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از صفحه  212الی242
چکیده:
زمینه و هدف :مطالعات نشان میدهد که مداخلههای درمانی مناسب میتواند به میزان بسییار بیای،یپ ایامیدهای
قلدری نوجوانان را کاهش دهدپ ا،ن اژوهش نیز با هدف بررسی اثربخشی آموزش مهارتهای زندگی بر کیاهش
میل به قلدری دانشآموزان اسر دوره تحصیلی متوسطه اول شهرپ شهرکرد انجام شده است.
روششناسی :نوع اژوهش شبه آزما،شی از نوع ایشآزمون  -اسآزمون با گروه کنترل بود .جامعه آماری
دانشآموزان اسر دوره متوسطه اول شهرپ شهرکرد که در سال تحصیلی  3141-49مشیوول بیه تحصییل بودنید .بیه
منظور اجراءی اژوهش تعداد  06دانشآموز به صورت تصادفی انتخاب و به دو گروه  16نفره آزمیا،ش و کنتیرل
تقسیمبندی شدند .گروه آزما،ش به میدت  36جلسیه (در هیر هفتیه ،یل جلسیه  46دقیقیهای) در برنامیه آمیوزش
مهارتهای زندگی شرکت کردندپ ولی گروه کنترل آموزشی در،افیت نکردنید .آزمیودنیهیا ایس از ،یل میاهپ
مورد بررسی مجدد قرار گرفتند .دادهها با استفاده از نرم افزار  spssو با روش آمیاری تحلییل کووار،یانس میورد
تجز،ه و تحلیل قرار گرفتند.
یافتهها، :افتهها نشان داد که آموزش مهارتهای زندگی به طور معناداری باعث کاهش نمره کلیی ارسشینامه
مقیاس قلدری ا،لی نو،ز در گروه آزما،ش شده است.
نتیجهگیری :با توجه به اثبات اثربخشی روش آمیوزش مهیارتهیای زنیدگی در کیاهش نمیرات قلیدری دانیش
آموزانپ لزوم اهمیت بکارگیری روشهای نو،ن آموزشی با،ستی مدنظر مربیان قرار گیرد.
واژههای کلیدی
مهارتهای زندگیپ میل به قلدریپ دانشآموزپ شهرکرد.

 .1دانشآموخته کارشناس ارشد روانشناسی بالینی( ،نویسنده مسئول) sanaie92@yahoo.com
 .2عضو هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان شهرکردmajid_bahraini@yahoo.com .
 .3مربی پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی.

مقدمه
قلدری رفتار آزارنده به قصد صدمه زدن به د،گران میباشد که در آن ،یل شیخی ،یا
گروهی از افراد به گونه مکرر به د،گران حمله میکنندپ سا،ر،ن را کتل میزننید و ،یا
نسبت به شخصی که از آنها نسیبتا عیعی تیر اسیت ارخاشیگری مییکننید (وانی

3و

همکارانپ 2632پ به نقل از بیرامی و عالئیپ  .)3142لی مان 2قلیدری را فرآ،نیدی را،ی
در زندگی روزمره برشمرده و بیان میکند؛ قلدری زمانی اتفاق میافتید کیه رفتیاری بیا
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هدف تحقیر و آزار رخ دهدپ آزار واقعی نیز زمانی رخ میدهید کیه رفتارهیای قلیدری
فراوان شوندپ فاصله قدرت بین قلدران و قربانیان ز،اد باشیدپ راه فیرار و اجتنیاب وجیود
نداشته باشدپ ارزشها و نگرشهیای قربانییان هیدف آزاررسیانان قیرار گییرد (بیرامیی و
عالئیپ .)3142
مطالعیات مختلفیی کییه در کشییورهای انگلسیتانپ آلمییانپ فنالنییدپ اسییترالیا انجییام
گرفتیه است میزان شیوع قلدری را از  31تیا  26درصید گیزارش کردهاند (لیپ .)2636
نتیجهی تازهتر،ن تحقیقیات زمینیه،یابیپ مییزان شییوع قلیدری را در بیین دانیشآمیوزان
کشورهای مختل

قر،ب به انجاه درصید گیزارش مییکنید (وانی

پ ی پ لیو و میاپ

1

2662؛ هنینگهامپ گاردنر و سوزان واکرپ2664 9؛ بللپ و،نلز و واشیینگتونپ2636 1پ بیه
نقل از بیرامی و عالئیپ  .)3142به گزارش انجمن روانشناسی آمر،کاپ  96تیا  26درصید
از کودکیان واقییر در سیین مدرسییه در طییول دوران مدرسیه خییود تجربییه قلییدری دارنیید
(گراهامپ .)2632 0ا،وبی و همکاران ( )3142نیز میزان شییوع قلیدری در دانیشآمیوزان
اسر دبیرستانی شهر زنجان را  20/1درصد گزارش کردند.
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1 .Wong.
2 .Leyman.
3 .Wong, Lok, Lo & Ma.
4 .Henningham, Gardner & SusanWalker.
5 .Black, Weinles & Washington.
6 .Graham.

