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Abstract
Introduction: Bullying is one of the most common forms of violence in schools during adolescence. 
The aim of this study was to determine the effectiveness of "bullying control" training on bullying of 
female students.
Methods: The method of the present study was quasi-experimental with pre-test, post-test and follow-
up with control group. The statistical population of this study included 320 high school students of 
Saadat School (District 1 of education in Qazvin province) in the academic year 2020-2021. Among 
them, 34 students were purposefully selected by considering the bullying scale score and inclusion 
and exclusion criteria and 17 people were divided into 2 groups by simple random method of lottery. 
The research instruments included a demographic questionnaire and the “Illinois Bullying Scale”. The 
content validity of the instruments was measured by qualitative method and the reliability by internal 
consistency method by calculating Cronbach's alpha coefficient. Data were collected after performing 8 
sessions of 90 minutes of training for the intervention group. Data were analyzed in SPSS .24. 
Results: The interactive effect of time and group on bullying (F=36.08, P=0.001, η2=0.530), victimization 
(F=15.93, P=0.001, η2=0.332) and fighting (F=19.05, P=0.001, η2=0.331) were significant at the level 
of 0.01.
Conclusions: Bullying control training is effective in reducing bullying, fighting and victimization of 
students. Therefore, it is recommended to apply the present education to other students in other schools 
and districts to reduce bullying and its consequences. 
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چکیده
مقدمــه: یکــی از اشــکال فراگیــر خشــونت در مــدارس كــه در ســنین نوجوانــی شــایع اســت، قلــدری اســت. هــدف پژوهــش حاضــر 

تعییــن اثربخشــی آمــوزش "كنتــرل قلــدری" بــر قلــدری دانــش آمــوزان دختــر بــود. 
روش کار: روش مطالعــه حاضــر نیمــه تجربــی بــا طــرح پیــش آزمــون، پــس آزمــون و پیگیــری بــا گــروه كنتــرل بــود. جامعــه آمــاری 
ایــن پژوهــش شــامل دانــش آمــوزان دبیرســتان دخترانــه دوره اول مدرســه ســعادت )ناحیــه یــک آمــوزش و پــرورش اســتان قزویــن( بــه 
تعــداد 320 تــن در ســال تحصیلــی 1400-1399 بــود. از میــان آن هــا تعــداد 34 تــن از دانــش آمــوزان بــه صــورت هدفمنــد بــا در نظــر 
گرفتــن نمــره مقیــاس قلــدری و مــالک هــای ورود و خــروج انتخــاب و بــه 2 گــروه 17 تــن بــه روش تصادفــی ســاده از نــوع قرعــه 
 )Illinois Bullying Scale( "كشــی تقســیم شــدند. ابــزار پژوهــش شــامل پرسشــنامه جمعیــت شــناختی و "مقیــاس قلــدری ایلینویــز
بــود. روایــی محتــوای ابزارهــا بــه روش كیفــی و پایایــی بــه روش همســانی درونــی بــا محاســبه ضریــب آلفــا كرونبــاخ انــدازه گیری شــد. 
پــس از اجــرای 8 جلســه بــه مــدت 90 دقیقــه آمــوزش بــرای گــروه مداخلــه، داده هــا جمــع آوری شــد. داده هــا در  نــرم افــزار اس پــی 

اس اس نســخه 24 تحلیــل شــد. 
 )F=15/93 ،P =0/001 ،2η=0/332( قربانــی ،)F=36/08 ،P=0/001 ،η2=0/530( یافتــه هــا: اثــر تعاملــی گــروه و زمــان بــر قلــدری

و نــزاع )F=19/05 ،P =0/001 ،2η=0/381( در ســطح 0/01 معنــادار بــود. 
نتیجــه گیــری: آمــوزش "كنتــرل قلــدری" در كاهــش قلــدری، نــزاع و قربانــی شــدن دانــش آمــوزان مؤثــر اســت. از ایــن رو، بــه 
كارگیــری آمــوزش حاضــر در مــورد ســایر دانــش آمــوزان در دیگــر مــدارس و مناطــق بــرای كاهــش قلــدری و پیامدهــای آن پیشــنهاد 

مــی شــود.
کلیدواژه ها: قلدری، كنترل قلدری، نزاع، قربانی، دانش آموز دختر.

مقدمه
دوره نوجوانــی در واقــع مرحلــه گــذار از دوره كودكــی بــه 
ــا  ــان، ب ــان و جوان ــالمت نوجوان ــت و س ــی اس ــالی و جوان بزرگس
توجــه بــه اینکــه درصــد زیــادی از جمعیــت هــر كشــور را تشــکیل 
ــروز  ــروزه ب ــت )1(. ام ــوردار اس ــی برخ ــت باالی ــد از اهمی می دهن
رفتارهــای پرخطــر در نوجوانــان و جوانــان بــه یکــی از مهــم تریــن 
ــل شــده اســت )2(. یکــی از اشــکال  ــه تبدی ــی هــای جامع نگران
فراگیــر خشــونت در مــدارس كــه در ســنین نوجوانــی شــایع اســت، 

قلــدری )bullying( اســت كــه رفتــاری پرخاشــگرانه نســبت بــه 
دانــش آمــوزان دیگــر تعریــف شــده اســت كــه بــه صــورت مــداوم 
رخ مــی دهــد؛ قلــدری موجــب رابطــه ای نامتعــادل از قــدرت بیــن 
قربانــی و فــرد قلــدر یــا افــراد قلــدر مــی شــود و رفتــاری اســت 
كــه طــی آن، در یــک رابطــه طــرف دارای قدرت آشــکارا از بیشــتر 
بــودن قــدرت خــود سوءاســتفاده می كنــد، و بــا پرخاشــگری ســعی 
در ارعــاب طــرف دیگــر دارد، در ایــن فراینــد یــک فــرد بــه صورت 
مــداوم توســط فــرد یــا گروهــی كــه از او قوی ترنــد مــورد آزار قــرار 
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می گیــرد. رفتارهــای قلدرمابانــه در چهــار طبقــه جــا مــی گیرنــد: 
قلــدری/ نــزاع، قربانــی هــا، قلــدر/ قربانــی هــا و مشــاهده گرهــا 

 .)3(
قلــدری می توانــد به صــورت كالمــی، جســمانی، ارتباطــی و 
ــراز شــود.  ــا غیرمســتقیم اب ــه صــورت مســتقیم ی ــن طــور ب همی
قلــدری مســتقیم شــامل حملــه جســمانی، ماننــد ضربــه زدن، یــا 
ــدری  ــه قل ــت. درحالی ك ــب دادن اس ــد لق ــی، مانن ــه كالم حمل
ــا  ــی ی ــایع پراكن ــق ش ــی، از طری ــرد اجتماع ــه ط ــتقیم ب غیرمس
انــکار دوســتی اشــاره دارد )4(. قلــدری مشــکل اساســی اســت كــه 
توجــه بســیاری را از جملــه والدیــن، معلمــان و مــدارس را بــه خــود 
جلــب كــرده و عامــل خطــری بــرای ســالمت روانــی دانش آمــوزان 
محســوب مــی شــود. دانش آمــوزی كــه در محیــط مدرســه تحــت 
انــواع قلــدری توســط همکالســی هــا و هــم مدرســه ای هایــش 
ــناختی  ــکالت روان ش ــار مش ــت دچ ــن اس ــرد، ممک ــرار می گی ق
متعــددی شــود و بدیــن جهــت شکســت تحصیلــی را تجربــه كرده 
ــر  ــدری در طــول عم ــان قل ــد. قربانی ــل كن ــرک تحصی ــی ت و حت
خــود مشــکالت ناگــواری را تجربــه خواهنــد كــرد زیراكــه قلــدری 
عــوارض منفــی زیــادی بــرای ســالمت روانــی و جســمانی آن هــا 
دارد )5(. در میــزان قلــدری تفاوت هــای جنســیتی مشــاهده شــده 
اســت، پژوهــش نشــان داده اســت كــه پســرها بیشــتر از دختــران 
درگیــر رفتارهــای قلــدری می گردنــد بــه طــوری كــه هــم میــزان 
ــت و  ــتر اس ــا بیش ــدری در آن ه ــزان قل ــم می ــدن و ه ــی ش قربان
بدیــن ترتیــب تفــاوت های جنســیتی ســبب شــده كــه دختــران در 

