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چكيده
این پژوهش با هدف شناسایی ميزان تاثير آموزش مهارتهای جرأتورزی بر افزایش توان دانشآموزان
قربانی قلدری پسركالسهای چهارم و پنجم ابتدایی برای مقابله با رفتارهای قلدرانه انجام شد .روش پژوهش
حاضر ،آزمایشی با طرح پيشآزمون  -پس آزمون با گروه كنترل بود .جامعه آماری در این پژوهش كليه
دانشآموزان پسر سال چهارم و پنجم ابتدایی منطقه  4آموزش و پرورش شهر تهران میباشند .با استفاده از
روش نمونهگيری خوشهای چندمرحلهای  33نفر از دانشآموزان كالسهای چهارم و پنجم ابتدایی به عنوان
نمونه انتخاب شدند .از این تعداد  15نفر به عنوان گروه آزمایش تحت آموزش مهارتهای جرأتورزی قرار
گرفتند در حالیكه  15نفر دیگر (گروه كنترل) هيچ آموزشی دریافت نکردند .ابزار مورداستفاده در این
تحقيق مقياس قربانيان قلدری ( (B.V.S, 1996بود .نتایج تحليل كوواریانس نشان داد كه آموزش
مهارتهای جرأتورزی بر افزایش توان دانشآموزان قربانی قلدری پسر كالسهای چهارم و پنجم موثر
است ( .)p> 3/331همچنين نتایج تحليل دادهها در مرحله پيگيری نشان داد كه آموزش مهارتهای
جرأتورزی در طول زمان نيز از پایداری خوبی برخوردار است (.)p> 3/331

واژگان کليدی :مهارتهای جرأتورزی ،زورگویی ،قربانیان قلدری ،دانشآموزان

 .1استاد آموزش و پرورش دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران
 .2دكتری مطالعات برنامهدرسی دانشگاه خوارزمی ،تهران (نویسنده مسئول) ghasemtabar.e@gmail.com
 .3كارشناس ارشد آموزش و پرورش پيشدبستان دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران
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مقدمه
یادگيری مستلزم محيطی است كه دانشآموزان عالوه بر داشتن شرایط و امکانات الزم در
آن احساس امنيت داشته باشند و این احساس امنيت و ایمنی را مازلو )1943( 1بعد از اولين
نياز انسان كه همان نيازهای فيزیولوژیک میباشد ،جزئی از پنج نياز اساسی انسان مطرح
میكند .بنابراین در یک محيط آموزشی دانشآموزان باید در تمامی مراحل آموزش و
یادگيری احساس امنيت عاری از هرگونه تهدید و ارعاب داشته باشند تا موجبات بيزاری و
2
انزجار آنها از مدرسه ،مشکالت روانی و افتتحصيلی فراهم نشود .اما در این ميان قلدری
پدیدهای است كه میتواند مخل این امنيت شود و عاملی خطرناک برای دانشآموزان قربانی
قلدری 3باشد .به دنبال كار پيشگام و بنيادیای كه بهوسيله روانشناس سوئدی ،دان
اولویوس 4كه در دهههای  1993و  1993درباره قلدری (زورگویی) انجام شد ،صدها تحقيق
در بسياری از كشورها صورت گرفته است كه واقعيتها را در خصوص زورگویی تأیيد
میكنند (ریگبی ،2339 ،5ترجمه مفيدی.)1391 ،
قلدری كردن نوعی از پرخاشگری نظاممند و تکراری میباشد كه همساالن در آن
گرفتار میشوند و پهنهای از مسائل روانشناختی مانند خودكنترلی ضعيف ،پذیرش باالی
رفتارهای ضداجتماعی و بزهکاری را شامل میشود (هينی 6و همکاران2331،؛ نانسل 9و
همکاران2331 ،؛ اولویوس2331 ،؛ ریگبی .)2331 ،به عبارت دیگر ،قلدی (زورگویی) یعنی
سوءاستفاده نظاممند از قدرت در روابط بينفردی (ریگبی ،2339 ،ترجمه مفيدی.)1391 ،
چندین طبقهبندی مختلف از «قلدر ویژه مدرسه» براساس نظر كالوروسا )2333( 9وجود
دارد ،كه شامل قلدر مطمئن ،قلدر اجتماعی ،قلدر بيشفعال ،قلدر قلدریشده ،شاخهای از
قلدرها و گروهی از قلدرها میباشند .در هریک از این موارد ،رفتارهای قلدرانه عدم تعادل
نيرومندی ایجاد میكنند؛ آنچنانكه برای قربانيان مشکل و حتی امکانناپذیر است كه از

