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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 پدیــدهای بســیار شــایع اســت و بــرای افــراد درگیــر در آن عواقــب روانشــناختی شــدیدی بــه بــار م ـیآورد .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 ( )Olweusبــر 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
را تمامــی دانشآمــوزان پســر قلــدر مــدارس ابتدایــی شــهر یــزد در ســال تحصيلــي  1396-97تشــکيل میدهــد .روش نمونهگيــري
خوشـهاي چنــد مرحلـهاي بــود کــه در طــي دو مرحلــه صــورت گرفــت و  37دانــش آمــوز قلــدر انتخــاب و در قالــب دو گــروه آزمایــش
( 18نفــر) و کنتــرل ( 19نفــر) بــه شــکل تصادفــی قــرار داده شــدند .گــروه آزمایــش برنامــه آموزشــی پیشــگیری از قلــدری الویــس را طــی
 15جلســه  90دقیقــه ای (هفتــه ای  2جلســه) دریافــت کــرد .بــرای گــروه کنتــرل مداخلــه ای صــورت نگرفــت .جهــت گــردآوری داده هــا
از پرسشــنامه تجديدنظــر شــده قلــدر /قربانــي الویــس ( ،)Olweusمقیــاس ســنجش روابــط همتایــان ریجبــی و اســلی (Rigby and
 )Sleeو روش جامعهســنجي داج و همــکاران ( )Dodge et alاســتفاده شــد.
یافتههــا :نتایــج تحلیــل واریانــس مختلــط نشــان داد برنامــه آموزشــی پیشــگیری الویــس بــه طــور معنــاداری روابــط بــا همتایــان
( )p>0/05کــودکان قلــدر را افزایــش ( )p>0/05و رفتارهــای قلــدری ایــن کــودکان را کاهــش داده اســت ( )p>0/05و ایــن تاثیــر بــرای
هــر دو متغیــر روابــط بــا همتایــان ( )p>0/05و رفتارهــای قلدرانــه ( )p>0/05تــا مرحلــه پیگیــری پایــدار بــوده اســت.
نتیجــه گیــری :پژوهــش حاضــر نشــان داد کــه اســتفاده از برنامــه پیشــگیری از قلــدری مبتنــی بــر دیــدگاه الویــس ( )OBPPمیتواند
یکــی از برنامههــای اثربخــش و کارآمــد بــر روابــط کــودکان قلــدر بــا همتایــان و رفتارهــای قلــدری آنهــا باشــد.
کلیدواژه ها :برنامه پیشگیری از قلدری الویس ،روابط با همتایان ،رفتارهای قلدری ،دانشآموزان ابتدایی.
تمامی حقوق نشر برای انجمن علمی پرستاری ایران محفوظ است.

مقدمه
قریــب بــه چهــار دهــه اســت کــه پدیــده قلــدری وقربانیشــدن
در مــدارس بــه عنــوان یــک معضــل اجتماعــی شناســایی و مــورد
توجــه واقــع شــده اســت کــه بــه شــکل جــدیمیتوانــد زندگــی
و عملکــرد تحصیلــی تعــداد زیــادی از دانشآمــوزان درگیــر در آن
را تحتالشــعاع قــرار دهــد و از ایــن رو بــه یکــی از نگرانیهــای
جــدی حــوزه تعلیــم و تربیــت در بســیاری از کشــورها تبدیــل
گردیــده اســت .آمارهــای مختلــف در طــول دهههــای اخیــر نیــز