بررســی هــا نادیــده گرفتــه شــوند )6(.
پژوهشــگران و كارشناســان حــوزه تعلیــم و تربیــت برایــن باورنــد 
ــل  ــل و عوام ــوزان عل ــش آم ــدری در دان ــکل گیری قل ــه در ش ك
ــه در  ــاس مداخل ــن اس ــر ای ــش دارد و ب ــددی نق ــون و متع گوناگ
قلــدری و كاهــش میــزان آن در میــان دانش آموزان در یک ســطح 
و انــدازه نبایــد صــورت بگیــرد و در ســطوح مختلــف به شــکل های 
متناســب ایــن كاهــش قلــدری بایــد صــورت می پذیــرد. در ســطح 
ــورد  ــود را م ــتان خ ــه دوس ــدر ك ــراد قل ــیاری از اف ــه؛ بس مدرس
ــای  ــی رفتاره ــود قربان ــی خ ــه نوع ــد ب ــرار می دهن ــدری ق قل
ــا در  ــراد ی ــته از اف ــن دس ــه ای ــا ك ــن معن ــه ای ــد. ب ــه ان قلدرمابان
جامعــه قربانــی رفتارهــای خشــونت آمیــز دیگــران گردیده انــد و یــا 
در ســطح محیــط خانــواده مــورد خشــونت مســتقیم یا غیرمســتقیم 
ــان  ــه آن ــای قلدرمابان ــا رفتاره ــدری و ی ــر از قل ــد و اگ قرارگرفته ان
ــال های  ــا در س ــی رود ت ــار م ــد، انتظ ــل نیای ــه عم ــری ب جلوگی

ــم  ــه جرائ ــا ب ــوند و ی ــدیدتر ش ــالف ش ــال خ ــب اعم ــد مرتک بع
ــرای خــود،  ــد و ضمــن ایجــاد مشــکل ب ــری روی آورن خطرناک ت

ــرای دیگــران فراهــم نماینــد )7(.  مشــکالتی را نیــز ب
در ایــن زمینــه رویکردهــا و راهبردهــای متعــددی برای پیشــگیری 
یــا كنتــرل قلــدری طراحــی شــده اســت. بــه عنــوان مثــال: رویکرد 
پیشــگیری از قلــدری Olweus بــر كاهــش رفتارهــای قلدرانــه از 
ــدی  ــا همســاالن متمركــز اســت و 4 اصــل كلی ــط ب ــق رواب طری
ــش  ــه دان ــت ب ــا محب ــراه ب ــت و هم ــه مثب ــردارد: 1- توج را در ب
آمــوز، 2- تعییــن محدودیــت هــا بــرای رفتارهــای غیرقابــل قبــول 
دانــش آمــوز، 3- اســتفاده از پیامدهــای منظــم و غیرپرخاشــگرانه 
و 4- رفتــار كــردن بــه شــکل یــک الگــوی مثبــت و مقتــدر )8(. 
در ایــن راســتا، حســینی و همــکاران )9( در مطالعــه خــود چنیــن 
ــس«  ــدری الوی ــه پیشــگیری از قل ــه »برنام ــد ك ــرده ان مطــرح ك
بــر  عــالوه   )Olweus›s Bullying Prevention Program(
كاهــش رفتارهــای قلدرانــه در دانــش آمــوزان پســر كمــک كــرد 
تــا كــودكان بــا همســاالن خــود بــه صــورت باعاطفــه، دوســتانه 
ــکاران )10(  ــدری و هم ــد. ب ــرار كنن ــاط برق ــه ارتب ــاری گرایان و ی
Integrated Anti-( »ــدری ــی ضد قل ــه تلفیق ــی »برنام ــا بررس ب

Bullying Program( بــر روی دانــش آمــوزان پســر چنیــن 

مطــرح كردنــد كــه بــرای بررســی ناســازگاری های رفتــاری 
كــودكان و نوجوانــان كــه قلــدری هــم یکــی از آنهاســت نمی تــوان 
تنهــا یــک عامــل را تعییــن كننــده رفتــار افــراد دانســت.  حســینی 
ــدری  ــگیری از قل ــه پیش ــوزش »برنام ــا آم ــدرش )11( ب و احم
الویــس« بــه عوامــل مدیریتــی مدرســه و معلمــان یــک مدرســه 
ــود  ــر بهب ــدری ب ــرل قل ــرد كنت ــه رویک ــد ك ــان دادن ــرانه نش پس
ادراک دانــش آمــوزان نســبت بــه جــو مدیریــت مدرســه و كالس 
ــت  ــوزش مدیری ــا آم ــکاران )12( ب ــی و هم ــود. بهرام اثربخــش ب
ــه پیشــگیری از  ــه از »برنام ــوزان پســر برگرفت ــش آم ــن دان والدی
ــه  ــه ك ــن برنام ــه ای ــد ك ــن نتیجــه گرفتن ــس« چنی ــدری الوی قل
بــرای والدیــن آمــوزش داده شــد، بــر میــزان قربانــی شــدن دانــش 
 Olweus و همــکاران )13( و Limber .آمــوزان مؤثــر بــوده اســت
)14( بــا بــه كارگیــری »برنامــه پیشــگیری از قلــدری الویــس« بــر 
ــه اثربخشــی  ــی و متوســطه ب ــوزان مقاطــع ابتدای ــش آم روی دان
آن بــر میــزان قلــدری دانــش آمــوزان اشــاره داشــته انــد. در ایــن 
میــان، Green و همــکاران )15( بــا اســتفاده از »برنامــه ضدقلدری 
كیــوا« )KiVa Anti-bullying Program( كــه بــر زمینــه گــروه 
متمركــز اســت و بــه دنبــال تغییــر فرهنــگ گــروه همســاالن بــا 
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ــه  ــت، ب ــدام اس ــرای اق ــران ب ــاهده گ ــرای مش ــزه ب ــاد انگی ایج
اثربخشــی ایــن برنامــه بــر میــزان قلــدری و قربانــی شــدن در هــر 