تحقیقات ایرامون مسائل مرتبط بیا قلیدریپ نشیان داده اسیت کیه ایامیدهای درازمیدت
شد،دی هم برای قربانیان و هم برای قلدران وجیود دارد .نتیا ،مطالعیهای کیه در سیال
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 2636در کنوانسیون ساینه انجمن روانشناسی آمر،کا ارائه شیده بیود نشیان داد قلیدرها
قلدرها بودند .همچنین از ایامدهای طوینی مدت قلدری میتوان به تر

تحصییل زود

هنگامپ کاهش عزت نفسپ افسردگی و در دراز مدت بیه اعتییاد اشیاره کیرد (والیل و
لیر،اپ.)2631 3
مطالعات نشان میدهد که مداخلههای درمانی مناسب میتواند به میزان بسیار بیای،یپ
ایامدهای قلدری نوجوانان را کاهش دهید .جهیت تیدو،ن میداخالت درمیانی مناسیبپ
بررسیهای ز،ادی در مورد شناخت و،ژگیهای شخصیتی و شناختی ا،نگونه افراد و نیز
عامل های تأثیرگذار محیطی انجام شده است .در بیشتر ا،ن مطالعات مشخی شده است
که ا،ن افراد دارای و،ژگیها،ی از جمله عیدم مهیارتهیای حیل مسی لهپ 2عیدم ارتبیا
صحیح با د،گرانپ عدم وجود همدلی با د،گران و  ...هستند .برهمین اساس اژوهشگران
ایشنهاد کردهاند که درمان آموزش مهارتهای زندگی میتوانید بیرای نوجوانیان مفیید
باشد (ر،کسون و ارو،نپ.)3444 1
امروزه اژوهشگران تأثیر مثبت مهارتهای زندگی را در کیاهش سیوء مصیرف میواد
(و،چلد 9و همکارانپ )2631پ اسیتفاده از ررفییتهیا و کینشهیای هیوشپ ایشیگیری از
رفتارهای خشونت آمیز (نصیری و باباخانیپ )2639پ ارتقای توانا،یهای اجتماعی (،یل-
نیوهون) مهارتهای ارتباطی (یفروم بوازپ3449 1پ بیه نقیل از طارمییانپ  )3132تقو،یت
1 .Wolke and Lereya.
2.Problem Solving.
3.Rixon & Erwins.
3.Weichold.
5 .Lafrum Bvaz.
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بیشتر در معرض خطر سوء مصرف موادپ افسردگیپ اعطراب و خصومت نسبت به غییر

اتکاء به نفس و تقو،ت خودانداره (اسماعیلینسیب و همکیارانپ  )2633را میورد تأ،یید
قرار دادهاند.
مطالعه د،گری در ارتور،کو نشان داد که اس از اجراء برنامیه مهیارتهیای زنیدگیپ
غیبت شاگردان از مدرسه کاهش ،افته است .همچنین بررسیهیای د،گیر نشیان دادهانید
که به دنبال اجراء چنین برنامهها،یپ حضور دانشآموزان در مدارس و مییانگین نمیرات
کالسی آنان افزا،ش و بیدرفتاری آنیان کیاهش چشیمگیری ،افیت (عبیدی و داوودیپ
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 .)2631همچنین ،افتههاپ به اثر مثبت ا،ن نوع آموزشپ بر مهارت دانشآمیوزان در حیل
مشکالت بین فردی دیلت دارند .به دنبال چنین آموزشها،یپ احساس کفا،تپ توانا،ی
مؤثر بودنپ غلبه کردن و توانا،ی برنامهر،زیپ رفتار هدفمنید و متناسیب بیا مشیکالت در
کودکان و نوجوانان شکل میگیرد (سازمان بهداشت جهانیپ .)2632
براساس آنچه عنوان شد اژوهش حاعر در نظر داردپ ا،ن سوال اصلی را بررسی کند
که آ،ا آموزش مهارتهای زندگی قادر است به کاهش رفتار قلدری دانشآموزان اسر
مقطر متوسطه اول کمل کند؟ از آنجا که برنامهای میؤثر اسیت کیهپ بتوانید اثربخشیی
خود را در طی زمان به اثبات برساند لذا هدف د،گر اژوهش بررسی اثربخشی آموزش
مهارتهای زندگی بر کاهش میل به قلدری دانشآموزان اسر مقطیر متوسیطه اول در
مرحله ایگیری( ،ل ماه بعد از اتمام آموزش) بود .بنابرا،ن سوال قابل طرح ا،ین اسیت
که آ،ا آموزش مهارتهای زندگی قادر است به کاهش میل به قلیدری دانیشآمیوزان
اسر مقطر متوسطه اول در مرحله ایگیری نیز منجر گردد؟
بیان مسأله

222

شیوع قلدری دانشآموزان به و،ژه در دوره نوجوانی بای گزارش شیده اسیت بیر همیین
اساس از آن به عنوان ،ل مشکل مهم بینالمللی نام برده میشودپ بطوری کیه هیر سیاله

بیییش از  366تییا  066میلیییون نوجییوان در سرتاسییر جهییان بییه صییورت مسییتقیم درگیییر
رفتارهای قلدری میشوند (والل 3و همکارانپ 2660پ به نقل از بشراورپ .)3143
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براسیاس نتییا ،تحقیقیات اژوهشییگران قلیدری در دورهی دبسییتان شیروع شییده و در
دارد (والدن و بیرانپ .)2636 2مبتنی بر تحقیقاتپ اوج قلدری در اا،هی ششیم تیا هشیتم
است (بیرامی و عالئیپ 3142؛ به نقل از لیپ .)2636
مطالعات در زمینه قلدری نشان میدهد که حدود  16درصد دانشآموزان بیه طر،قیی
در رفتارهای قلدری ،ا به عنوان فرد قلدر ،ا فرد قربانی قلدری ،ا هر دو درگیر میشیوند
(کان و کانترپ .)2661 1از بین دانشآموزانی که قربانی قلدری می شوند تنها در حدود
 16درصدپ قلدری را در مدرسه گزارش میکننید (وسییمپ را،یان و فاسیترپ2631 9؛ بیه
نقل از علیزاده مارانیپ .)3142ا،ن اد،ده بیه علیل مختلفیی از جملیه کمبیود اعتمیاد بیه
نفسپ ترس از سرزنش شدن و شدت ،افتن فرا،ند قلدری رخ میدهد .با ادامیه چنیین
روندیپ افراد قربانی درآ،نده با احتمال بیشتری در معرض مشیکالت جسیمیپ عیزت
نفیس ایا،ین و مشیکالت روانیی ماننید اخیتالیت اعیطرابیپ افسیردگی و عال،یم
روانار،شی قرار میگیرند؛ افراد قلدر نیز به همین ترتیب در آ،نده مشکالت هیجیانی
و رفتاری بیشتری خواهند داشت (توفی و همکارانپ 2633؛ به نقیل از علییزاده میارانیپ
.)3142
با توجه به ا،نکه در ،ل محیط آموزشی دانشآموز با،د در تمیام مراحیل آمیوزش و
،ادگیری دارای احساس ا،منی عاری از هرگونیه تهد،ید و ارعیاب باشیدپ وجیود چنیین
آسیبی در محیط آموزشی میتواند اثیرات جبیرانناایذ،ری بیر اهیداف اساسیی تعلییم و
1 .Volk.
2 .Walden & Beran.
3.Cohn & Canter.
4.Waseem, Ryan & Foster.
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دوران راهنما،ی و سال اول متوسط تشد،د می،ابدپ اما بعد از کالس نهم رونید کاهشیی