حاکــی از شــیوع جهانــی قلــدری و بــه دنبــال آنقربانیشــدن در
مــدارس اســت ( .)1بــرای مثــال پژوهــش  Nansel et alدر 25
کشــور جهــان و بــر روی  110/000دانشآمــوز مقطــع ابتــدای
( 6تــا  10ســال) نشــان داد کــه شــیوع رفتــار قلدرانــه در مــدارس
کشــورهای مختلــف جهــان متفــاوت اســت و از  % 9در ســوئد تــا
 % 54در لیتوانــی متغیــر اســت ( .)2نتایــج پژوهــش هــای انجــام
شــده در داخــل کشــور نیــز حاکــی از بــاال بــودن شــیوع ایــن
پدیــده در بیــن دانــش آمــوزان اســت .نتایــج پژوهــش مظاهــری
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و همــکاران نشــان داد کــه حــدود  %80دانــش آمــوزان معتقــد بــه
وجــود قلــدری %40.9 ،دانــش آمــوزان بــه عنــوان شــاهد قلــدری،
 % 33.3قربانــی قلــدری و  %9.8بــه عنــوان قلــدر و  %16آنــان
ترکیبــی از ایــن حــاالت را تجربــه کردنــد ( .)3در پژوهــش لطفــی
نیــز شــیوع قلــدری در بیــن دانش آمــوزان  10تــا  14ســال%38/4 ،
گــزارش شــده اســت ( .)4همچنیــن مطالع ـهی Vaillancourt
نشــان داد کــه در مجمــوع شــیوع پدیــده قلــدری در بیــن دانــش
آمــوزان پســر شــایعتر اســت (.)5
در تعریــف قلــدری معمــو ًال از ســه شــاخص یــا معیــار عمــدی
بــودن ،عــدم تعــادل قــدرت و تکرارپذیــری اســتفاده مــی شــود
( .)6بــه عبــارت دیگــر ،قلــدري کــردن نوعــي رفتــار ســلطهجويانه
اســت کــه در آن فــرد يــا افــرادي همســال ،فــردي ديگــر را
بهصــورت عمــدي ،مکــرر و مــداوم ،در شــرايطي کــه نوعــي
عــدم تعــادل قدرتــي وجــود دارد ،در معــرض آســيبهاي روانــي،
کالمــي و جســماني قــرار ميدهنــد ( .)8 ,7قلــدری دارای اشــکال
متعــددی اســت کــه میتــوان آنهــا در دو دســته قــرار داد)1 :
قلــدری مســتقیم یــا آشــکار (محرومیــت فیزیکــی؛ کالمــی؛
گرفتــن یــا تخریــب امــوال؛ و ســایبری) )2 ،قــدری غیرمســتقیم
یــا پنهــان (غیبــت و بدگویــی ،شکســتن رازهــا و شــایعه پراکنــی؛
ارتباطــی؛ و ســایبری) (.)9
مــروری بــر پژوهشهــای انجــام شــده حاکــی از آن اســت کــه
قلــدری پیامدهــای منفــی متعــددی را بــرای فــرد قلــدر ،کــودک
قربانــی و همچنیــن قلدر/قربانــی (یعنــی کودکــی کــه هــم
قربانــی قلــدری بــوده اســت و هــم رفتارهــای قلدرانــه داشــته
اســت) ،بــه دنبــال دارد .مشــکالت مربــوط بــه ســامت روانــی
( ،)11 ,10روابــط بــا همتایــان ( ،)12فکــر کــردن بــه خودکشــی
( ،)13اختــال اســترس پــس از ســانحه (Post- Traumatic
 ،)14( )Stress Disorderتــرس از رفتــن بــه مدرســه ()15
و مشــکل در تمرکــز کــردن و افــت تحصیلــی ( )15از جملــه
مهمتریــن تاثیــرات رفتــار قلدرانــه بــر فــرد قربانــی قلــدری اســت.
همچنیــن نشــان داده شــد کــه افســردگی و بیماریهــای روان تنــی
در کــودکان قلــدر بــاال اســت ( )16و همچنیــن ایــن کــودکان در
دوس ـتیابی و ایجــاد یــک رابطــه دوســتانه پایــدار مشــکل دارنــد
کــه در نهایــت منجــر بــه بــروز رفتارهــای ضــد اجتماعــی آنهــا
در بزرگســالی میشــود ( .)15گــروه دیگــری از مطالعــات نشــان
دادنــد کــه کــودکان قلــدر /قربانــی دارای خودپنــداره منفی هســتند
( )17و از بیماریهــای روان تنــی رنــج میبرنــد (.)16
قلــدری در اصــل ناشــی از عــدم توانایــی کــودک در روابــط بــا
همتایــان ( )Peer relationshipاســت ( )18و عــدم روابــط
بــا همتایــان احتمــال رفتارهــای قلدرانــه را در کــودکان افزایــش
میدهــد ( .)19روابــط بــا همتایــان ،بــه روابطــی اشــاره دارد کــه