1. Maslow, A. H.
2. bullying
3. bully victimization
4. Olweus. D
5. Rigby, K.
6. Haynie
7. Nansel
8. Colorosa
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خود دفاع نمایند (مکنيل و نيول.)2334 ،1
براساس نظر اولویوس )1993( 2و دیگر نظریهپردازان این حوزه رفتار قلدرانه شامل پهنه
وسيعی از رفتارهای مخرب است كه بهطور منظم و در یک دوره گسترده زمانی رخ میدهد
و به سه شکل كالمی ،جسمانی و هيجانی رخ میدهد:
 .1قلدری كالمی :این نوع قلدری متداولترین شکل قلدری است و استفاده كردن از
كلمات برای تحقير ،پست جلوه دادن ،ارعاب همساالن ،لقب دادن و اطالعات افتراآميز
(شایعهپراكنی) را شامل میشود (كالوروسا.)2333 ،
 .2قلدری جسمانی :هر عملی كه مستلزم تماس فيزیکی مستقيم ميان دانشآموزان باشد
و ممکن است شامل پشت پا زدن ،هل دادن ،تنه زدن ،ضربه زدن ،نيشگون گرفتن یا زد و
خورد كردن باشد (كالوروسا.)2333 ،
 .3قلدری هيجانی :استفاده از روابط برای اذیت و آزار دیگران،كه شامل محرومسازی
از گروههای اجتماعی ،زبانبدن دفاعی ،چشمغره رفتن و تمایز نشان دادن نسبت به متّحدان
صميمی همسال میباشد (كالوروسا.)2333 ،
قربانی قلدری اشاره به دانشآموزی است كه مرتباً در معرض اعمال قلدرانه از طرف
یک یا تعدادی از دانشآموزان قرار میگيرد (اولویوس .)1993 ،اولویوس ( )1993نشان داد
كه دو نوع قربانی رفتار قلدرانه وجود دارد:
 .1قربانی منفعل/سلطهپذیر :3به این دليل قابلتوجه است كه او به عنوان یک فرد احساس
بیارزشی و ناایمنی میكند ،معموالً این دانشآموز اگر مورد حمله قرار بگيرد و یا به او
توهين شود تالفی نمیكند .معموالً گرایش به نشان دادن یک الگوی واكنش مضطرب به
قلدری دارد و ممکن است به لحاظ فيزیکی از فرد قلدر ضعيفتر باشد.
 .2قربانی تحریکآميز ( 4تحریکكننده) :این نوع قربانی نيز الگوی واكنشی مضطربی
از خود نشان می دهد اما ممکن است به فرد قلدر پرخاشگری كند و ممکن است سبب
تحریک و تنش در ميان همساالن شود و ممکن است بيشفعال باشد و یا رفتار ناخوشایندی
از جانب همکالسیها و معلمان دریافت كند .بنابراین ،وی در حال جلب توجه فرد قلدر به
1. Mac Neil & Newell
2. Olweus, D.
3. passive/ submissive victim
4. provoked victim
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خود میباشد.
در مورد ویژگیهای قربانيان قلدری باید گفت قربانيان قلدری ناایمن ،بسيار محتاط و
دارای خودپندارة پایين میباشند و نمیتوانند از خود دفاع كنند و از لحاظ اجتماعی معموالً
افرادی منزوی و فاقد مهارتهای اجتماعی میباشند (اسپيواک 1و همکاران .)2335 ،ممکن
ا ست آنها به لحاظ فيزیکی یا تحصيلی از همساالنشان متفاوت و مشخص باشند و بهعنوان
عزیزكردهی معلم طبقهبندی شوند و همچنين بهوسيله اذیت كردن به آسانی ناراحت میشوند
و معموالً با دانشآموزانی از قوميتهای مختلف نشست و برخاست میكنند (جيانتی و
سگارس .)1999 ،2قربانيان معموالً كمترین احساس ارتباط را به محيط مدرسه دارند و معموالً
با ارادة خود در فعاليتهای فوق برنامه شركت نمیكنند (هریس.)2334 ،3
قربانيان به این دليل انتخاب میشوند كه آنها حمایت اجتماعی بسيار كمی از جانب
همساالن خود دریافت میكنند (دیویس .)2333 ،4دانشآموزان قربانی ممکن است خود را
در روابطشان با مرتکبين قلدری آسيبپذیر نشان دهند كه این میتواند شانسهای وقوع
قلدری را افزایش دهد .همانند :تعداد اندک دوستان و نياز شدید به صميميت و نزدیکی با
همساالن (یون 5و همکاران .)2334،قربانی قلدری شدن منجر به احساس ترس ،تحقير،
بيچارگی و نوميدی میشود (وبستر -دویل .)1991 ، 6تأثيرات قلدری بر قربانی بسيار گسترده
میباشد كه از مهمترین آنها میتوان به موارد زیر اشاره داشت:
 .1تاثيرات عاطفی :قربانيان قلدری احساس اضطراب ،انتقامجویی ،خشم ،عجز ،یأس،
افسردگی ،ترّحم به خود ،سرشکستگی (تحقير) همگانی را گزارش كردهاند (هازلر.)2333 ،9
كودكان و نوجوانانی كه مورد قلدری قرار گرفتهاند احتماالً بيش از دیگر كودكان به
وسيله همساالنشان نادیده گرفته شدهاند (یعنی نه مورد تنفر بودهاند و نه دوست داشته
شدهاند) و یا طرد شدهاند (یعنی بسيار مورد تنفر بودهاند) (نابوزوكا و اسميت،1995 ،9