دو جنــس اشــاره داشــته انــد. 
ــان در مدرســه اســت  ــک از مشــکالت اساســی نوجوان ــدری ی قل
كــه توجــه هــر چــه بیشــتر متخصصــان ایــن حــوزه را مــی طلبــد 
ــدری در  ــد قل ــی ده ــان م ــش نش ــینه پژوه ــر پیش ــروری ب و م
نوجوانــان دختــر بیشــتر نادیــده گرفتــه شــده اســت )6(. بــا مروری 
بــر پیشــینه پژوهــش در زمینــه آمــوزش »كنتــرل قلــدری« چنیــن 
بــه نظــر مــی رســد كــه در ایــن روش كــه اغلــب نیــز براســاس 
ــدری الویــس« انجــام شــده، بیشــترین  ــه پیشــگیری از قل »برنام
تمركــز بــر نقــش مدرســه و والدیــن و یــا تنهــا یــک زمینــه كــه 
رفتارهــای قلدرانــه در آن روی مــی دهــد نظیــر مهــارت هــای بین 
ــان بــوده اســت. در حالــی كــه  فــردی ضعیــف كــودكان و نوجوان
بــه نظــر مــی رســد بررســی عوامــل درون فــردی و بیــن فــردی 
مرتبــط بــا پدیــده قلــدری در دانــش آمــوزان بــه عنــوان افــرادی 
كــه در مركــز ایــن پدیــده هســتند، در كنتــرل قلــدری بیشــتر مثمر 
ــه وجــود خــأ پژوهشــی در  ــا توجــه ب ثمــر واقــع خواهــد شــد. ب
ایــن حیطــه، پژوهــش حاضــر بــا هــدف تعییــن اثربخشــی آموزش 
»كنتــرل قلــدری« بــر قلــدری دانــش آمــوزان دختــر انجــام شــد.

روش کار
روش مطالعــه حاضــر از نــوع نیمــه تجربــی بــا طــرح پیــش آزمون، 
ــاری  ــه آم ــود. جامع ــرل ب ــروه كنت ــا گ ــری ب ــون و پیگی ــس آزم پ
ــعادت  ــه دوره اول س ــتان دختران ــوزان دبیرس ــش آم ــامل دان ش
)ناحیــه یــک آمــوزش و پــرورش اســتان قزویــن( بــه تعــداد 320 

ــود.  ــی 1400-1399 ب ــن در ســال تحصیل ت
برخــی از پژوهشــگران تعــداد نمونــه بــرای مطالعــات نیمــه تجربی 
را بــرای هــر گــروه 15 تــن توصیــه كــرده انــد )16( و بــا در نظــر 
ــب  ــرد داوطل ــه، 34 ف ــزش نمون ــال ری ــد احتم ــن 14 درص گرفت
ــه شــدند.  ــاس( وارد مطالع ــرش مقی واجــد شــرایط )نمــره خــط ب
تعــداد نمونــه مــورد نظــر بــا اســتفاده و اســتناد بــه جــدول كوهــن، 
بــا توجــه بــه تعــداد گــروه هــا، α=0/5 ،u=1، تــوان آزمــون 0/8 
و میــزان اثــر 0/4، نیــز معــادل 17 تــن بــرای هــر گــروه بدســت 
ــه  ــا ب ــروه ه ــص در گ ــه منظــور تخصی ــس از انتخــاب ب ــد. پ آم
ــه  ــروه مداخل ــی، در 2 گ ــه كش ــا قرع ــاده ب ــی س ــورت تصادف ص
ــای  ــدند. معیاره ــارش ش ــن( گم ــرل )17 ت ــروه كنت ــن( و گ )17ت
ورود بــه پژوهــش شــامل رضایــت شــركت كننــده بــرای ورود بــه 

پژوهــش، زندگــی مشــترک بــا هــر دو والــد از زمــان تولــد تــا زمان 
حــال، عــدم وجــود معلولیت هــا و بیماری هــای جســمانی مزمــن، 
بیماری هــای روان پزشــکی كــه بــر حســب »راهنمــای تشــخیصی 
 Diagnostic and( »و آمــاری اختــالالت روانــی- ویراســت پنجــم
مصاحبــه  و   )Statistical Manual of Mental Disorders-5

بالینــی نیمــه ســاختاریافته توســط پژوهشــگر دارای مــدرک 
دكتــری تخصصــی روان شناســی تربیتــی و كســب  نمــره 36 از 

72 در »مقیــاس قلــدری ایلینویــز« بــرای اثبــات قلــدری بــود.
بــرای خــروج شــامل دریافــت روان درمانــی یــا دارو در طــول ســال 

گذشــته مدنظــر بــود. 
ــناختی  ــت ش ــامل پرسشــنامه جمعی ــه حاضــر ش ــای مطالع ابزاره
شــامل ســن و پایــه تحصیلــی، میــزان تحصیــالت و شــغل والدین، 

زندگــی بــا هــر دو والــد و تعــداد خواهرهــا و برادرهــا بــود.
»مقیــاس قلــدری ایلینویــز« )Illinois Bullying Scale( كــه 
توســط Espelage & Holt در ســال 2001 ســاخته شــده شــامل 
18 عبــارت اســت كــه 3 زیــر مقیــاس قلــدری )bully( شــامل 9 
عبــارت 1، 2، 8، 9، 14، 15، 16، 17 و 18، نــزاع )fight( شــامل 5 
عبــارت 3، 10، 11، 12 و 13 و قربانــی )victim( شــامل 4 عبــارت 
ــز =  ــرت از هرگ ــه ای لیک ــف 5 درج ــک طی 4، 5، 6 و 7 را در ی
صفــر ، یــک یــا دو بــار= 1، ســه یــا چهــار بــار= 2، پنــج یــا شــش 
بــار= 3 و هفــت بــار و بیشــتر= 4 مــورد ارزیابــی قــرار مــی دهــد. 
حداقــل نمــره بــرای ایــن ابــزار صفــر و حداكثــر نمــره 72 اســت و 
نمــره باالتــر در هــر یــک از زیــر مقیــاس هــا بیانگــر بــروز بیشــتر 
همــان گونــه رفتــار در فــرد اســت. دامنــه نمــره بــرای زیــر مقیاس 
ــا 36 و  ــر ت ــدری صف ــاس قل ــرای زیرمقی ــا 16، ب ــر ت ــی صف قربان
بــرای زیرمقیــاس نــزاع صفــر تــا 20 اســت. حداقــل نمــره مقیــاس 
صفــر و حداكثــر 72 مــی باشــد. نمــره باالتــر از 36 نشــانگر وجــود 
قلــدری اســت )17(. ســطح بنــدی نمــره در مقیــاس ذكــر نشــده 

اســت.
Espelage & Holt )17( ویژگــی هــای روانســنجی »مقیــاس 

قلــدری ایلینویــز« را در نمونــه ای شــامل 475 دانــش آمــوز 
ــا  ــزار را ب ــن اب ــرای ای ــی همگ ــد. روای ــی كردن ــی بررس آمریکای
Youth Self-(  »ــان ــی نوجوان ــگری خودگزارش ــاس پرخاش »مقی
ــد.  ــزارش كردن ــا 0/65 گ ــر ب Report Aggression Scale( براب