تربیت دانشآموزان داشته باشدپ برهمین اساس ارزش و اهمیت توجیه بیه ا،ین اد،یده و
تدو،ن راهکارها،ی جهت مقابله و رفر آن تا حد ز،ادی از ایامدهای منفی آن میکاهد.
مبانی نظری پژوهش
قلدری دانشآموزان به و،ژه در دورهی نوجوانی مس له قابل تأملی است .از ،ل سیو بیا
توجه به هز،نهها،ی که والد،ن و جامعه برای تحصیل دانشآموزان متحمل مییشیوند و
از طرفی رشد و ترقی و آ،نده جامعه که درگرو داشیتن شیهروندانی فرهیختیه و تربییت
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شده است؛ لزوم ای بردن به دی،ل بروز قلدری را که میتواند در ایشیگیری از بیروز و
مقابله با آن به ما کمل نما،د را دوچندان میکند.
لی( )2633با مطرح نمیودن نظر،یه سیسیتمهیای بیومشیناختیپ نقیش خیانوادهپ گیروه
همسالپ مدرسه و و،ژگیهای فردی را مطرح میینما،ید .براسیاس ا،ین د،یدگاهپ رفتیار
قلدری و قربانی شدنپ محصول تعامل و،ژگیهای فردی و محییط ایرامیون فیرد اسیت.
والد،ن اولین کسانی هستند که بیا کیود

ارتبیا برقیرار مییکننید و تأثیرگیذارتر،ن

برخوردها و تعامالت را در شکلگیری ساختار زندگی آ،نده کود
بیرامیپ  .)3142اند،شمندان در،افتهاند که ادرا

دارند) عال،یی و

کودکان از ا،ن نیوع تعیامالت بسییار

مهمتر از تجربه عملی چنین تعامالتی است .شواهد تجربی نییزپ اهمییت نقیش باورهیا و
ادراکاتپ فردی را در سالمتپ بیماری روانیپ احساس خطر و خشونت و بروز قلدری
و تشد،د آن را بر حسب ادرا

از محیط خانواده مورد تأکید قرار میدهد.

براساس نظر،ه ز،ستی-اجتماعی نیز قلدریپ رفتاری بازداشته شده ،ا تقو،یت شیده در
نتیجه روابط ایچیده بین افراد خیانوادهپ معلمیانپ میدارسپ همسیاینپ جامعیه و فرهنی
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است و اهمیت تجربههای روزانه دانشآموز را در محیط مدرسه به عنوان مبنا،ی در فهم

او،ییا،یهییای قلییدری مدرسییه نشییان میییدهیید (هییارل فیسییشپ والییشپ گر،نییوال 3و سییا،ر
همکارانپ 2633؛ به نقل از هاشمیپ گل ارور و فتحی آذرپ .)3149
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عالوه بر موارد ذکر شده و،ژگیهای شخصیتی فرد نیزپ میتواند در بیروز رفتارهیای
مییباشید .در روانشناسیی اجتمیاعی عیالوه بیر تیأثیر روحیی و روانیی و ژنتیکیی در
شکلگیری شخصیت و منش انسانپ بر تأثیر نهادهای اجتماعی نیز تأکید میشود.
از نوشتهها و نظر،ههای روانشناسیان اجتمیاعی چنیین بیر مییآ،ید کیه برآ،نید تمیامی
و،ژگیهای انسانپ منش و به عبارتی رفتارپ کردار و گفتیار او اسیت .بیر همیین اسیاس
منش ،ا شخصیت افراد در جوامر مختل

متفاوت است .ساختار منش فردی عیالوه بیر

ارتبا با ارگانیسم و ساختار روانی فردپ با نهادهیای اجتمیاعی در ارتبیا بیوده و رشید
می،ابد و عادات و خلق و خو،ی را متناسب بیا نیازهیای نهادهیای اجتمیاعی و همچنیین
متناسب با نقش فرد کسب میکند که بر ا،ن اساس محیط میتواند هم در جهیت مثبیت
و هم منفیپ شخصیت دانشآموزان را رشد دهد و به ا،ن ترتیب منجر به بروز رفتارهیای
ناهنجار از جمله قلدری ،ا جامعه اسند شود.
پیشینه پژوهش
د،لون و لش )2661( 2راهبردهای کلی ،ل برنامه عد قلدری را تشر،ح کردنید .اولیین
گامپ از آن مدرسه است تا با اجراءی ،ل زمینه،ابی از دانشآموزانپ مشخی کنید کیه
چه دانشآموزانی به زورگو،ی دست میزنند و در کجا چنین عملی را انجام مییدهنید.
اس از آن است که میتوان برنامهای را برای مقابله با ا،ن مسی له تیدو،ن کیرد .برنامیهی
تهیه شده با،د شامل آمیوزش مهیارت هیای اجتمیاعی بیه زورگو،یان و قربانییان باشید و

1 . Hareh-Fisch, Wals, Grinval, Amitai,& Pickett.
2. Dillon & Lash.
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ناهنجار و بزهکارانه مؤثر باشیدپ کیه بنیا بیه نظیرات مختلی