1. Spivak
2. Giannetti & Sagarese
3. Harris
4. Davis
5. Yoon
6. Webester-Doyle
7. Hazler
8. Nabuzoka 8 smith
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شوستر.)1999 ،1
 .2تاثيرات آموزشگاهی :احساسی كه در اثر رفتارهای قلدرانه در قربانی ایجاد میشود
باعث میشود دانش آموز از مدرسه ترک تحصيل كند و ممکن است حضور مرتب آنها
بهدليل ترس از رفتن به مدرسه رنجآور باشد .تحقيقی در استراليا به این نتایج دست یافت كه
 6درصد از پسران و  9درصد از دختران گزارش دادند كه به دليل ترس از مورد قلدری واقع
شدن ،در خانه ماندهاند .در فنالند دریافتند كه پسرانی كه بهطور مرتب مورد قلدری قرار
گرفتهاند (قربانی بودهاند)  5بار بيشتر احتمال دارد كه افسرده شوند ،و احتماالً  4بار بيشتر
گرایشات خودكشی گرایانه داشتند .دختران نيز به احتمال زیاد ،سه بار بيشتر افسرده شده
بودند ،اما  9بار بيشتر احتمال داشت كه گرایشات خودكشیگرایانه نشان دهند (كاس،
ایوانس و شاه.)2333 ،2
 .3تاثيرات رفتاری :شواهد نشان میدهد كه نقش قربانی در مدرسه ابتدایی و در ارتباط
با زندگیهایی با درآمد كم ایجاد میشود (شوستر1999 ،؛ سوراندر ،هلستال ،هلينوس و پيها،3
.)2333
قلدری میتواند منجر به خودكشی گردد .نتایج یک مطالعه نشان داد كه اگرچه نوجوانان
بزرگتر به مقدار بيشتری مرتکب خودكشی میشوند ،ساالنه در سراسر آمریکا حداقل 333
دانشآموز  13تا  14ساله خود را میكشند ،بيشتر از  2333كودک آمریکایی اقدام به
خودكشی میكنند (انجمن آمریکایی خودكشیشناسی ،4نقل از هازلر .)2333 ،با این حال
قربانيان تنها افرادی نيستند كه تحت تاثيرات منفی قلدری قرار میگيرند .همراه با قربانی
عذابی مداوم و نبردی روزانه وجود دارد ،اما فرد قلدر نيز مشکالتی خواهد داشت كه بيش
از یک دورة چندساله در آینده نمایان خواهند شد .همچنين شواهد نشان میدهد كه نقش
قلدری در مدرسة ابتدایی و در ارتباط با درآمدهای كم و اندک زندگی شکل میگيرد
(شوستر1999 ،؛ سوراندر 5و همکاران .)2333 ،قلدرها بهدليل اینکه احساس قدرت میكنند،
نگرانی روزانه ندارند .با این حال قلدرها مشکالتی در سازگاری با موضوعات تنازع و
1. Schuster, B.
2. Kass, Evans & Shah
3. Shuster, Sourander, Helstela, Helenius, & Piha
4. American Association of Suicideology
5. Sourander, A.
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تعارض در زندگی نوجوانی خود خواهند داشت .موسسة ملی رشد انسان و سالمت كودک
پی برد كه دانش آموزان قربانی قلدری ميزان باالیی از مصرف سيگار و پيشرفت تحصيلی
ضعيفی دارند (كاس و همکاران .)2333 ،قلدرها از آنچه كه بهعنوان رفتار قابلقبول به لحاظ
اجتماعی در نظر گرفته میشود دارای سوءتعبيری هستند زیرا آنها توجه را از همساالن خود
دریافت میكنند .بنابراین ارتباطی قوی ميان قلدرهای پسر و محبوبيتشان در مدرسه وجود
دارد (چامبرلين.)2314 ،1
اهميت جرأتورزی 2در ارتباطات ميانفردی و نقش مؤثر آن در تعاملهای اجتماعی و
البته فراوانی رفتارهای غير جرأتورزانه در جمعيتهای بالينی و غير بالينی ،سبب شده است
كه پژوهشهای زیادی در این زمينه صورت گيرد .هاوكر و بولتن )2315( 3با انجام یک
فراتحليل نشان دادند كه افسردگی ،اضطراب و عزتنفس پایين از خصوصيات تجربيات
قربانی قلدری است .كاس ،ایوانس و شا ( )2333در پژوهشی در استراليا دریافتند كه  6درصد
از پسران و  9درصد از دختران گفتهاند كه به خاطر در امان بودن از قلدری در خانه ماندهاند
و به مدرسه نرفتهاند .همچنين وینهولد و وینهولد )1999( 4در پژوهشی در ایاالت متحده نشان
دادند كه  13درصد از ترک تحصيلها به علت قلدریهای پياپی رخ میدهند.
بر این اساس ،برنامههای متنوعی تحت عنوان آموزش جرأتورزی )AT( 5تدارک دیده
شد .آموزش مهارتهای جرأتورزی ،آموزش ابراز وجود به گونهای است كه فرد بتواند
احساسات مثبت یا منفیاش را به سهولت بيان و ابراز كند و بر مواردی مانند رد كردن تقاضا،
بيان محدودیتهای خود ،تقاضا كردن ،پيشقدم شدن در آغاز یک برخورد اجتماعی ،قبول
كردن انتقاد ،قبول تفاوت داشتن با دیگران و ...تاكيد میگردد (ولپی و الزاروس.)1996 ،6
به عبارت دیگر ،مهارت جرأتورزی یعنی گرفتن حق خود و ابراز افکار ،احساسات و
اعتقادات ،به شکل مناسب ،مستقيم و صادقانه و به نحوی كه حقوق دیگران را پایمال نکنيم
(لنگ و جاكوبسکی1996 ،9؛ نقل از هرمزینژاد .)1399 ،در مهارت جرأتورزی هدف،
1. Chamberlain
2. assertiveness
3. Howker & Bolton
4. Winhold & winhol
5. assertiveness training
6. Volpe, A. & Lazarus, V.
7. Lenge & jakubowski.
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تغيير در خود فرد است نه تغيير در دیگران ،تا بتواند نيازها ،احساسات و افکار خود را ابراز
كرده و از آسيبهای احتمالی در امان بماند .بدینمعنا كه ،گاه ممکن است فرد علیرغم
استفاده از رفتارهای جرأتمندانه به خواسته خود نرسد ،ولی از اینکه جواب منفی داده شود،
نااميد نشود و درخواست جرأتمندانه خود را از شخص دیگری مینماید تا به حل مشکل
دست یابد (وظيفهمند.)1392 ،