ــا  ــب آلف ــبه ضری ــا محاس ــی ب ــانی درون ــه روش همس ــی ب پایای
ــرای  ــی ب ــزاع و قربان ــدری، ن ــاس قل ــر مقی ــرای 3 زی ــاخ ب كرونب
نمونــه فــوق بــه ترتیــب 0/87، 0/83 و 0/88 گــزارش شــد. 
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Shujja & Atta )18( ویژگــی هــای روانســنجی »مقیــاس قلدری 

ــتانی  ــوز پاكس ــش آم ــامل 536 دان ــه ای ش ــز« را در نمون ایلینوی
بررســی كردنــد و روایــی ســازه بــه روش تحلیــل عاملــی تأییــدی، 
وجــود 3 عامــل كلــی را تأییــد كــرد. پایایــی بــه روش همســانی 
درونــی بــا محاســبه ضریــب آلفــا كرونبــاخ بــرای 3 زیــر مقیــاس 
ــب 0/82،  ــه ترتی ــوق ب ــه ف ــرای نمون ــی ب ــزاع و قربان ــدری، ن قل

ــد. ــزارش ش 0/81 و 0/73 گ
چالمــه )19( ویژگــی هــای روانســنجی »مقیــاس قلــدری ایلینویــز« 
را در نمونــه ای شــامل 297 دانــش آمــوز شــیرازی بررســی كــرده 
و روایــی ســازه ایــن ابــزار را بــا اســتفاده از تحلیــل عاملــی تأییــدی 
ــانی  ــه روش همس ــی ب ــد. پایای ــد ش ــی تأیی ــل كل ــود 3 عام وج
درونــی بــا محاســبه ضریــب آلفــا كرونبــاخ بــرای 3 زیــر مقیــاس 
ــب 0/90،  ــه ترتی ــوق ب ــه ف ــرای نمون ــی ب ــزاع و قربان ــدری، ن قل
0/71 و 0/83 گــزارش شــد. اكبــری بلــوط بنــگان و طالــع پســند 
ــز« را در  ــدری ایلینوی ــاس قل )20( ویژگــی هــای روانســنجی »مقی
ــرده و  ــی ك ــمنانی بررس ــوز س ــش آم ــامل 607 دان ــه ای ش نمون
روایــی ســازه ایــن ابــزار را بــا اســتفاده از تحلیــل عاملــی تأییــدی 
رضایــت بخــش گــزارش كــرده و نتایــج وجــود 3 عامــل را تأییــد 
كــرد. پایایــی بــه روش همســانی درونــی بــا محاســبه ضریــب آلفــا 

كرونبــاخ بــرای نمونــه فــوق0/87 گــزارش شــد. 
در مطالعــه حاضــر روایــی محتــوا بــه روش كیفــی بــرای نســخه 
فارســی »مقیــاس قلــدری ایلینویــز« بــا اســتفاده از نظــر 6 تــن از 
متخصصــان روان شناســی دانشــگاه آزاد اســالمی واحــد رودهــن 
ــانی  ــه روش همس ــی ب ــد. پایای ــزارش ش ــوب گ ــی و مطل بررس
درونــی بــا محاســبه ضریــب آلفــا كرونبــاخ بــرای نمونه ای شــامل 
ــرای  ــرای »مقیــاس قلــدری ایلینویــز« ب 34 دانــش آمــوز قلــدر ب
زیرمقیــاس هــای قلــدری، نــزاع و قربانــی بــه ترتیــب 0/84، 0/72، 

ــد.  0/71 محاســبه گردی
ــس از هماهنگــی و كســب مجــوز  ــا، پ ــرای جمــع اوری داده ه ب
ــا انتخــاب در دســترس  ــن و ب ــرورش اســتان قزوی از آمــوزش و پ
ــرای  ــرورش ب ــوزش و پ ــه مجــوز آم ــه اینک ــه ب ــا توج ــه ب مدرس
ایــن مدرســه ارائــه شــده بــود و پــس از اخــذ آمــار دانــش آمــوزان 
ــوزش و  ــک آم ــه ی ــعادت )ناحی ــه دوره اول س ــتان دختران دبیرس
ــه  ــه ب ــا مراجع ــی ب ــت اجرای ــن( از معاون ــتان قزوی ــرورش اس پ
مدرســه و هماهنگــی بــا مدیــر مدرســه پژوهــش آغــاز شــد. قبل از 
شــروع پژوهــش فراخــوان شــركت در پژوهــش در مدرســه اعالم و 
از دانــش آمــوزان خواســته شــد كــه اعــالم رضایــت خــود و والدین 

ــا 72  ــی ت ــورت كتب ــه ص ــش ب ــركت در پژوه ــرای ش ــان را ب ش
ســاعت بــه معاونیــن مدرســه تحویــل دهنــد. ســپس پرسشــنامه 
جمعیــت شــناختی و »مقیــاس قلــدری ایلینویــز« بــر روی تمامــی 
ــش  ــح دان ــگ تفری ــوزان در كالس هــای درســی در زن ــش آم دان
ــه  ــه پژوهــش ب ــش آمــوزان واجــد ورود ب آمــوزان اجــرا شــد. دان

صــورت هدفمنــد انتخــاب شــدند. 
پــس از ارائــه توضیحاتــی دربــاره اهــداف پژوهــش و جلــب 
ــت  ــز« جه ــدری ایلینوی ــاس قل ــن، »مقی ــه والدی ــت آگاهان رضای
ــه و  ــروه مداخل ــای گ ــده ه ــركت كنن ــر روی ش ــون ب ــش آزم پی
ــراد  ــد. ســپس، اف ــه اجــرا درآم ــه ب ــل از شــروع مداخل ــرل قب كنت
ــد  ــرار گرفتن ــدری« ق ــرل قل ــه تحــت آمــوزش »كنت گــروه مداخل
و گــروه كنتــرل هیــچ نــوع مداخلــه آموزشــی دریافــت نکردنــد. در 
پایــان مداخلــه نیــز تمامــی شــركت كننــده هــای 2 گــروه، جهــت 
پــس آزمــون و پــس از گذشــت 1 مــاه جهــت پیگیــری »مقیــاس 
ــه  ــرای هم ــا اج ــه ب ــد. مداخل ــل كردن ــز« را تکمی ــدری ایلینوی قل
ــدت 12  ــه م ــری ب ــون و پیگی ــس آزم ــون، پ ــش آزم ــل پی مراح

مــاه طــول كشــید. 
الزم بــه ذكــر اســت كــه بــرای رعایــت مالحظــات اخالقــی بــه 
ــام  ــه تم ــد ك ــان داده ش ــن اطمین ــا ای ــده ه ــركت كنن ــام ش تم
اطالعــات حاصــل از ایــن مطالعــه تنهــا بــه منظــور ارائــه نتایــج 
در رســاله اســت و تمــام اطالعــات آن هــا تــا آخــر محرمانــه باقــی 
خواهــد مانــد. همچنیــن، بــه آن هــا یــادآور شــد كــه هــر زمــان كه 
مایــل بودنــد مــی تواننــد از مطالعــه خــارج شــوند. بــه جهــت رعایت 
اصــول اخالقــی گــروه كنتــرل نیــز از مداخلــه ای مشــابه پــس از 