بیــن افــراد همگــن ،یعنــی افــرادی کــه از لحــاظ مهــارت ،ســطح
آموزشــی و یــا موقعیتــی برابــر باشــند ،شــکل میگیــرد ( )20کــه
لزوم ـ ًا ه ـ م ســن و ســال نیســتند ( .)21در واقــع کــودکان قلــدر
در ایجــاد و حفــظ یــک دوســتی پایــدار مشــکل دارنــد ()23 ,22
و آمــوزش دوســتیابی بــه کــودکان قلــدر ،میتوانــد رفتارهــای
قلدرانــه ایــن کــودکان را کاهــش دهــد ( .)26-24در ایــن زمینــه
برنامههــا و راهبردهــای متعــددی بــرای پیشــگیری و یــا کنتــرل
قلــدری طراحــی شــده اســت کــه یکــی از معروفتریــن آنهــا
برنام ـهای اســت کــه بــر اســاس دیــدگاه الویــس طراحــی شــده
اســت کــه بــه برنامــه پیشــگیری از قلــدری الویــس (Olweus
 (Bullying Prevention Program (OBPPمعــروف
اســت OBPP .اولیــن روش نظامنــد بــرای پیشــگیری از
قلــدری دانشآمــوزان در مدرســه اســت ( .)27فراتحلیــل
 Gaffney et alنشــان داد کــه برنامــه  OBPPدر مقایســه
بــا ســایر برنامههــای پیشــگیری از قلــدری (یعنــی ســه برنامــه
 )KiVa, NoTrap,ViSCاثربخشتــر بــوده اســت (.)27
هــدف  OBPPبهبــود محیــط مدرســه بــرای کاهــش رفتارهــای
قلدرانــه موجــود در مدرســه اســت (.)28
 OBPPبــر کاهــش رفتارهــای قلدرانــه از طریــق تقویــت روابــط
بــا همتایــان متمرکــز اســت ( .)29برنامــه مبتنــی بــر دیــدگاه
الویــس مبتنــی بــر جهــار اصــل کلیــدی اســت )1 :توجــه مثبــت و
همــراه بــا محبــت بــه دانــش آمــوزان )2 ،تعییــن محدودیتهــا بــر
رفتارهــای غیرقابــل قبــول دانشآمــوزان )3 ،اســتفاده از پیامدهــای
منظــم و غیــر پرخاشــگرانه و  )4رفتــار کــردن بــه شــکل یــک
الگــوی مثبــت و مقتــدر ( .)30مطالعــات متعــددی اثربخشــی
برنامــه پیشــگیری از قلــدری الویــس را در کاهــش رفتارهــای
قلدرانــه و همچنیــن قربانــی شــدن مــورد مطالعــه قــرار دادنــد.
یــک مطالعــه طولــی نشــان داد کــه اثربخشــی برنامــه OBPP
بــرای پیشــگیری و کنتــرل قلــدری دانشآمــوزان مقطــع ابتدایــی،
بــرای  2تــا  8ســال نیــز پایــدار بــوده اســت ( .)9میــزان اثربخشــی
ایــن برنامــه در کشــورها و فرهنگهــای مختلــف ،متفــاوت بــوده
اســت .بــرای مثــال در آمریــکا میــزان موفقیــت برنامــه OBPP
در کاهــش ارتــکاب بــه قلــدری  %25و کاهــش میــزان قربانــی
شــدن  %11بــوده اســت امــا در نــروژ ایــن برنامــه توانســته اســت
 %35از میــزان قلــدری و  %29از میــزان قربانــی شــدن را کاهــش
دهــد ( .)16پژوهشــگران دلیــل ایــن تفــاوت را بــه روششناســی
پژوهــش ( )16و همچنیــن تفاوتهــای فرهنگــی و اجتماعــی
( )27نســبت دادنــد .از ایــن رو و بــا توجــه بــه عــدم ناهســویی
در پژوهشهــای پیشــین و همچنیــن نقــش بافــت فرهنگــی و
اجتماعــی در اثربخشــی برنامــه  ،OBPPهــدف 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.

 :))Questionnaire (PRQایــن پرسشــنامه در ســال 1993
توســط  Rigby & Sleeبــه منظــور بررســی روابــط همتایــان
کــودکان مقطــع ابتدایــی تهیــه و تنظیــم شــده اســت و یــک
پرسشــنامه خودگزارشدهــی اســت کــه توســط کــودک تکمیــل
میگــردد و مشــتمل بــر  20ســوال اســت و دریــک مقیــاس
لیکرتــی از  1تــا  5نمــره گــذاری میشــود و حداقــل و حداکثــر
نمــره از  16تــا  46اســت ( Griffin and Gross .)32معتقدنــد
کــه ایــن پرسشــنامه یکــی از پــر کاربردتریــن پرسشــنامههای
موجــود در زمینــه ســنجش زورگویــی مــی باشــد و ابــزاري معتبــر
بــراي کاربــرد در پژوهشهــای روانشــناختی و فعالیتهــای
بالينــي اســت و نــه تنهــا در اســترالیا بلکــه در ایــاالت متحــده نیــز
بــه منظــور شــیوع تخمینــی زورگویــی در مــدارس بــه کار مـیرود
( .)32،33در پژوهــش طباییــان و همــکاران ســاختار عاملــي،
پايايــي ،روايــي و روايــي تشــخيصي مقيــاس ســنجش روابــط
همتایــان ( )PRQروی کــودکان مقطــع ابتدايــي مــورد بررســی
قــرار گرفــت .در ایــن پژوهــش ضريــب آلفــاي کرونبــاخ در گــروه
بهنجــار در ســه زيرمقيــاس مطلــوب و معنــادار بــه دســت آمــد.
نتايــج حاصــل از بررســي روايــي همگــرا نیــز حاکــي از آن بــود
کــه ایــن مقيــاس همگرايــي بااليــي را بــا «فــرم کوتاه پرسشــنامه
ســنجش ارزيابــي روابــط بــا همگنــان ( »)BPEIدارد .ضریــب
آلفــای کرونبــاخ بــه ترتیــب در ســطح زیرمقیــاس زورگویــی ()./73
و قربانــی در گــروه بهنجــار ( )./70چــون از معیــار  ./7باالتــر
گــزارش شــده اســتف مطلــوب اســت (طبائیــان.)32
پرسشــنامه تجديدنظــر شــده قلــدر /قربانــي الويــس ( :)BVQاين
پرسشــنامه در ســال  1983توســط الويــس در رابطــه بــا برنامــه
ملــي مقابلــه بــا قلــدري در نــروژ ســاخته شــده اســت .هــدف
ايــن پرسشــنامه تشــخيص فــرد قلــدر و قربانــي اســت کــه بــا
روش خودگزارشدهــي تکميــل ميشــود ( .)34فــرم تجديدنظــر
شــده ايــن پرسشــنامه شــامل  38آیتــم خودگزارشــی اســت کــه
شــامل ســئواالتی در مــورد درگیــری در قلــدری ،نگــرش نســبت
بــه قلــدری و جــو مدرســه اســت .بنابرايــن هنــگام پاســخ گويــي
بايــد از دو مــاه پيــش تاکنــون در نظــر گرفتــه شــود .ايــن ابــزار
بهطــور معمــول بــراي دانشآمــوزان ســوم ابتدايــي تــا دوازدهــم
اســتفاده ميشــود .نمرهگــذاري ايــن پرسشــنامه در مقيــاس پنــج
درجـهاي ليکــرت اســت کــه آزمودنــي ميــزان موافقــت خــود را بــا
توجــه بــه درجــات"در دومــاه گذشــته اتفــاق نيافتــاده اســت (،")1
"فقــط يــک يــا دوبــار در مــاه (" ،")2دو يــا ســ ه بــار در مــاه
(" ،")3حــدود يــکبــار در هفتــه ( ")4و "چنــدبــار در هفتــه (")5
مشــخص ميکنــد .همچنيــن در هــر ســوال نقطــه بــرش "دو يــا
ســه بــار در مــاه" گــزارش شــده اســت .بدیــن ترتیــب مهمتریــن
روش اســتفاده شــده بــرای طبقــه بنــدی قربانــی هــا و قلدرهــا