نتایج پژوهش یونگ– آنكيم )2336( 1تحت عنوان اثربخشی آموزش گروهی بر
قلدری نشا ن داد كه با آموزش رفتارهای ابراز وجود و واگذاری مسئوليت ،قربانی شدن به
طور معناداری كاهش یافته است .مکكوالف )1992( 2روش جرأتآموزی را كه شامل

تحول مهارتهای اجتماعی مثل بيان احساسات مثبت و منفی ،بيان خواستهها ،اميال و عقيدهها
در اشخاص بود را بر گروهی از دانشآموزان خجالتی و ساكت آزمود و نتایج اثربخشی این
نوع درمان را نشان داد .كركلند ،تلن و ميلر ،)1992( 3در پژوهشی اثر آموزش گروهی
جرأتورزی را در مورد  36تن از دانشآموزان دبيرستانی ارزیابی كردند .نتایج نشان داد كه
آموزش جرأتورزی به صورت گروهی ،ابراز وجود افراد را در موقعيت ایفای نقش افزایش
داده است .همچنين اثر آموزش تا چند هفته پس از آموزش نيز حفظ شده است .مهرابیزاده
هنرمند ،تقوی و عطاری ( ،)1399تأثير آموزش جرأتورزی را بر مهارتهای اجتماعی،
اضطراب اجتماعی و عملکرد تحصيلی دانشآموزان دختر را مورد بررسی قرار دادند .نتایج
نشان داد كه آموزش مهارتهای جرأتورزی باعث كاهش اضطراب اجتماعی و افزایش
مهارتهای اجتماعی و عملکرد تحصيلی دانشآموزان گروه آزمایش شده است .بهرامی
( ،) 1395در یک تحقيق تجربی به مقایسه دو شيوه آموزش گروهی و آموزش فردی در
جرأتآموزی پرداخت .تحقيق به این نتيجه رسيد كه آزمودنیهای گروه آزمایش پيشرفت
معناداری را از لحاظ رفتاری و شناختی در زمينه جرأتآموزی كسب كردهاند و اینکه
آموزش گروهی در مقایسه با آموزش فردی در زمينه جرأتورزی تاثير بيشتری دارد.
عباسنيا ( ،)1399در تحقيقی به بررسی آموزش جرأتورزی بر عزتنفس دانشآموزان پسر
دوره راهنمایی شهر قم پرداخت .نتایج ابزارهای اندازهگيری نشان داد آموزش جرأتورزی