پایــان مطالعــه بهــره منــد شــدند. 
در مطالعــه حاضــر آمــوزش »كنتــرل قلــدری« توســط پژوهشــگر 
بــه صــورت برخــط )online( بــا اســتفاده از بــا پلــت فــرم اســکایپ 
در طــی 8 جلســه هفتگــی بــه مــدت 90 دقیقه برگــزار شــد )7( بعد 
از پایــان جلســه تکلیــف خانگــی بــه منظــور ارتقــای درک دانــش 
ــه مــی شــد. در تمــام  ــی ارائ ــرای جلســه آت ــه ب آمــوزان از مداخل
ــرح و  ــه ش ــد ك ــد ش ــه تأكی ــروه مداخل ــه گ ــدت دوره ب ــول م ط
ــن  ــد و بدی ــوان نکنن ــرل عن ــروه كنت ــرای گ ــوس جلســات را ب رئ
ترتیــب ســعی شــد از تأثیرپذیــری گــروه كنتــرل از گــروه مداخــه 

جلوگیــری بــه عمــل آیــد. 
قبــل از اجــرا محتــوای جلســات توســط 6 تــن از متخصصــان روان 
شناســی دانشــگاه آزاد اســالمی واحــد رودهــن مــورد تأییــد قــرار 

گرفــت كــه بــه شــرح زیــر مــی باشــد: 
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هدف و محتواجلسه

اول
هدف این جلسه معارفه و آشنایی با دانش آموزان حاضر در جلسه و برقراری ارتباطات دوطرفه بود. در این جلسه قلدری، انواع قلدری و مبانی نظری 

رفتارهای قلدرانه بیان شد و همچنین فرایند رفتارهای قلدرانه بازنمایی شد. در نهایت دیدگاههای دانش آموزان بررسی و به تبادل نظر با هدف افزایش 
میزان مشاركت پرداختند.

در این جلسه دانش آموزان بیشتر با قلدری، فرایند قلدری و انواع رفتارهای قلدرانه و همچنین فرآیند پرهیز از قلدری آشنا شدند و روش های رفتاری برای دوم
پرهیز از قلدری به آن ها ارائه شد.

در این جلسه دانش آموزان با مفهوم خود كنترلی آشنا شدند، آموزش تفکر قبل از عمل برای خود كنترلی دیدند و راهکارهایی برای خودكنترلی به هنگام سوم
قلدری به آن ها ارائه شد. 

در این جلسه دانش آموزان با مفهوم برخورد مسالمت آمیز با قلدری دیگران آشنا شدند، روشهای برخورد مسالمت آمیز با قلدری دیگران فراگرفتند و چهارم
روشهای رفتاری برای برخورد مسالمت آمیز با قلدری دیگران به آن ها ارائه شد.

هدف اصلی این جلسه آموزش ابراز خشم به صورت ایمن و ارائه روشهای رفتاری برای ابراز خشم به صورت ایمن بود. پنجم

در این جلسه دانش آموزان با مفهوم مناقشه و همچنین صلح و سازش آشنا شدند. فنون و روشهای سازش برای حل و فصل مناقشات و اختالفات به ششم
صورت منطقی به آن ها ارائه شد.

در این جلسه دانش آموزان با مفاهیم خودشناسی و خودآگاهی و نگرش مثبت آشنا شدند. روشهای افزایش خودآگاهی و ایجاد نگرش مثبت به آن ها ارائه هفتم
شد.

در این جلسه دانش آموزان با قلدری مجازی آشنا شدند و به بررسی مفاهیم و محتواهای مرتبط با قلدری مجازی پرداخته شد. روشهای پیشگیری و كنترل هشتم
قلدری مجازی به آن ها ارائه شد.

در پژوهــش حاضــر جهــت توصیــف داده هــا از میانگیــن و 
انحــراف معیــار و تحلیــل داده هــا از روش هــای  آمــاری "آزمــون 
chi-( "و "آزمــون كای دو )independent t test( "مســتقل t

ــرر"  ــری مک ــدازه گی ــرح ان ــا ط ــس ب ــل واریان square( و "تحلی

 )Analysis of variance with repeated measures design(
و "آمــاره فیشــر" )Fisher statistic( و بــرای آزمــون پیــش 
Shapiro-( "ــاپیرو- ویلــک ــون ش ــون از "آزم ــای آزم فــرض ه

Wilk test(، آزمــون لویــن )Levene's Test(، آمــاره "ام باكــس" 

تعقیبــی  "آزمــون  و  "آزمــون كرویــت موخلــی"   ،)M.Box(
ــاداری 0/05  ــطوح معن ــی" )Bonferroni Post Hoc( و س بنفرون
ــی اس اس  ــزار اس پ ــرم اف ــا در ن ــد. داده ه ــتفاده ش و 0/01 اس

ــل شــد. نســخه 24 تحلی

یافته ها
در پژوهــش حاضــر 17 شــركت كننده بــا میانگیــن و انحــراف معیار 
ــا  ــركت كننده ب ــه و 17 ش ــروه مداخل ــنی 15/87 و 0/67 در گ س
میانگیــن و انحــراف معیــار ســنی 16/11 و 0/80 در گــروه كنتــرل 
جــای گرفتنــد. در گــروه مداخلــه 2 تــن از شــركت كنندگان فاقــد 
خواهــر/ بــرادر ، 4 تــن یــک خواهــر/ بــرادر، 10 تــن دو خواهــر/ 

ــروه  ــتند. در گ ــرادر داش ــر و ب ــتر از 2 خواه ــن بیش ــرادر و 1 ت ب
كنتــرل 1 تــن از شــركت كنندگان كننــدگان فاقــد خواهــر/ بــرادر، 
6 تــن یــک خواهــر/ بــرادر و 10 تــن دو خواهــر/ بــرادر داشــتند. در 
گــروه مداخلــه میــزان تحصیــالت مــادر 5 تــن از دانــش آمــوزان 
زیــر دیپلــم، 6 تــن دیپلــم و 6 تــن باالتــر از دیپلــم بــود و در گــروه 
ــر  ــوزان زی ــش آم ــن از دان ــادر 4 ت ــالت م ــزان تحصی ــرل می كنت
دیپلــم، 7 تــن دیپلــم و 6 تــن باالتــر از دیپلــم بــود. همچنیــن در 
ــدر 4 تــن از دانــش آمــوزان  ــزان تحصیــالت پ ــه می گــروه مداخل
ــود. در  ــم ب ــر از دیپل ــن باالت ــم و 5 ت ــن دیپل ــم، 8 ت ــر دیپل زی
ــوزان  ــش آم ــن از دان ــدر 7 ت ــزان تحصیــالت پ ــرل می گــروه كنت
ــود. الزم  ــم ب ــر از دیپل ــن باالت ــم و 4 ت ــن دیپل ــم، 6 ت ــر دیپل زی
ــون  ــاری )آزم ــای آم ــتفاده از آزمون ه ــه اس ــح اســت ك ــه توضی ب
t مســتقل و كای دو( تفــاوت معنــاداری بیــن گروه هــا بــه لحــاظ 

متغیرهــای جمعیــت شــناختی نشــان نــداد. 
)جــدول 1( میانگیــن، انحــراف معیــار، شــاخص شــاپیرو- ویلــک و 
نتایــج آزمــون لویــن در بررســی مفروضــه همگنــی واریانس هــای 
ــدری  ــاس قل ــای "مقی ــر مقیاس ه ــک از زی ــر ی ــرای ه ــا ب خط