روش کار
پژوهــش حاضــر از نــوع آزمایشــی بــا طــرح پیــش آزمــون /پــس
آزمــون  /پیگیــری بــا گــروه کنتــرل میباشــد .جامعــه آمــاري
پژوهــش شــامل کليــه دانشآمــوزان پســر قلــدر مــدارس ابتدایــی
شــهر یــزد در ســال تحصيلــي  1396-97تشــکيل میدهــد .شــيوه
نمونهگيــري ايــن پژوهــش خوش ـهاي چنــد مرحل ـهاي بــود کــه
طــي دو مرحلــه صــورت گرفــت .ابتــدا از کليــه مــدارس ابتدایــی
شــهر یــزد چنــد مدرســه بهصــورت تصادفــي انتخــاب شــدند.
ســپس بهمنظــور غربالگــری اولیــه ،بــا مراجعــه بــه کالسهــاي دو
پايـهي چهــارم و پنجــم ،جامعـ ه ســنجي بيــن تمامــي افــراد حاضر
در کالس اجــرا شــد .در بررســي جامع ه ســنجي ()Sociometry
بــر اســاس روش  Dodge et alاز دانشآمــوزان يــک کالس
ميخواهنــد از ميــان همکالســيهاي خــود چنــد نفــر را کــه
دوســت دارنــد و نيــز چنــد نفــر را کــه دوســت ندارنــد ،معرفــي
کننــد؛ يــا اينکــه همســاالن خــود را برحســب ميــزان همــکاري
درجهبنــدي نماينــد بــه نقــل از ( .)31در پژوهــش حاضــر از
آزمودنيهــا خواســته شــد تــا از بيــن همکالســيهاي خــود
ســه دانشآمــوز را کــه داراي ويژگيهــاي قلــدري هســتند
مشــخص نماينــد؛ ســپس پاســخهاي دانشآمــوزان اســتخراج
شــد و در نهايــت از بيــن تمــام دانشآموزانــي کــه بيشــترين
انتخــاب را بهعنــوان قلــدر داشــتند ،گــرو ه قلــدر انتخــاب شــد.
افــرادی کــه در ايــن مرحلــه تشــخيص قلــدر را گرفتنــد ،بــا
تمايــل بــههمــکاري بهعنــوان نمونــه انتخــاب شــدند .در نهایــت
 37دانــش آمــوز انتخــاب شــده در قالــب دو گــروه آزمایــش (18
نفــر) و کنتــرل ( 19نفــر) بــه شــکل تصادفــی گمــارش شــدند.
گــروه آزمایــش برنامــه آموزشــی پیشــگیری از قلــدری الویــس را
طــی 15جلســه  90دقیقــه (هفتــهای دو جلســه) دریافــت کــرد.
بــرای گــروه کنتــرل مداخلــه ای صــورت نگرفــت .عناویــن و
ســرفصلهای محتــوای ایــن جلســات در جــدول  1گــزارش شــد.
میــزان رفتارهــای قلــدری و روابــط بــا همتایــان شــرکت کننــدگان
دو گــروه ،پیــش از شــروع (بــه عنــوان پیــش آزمــون) ،بالفاصلــه
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
بررســی فرضیــه هــا از روش تحليــل واريانــس مختلــط (Mixed
 )Repeated Measureاســتفاده شــد .داده هــا بــه کمــک
نــرم افــزار  SPSS22تحلیــل شــد .بــرای گــردآوری داده هــا از
ابزارهــای زیــر اســتفاده شــد:
مقیــاس ســنجش روابــط همتایــان (Peer Relationships
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اســتفاده از اســتاندارد پیشــنهاد شــده توســط Solberg and
 Olweusبــرای هــر دو گــروه بــود :حداقــل دو یــا ســه بــار در
مــاه ( .)35آلفــاي کرونبــاخ مقيــاس قلــدري (ســواالت  )5-13برابر
بــا  0/87و بــراي مقيــاس قربانــي قلــدري (ســواالت  )25-33برابــر
بــا  0/86بــه دســت آمــده اســت ( )36همچنيــن روايــي و پایایــی