1. Jung – un Kim
2. Mc Kolaf
3. Thelen & Miller
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بر عزتنفس دانشآموزان كمجرأت تاثير مثبت داشته است و بهطور معناداری عزتنفس
آنها را افزایش داده است.
با عنایت به آنچه بيان شد ،پژوهش حاضر قصد دارد تا به شناسایی ميزان تاثير آموزش
مهارتهای جرأتورزی بر قربانيان قلدری پسر در مقاطع چهارم و پنجم ابتدایی بپردازد .در
این تحقيق دو فرضيه زیر بررسی شده است:
 .1آموزش مهارتهای جرأتورزی بر افزایش توان دانشآموزان قربانی قلدری
پسركالسهای چهارم و پنجم ابتدایی برای مقابله با رفتارهای قلدرانه موثر است.
 .2آموزش مهارتهای جرأتورزی بر افزایش توان دانشآموزان قربانی قلدری پسر
كالسهای چهارم و پنجم ابتدایی برای مقابله با رفتارهای قلدرانه ،در طول زمان ماندگار
است.

روش پژوهش
روش پژوهش از نوع آزمایشی است .طرح مورد استفاده در این پژوهش ،طرح پيشآزمون
 پسآزمون با گروه كنترل میباشد.جامعه آماری ،حجم نمونه و روش نمونهگیری :جامعه آماری پژوهش حاضر تمامی
دانشآموزان پسر سال چهارم و پنجم ابتدایی منطقه  4آموزش و پرورش شهر تهران میباشند.
برای انتخاب نمونه از روش نمونهگيری خوشهای چندمرحلهای استفاده شد .به این صورت
كه ،ابتدا از ميان مناطق 22گانه آموزش و پرورش شهر تهران ،منطقه  4آموزش و پرورش
به صورت تصادفی انتخاب شد .سپس به شکل تصادفی از این منطقه ،دبستان پسرانه شهيد
سودمند انتخاب شد .پرسشنامهی مقياس قربانيان قلدری )B.V.S,1996( 1در پایهی چهارم
و پنجم ابتدایی به شکل تصادفی و بهطور همزمان اجراشد .در مرحله بعد ،پرسشنامهها
گردآوری و از پایينترین تا باالترین نمره مرتب شدند .در نهایت  33تن از دانشآموزانی
كه در این پرسشنامه باالترین نمره را بدست آوردهاند ،انتخاب و بهصورت زوج و فرد در
دو گروه آزمایش و كنترل جایگزین شدند.
ابزار پژوهش :برای گردآوری دادهها از پرسشنامه سنجش قربانيان قلدری
( (B.V.S,1996دن اولویوس استفاده شد .این پرسشنامه بيش از  43سوال دارد كه قلدری
1. Bully-Victimization Scale
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جسمانی ،كالمی ،غيرمستقيم ،نژادی و جنسی و دیگر اشکال قلدری را اندازهگيری میكند.
پرسشنامه از نوع ليکرتی بوده و با توجه به تعاریف قلدری و انواع آن ،سواالت در  3حوزه
كالمی ،جسمانی و عاطفی قرار گرفتند و سپس به منظور مشخص كردن روایی محتوایی در
اختيار اساتيد قرار داده شد و بعد از اصالحات و اعمال نظرات نهایی  9سوال به علت
ناهمسویی فرهنگی بهطور كلی حذف شد .در برخی از سواالت تغييرات مختصری انجام شد
و پرسشنامه  31سوالی اصالح شده بر روی نمونهای به حجم  133نفر از دانشآموزان سنين
 13تا  15ساله منطقه  14آموزش و پرورش شهر تهران در دو نوبت با فاصله زمانی یک ماه
اجرا گردید تا پایایی آزمون محاسبه شود .برای سنجش ميزان همبستگی بين سواالت آزمون
با نمره كل هر یک از خردهآزمونها از آلفای كرونباخ استفاده شد .ضریب همسانی درونی
برای خردهمقياس كالمی حداقل  3/95تا حداكثر  ،3/93برای خردهمقياس عاطفی حداقل
 3/99تا حداكثر  3/93و برای خردهمقياس جسمانی حداقل  3/61تا حداكثر  /99بدست آمده
است .همچنين ضرایب بازآزمایی این آزمون در فاصله زمانی یک ماه برای برای حوزهی
عاطفی  3/ 99برای حوزهی كالمی  3/ 99و برای حوزهی جسمانی  3/ 99بدست آمده است.
شیوه اجرای پژوهش :ابتدا افراد گروه آزمایش و گروه كنترل بهطور تصادفی انتخاب
و مشخص شدند .سپس آزمون مقياس قربانيان قلدری به طور اختصاصی روی افراد دو گروه
اجرا شد .در مرحله بعد ،روزهای برگزاری جلسات گروه آزمایش معين و جلسات آموزش
رفتارهای جرأتورزانه به صورت هفتگی (هفتهای یک جلسه دو ساعته) توسط محقق به
شکل زیر اجرا شد:
 جلسه اول :آماده كردن و معارفه افراد ،بيان مقررات گروهی و اهداف تشکيل آن،
بيان منطق درمان با مثالهای ساده ،دادن بازخورد مثبت در نحوه معارفه افراد همچون تماس
چشمی ،حالت صورت ،وضعيت بدن ،تن صدا و تکاليف پيشنهادی.
 جلسه دوم :بررسی تکاليف و دادن بازخورد ،توجه و تمرین رفتارهای غيركالمی
از قبيل برخورد چشمی ،لبخند زدن ،حاالت چهره ،وضعيت بدنی ،تن صدا و استحکام آن.
اعضای گروه از رفتارهای غيركالمی كه بر اولين ادراكات آنها تاثير میگذارد ،تمرین