حاصیل ژنتییل و محییط

نارران نیز با،د نحوه برخورد با ا،ین مسی له را بداننید .بیه و،یژه ا،ینکیهپ نیارران معمیوی
نمی دانند که به هنگام روبرو شدن با ،یل زورگیو،یپ با،ید چیه کیاری انجیام دهنید ،یا
ممکن است از تبد،ل شدن به ،ل قربانی بترسند .گیام د،گیرپ را با،ید معلمیان بردارنید.
آنها با،د بخشی از زمان کالس را به بحث با دانشآمیوزانپ ایرامیون مسی له زورگیو،ی
اختصاص دهند.
مطالعه مگنین و همکاران ( )2661که در طول دو سال در جنوب آفر،قا و بیر روی
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 2222جوان  39-29در ز،رگروههای متفاوت فرهنگی انجام شدپ نشیان مییدهید کیه
برنامیه آمیوزش مهیارتهیای زنیدگی نقیش عمیدهای بیر جلیوگیری از رفتارهیای
خشونتآمیز جوانیان دارد و ارتبیا معنییداری مییان مهیارتهیای زنیدگی و رفتیار
اجتماعی وجود دارد.
حمیدی ()3129پ طی اژوهشی به بررسی میزان اثربخشی آموزش مهارتهای زندگی
بر کاهش اخیتالیت رفتیاری دختیران نوجیوان منیاطق محیروم کشیور ارداخیت .بیرای
بررسی میزان اثربخشی آموزش مهارتهیای زنیدگیپ مهیارتهیا،ی چیون حیل مسی لهپ
تصمیمگیریپ تفکر انتقادی و خیالقپ چگیونگی بهداشیت جسیم و روانپ مهیارتهیای
میان فردی و ارتباطی به شیوهی آموزش مستقیم به مربییان و بیه شییوههیای غییرمسیتقیم
،ادگیری مشارکتیپ بازیهای تربیتیپ بارش فکریپ ا،فیای نقیشپ بحیث و گفیتوگیوپ
کار در گروههای کوچلپ الگوی افزا،ش آگاهیپ کندوکاو گروهیپ نما،شپ ارسیش
و ااسخ آموزش مستقیم – عملیپ و مس ولیتهای (اردو،ی) به دانیشآمیوزان دختیر در
اردوگاهها آموخته شد، .افتهها نشان داد که میانگین نمیرههیای ایسآزمیون نسیبت بیه
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میانگین نمرههای ایشآزمون به گونهای معنادار کمتر است که ا،ن بیه معنیای اثربخشیی
آموزش مهارتهای زندگی در بهبود وععیت رفتاری نوجوانان است.

در اژوهشی که توسیط ای .شیااس و باتیسیتیل )2662( 3انجیام گرد،یدپ افیراد ایس از
آگاهی ،افتن از عالمت و هیجانات خود و کاربرد آن در روابیط اجتمیاعیپ توییراتیی را
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از قبیل؛ افزا،ش احساس مس ولیتپ افیزا،ش جیرأت و بییانگیریپ افیزا،ش محبوبییت و
افزا،ش مالحظه و عالقه در مورد د،گرانپ افزا،ش استفاده از راهبردهای اجتماعی بیرای
حل تعارعات بین فردیپ افزا،ش هماهنگیپ افزا،ش آزادمنشیپ برخورداری از مهیارت
های بهتر در زمینههای حل تعارعات خود نشان دادند.
لواسییانی و همکییاران ( )3123در اژوهشییی بییه بررسییی فراوانییی و علییل رفتارهییای
خشییونتآمیییز در مییدارس دوره راهنمییا،ی لرسییتان از د،ییدگاه معلمییانپ معاونییان و
دانشآموزان ارداختند .نتا ،ا،ن اژوهش نشان داد که دانشآموزان اسر میزان خشونت
کالمی و بدنی در مدرسیه را بیه صیورت معنیادار بیشیتر از دختیران گیزارش مییکننید.
براساس ،افتههای ا،ن اژوهش ایشنهاد میشود برنامههیا و کارگیاههیای آموزشیی بیرای
کاهش خشونت در مدارس تدار

و فراهم گردد.

بشراور و همکاران ( )3143در اژوهشی به بررسیی ارتبیا شییوههیای تنظییم و ابیراز
هیجان با رفتارهای قلدری در دانشآموزان نوجوان ارداختند .نتا ،ا،ن مطالعه نشان داد
که بینظمی هیجانی در طول دوره نوجوانی نقش مهمی در رفتارهیای قلیدری و قربیانی
قلدریشدن داردپ لذا آموزش مهارتهای تنظیم هیجیان بیه عنیوان ،یل روش مداخلیه
برای چنین مشکالت رفتاری ایشنهاد میشود.
مطالعه کاالند و همکاران ( )2631که در کارولینای شیمالی و بیر روی  3926نفیر بیا
هدف بررسی نتا ،روانیی قلیدری در بزرگسیاینی کیه در دوران کیودکی و نوجیوانی
توسط همساین مورد آزار واقر شدندپ صورت گرفته استپ نشان میدهد اختالیتیی از
1 . E. schaps & Battistich.
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معاشرتی بودنپ افزا،ش تما،الت جمیرگرا،انیه و کمیل کیردنپ در