ايــن ابــزار در پژوهــش  Atik and Guneriمــورد ارزيابــي و
نتيجــه آن مطلــوب گــزارش شــده اســت ( .)37مالحظــات اخالقی
کــه در پژوهــش حاضــر بــه آن پرداختــه شــدند شــامل رازداری و
محرمانــه نگهداشــتن اطالعــات شــرکتکنندگان و ایجــاد اعتمــاد
و همدلــی در بیــن شــرکتکنندگان بــود.

جدول  :1سرفصلهای جلسات برنامه پیشگیری از قلدری الویس

جلسات

خالصه جلسات آموزشی

جلسه اول

مفهومسازی و توصیف قلدری و پیامدهای آن در عملکرد اجتماعی ،تحصیلی و روابط بین 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 غیر قلدری

جلسه چهارم

افزایش آگاهی از تأثيرات قربانی شدن ،شناسایی و تشخيص ویژگیهای فرد قربانی و عالئم قربانی شدن

جلسه پنجم

تشخيص موقعیتهایی که باعث پرخاشگری میشود .بيان راهبردهایی برای کنترل پرخاشگری

جلسه ششم

قلدری سایبری ،شایعهپراکنی در فضای سایبری ،سخنچینی بهصورت چهره به چهره و توقف شایعهپراکنی 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

جلسهیازدهم

آشنایی با مفاهيم نوعدوستانه و ذهنيت گروهی

جلسه دوازدهم

احترام گذاشتن به دیگران و اعتمادسازی در فضای سایبری و مکانهای دیگر

جلسه سیزدهم

برقراری ارتباط سالم با همکالسیها و شيوه متوقف سازی استفاده از نامهای مستعار نامناسب

جلسه چهاردهم

آموزش احترام به تفاوتها و کاهش تبعيض و تمایز

جلسه پانزدهم

فعالیتهای برگزارشده در جلسات آموزشی مرور شد .دانشآموزان در مورد شیوههای همکاری برای کاهش قلدری در مدرسه بحث کردند

ماتریــس کوواریانسهــا از آزمــون تحلیــل واریانــس مختلــط
(( )Mixed-design analysis of varianceاندازهگیــری
مکــرر -بینگروهــی) اســتفاده شــد کــه نتایــج آن در ادامــه ارائــه
میشــود.

یافته ها
شــاخصهای توصیفــی میانگیــن و انحــراف اســتاندارد آزمودنــی
هــای پژوهــش در متغیرهــای روابــط بــا همتایــان و رفتارهــای
قلــدری بــه تفکیــک گــروه هــای آزمایــش و کنتــرل در (جــدول)2
گــزارش شــد .پــس از بررســی مفروضــه نرمــال بــودن و همگنــی

جدول :2آماره های توصیفی متغیرهای پژوهش در گروه آزمایش و کنترل در مرحله پیش آزمون ،پس آزمون و پیگیری
متغیر

روابط با همتایان
رفتارهای قلدری

مرحله اجرا

گروه کنترل

گروه آزمایش

میانگین

انحراف استاندارد

میانگین

انحراف استاندارد

پیش آزمون

53/390

3/013

53/320

3/351

پس آزمون

41/111

4/377

53/210

2/973

پیگیری

38/055

5/115

52/789

4/565

پیش آزمون

37/440

1/504

38/530

1/645

پس آزمون

17/555

2/430

36/894

1/594

پیگیری

17/888

2/298

36/368

2/454

( ،)Z=0/810، p=0/528پسآزمــون رفتــار قلــدری (0/502
= ،)Z =0/583، pپیگیــری رفتــار قلــدری (=0/982، p=0/289
 ،)Zپیشآزمــون رابطــه بــا همتایــان (،)Z=0/572، p=0/465

بــرای ســنجش نرمــال بــودن متغیرهــای پژوهــش از آزمــون
کولموگــروف اســمیرنف اســتفاده شــد کــه نتایــج آن حاکــی از
نرمــال بــودن توزیــع متغیرهــای پیشآزمــون رفتــار قلــدری
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( )χ =16/052، p=0/024برقــرار نبــود بــرای پیشــگیری از خدشــه
بــه نتایــج آزمــون از اپســیلون گرینهــاوس گیســر در گــزارش
نتایــج اســتفاده شــد .در ادامــه نتایــج آزمــون تحلیــل واریانــس
آمیختــه  2*3بــرای مقایســهی دو گــروه در ســه مرحلــهی
پیشآزمــون ،پسآزمــون و پیگیــری بــرای متغیرهــای
پژوهــش ارائــه میشــود.