برای تعارف كردن و دریافت تعارفها ،تمرین بر روی ادامه دادن به مباحث اجتماعی،
خالصه جلسه و دادن تکليف.


جلسه سوم :بررسی تکاليف و بازخوردها ،قرارداد افراد برای تغييرات رفتاری
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آینده ،تشخيص رفتارهای كمجرأت ،جرأتمندانه و پرخاشگرانه افراد ،تشخيص حقوق فردی
و پایمال نکردن آن ،توجه به موقعيتهایی كه سایرین ممکن است آنرا پایمال كنند و دادن
تکليف در محيط مدرسه و خارج از آن.

 جلسه چهارم :ایجاد روحيه سالم جهت برقراری روابط مطلوب و تعلقخاطر با
خانواده ،دوستان ،همكالسیها و مسؤالن مدرسه.


جلسه پنجم :تمرین در رد كردن تقاضا و دادن تقاضا ،كنار آمدن با انتقاد دیگران،

ابراز احساسات مثبت و منفی در موقعيتهای مختلف با استفاده از كلمه من ،شناسایی نحوه
بيان احساسات.


جلسه ششم :تعریف رفتارهای قلدرانه و تشخيص آن و یادگيری روشهای

خویشتنداری.


جلسه هفتم :راهنمایی درباره ارزشمند بودن انسان و استعدادهای مختلف هر فرد و

ایجاد مسؤليتپذیری و رفتار مسئوالنه براساس توانمندیهای هر فرد ،تعریف تفاوتهای
فردی ،تمایز افراد و پذیرفتن باورهای دیگران.


جلسه هشتم :بيان خصوصيات مثبت خود در برخوردهای اجتماعی با استفاده از

كلمه من و تقویت از طرف شركتكنندگان و تمرین برای شکستن سکوت در حين مکالمه.
 جلسه نهم :تمرین بر روی نه گفتن بدون احساس گناه بهخصوص در موقعيتهای
غيرعادالنه ،جرأت در بيان مکالمات و مطرح نمودن خواستههای خود و بازی ایفای نقش در

این خصوص.

 جلسه دهم :انعکاس افراد نسبت به كل جلسات ،ارزشيابی از نتایج حاصله در هر
فرد و بررسی و اجرای تست قلدری.
همچنين روش كار در هر جلسه به صورت ایفای نقش ،بررسی تکاليف ،بحث گروهی
پيرامون مباحث و بررسی مفاهيم آموزش جرأتورزی بود .پس از اتمام جلسات آموزش

جرأتورزی برای گروهآزمایش ،از افراد هر دو گروه پسآزمون گرفته شد .همچنين برای
بررسی ميزان پایداری نتایج ،دو ماه بعد از دوران مداخله (آموزش جرأتورزی) ،ميزان
مقابله با رفتارهای قلدرانه شركتكنندگان اندازهگيری و ثبت شد .برای بررسی فرضيهها از
روش تحليل واریانس مختلط 1استفاده شد .دادهها به كمک نرمافزار  SPSS, 21تحليل شد.
1. mixed repeated measure
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يافتههای پژوهش
مشخصههای توصيفی گروههای آزمایش و كنترل در پيشآزمون و پسآزمون مقياس
قربانيان قلدری در جدول  1نشان داده شدند.
جدول  .1شاخصهای آمار توصیفی متغیر مورد بررسی دو گروه آزمایش و كنترل
گروه