بهتیر د،گیرانپ

جمله ترس از مکانهای شلوغپ اعطراب منتشرپ و اختالل هراس در قربانییان قلیدری از
شیوع بایتری برخوردار است .ا،ن در حالی است که افراد قلیدر تنهیا در معیرض خطیر
اختالل شخصیت عد اجتماعی هستند.
مطالعه کالن و همکاران ( )2639که بر روی  136دانشجو انجام شدپ نشان مییدهید
که روابط اجتماعی مثبت احتمال قلدری را کاهش میدهد.
مدل مفهومی پژوهش
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مدل به مجموعهای مادیپ ر،اعی ،ا منطقی اطالق میشودپ که ساختهای اساسی ،ل
واقعیت را میرساند و در سطح خودپ قادر به تبییین آن و ارائیه کارکردهیا،ش اسیت
)ساروخانیپ  .)3136مدل جزء کوچل بازسازی شدهای از ،ل شی ،ا اد،ده بزرگ
است که از لحاظ کارکرد با آن شی ،یا اد،یده واقعییپ ،کسیان اسیت .بید،ن ترتییب
درشرا،طی که امکان دسترسی بیه تمیام جزئییات امیور و روابیط اد،یدههیاپ مشیکلپ
ارهز،نه و وقتگیر استپ مدلپ آنهیا را سیهل وآسیان مییکنید و بیا برخیورداری از
امکان تجز،ه و تحلیلپ ایشبینی نتیا ،را ممکین میینما،ید (رزاقییپ  .)3123در ا،ین
اژوهش دو مفهوم آموزش مهارتهای زندگی و قلدری دانشآمیوزان میدل مفهیومی
اژوهش را تشکل میدهندکه در آن آمیوزش مهیارتهیای زنیدگی و کیاهش قلیدری
دانشآموزان رابطهای مستقیم دارد.
فرضیات پژوهش
 فرضیه اصلی :آموزش مهارتهای زندگی بر نمرات قلدری در مرحله ایسآزمیونو ایگیری مؤثر است.
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 فرضیه فرعی اول :آمیوزش مهیارتهیای زنیدگی بیر نمیرات قلیدری در مرحلیهاسآزمون مؤثر است.

 فرضیه فرعی دوم :آمیوزش مهیارت هیای زنیدگی بیر نمیرات قلیدری در مرحلیه222

ایگیری مؤثر است.
روششناسی پژوهش
آماری ا،ن اژوهش عبارت است از کلیه دانیشآمیوزان اسیر دوره متوسیطه اول منیاطق
دوگانه آمیوزش و ایرورش شیهرپ شیهرکرد کیه در سیال تحصییلی  41-49مشیوول بیه
تحصیل بودهاند .ایش از اجراء اژوهش مجوز اجراءی ارسشنامهها از مس ولین امیر اخیذ
شده و همچنین توعیحات یزمه توسط دستیار اژوهشگر به دانشآموزان ارائیه شید .در
ا،یین اییژوهش تعییداد  06دانییشآمییوز بییا اسییتفاده از روش نمونییهگیییری خوشییهای چنیید
مرحلهای انتخاب و در ا،ن اژوهش شرکت کردند.
ابزار مورد استفاده در ا،ن اژوهش ارسشنامه قلدری ا،لی نو،ز است که نسخه اولیه آن
به وسیله اسپالگه و هولت 3در سال  2663ساخته شد(چالمیهپ  .)3142در ا،ین ارسشینامه
از دانشآموزان خواسته میشود تا مشخی کنند کیه در سیی روز گذشیته چنید بیار در
رفتارهای بیان شده جلویپ دَر مدرسه درگیر شیدهانید(همیان منبیر) .ارسشینامه میذکور
دارای  1بُعید قلییدری ( 4گو،ییه)پ زد و خییورد ( 9گو،یه) و قربییانی ( 9گو،ییه) میییباشیید.
اعتبار،ابی ا،ن ارسشنامه در ا،ران توسط رعا چالمه در سال  3142صورت گرفته اسیت.
اا،ییا،ی و روا،ییی نسییخه فارسییی ا،یین ارسشیینامه بییر روی  243دانییشآمییوز شییامل 316
دانشآموز اسر و  393دانیشآمیوز دختیر بیا مییانگین سینی  31/0سیال اجیراء گرد،ید.
عرا،ب آلفای کرونباخپ دو نیمهسازی و بازآزمیا،ی بیرای کیل مقییاس و ابعیاد آن بیین
 6/02تا  6/46نوسان داشت .نتیجه نها،ی ا،نکه فُرم فارسی ارسشنامه قلدری ا،لی نیو،زپ
از روا،ی و اا،ا،ی مناسبی در جامعه ا،رانی برخوردار است .عر،ب آلفای کرونبیاخ ا،ین
1-Espelage & Holt.
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نوع اژوهش شبه آزما،شی از نوع ایشآزمون  -اسآزمون با گروه کنترل بود .جامعه

آزمون در اژوهش حاعر  6/32درصد بدست آمد .روا،ی محتوا،ی ارسشنامه در تحقیق
حاعر توسط  36نفر از اساتید دانشگاه و متخصصان امر مورد تأ،ید قرار گرفیت .روا،یی
سازه ارسشنامه نیز به وسیله آزمون تحلیل عاملی برآورد گرد،د که در جدول شیماره 3
نشان داده شده است.
جدول  : 1محاسبه روایی سازه به روش تحلیل عاملی تأییدی مربوط به پرسشنامه قلدری ایلی
نویز

آزمون کرو،ت بارتلت

متویر
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KMO
ابعاد قلدری

χ2

Df

sig

قلدری

6/41

2144/334

43

6/66

زدوخورد

6/43

2621/324

00

6/66

قربانی

6/21

213/962

31

6/66

مجموع ابعاد قلدری

6/49

0160/341

940

6/66

جهت اجراء ا،ن اژوهش ابتدا از بین دو ناحیه آمیوزش و ایرورش شیهر شیهرکرد ،یل
ناحیه انتخاب و سپس از آن ناحیه ،ل مدرسه به تصادف انتخاب شید .ایس از مراجعیه
به مدرسه دو کالس درس در مقطر دوم به تصادف انتخاب شد .در ا،ن ایژوهش اجیراء
برنامه مداخله آموزش دانشآموزانپ به عنوان متویر مستقل و میزان قلدری دانشآموزان
به منزله متویر وابستهپ محسوب میشدند .اس از انتخیاب نمونیه ایژوهشپ هیر دو گیروه
آزما،ش و کنترل در طول مطالعه سه نوبت مورد ارز،ابی توسط ارسشنامه قلیدری ا،لیی
نیوز قرار گرفتند .ایس از اجیراء اییشآزمیون روی گیروه آزمیا،ش و کنتیرلپ گیروه
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آزما،شی به مدت  36جلسه (در هر هفته ،ل جلسه  46دقیقهای) در برنامههای آمیوزش
مهارتهای زندگی شرکت نمودند و آموزش یزم را در،افت کردند .ولی گروه کنترل
آموزشی در،افت نکرد .منظور از مهیارتهیای زنیدگی در ا،ین ایژوهش موعیوعاتی