ایلینویــز"را نشــان مــی دهــد.
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جدول 1: یافته های توصیفی و بررسی مفروضه های نرمال بودن و همگنی واریانس ها

پیگیریپس آزمونپیش آزمونگروهمتغیر

قلدری

مداخله
17/41 ± 22/232/81 ± 36/414/79 ± 5/44میانگین± انحراف معیار

)P =0/037(0/976)P =0/911(0/918)P =0/138(0/884شاپیرو- ویلک

كنترل
36/17 ± 36/474/59 ± 35/834/82 ± 4/92میانگین± انحراف معیار

)P =0/075(0/919)P =0/140(0/967)P =0/758(0/903شاپیرو- ویلک
F=0/02 ،P =0/881F=0/05 ،P =0/825F=3/61 ،P =0/070آزمون لوین

قربانی

مداخله
9/41 ± 9/883/00 ± 15/652/80 ± 1/54میانگین± انحراف معیار

)P =0/227(0/928)P =0/202(0/898)P =0/062(0/931شاپیرو- ویلک

كنترل
14/94 ± 14/002/70 ± 14/763/24 ± 1/56میانگین± انحراف معیار

)P =0/708(0/910)P =0/102(0/930)P =0/216(0/964شاپیرو- ویلک
F=0/01 ، P =0/952F=0/96 ، P =0/335F=0/74 ، P =0/397آزمون لوین

نزاع

مداخله
9/18 ± 9/352/67 ± 17/474/09 ± 3/54میانگین± انحراف معیار

)P =0/171(0/888)P =0/043(0/905)P =0/082(0/924شاپیرو- ویلک

كنترل
16/29 ± 18/822/73 ± 17/352/88 ± 2/85میانگین± انحراف معیار

)P =0/072(0/950)P =0/458(0/898)P =0/062(0/902شاپیرو- ویلک
F=0/23 ،P=0/636F=2/35 ،P =0/137F=0/39 ، P =0/533آزمون لوین

)جــدول1( نشــان می دهــد كــه شــاخص شــاپیرو- ویلــک مربــوط 
بــه زیــر مقیــاس قلــدری در گــروه مداخلــه در مرحلــه پیــش آزمون 
ــه پــس آزمــون  ــزاع در همــان گــروه و در مرحل ــر مقیــاس ن و زی
در ســطح 0/05 معنــادار اســت. اگرچــه ایــن موضــوع بیانگــر عــدم 
توزیــع نرمــال آن زیــر مقیــاس  هــا در آن گــروه اســت باوجــود این 
بــا توجــه بــه برابــری تعــداد نمونــه در گروه هــا، ســطح معنــاداری 
شــاخص شــاپیرو- ویلــک و مقاومــت آزمون هــای آمــاری خانــواده 
تحلیــل واریانــس در برابــر انحــراف از مفروضه هــا می تــوان گفــت 
انحــراف از مفروضــه شــدید نبــوده و می تــوان انتظــار داشــت كــه 

ایــن مقــدار انحــراف از مفروضــه نتایــج را بی اعتبــار نســازد. 
ــرای  ــن ب ــون لوی ــج آزم ــه نتای ــد ك ــان می ده ــدول 1( نش )ج
ارزیابــی برقراری/عــدم برقــراری مفروضــه همگنــی واریانس هــای 
ــش  ــه پی ــا در 3 مرحل ــاس ه ــک از زیرمقی ــچ ی ــرای هی ــا ب خط
آزمــون، پــس آزمــون و پیگیــری در ســطح 0/05 معنــادار 
ــی  ــه همگن ــه مفروض ــد ك ــان می ده ــه نش ــن یافت ــت. ای نیس
واریانس هــای خطــا در بیــن داده هــا برقــرار اســت. الزم بــه ذكــر 
اســت كــه به منظــور ارزیابــی برقــراری /عــدم برقــراری مفروضــه 
ــس  ــل واریان ــی تحلی ــت گروه ــون از عضوی ــش آزم ــتقالل پی اس

چنــد متغیــری بــه كار گرفتــه شــد و نتایــج نشــان داد كــه پیــش 
از اجــرای متغیــر مســتقل بیــن گروه هــا بــرای هــر 3 زیــر 
مقیــاس قلــدری، قربانــی و نــزاع تفــاوت معنــاداری وجــود نــدارد                                                                                                                   
)P<0/05، 0/96 =)30وF)3(. بنابرایــن، می تــوان گفــت مفروضــه 
اســتقالل متغیرهــای وابســته از عضویــت گروهــی بــرای داده هــا 

ــود. ــرار ب برق
در ادامــه آزمــون مفروضــه برابــری ماتریس هــای واریانــس 
كوواریانــس در مقایســه اثــر اجــرای متغیــر مســتقل مــورد بررســی 
قــرار گرفــت و نتایــج نشــان داد مفروضــه همگنــي ماتریس هــای 
كوواریانــس متغیرهــای وابســته بــرای زیــر 3 زیــر مقیــاس 
ــود. شــرط  ــزاع برقــرار ب "مقیــاس قلــدری ایلینویــز"، قربانــی و ن
ــتفاده از  ــا اس ــا ب ــس خط ــس واریان ــری ماتری ــا براب ــت ی كروی
ــذور  ــه ارزش مج ــان داد ك ــج نش ــی و نتای ــی ارزیاب ــون موخل آزم
كای مربــوط بــه هیــچ یــک از زیــر مقیــاس  هــا در ســطح 0/05 
ــراری مفروضــه كرویــت  ــه بیانگــر برق ــن یافت ــادار نیســت. ای معن
بــرای 3 زیــر مقیاس"مقیــاس قلــدری ایلینویــز" بــود. )جــدول3( 
ــر  ــر مســتقل ب ــر متغی ــه در تبییــن اث نتایــج تحلیــل طــرح آمیخت
ــز"  را نشــان می دهــد. ــدری ایلینوی ــاس قل ــاس "مقی ــر مقی 3 زی
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 جدول 2: نتایج تحلیل واریانس با طرح اندازه گیری مکرر در تبیین اثر متغیر مستقل بر قلدری

مجموع زیرمقیاس های “مقیاس قلدری ایلینویز”
مجذورات

مجموع مجذورات 
ضریب اثرمقدار احتمالآماره فیشردرجه آزادیخطا

قلدری
32182/560/0010/851 و 2976/48521/731اثر گروه
3266/800/0010/676 و 1477/78707/941اثر زمان
6436/080/0010/530 و 1741/901544/752اثر تعاملی

قربانی
3228/530/0010/471 و 217/66244/161اثر گروه
3225/120/0010/440 و 156/02198/771اثر زمان
6415/930/0010/332 و 192/96387/612اثر تعاملی

نزاع
3297/830/0010/754 و 768/63251/411اثر گروه
3234/860/0010/521 و 371/78341/241اثر زمان
6419/050/0010/373 و 424/49713/062اثر تعاملی

جــدول 3 نشــان می دهــد كــه اثــر تعاملــی گروه*زمــان بــر قلدری 
و   )F=15/93،  η2=0/332( قربانــی   ،)F=36/08  ،η2=0/530(
نــزاع )F=19/05 ،η2=0/381( معنــادار بــود )P=0/001(. بــه ایــن 
معنــی كــه آمــوزش “كنتــرل قلــدری” در گــروه مداخلــه در طــول 

ــزاع  ــی و ن ــدری، قربان ــاس قل ــر مقی ــان موجــب كاهــش 3 زی زم
شــد. ایــن مطلــب بیانگــر اثــر آمــوزش “كنتــرل قلــدری” بــر هــر 

3 زیــر مقیــاس قلــدری، قربانــی و نــزاع اســت.