آزمایش

كنترل

آزمون

تعداد

ميانگين

انحراف استاندارد

پيشآزمون

15

91/93

16/63

پسآزمون

15

94

13/951

پيگيری

15

94/66

15/15

پيشآزمون

15

99/53

16/99

پسآزمون

15

99/93

15/91

پيگيری

15

99/43

16/23

85
80
گروه آزمايش
75

گروه كنترل

70
مرحله پيگيري

پس آزمون

پيش آزمون

نمودار .1مقایسه میانگینهای دو گروه (آزمایش وكنترل) در سه موقعیت پیشآزمون ،پسآزمون و
مرحله پیگیری

نمودار شماره  1مربوط به مقایسه ميانگينهای دو گروه آزمایش و كنترل در سه
موقعيت پيشآزمون ،پسآزمون و مرحله پيگيری میباشد .همانطور كه مشاهده
میشود ،ميانگين گروه آزمایش در مرحله پسآزمون ( )94نسبت به پيشآزمون
( )91/93كاهش قابل مالحظهای داشته است كه این كاهش در مرحله پيگيری نيز قابل
مشاهده است ( .)94/66اما همانگونه كه مشاهده میشود ،ميانگينهای گروه كنترل
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در مرحله پيشآزمون ( ،)99/53پسآزمون ( )99/93و مرحله پيگيری( )99/43تفاوت
ناچيزی با یکدیگر دارند.
چنانچه اشاره شد به منظور بررسی تأثير آموزش جرأتورزی در مقابله با
رفتارهای قلدرانه ،از روش تحليل واریانس مختلط استفاده شد كه در مطالعه حاضر
شامل یک عامل درونگروهی (زمان؛ یا همان نمرات آزمودنیها در موقعيتهای
پيشآزمون ،پسآزمون و پيگيری) و یک عامل بينگروهی (گروههای آزمایش و
كنترل) است .در تحليل واریانس مختلط باید فرض همسانی كوواریانسها وجود
داشته باشد كه بهمنظور بررسی این مفروضه از آزمون كرویت موچلی 1استفاده شد.
به عبارت دیگر ،آزمون كرویت موچلی این فرض را به آزمون میگذارد كه ماتریس
2
كوواریانس خطای مربوط به متغيرهای وابسته تبدیل شده نرمال ،یک ماتریس همانی
است (حبيبپور و صفری .)1391 ،نتایج این آزمون در مطالعه حاضر همسانی
كوواریانسها را تایيد نمود ( .)P=3/22; Mauchly's W= 3/16همانگونه كه در
جدول  2مشاهده میشود ،تأثير زمان اندازهگيری بر ميزان مقابله دانشآموزان قربانی
با رفتارهای قلدرانه ،معنادار میباشد .بنابراین میتوان بيان كرد كه بين ميانگين نمرات
ميزان مقابله دانشآموزان قربانی با رفتارهای قلدرانه در پيشآزمون ،پسآزمون و
پيگيری تفاوت معناداری وجود دارد .همچنين اثر تعامل بين زمان و گروه نيز معنادار
میباشد كه نشان میدهد ،ميانگين نمرات مقابله دانشآموزان قربانی با رفتارهای
قلدرانه در زمانهای مختلف با توجه به سطوح متغير گروه ،متفاوت است .یعنی
تفاوت معناداری بين دو گروه در ميزان افزایش نمرات ميزان مقابله با رفتارهای قلدرانه
از مرحله پيشآزمون تا پيگيری وجود دارد .همچنين معنادار بودن عامل گروه بر
نمرات مقابله با رفتارهای قلدرانه حاكی از آن است كه صرفنظر از زمان
اندازهگيری ،بين ميانگين نمرات مقابله با رفتارهای قلدرانه گروههای آزمایشی و

1. Mauchly's Test of Sphericity
2. identity matrix
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كنترل تفاوت معنادار وجود دارد .بنابراین میتوان نتيجه گرفت آموزش جرأتورزی
توانسته است ميزان قربانی شدن قربانيان قلدری را در گروه آزمایش كاهش دهد.
جدول  .2نتایج آزمون تحلیل واریانس آمیخته جهت بررسی تاثیر گروه و زمان اندازهگیری بر نمرات
مقابله با رفتارهای قلدرانه
اثرات
درونگروهی
بينگروهی

