــروه از 
کــودکان و تدویــن و اجــرای برنامــه هــای آموزشــی اثربخــش را 
ــتفاده از  ــه اس ــان داد ک ــازد. پژوهــش حاضــر نش ــی س ــرح م مط
 )OBPP( برنامــه پیشــگیری از قلــدری مبتنــی بر دیــدگاه الویــس
مــی توانــد یکــی از برنامــه هــای اثربخــش و کارآمــد بــرای کمک 
بــه ایــن گــروه از کــودکان باشــد. بنابرایــن اســتفاده از ایــن روش 
بــرای پیشــگیری و یــا درمــان کــودکان قلــدر، بــه روان شناســان و 
مشــاوران مدرســه پیشــنهاد مــی شــود. همچنیــن پژوهــش حاضــر 
محــدود بــه دانش آمــوزان پســر در مقطــع ابتدایــی بــوده اســت کــه 
لــزوم احتیــاط در تعمیم دهــی نتایــج را مطــرح می ســازد. پیشــنهاد 
می شــود پژوهش هــای آتــی اثربخشــی برنامــه پیشــگیری از 
ــا ویژگی هــای جمعیــت  ــدر ب ــدری الویــس را روی کــودکان قل قل
شــناختی متفــاوت )بــه لحــاظ جنســیت، ســن و مقطــع تحصیلــی( 

مــورد بررســی قــرار دهنــد.

سپاسگزاری
پژوهــش حاضــر حاصــل پایان نامــه دکتری در رشــته روان شناســی 
تربیتــی بــود. همچنیــن پژوهشــگران مطالعــه حاضــر بر خــود الزم 
می داننــد تــا از مــدارس ابتدایــی شــهر یــزد بــه خاطــر همــکاری 
ــد گان در  ــرکت کنن ــی ش ــن تمام ــش و همچنی ــرای پژوه در اج

مطالعــه، تشــکر و قدردانــی نماینــد.
ایــن پژوهــش برگرفتــه از پایــان نامه دکتــرا در گرایش روانشناســی 
تربیتــی اســت کــه بــا کــد تصویــب 23820702952013 و 
کــد IRCT 39268 توســط ســازمان مرکــزی دانشــگاه آزاد 
ــان از مســاعدت های  ــه تصویــب رســیده اســت. در پای اســامی ب
ــن  ــه در ای ــزد ک ــتان ی ــرورش اس ــوزش و پ ــت اندرکاران آم دس
ــردد. ــی گ ــگذاری م ــه سپاس ــد صمیمان ــاری نموده ان ــش ی پژوه
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نویسندگان هیچ گونه تضاد منافعی ندارند.
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