پسآزمــون رابطــه بــا همتایــان ( )Z=0/784، p=0/570و
پیگیــری رابطــه بــا همتایــان ( )Z=0/419، p=0/360بــود .بــرای
بررســی مفروض ـهی همگنــی ماتریــس کوواریانسهــا از آزمــون
کرویــت موچلــی اســتفاده شــد کــه نتایــج حاکــی از برقــراری ایــن
مفروضــه در متغیــر رابطــه بــا همتایــان ()χ=5/400، p=0/557
بــود امــا از آنجــا کــه ایــن مفروضــه در مــورد متغیــر رفتــار قلدری

جدول :3نتایج تحلیل واریانس مختلط  2×3به منظور بررسی نمره روابط با همتایان

منبع واریانس

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

 Fمقدار

معناداری

اندازه اثر

اثر اصلی گروه

735/464

1

735/464

117/686

0/001

0/771

خطا

218/728

35

6/249

اثر اصلی سه مرحلهی اجرا

1284/672

2

642/336

44/729

0/001

0/561

خطا

1005/238

70

14/361

-

-

-

اثر تعاملی گروه× سه مرحلهی اجرا

1153/429

2

576/714

40/160

0/001

0/534

معنــادار اســت .بــه عبارتــی بیــن نمــرات روابــط بــا همتایــان در
ســه مرحلــهی پیشآزمــون ،پسآزمــون و پیگیــری بــا لحــاظ
کــردن گروههــای مختلــف آزمایــش و کنتــرل تفــاوت معنــاداری
وجــود دارد .بــرای بررســی معنــاداری این تفــاوت از آزمــون تعقیبی
بونفرونــی اســتفاده شــد کــه نتایــج آن در (جــدول )5مشــاهده
مــی شــود.

نتایــج (جــدول )3نشــان میدهــد کــه اثــر اصلــی گــروه
( )F )35,1( =117/686، p>0/05، Ƞ=0/771بــرای روابــط بــا
همتایــان معنــادار مــی باشــند .یعنــی بین دو گــروه از نظــر میانگین
روابــط بــا همتایــان تفــاوت معنــاداری وجــود دارد .نتایــج جــدول
فــوق نشــان میدهــد اثــر اصلــی ســه مرحلــهی پیشآزمــون،
پسآزمــون و پیگیــری ()2 ,70( =44/729، p>0/05، Ƞ=0/561
 )Fو اثــر تعاملــی ()F )70,2( =40/160، p>0/05، Ƞ=0/534

جدول :4نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی برای مقایسه نمرات روابط با همتایان در سه مرحلهی پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری در گروه آزمایش و کنترل
گروه

متغیر

مرحله I

آزمایش

روابط با همتایان

پیشآزمون

کنترل

روابط با همتایان

پیشآزمون

مرحله J

تفاوت میانگین ()I – J

خطای استاندارد

معناداری

پس آزمون

*12.278

1.270

0.001

پیگیری

*15.333

1.495

0.001

پس آزمون

0.105

1.236

1.000

پیگیری

0.526

1.455

1.000

بیــن مرحل ـهی پیشازمــون بــا پسآزمــون و پیگیــری مشــاهده
نمیشــود .در ادامــه نتایــج آزمــون تحلیــل واریانــس آمیختــه در
مــورد متغیــر رفتــار قلــدری ارائــه میشــود.

نتایــج آزمــون تعقیبــی بونفرونــی در (جــدول )5نشــان میدهــد
در گــروه آزمایــش تفــاوت معنــاداری بیــن مرحلــهی پیــش
آزمــون بــا پسآزمــون ( )d=12/27، p>0/05و پیگیــری
( )d=15/33 ،p>0/05وجــود دارد .امــا در گــروه کنتــرل تفاوتــی

جدول  :5نتایج تحلیل واریانس مختلط  2×3به منظور بررسی نمره رفتار قلدری

منبع واریانس

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

Fمقدار

معناداری

اندازه اثر

اثر اصلی گروه

1554/154

1

1554/154

734/042

0/001

0/954

خطا

74/104

35

2/117

اثر اصلی سه مرحلهی اجرا

2879/707

1/825

1578/176

481/551

0/001

0/932

خطا

209/302

70

2/990

-

-

-

اثر تعاملی گروه× سه مرحلهی اجرا

1961/869

1/825

1075/170

328/068

0/001

0/904
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معنــادار اســت .بــه عبارتــی بیــن نمــرات رفتــار قلــدری در ســه
مرحل ـهی پیشآزمــون ،پسآزمــون و پیگیــری بــا لحــاظ کــردن
گروههــای مختلــف آزمایــش و کنتــرل تفــاوت معنــاداری وجــود
دارد .بــرای بررســی معنــاداری ایــن تفــاوت از آزمــون تعقیبــی
بونفرونــی اســتفاده شــد کــه نتایــج آن در (جــدول )5مشــاهده
مــی شــود.