مانند شناخت خود و انتخاب هدفپ آشنا،ی با الگو،ی برای تصمیمگییری و مهیارت
حیل مسی له از جملیه توانیا،ی در انتخیاب بهتیر،ن راه حیل از راه دوری از عجلیه در
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تصمیمپ تسلط بر هیجانات در تصمیمگیری و شیوههای درمان حل تعارضها .شناخت
آگاهی با عواقب سوء آنپ ،ادگیری شییوههیای غلبیه بیر خشیمپ ایی بیردن بیه ارزش
گذشت و عفوپ آموزش مد،ر،ت هیجان و آموزش مقابله با اسیترس، .یادگیری شییوهی
تجربه همدلی در رابطه با آموزش احترام قائل شدن و توجه بیه اطرافییانپ تقو،یت رفتیار
بین فردیپ اذ،رفتگی خود و د،گیرانپ کمیل بیه خیود و د،گیران .آشینا،ی بیا مفهیوم
فشارهای اجتماعی و مهارتهیای مربیو بیه تعامیل بیا د،گیران بیا فراگییری توانیا،ی
برقراری روابط اجتماعی با د،گرانپ کسب مهارتهای مکالمهایپ افزا،ش تحمل طرد
شدگیپ فراگیری مهارتهای دوست،ابیپ آشنا،ی با و،ژگیهای ،ل دوست خوبپ
آشنا،ی با آداب دوستیپ کسب توانا،ی در طرد دوستان نابابپ آشنا،ی با ابراز وجیود
و کسب مهارتهای یزم برای ابراز وجودپ تقو،ت جیرأتمنیدی و حفی عیز نفیسپ
ارورش قدرت نه گفتن .اس از اتمام جلسات آموزش دانشآمیوزانپ مجیددا از هیر دو
گروه آزما،ش و کنترل خواسته شد ارسشنامه مقیاس قلدری ا،لی نو،ز را تکمییل کننید.
در نها،تپ اس از گذشت ،ل ماه از اجراءی ایسآزمیونپ آزمیون ایگییری بیه منظیور
تعیین اا،داری اثر برنامه مداخله مجددا اجیراء گرد،ید .دادههیا بیا اسیتفاده از نیرم افیزار
 SPSS19و با استفاده از شاخیهای توصیفی و آزمون تحلیل کوار،انس مورد تجز،یه و
تحلیل قرار گرفتند.
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خشونت و روشهای مهار آن از طر،ق توانیا،ی آرام سیازی خیود در مواقیر خشیم و

یافتههای پژوهش
الف) یافتههای توصیفی
میانگین و انحراف استاندارد نمرات ایشآزمون و اسآزمون نتا ،تسیت قلیدری ا،لیی
نو،ز در دو گروه آزما،شی و کنترل در جدول  3ارائه شده است.
جدول  -2میانگین و انحراف استاندارد نمرات قلدری نوجوانان (پرسشنامه قلدری ایلینیوز)
به تفکیک مراحل و گروهها
ایشآزمون
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مؤلفهها

قلدری
زدوخورد
قربانی
نمره کل قلدری

گروه

میانگین

انحراف
استاندارد

اسآزمون
میانگین

انحراف
استاندارد

میانگین

ایگیری
انحراف
استاندارد

آزما،ش

21/2

1/12

26/11

1/39

33/31

2/43

کنترل

24/23

1 /2

22/31

1/34

23/23

3 /0

آزما،ش

31/11

2/09

2/31

2/12

2 /2

3/03

کنترل

30/9

2/14

30/31

2/94

31/13

3/29

آزما،ش

32

2/91

1/41

2/32

1 /2

3/39

کنترل

31/60

3/42

32/03

3/01

32/11

6/22

آزما،ش

11/31

2/34

11/2

9/04

13/31

1/34

کنترل

12/31

0/49

12/31

0/32

10/63

1/14

همانطور که در جدول  2مشاهده می گرددپ نمرات تست قلدری در دو گیروه آزمیا،ش
و کنترل در سه مرحله ایشآزمونپ اسآزمون و ایگییری اشیاره شیده اسیت .از آن جیا
که کسب نمره کمتر در ا،ن متویر نشان از اثربخشیی میداخالت درمیانی داردپ مالحظیه
میگیردد مییانگین گیروه آزما،شیی در ایسآزمیون نسیبت بیه گیروه کنتیرل کیاهش
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معنیداری داشته است .ا،ین کیاهش بیه صیورت معنییداری در مرحلیه ایگییری گیروه
آزما،شی نیز د،ده میشود.