منبع تغيير

SS

DF

MS

F

Sig

η2

زمان

1414/92

2

939/41

4/44

3/31

3/31

زمان×گروه

9496/95

2

3949/49

23/59

3/331

3/44

گروه

2495/99

1

2495/99

9/69

3/31

3/19

بحث و نتيجهگيری
همانگونه كه مشاهده شد ،نتایج پژوهش حاضر نشان داد كه آموزش مهارتهای
جرأتورزی توانسته است توانایی دانشآموزان را در مقابله با رفتارهای قلدارنه
افزایش دهد كه با یافتههای پژوهشهای آنكيم )2336( 1مبنی بر تاثير برنامه مقابله با
قلدری بر احساس مسؤليت و قربانی شدن كودكان كرهای؛ پژوهش هارگی ،ساندرز
و دیکسون ( ،)1995مبنی بر اثربخشی شيوههای جرأتورزی بر افزایش قاطعيت و
حلمسئله اجتماعی دانشآموزان؛ پژوهش مهرابیزاده هنرمند ،تقوی و عطاری
( ،)1399مبنی بر تأثير آموزش جرأتورزی بر مهارتهای اجتماعی ،اضطراب
اجتماعی و عملکرد تحصيلی دانشآموزان دختر؛ پژوهش رحيميانبوگر و همکاران
( )1396مبنی بر تأثير شيوههای جرأتورزی بر سازگاری اجتماعی دانشآموزان و
پژوهش پترسون و همکاران )2332( 2و لنت و همکاران ،)2333( 3مبنی بر تأثير
آموزش جرأتورزی بر كاهش اضطراب و افزایش جرأتورزی دانشآموزان و
دانشجویان ،همسو میباشد.
در تبيين یافتههای پژهش حاضر میتوان اینگونه بيان داشت كه آموزش
جرأتورزی و ابراز وجود به دانشآموز احساس امنيت داده و او را در مقابل
1. Un-Kim, J.
2. Peterson, R.S.
3. Lent, R.
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تلخیهای نامطلوب آزارگری محافظت میكند .در این صورت دانشآموز احساس
كنترل و قدرت بيشتر و خشم و نااميدی كمتری خواهد داشت .این روش با تقویت
آرامش در اوضاع نامطلوب از شدت بحران دانشآموز میكاهد و دانشآموزی كه
در معرض آزارگری است توان مقابلهاش در برابر رفتارهای قلدرانه افزایش مییابد.
در واقع ،آموزش جرأتورزی با افزایش ابراز وجود ،بهبود سازگاری اجتماعی،
افزایش عزت نفس و كاهش اضطراب اجتماعی به دانشآموزان كمک مینماید تا
بتواند نيازها ،احساسات و افکار خود را ابراز كرده و از آسيبهای احتمالی كودكان
قلدر در امان بماند .به عبارت دیگر ،آموزش جرأتمندی توانسته است به
دانشآموزان كمک كند تا با بيان جرأتمندانه احساسات مثبت و منفی ،رد
جرأتمندانه خواستههای نابجای دیگران و مقاومت در برابر آنها و درخواستهای
جرأتمندانه از دیگران بتوانند از خود در برابر افراد قلدر دفاع و محافظت كنند.
نتایج پژوهشها (برای مثال هاوكر و بولتن )2333 ،بيانگر آن است كه عزت نفس
پایين (در كنار افسردگی و اضطراب) از خصوصيات بارز كودكان قربانی قلدری
است .از طرفی نتایج دیگر مطالعات (برای مثال بحری1399 ،؛ عباسینيا،)1399 ،
حاكی از آن است كه آموزش مهارتهای جرأتورزی باعث افزایش عزت نفس در
قربانيان قلدری میگردد .بنابراین افزایش عزت نفس كودكان قربانيان قلدری بهواسطه
آموزش مهارتهای جرأتورزی را باید یکی دیگر از دالیل كاهش ميزان قربانی
شدن قربانيان قلدری دانست.
بنابراین براساس یافتههای پژوهش حاضر و سایر پژوهشهای اشاره شده میتوان
نتيجه گرفت كه میتوان از روش آموزش جرأتورزی ( )ATبهعنوان یکی از
روشهای كارا و اثربخش در افزایش توان دانشآموزان قربانی قلدری در مقابله با
رفتارهای قلدرانه ،سود جٌست.
جامعه بررسی شده در پژوهش حاضر محدود به دانشآموزان عادی پسر مقطع
ابتدایی میباشد ،لذا پيشنهاد میگردد پژوهشهای آتی اثربخشی آموزش
جرأتورزی را در جامعهای متفاوت (برای مثال ،دانشآموزان دختر در مقابل
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دانشآموزان پسر؛ دانشآموزان استثنایی در مقابل دانشآموزان عادی) مورد بررسی
قرار دهند.
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