نتایــج (جــدول )5نشــان میدهــد کــه اثــر اصلــی گــروه
( )F )35,1( =734/042، p>0/05، Ƞ=0/954بــرای رفتــار قلــدری
معنــادار میباشــند .یعنــی بیــن دو گــروه از نظــر میانگیــن رفتــار
قلــدری تفــاوت معنــاداری وجــود دارد .نتایــج جــدول فــوق نشــان
میدهــد اثــر اصلــی ســه مرحلــهی پیشآزمــون ،پسآزمــون و
پیگیــری ( )F )1/825 ,70( =481/551، p>0/05، Ƞ=0/932و
اثــر تعاملــی ()F )1/825 ,70( =328/068، p>0/05، Ƞ=0/904

جدول  :6نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی برای مقایسه نمرات رفتار قلدری در سه مرحلهی پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری در گروه آزمایش و کنترل
گروه

متغیر

مرحله I

آزمایش

رفتار قلدری

پیشآزمون

کنترل

رفتار قلدری

پیشآزمون

مرحله J

تفاوت میانگین ()I – J

پس آزمون

19/889

*

0/572

پیگیری

19/556

*

0/651

0/001

پس آزمون

*1/632

0/557

0/018

پیگیری

*2/158

0/634

0/005

نتایــج آزمــون تعقیبــی بونفرونــی در (جــدول )6نشــان مــی دهــد
در گــروه آزمایــش تفــاوت معنــاداری بیــن مرحلـهی پیــش آزمــون
بــا پسآزمــون ( )d=19/88، p>0/05و پیگیــری (،p>0/05
 )d=19/55وجــود دارد .در گــروه کنتــرل نیــز تفــاوت معنــاداری
بیــن مرحلـهی پیــش آزمــون بــا پسآزمــون ()d=1/63، p>0/05
و پیگیــری ( )d=2/15 ،p>0/05وجــود دارد امــا همانطــور کــه در
(جــدول )4دیدیــم ســیر نزولــی نمــرات از پیــش آزمــون تــا پــس
آزمــون و پیگیــری در گــروه آزمایــش نســبت بــه گــروه کنتــرل
بیشــتر اســت.

خطای استاندارد

معناداری
0/001

شــده OBPP ،بــر کاهــش رفتارهــای قلدرانــه از طریــق تقویــت
روابــط بــا همتایــان متمرکــز اســت (.)29
در برنامــه پیشــگیری از قلــدری الویــس مطالعــه حاضــر تاکیــد
زیــادی بــر بســیاری از مهــارت هــای اساســی بــرای بهبــود روابــط
بــا همتایــان شــده اســت .بــه نظــر میرســد کــه محتــوای آمــوزش
تعــدادی از جلســات ،بــرای مثــال جلســه چهــارم (افزایــش آگاهــی
از تأثيــرات قربانــی شــدن ،شناســایی و تشــخيص ویژگیهــای
فــرد قربانــی و عالئــم قربانــی شــدن) ،دهــم (آمــوزش مهــارت
برقــراری ارتبــاط بــا همســاالن و مهــارت در مقاومــت در برابــر
فشــارهای منفــی دوســتان) ،یازدهــم (آشــنایی بــا مفاهيــم
نوعدوســتانه و ذهنيــت گروهــی) و ســیزدهم (برقــراری ارتبــاط
ســالم بــا همکالســیها و شــيوه متوقفســازی اســتفاده از
نامهــای مســتعار نامناســب) بیشــترین نقــش را در کمــک بــه
کــودکان بــرای ایجــاد و حفــظ یــک دوســتی پایــدار بــا همســاالن
داشــتهاند .مطابــق بــا یافتههــای حاصــل از (جــدول )2برنامــه
پیشــگیری از رفتــار قلــدری  OBPPتوانســت بــه کــودکان
کمــک کنــد تــا بــا همتایــان خــود به صــورت بــا عاطفــه ،دوســتانه
و یاریگرانــه ارتبــاط برقــرار کننــد ،زمانــی کــه واکنــش دوســت
خــود را درک نمــی کننــد ،از او توضیــح بخواهنــد ،در صــورت
مخالــف بــودن بــا همبــازی خــود در یــک بــازی ،احساســات خــود
را بــه شــکل مســتقیم و واضــح و دوســتانه ابــراز کننــد .یــاد گرفتند
تــا چگونــه بــا همــگان خــود همــکاری کننــد ،در فعالیتهــا و
بازیهــا مشــارکت کننــد ،همــدردی نشــان دهنــد ،محبــت خــود
را ابــراز کننــد ،و عقایــد خــود را ابــراز کننــد.
بررســی فرضیــه دوم پژوهــش حاضــر نشــان داد کــه برنامــه