ب) یافتههای استنباطی
آموزش مهارتهای زندگی بر کاهش نمرات قلدری دانشآموزان اسر در مرحلیههیای
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اسآزمون و ایگیری مؤثر است.
براساس ارسشنامه قلدری ا،لی نیوز و به تفکیل مراحل در جدول ( )1ارائه شده است.
جدول شماره  -3نتایج تحلیل مانکوا بر روی میانگین نمرات مؤلفه قلدری

نام آزمون
آزمون یمبدای
و،لکز

معنی

مجذور

توان

اتا

آماری

6/413

6/449

مقدار

F

DF
فرعیه

DF
خطا

داری)(P

6/604

331/242

2/666

20/666

**6/663

همانطور که در جدول شماره  1مالحظه میشود سطوح معنیداری آزمیونپ بییانگر آن
اسییت کییه حییداقل در ،کییی از مراحییل اییسآزمییون و ایگیییری در ارتبییا بییا دو گییروه
آزما،شی و کنترل؛ میانگین گروه آزما،شی را نسبت به گیروه گیواه کیاهش داده اسیت
(P= 6/663پ )F=331/242پ برای ای بردن به تفاوتپ نتیا ،حاصیل از تحلییل میانکوا
نشان داده شده است که میزان تأثیر ،ا تفاوت برابر با  6/413درصد میباشد، .عنیی 41/3
درصد تفاوت های فردی در نمرات مؤلفیه قلیدری مربیو بیه تیأثیر عضیو،ت گروهیی
میباشد .توان آماری نزد،ل به ،ل نما،انگر کفا،ت حجم نمونه است.

بررسی اثربخشی آموزش مهارتهای زندگی بر کاهش میل به قلدری...

نتییا ،حاصییل از تحلیییل کورا،ییانس ( )Mancovaبییر روی نمییرات قلییدری نوجوانییان

جدول شماره  -4نتایج تحلیل مانکوا بر تأثیر عضویت گروهی بر میزان نمرات قلدری
نوجوانان
متویرهای اژوهش
ایش
آزمون
عضو،ت
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گروهی

خطا

اسآزمون
ایگیری
اسآزمون
ایگیری
اسآزمون
ایگیری

میزان

توان

مجموع

درجه

میانگین

تأثیر

آماری

مجذورات

آزادی

مجذورات

6/331

26/196

3

26/196

6/124

4/191

3

4/191

6/330

6/961

1242/241

3

1242/241

41/146

**6/663

6/326

9694/133

3

9694/133

136/310

**6/663

6/426

3

413/341

23

19/133

-

-

-

-

112/123

23

31/610

-

-

-

-

F

معناداری
6/994

6/623
6/620

6/324
3

چنانچه مشاهده میشودپ بین ایشآزمیون و ایسآزمیون رابطیه معنییداری وجیود دارد
( )P<0/001و میبا،ست ا،ن رابطه کنترل میشد .با ا،ن وجود حتی اس از کنترل اثیر
ایشآزمون بیین دو گیروه از لحیاظ ایسآزمیون مربیو بیه قلیدری نوجوانیان تفیاوت
معنیداری وجیود دارد و عضیو،ت گروهیی  32درصید از تویییرات مربیو بیه نمیرات
مربو به قلدری نوجوانان را در اسآزمون تبیین میکند ( .)P<0/001لذا با توجه به
اندازه اثر قابل قبول ( )6/32می تیوان نتیجیه گرفیت کیه کیاهش مییزان نمیرات قلیدری
نوجوانان در گروه آزما،شیپ ناشی از تأثیر متویر مستقل ،ا آموزش دانیشآمیوزان بیوده
است .توان آماری  3نیز نشان میدهد که حجم نمونه برای تحلیلها کافی بوده است .بیه
عالوه دادههیای جیدول ( )9بییانگر ا،ین اسیت کیه بیین اییشآزمیون و ایگییری رابطیه
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معنیداری وجود دارد ( .)P<0/001بعد از کنترل اثیر اییشآزمیون بیین دو گیروه از
لحاظ ایگیری مربو به نمرات قلدری نوجوانان براسیاس ارسشینامه قلیدری ا،لیی نییوز
تفاوت معنیداری وجود دارد و عضوی گروهی  42درصد از توییرات مربو به نمرات

قلدری نوجوانان براساس ا،ن ارسشنامه را در ایگیری تبیین میکند ( .)P<0/001تیوان
آماری  3نیز نشان از کفا،ت از حجم نمونه برای استفاده از تحلیلها دارد.
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بحث و نتیجهگیری
قلدری دانشآموزان اسیر اا،یه دوم دوره متوسیطه اول شیهرپ شیهرکرد بیود، .افتیههیای
حاصل از اژوهش بیانگر اثربخشی آموزش مهارتهای زندگی بر کاهش میزان قلیدری
نوجوانیان در مرحلیه ایسآزمیون ( )P<0/001و ایگییری ( )P<0/001میؤثر بییوده و
داده های حاصل از ارسشنامه مقیاس قلدری ا،لی نیوز کاهش ،افته است، .افتیه ایژوهش
با نتا ،اژوهشهای ایشین که از آموزش بیه عنیوان وسییلهای بیرای کیاهش مشیکالت
رفتاری کودکان و نوجوانان و افزا،ش مهارتهای اجتماعی و رفتارهای مثبت در آنهیا
استفاده شده بودپ بیرای نمونیهپ بیا ای .شیااس و باتیسیتیل ()2662پ حمییدی ()3129پ
ا،وبی و همکاران ()3142پ بشراور و همکاران ()3143پ هیرمن و میل و،رتیر ()2661پ
گینییر و همکییاران ()3441پ خییانزاده و همکییاران ()3142پ اسییتوری( )2664بییه نقییل از
کیمیا،ی و همکاران ()3146پ کاالند و همکیاران ( )2631و کیالن و همکیاران ()2639
هماهنگی دارد، .افتههای حاصل از ا،ن تحقیقات نشان میدهید کیه آمیوزش نوجوانیان
میتواند به عنوان ابزاری مؤثر در جهت توییر و جهیتدهیی رفتیار آنیان بیه کیار گرفتیه
شود .در تبیین ا،ن نتیجه میتوان گفت مهارتهای زندگی منجر بیه انگییزه رفتیار سیالم
میشودپ همچنین بر احساس فرد از خیود و د،گیران و همچنیین ادرا

د،گیران از وی

مؤثر است .در عمن منجر به افزا،ش اعتماد به نفس فرد نیز میشیود (سیازمان بهداشیت
جهانیپ  .)2632برهمین اساس میتوان با توازن مییان حیوزه دانیشپ نگیرش و مهیارتپ
سییطح اعتمییاد بییه نفییسپ مهییارتهییای مقابلییه بییا فشییار روانییی و میییزان کنتییرل فییرد در
موقعیتهای مختل

را بای برد .از دی،ل مشکل با همساین میتوان به عیدم توانیا،ی در

بررسی اثربخشی آموزش مهارتهای زندگی بر کاهش میل به قلدری...