جدول3 : نتایج آزمون تعقیبی بنفرونی برای مقایسه های زوجی اثر گروه ها و زمان ها

مقدار احتمالخطای معیارتفاوت میانگینتفاوت گروهها

10/800/790/001-كنترلمداخلهقلدری
2/920/560/001-كنترلمداخلهقربانی
5/490/580/001-كنترلمداخلهنزاع

مقدار احتمالخطای معیارتفاوت میانگینتفاوت زمان ها

قلدری
پیش آزمون

6/771/350/001پس آزمون
9/321/140/001پیگیری

2/561/070/067پیگیریپس آزمون

قربانی
پیش آزمون

3/260/570/001پس آزمون
3/030/600/001پیگیری

0/240/610/001-پیگیریپس آزمون

نزاع
پیش آزمون

3/320/770/001پس آزمون
4/680/790/001پیگیری

1/350/870/387پیگیریپس آزمون

ــی  ــی بنفرون ــون تعقیب ــج آزم ــد نتای ــی ده ــان م ــدول 3( نش )ج
ــا گــروه كنتــرل بــر 3  حاكــی از تفــاوت معنــادار گــروه مداخلــه ب
زیــر مقیــاس قلــدری، قربانــی و نــزاع بــود )P=0/001(. همچنیــن 
نتایــج )جــدول 3( حاكــی از تفــاوت معنــادار میانگین هــای مرحلــه 

ــری )P=0/001( و  ــون و پیگی ــس آزم ــل پ ــا مراح ــون ب پیش آزم
ــروه  ــدری” در گ ــرل قل ــوزش “كنت ــت آم ــر مثب ــان  دهنده تأثی نش

مداخلــه و مانــدگاری ایــن تأثیــر در مرحلــه پیگیــری بــود.
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شکل 1: نمودار مربوط به تغییرات زیر مقیاس های "مقیاس قلدری ایلینویز"  در مراحل پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری

نمودارهــای )شــکل 1( نشــان می دهــد كــه اجــرای متغیــر مســتقل 
در گــروه مداخلــه منجــر بــه كاهــش میانگیــن زیــر مقیاس هــای 
ــده و  ــون ش ــس آزم ــه پ ــز” در مرحل ــدری ایلینوی ــاس قل “مقی
همچنــان كــه مالحظــه می شــود اثــر اجــرای متغیــر مســتقل در 

ــداوم داشــت.  ــری ت ــه پیگی مرحل

بحث 
ــوزش  ــی آم ــن اثربخش ــدف تعیی ــا ه ــر ب ــش حاض ــدف پژوه ه
“كنتــرل قلــدری” بــر قلــدری دانــش آمــوزان دختــر بــود. 
نتایــج پژوهــش نشــان داد آمــوزش “كنتــرل قلــدری” بــر 
ــا                                         ــج ب ــن نتای ــت. ای ــوده اس ــش ب ــوزان اثربخ ــش آم ــدری دان قل
یافتــه هــای حاصــل از پژوهــش هــای حســینی و همــکاران )9(؛ 
ــدرش )11(؛ Limber و  ــکاران )10(؛ حســینی و احم ــدری و هم ب
همــکاران )13(؛ Olweus )14(؛ Green و همــکاران )15( همســو 
ــوان گفــت از مــواردی كــه در  ــود. در تبییــن ایــن یافتــه مــی ت ب
ــان در جهــت كاهــش و پیشــگیری  ــرای نوجوان مطالعــه حاضــر ب
از قلــدری مدنظــر قــرار گرفــت آمــوزش خودكنتــرل گــری بــود. 
اصطــالح خودكنترلــی رفتــار، بــه اجــرای روش هــای خودنظارتــی 
ــی  ــود نظارت ــور از خ ــاره دارد. منظ ــی اش ــی و خودتقویت خودارزیاب
ــد  ــای هــدف من ــکار و رفتاره ــداد اف ــه رخ ــال ب ــه فع ــظ توج حف

خــاص اســت )21(؛ همچنانکــه در مطالعــه حاضــر دانــش آمــوزان 
ــرده از انجــام  ــرل ك ــار خــود را كنت ــه خــود و رفت ــد ك ــاد گرفتن ی
ــه خــودداری و دوری  ــه مثــل و تالفــی جویان رفتارهــای مقابلــه ب
نماینــد. همچنیــن ایــن دانــش آمــوزان یــاد گرفتنــد كــه ســخنان 
ــا  ــی ب ــه آرام ــت و ب ــا مالطف ــرا داده و ب ــوش ف ــدر را گ ــرد قل ف
ــا نتایــج پژوهــش حاضــر،  ــار نماینــد. همچنانکــه همســو ب او رفت
حســینی و همــکاران )9( نتیجــه گرفتنــد كــه برنامــه پیشــگیری 
ــات  ــا احساس ــد ت ــی كن ــوزان كمــک م ــش آم ــه دان ــدری ب از قل
خــود را بــه صــورت مســتقیم و واضــح ابــراز كننــد و یــاد گرفتنــد 
ــد. Limber و همــکاران )13(  ــه همــکاری و مشــاركت كنن چگون
و Olweus )14( عنــوان كردنــد كــه برنامــه پیشــگیری از قلــدری 

ــوزان مــی شــود.  ــش آم ــی دان ــش همدل موجــب افزای
نتایــج پژوهــش حاضــر نشــان داد بســته آموزشــی “كنتــرل 
ــا نتایــج حاصــل  قلــدری” بــر نــزاع اثربخــش بــود. ایــن نتایــج ب
از پژوهــش حســینی و همــکاران )9( همســو بــود. همســو بــا ایــن 
ــه  ــه برنام ــد ك ــان دادن ــکاران )9( نش ــینی و هم ــا حس ــه ه یافت
ــوزان نســبت  ــش آم ــدری موجــب شــده كــه دان پیشــگیری از قل
بــه هــم دوســتانه و یــاری گرایانــه برخــورد كننــد و بدیــن ترتیــب 
موجــب كاهــش نــزاع میــان دانــش آمــوزان شــد. در تبییــن ایــن 
یافتــه مــی تــوان گفــت در ایــن رویکرد ایــن دانــش آمــوزان درباره 
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ــبک های  ــد. س ــی را آموختن ــره مفاهیم ــارض و مذاك ــوم تع مفه
حــل تعــارض پاســخ ها یــا مجموعــه ای از رفتارهــای الگوبــرداری 
ــع  ــه مان ــارض ك ــروز تع ــگام ب ــراد هن ــه )22( اف شــده هســتند ك
ایجــاد روابــط مثبــت و ســازگارانه بیــن والــد و فرزنــد می شــود، از 
آن هــا اســتفاده می كننــد )23(. بــه هنــگام بــروز تعــارض اســتفاده 
ــات، مناقشــات و  ــرای حــل و فصــل اختالف از راهــکار مذاكــره، ب
منازعــات بــه شــیوه منطقــی نیــاز اســت )22(. ایــن راهــکار بــرای 
ــت  ــکات مثب ــر ن ــره و اصــرار ب ــره و كشــمکش، مذاك ــع مناظ رف
دوســتی و رفــع كــدورت هــا بــه كار مــی رود )24( كــه موجــب ارائه 
آگاهــی اجتماعــی بــه افــراد در زمانــی مــی شــود كــه اختالفــات 
و تعارضــات ناشــی از قلــدری و زور گویــی دو طــرف رفــع نشــده 
و هنــوز باقــی مانــده باشــد. اگــر اختالفــات و منازعــات ناشــی از 
قلــدری و زورگویــی حــل نشــود، چــه بســا ممکــن اســت پیامدهای 