بحث
مطالعــه حاضــر نشــان داد کــه برنامه آموزشــی پیشــگیری از قلدری
مبتنــی بــر دیــدگاه الویــس باعــث بهبــود روابــط بــا همتایــان در
ش ( )38و
کــودکان قلــدر میشــود .ایــن یافتــه بــا نتایــج پژوه ـ 
( )39همســو بــود .قلــدری در اصــل ناشــی از عــدم توانایــی کودک
در روابــط بــا همتایــان اســت ( )18و عــدم روابــط بــا همتایــان
احتمــال رفتارهــای قلدرانــه را در کــودکان افزایــش میدهــد
( .)19در واقــع بــه نظــر میرســد وقتــی خواســتهها در یــک
موقعیــت اجتماعــی بیشــتر از مهارتهــا و تواناییهــای کــودکان
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
اســتفاده مــی کننــد ( .)40بــه همیــن جهــت آمــوزش مهــارت
هــای دوســت یابــی بــه کــودکان قلــدر ،میتوانــد رفتارهــای
قلدرانــه ایــن کــودکان را کاهــش دهــد ( )26، 25چنانچــه اشــاره
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و اختــاالت روان شــناختی تــا افــت تحصیلــی را بــرای فــرد
قلــدر ،کــودک قربانــی و همچنیــن قلدر/قربانــی بــه دنبــال دارد
کــه همگــی آنهــا لــزوم توجــه بیــش از بیــش بــه ایــن گــروه از
کــودکان و تدویــن و اجــرای برنامــه هــای آموزشــی اثربخــش را
مطــرح مــی ســازد .پژوهــش حاضــر نشــان داد کــه اســتفاده از
برنامــه پیشــگیری از قلــدری مبتنــی بر دیــدگاه الویــس ()OBPP
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 دانشآمــوزان پســر در مقطــع ابتدایــی بــوده اســت کــه

پیشــگیری از قلــدری الویــس به طــور معنــاداری رفتارهــای قلدری
دانشآمــوزان را کاهــش داده اســت .اولیــن تبییــن یافتــه حاضــر
در واقــع همــان نتایــج مربــوط بــه فرضیــه اول یعنــی تاثیــر ایــن
برنامــه بــر بهبــود روابــط بــا همتایــان اســت .چــرا کــه دلیــل
اصلــی رفتارهــای قلدرانــه ،عــدم توانایــی کــودک در روابــط بــا
همتایــان اســت ( .)19 ،18از آنجایــی کــه ایــن کــودکان بــرای حل
مشــکالت خــود در موقعیتهــای اجتماعــی از مهــارت هــای الزم
برخــوردار نیســتند تــاش مــی کننــد تــا بــا پرخاشــگری و اعمــال
زور بــه دیگــران ،بــه گونـهای مشــکل خــود را رفــع کننــد .از اینرو
شــاید بتــوان گفــت آمــوزش مهارتهــای حــل مســئله در برنامــه
پیشــگیری از قلــدری الویــس بــه ایــن کــودکان کمــک کــرد

لــزوم احتیــاط در تعمیمدهــی نتایــج را مطــرح میســازد .پیشــنهاد
میشــود پژوهشهــای آتــی اثربخشــی برنامــه پیشــگیری از
قلــدری الویــس را روی کــودکان قلــدر بــا ویژگیهــای جمعیــت
شــناختی متفــاوت (بــه لحــاظ جنســیت ،ســن و مقطــع تحصیلــی)
مــورد بررســی قــرار دهنــد.

تــا بــه جــای اســتفاده از ابزارهــا و روشهــای نامناســب هماننــد
زورگویــی ،بــه شــکل درســت و قابــل قبــول بتوانــد مشــکالت
خــود را برطــرف ســازد.
همچنیــن ،بــه نظــر میرســد تاکیــد برنامــه پیشــگیری از قلــدری
الویــس بــر پــرورش مهارتهــای همدلــی در کــودکان (کــه در
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
چراکــه نشــان داده شــد کــه کــودکان قلــدر از ســطح همدلــی
پاییــن تــری برخــوردار هســتند ( )42 ،41همدلــی بــه توانایــی
انســان بــرای تجربــه کــردن و فهــم احساســات ســایرین اشــاره
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 مرتبـ ًا مرتکــب اقدامــات
خشــونت آمیــز کــه مهمتریــن شــاخص کــودکان قلــدر اســت،
مــی شــوند (.)41

سپاسگزاری
پژوهــش حاضــر حاصــل پایاننامــه دکتری در رشــته روانشناســی
تربیتــی بــود .همچنیــن پژوهشــگران مطالعــه حاضــر بر خــود الزم
میداننــد تــا از مــدارس ابتدایــی شــهر یــزد بــه خاطــر همــکاری
در اجــرای پژوهــش و همچنیــن تمامــی شــرکت کننــدگان در
مطالعــه ،تشــکر و قدردانــی نماینــد.
ایــن پژوهــش برگرفتــه از پایــان نامه دکتــرا در گرایش روانشناســی
تربیتــی اســت کــه بــا کــد تصویــب  ۲۳۸۲۰۷۰۲۹۵۲۰۱۳و
کــد  IRCT ۳۹۲۶۸توســط ســازمان مرکــزی دانشــگاه آزاد
اســامی بــه تصویــب رســیده اســت .در پایــان از مســاعدتهای
دســتاندرکاران آمــوزش و پــرورش اســتان یــزد کــه در ایــن
پژوهــش یــاری نمودهانــد صمیمانــه سپاســگذاری مــی گــردد.
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