هدف اژوهش حاعر بررسی اثربخشی آموزش مهارتهای زندگی بیر کیاهش نمیرات

بیان احساسات و نیازهاپ ا،جاد ارتبا پ حف روابط بین فیردی و برقیراری ارتبیا میؤثر
اشاره کرد (صفری و همکارانپ  .)3149نتا ،تحقیقات کان و کیانتر ()2661پ بال،یر 3و
همکاران ()2663پ جینی( )2660و لوماس 2و همکاران ( )2632نشان میدهد افراد قلدرپ
هیجانهای مثبت خود را با شدت کمتری ابیراز مییکننیدپ عیدم ابیراز ،یا ابیراز عیعی
هیجانهای مثبت و برعکس ابراز قوی هیجانهیای منفیی در آنهیا باعیث مییشیود کیه
د،گران آنها را به عنوان افرادی خشن قلمداد کیرده و بیه رفتارهیای قلیدری آنهیا تین
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دهند که خود چنین حالتی میتواند به منزله ،ل عامل تقو،تی بیرای اسیتمرار رفتارهیای
قلدری آنها باشد.
در اژوهشی که توسط ای .شااس و باتیستیل ( )2662انجیام گرد،یدپ افیراد ایس از
آگاهی ،افتن از عالمت و هیجانات خود و کاربرد آن در روابیط اجتمیاعیپ توییراتیی را
از قبیل؛ افزا،ش احساس مس ولیتپ افیزا،ش جیرأت و بییانگیریپ افیزا،ش محبوبییت و
معاشرتی بودنپ افزا،ش تما،الت جمیرگرا،انیه و کمیل کیردنپ در

بهتیر د،گیرانپ

افزا،ش مالحظه و عالقه در مورد د،گرانپ افزا،ش استفاده از راهبردهای اجتماعی بیرای
حل تعارعات بین فردیپ افزا،ش هماهنگیپ افزا،ش آزادمنشیپ برخورداری از مهیارت
های بهتر در زمینههای حل تعارعات خود نشان دادند.
در مجموع با توجه به ا،نکه هدف غا،ی آموزش و ارورش آماده نمودن کودکان
و نوجوانان برای ورود به زندگی اجتماعیپ خانوادگیپ فرهنگیپ اقتصادی و سیاسیی
جامعهای است که روز به روز ایچیدهتر میشود و با توجه به ا،ن واقعیت که قلیدری
در مدارس به خصوص در بیین نوجوانیان اسیر و دختیر بیه شیکل جسیمیپ روانیی و
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کالمی از شیوع بای،ی برخوردار است و میتواند بیه ایامیدهای جبیرانناایذ،ری هیم
چون تر

تحصیلپ افسردگیپ کاهش عزت نفیس و اعتییاد در آ،نیده منتهیی شیود.
1.Blair.
2 .Gini & Lomas.

بنابرا،نپ آموزش مهارتهای زندگی به ا،ن نوجوانان به صورت گروهی میتواند در
کنترل رفتار قلدری مؤثر بوده و توانا،ی آنیان را در مهیارتهیای ارتبیاطی و همیدلی و
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همچنین کاهش چالشهای برخورد با دوستان همسال افیزا،ش داده و در نتیجیه موجیب

پیشنهادهای پژوهش
با توجه به ا،نکه آموزش مهارتهای زنیدگی بیرای دانیشآمیوزان موجیب بیای رفیتن
آگاهی آنها و در نتیجه کاهش رفتارهای قلدرمآبانه شده استپ لذا ایشنهاد میگردد:
 -3با توجه به نتا ،بدست آمده از ،افتههای تحقیق مربو به فرعیه اصیلی ایژوهش در
صورت امکان آموزش مهارتهای زندگی به صیورت آمیوزش غیررسیمی در میدارس
متوسطه اول مورد توجه نظام آموزشی قرار بگیرد و ،یا محتیوای میورد نظیر در سیاعات
درسی بقیه ی دروس ادغام شودپ امیا بیه صیورت هیدف از اییش تعییین شیدهپ معلیم بیه
آموزش ا،ن مهارتها بپردازد.
-2دورههای آموزشی مهارتهای زندگی به صورت آزاد در قالب برگیزاری همیا،شپ
کارگاههای آموزشی و ،ا به صورت برگزاری مسیابقات در طیول سیال تحصییلی بیرای
دانشآموزان به و،ژه در ساعات آزاد برگزار گردد.
-1با توجه بیه ا،نکیه دانیشآمیوزان سیاعات ز،یادی از شیبانهروز را در کنیار خیانواده و
مدرسه به سر میبرندپ عروری است برای آموزش اعضای خانواده و معلمان نییز برنامیه
ها،ی در نظر گرفته شود .میتوان کارگاهها و کیالسهیای آموزشیی را تحیت عنیاو،نی
همچون آموزش حقوق شیهروندیپ سیالمتپ بهداشیت جسیمی و روانیی و روشهیای
تربیت اسالمی بیا همکیاری سیازمانهیای بییرون از کیادر آمیوزش و ایرورش همچیون
دادگستریپ نیروی انتظیامیپ مراکیز دانشیگاهیپ سیازمان بهز،سیتی و مراکیز خیدماتیپ
بهداشتی دا،ر کرد.

بررسی اثربخشی آموزش مهارتهای زندگی بر کاهش میل به قلدری...

بهبود رفتارها و کاهش نشانههای رفتارهای قلدری در آنها شود.
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