منفــی بــرای افــراد بــه دنبــال خــود داشــته باشــد. 
نتایــج پژوهــش حاضــر نشــان داد بســته آموزشــی “كنتــرل 
قلــدری” بــر قربانــی اثربخــش بــود. ایــن نتایــج بــا نتایــج حاصــل 
از پژوهــش هــای بــدری و همــکاران )10(؛ حســینی و احمــدرش 
)11(؛ بهرامــی و همــکاران )12( و Green و همــکاران )15( همســو 
ــه  ــکاران )10( نتیج ــدری و هم ــج ب ــن نتای ــا ای ــو ب ــود. همس ب
ــای  ــر پدیده ه ــد اكث ــدری همانن ــدن در قل ــه درگیر ش ــد ك گرفتن
ــردی  ــن عوامــل    درون ف ــده بی ــاط پیچی انســانی نتیجــه یــک ارتب
و محیــط اجتماعــی آنهاســت. دانــش آمــوزان در ابتــدا بــا مفهــوم 
ــنا  ــل درک آش ــاده و قاب ــان و س ــان آس ــا زب ــدری ب ــز از قل پرهی
شــدند. در تبییــن ایــن یافتــه مــی تــوان گفــت در پژوهــش حاضــر 
ــواع  ــا ان ــر آن بــود كــه در جلســات اول دانــش آمــوزان ب ســعی ب
ــه ناآگاهــی  ــروز آن آشــنا شــوند؛ زیراك ــای ب ــه ه ــدری و زمین قل
ــک  ــه ی ــود ك ــث       می ش ــدری باع ــز از قل ــوه پرهی ــکل و نح از ش
فرهنــگ پذیــرش قلــدری بــه طــور غیرمســتقیم در فضــای خانــه 
و مدرســه رواج پیــدا كنــد كــه       می توانــد بــه صــورت یــک تســهیل 
كننــده عمــل كــرده و بــه افــراد قلــدر ایــن مجــوز را بدهــد كــه 
بــدون تــرس از شناســایی شــدن و یــا وجــود هــر گونــه پیامــدی، 
ــداوم بخشــیده، دانش آمــوزان و  رفتارهــای پرخاشــگرانه خــود را ت
ــت موجــود  ــه وضعی ــن دادن ب ــه ت ــور ب ــی را مجب ــان قربان نوجوان
كــرده و فــرد مشــاهده گــر را هــم بــه پذیــرش نقشــی منفعالنــه 
ــج پژوهــش حاضــر نشــان داد  ــن رو نتای ــد )25(. از ای وادار       می كن
ــرای  ــالش ب ــای ت ــوان زمینه ه ــوزان       می ت ــش آم ــوزش دان ــا آم ب
مقابلــه و جلوگیــری از هرگونــه رفتــار قلدرانــه ای را فراهــم نمــوده 
و تعهــدی را در آنهــا مبنــی بــر خلــق محیطــی ایمــن و حمایتــی 
ــرای تمامــی دانش آمــوزان ایجــاد نمــود. آمــوزش دانش آمــوزان  ب

و اینکــه بــه آن هــا نشــان داده شــود كــه در مواجهــه بــا قلــدری 
چگونــه رفتــار كــرده و از چــه مهارت هایــی اســتفاده كننــد احتمــال 
ــت  ــژه اهمی ــه وی ــرد. ب ــاال       می ب ــدری ب ــا را در قل ــه آن ه مداخل
و كاهــش  قلــدری  رونــد  در  نقــش همســاالن مشــاهده گر 
ــن رو  ــت و از ای ــده اس ــان داده ش ــات نش ــدن در مطالع  قربانی ش
ــاهده گر  ــراد مش ــش اف ــر نق ــرد، تغیی ــن رویک ــداف ای ــی از اه یک
ــال و  ــه نقشــی فع ــره ب ــارج از دای ــل و خ ــش منفع ــدری، از نق قل
دفــاع كننــده از قربانــی اســت )7، 12، 14(. برخــورداری از حمایــت 
ــا نهادهــای  ــواده، كادر آموزشــی و تربیتــی مــدارس و ی ــراد خان اف
فعــال جامعــه در ایــن حــوزه و آشــنا شــدن دانش آمــوزان مدرســه 
ــدری و  قربانی شــدن و اشــکال آن، موجــب واكنــش دهــی  ــا قل ب

ــد.   ــدن ش ــت  قربانی ش ــوز در موقعی ــب       دانش آم مناس

نتیجه گیری
نتایــج پژوهــش حاضــر نشــان داد آمــوزش “كنتــرل قلــدری” در 
كاهــش قلــدری، نــزاع و قربانــی شــدن دانــش آمــوزان مؤثر اســت. 
از ایــن رو، بــه كارگیــری آمــوزش “كنتــرل قلــدری” در مورد ســایر 
دانــش آمــوزان در دیگــر مــدارس و مناطــق بــرای كاهــش قلــدری 
و پیامدهــای آن پیشــنهاد مــی شــود. هــر پژوهشــی در بطــن خــود 
محدودیــت هایــی دارد كــه از جملــه محدودیــت هــای پژوهــش 
حاضــر مــی تــوان بــه اســتفاده از ابــزار خودگزارشــی اشــاره كــرد 
ــزان  ــزارش می ــان در گ ــن اســت نوجوان ــق ممک ــن طری ــه بدی ك
قلــدری اغــراق كــرده باشــند و یــا بــا كــم و كاســت گــزارش كــرده 

باشــند. 

سپاسگزاری
ایــن مطالعــه بخشــی از نتایج رســاله دكتــری كبری درویش پیشــه، 
ــده  ــر های ــای دكت ــی اق ــا راهنمای ــی، ب رشــته روان شناســی تربیت
ــخ  ــه در تاری ــری در دانشــگاه آزاد اســالمی واحــد رودهــن ك صاب
ــد 1134826789426511400162425227 در  ــا ك 1400/2/28 ب
https://ris. ســامانه پژوهشــیار دانشــگاه آزاد اســالمی بــه نشــانی
iau.ac.ir ثبــت شــده اســت. بدیــن وســیله از همــه دانــش آموزانی 

ــئولین  ــن از مس ــد، همچنی ــركت كردن ــش ش ــن پژوه ــه در ای ك
ــتان  ــان دبیرس ــان و معلم ــر، معاون ــالمی و مدی ــگاه آزاد اس دانش
ســعادت و همچنیــن اولیــای دانــش آمــوزان كــه بــا همــکاری خود 
امــکان ایــن مطالعــه را فراهــم آورنــد تشــکر و قدردانــی می شــود. 
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