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مقاله پژوهشي

تاثير برنامه آموزش كنترل قُلدري بر رفتارهاي ارتقاءدهنده سﻼمت نوجوانان قُلدر
سياوش طالعﭘسند :دانشيار ،دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي ،دانشگاه سمنان ،سمنان ،ايران -نويسنده رابطstalepasand@semnan.ac.ir :
عليمحمد رضايي :دانشيار ،دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي ،دانشگاه سمنان ،سمنان ،ايران

اسحق رحيميانبوﮔر :دانشيار ،دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي ،دانشگاه سمنان ،سمنان ،ايران

تاريخ دريافت١٣٩٧/٩/١٧ :

تاريخ ﭘذيرش١٣٩٧/١٢/٢١ :

چكيده
زمينه و هدف :در سالهاي اخير رفتارهاي قلدري در ميان نوجوانان مدارس رو به افزايش بوده و نگرانيهايي را براي روانشناسان ،معلمان
و خانوادههاي آنها در سراسر جهان به همراه داشته است .لذا استفاده از روشهاي كنترل قلدري در مدارس حائز اهميت است .از اين رو

هدف از پژوهش حاضر تاثير برنامه آموزش كنترل قلدري بر رفتارهاي ارتقاءدهنده سﻼمت نوجوانان قُلدر شهر تهران بود.

روش كار :جامعه آماري دانشآموزان  ١٢تا  ١٧ساله مدارس دولتي شهر تهران را شامل مي شود .تعداد  ٤٠نفر ) ٢٠نفر گروه كنترل و ٢٠
نفر گروه آزمايش( به روش تصادفي در دو گروه آزمايش و كنترل گمارده شدند .با بهرهگيري از يك طرح آزمايشي پيشآزمون-پﺲآزمون
و پيگيري يكماهه با گروه كنترل ابتدا پرسشنامههاي قلدري هارتر و رفتارهاي ارتقاءدهنده سﻼمت بر روي هر دو گروه اجرا شد و سپﺲ

كاربندي آزمايشي آموزش كنترل قلدري در  ٨جلسه بر روي گروه آزمايش اجرا و بعد از اتمام جلسات پﺲآزمون براي هر دو گروه ارائه
شد .پﺲ از آن پيگيري يكماهه به اجرا درآمد .براي تحليل دادهها از روش تحليل واريانﺲ چندمتغيري اندازهگيري مكرر به كمك نرمافزار

 SPSSV22استفاده شد.

نتايج :يافتهها نشان داد كه برنامه آموزشي كنترل قلدري به شيوه شناختي-رفتاري بر رفتارهاي ارتقاي سﻼمت بين دو گروه در سه مرحله

ارزيابي تفاوت معنيداري ايجاد كرده است ).(p<٠/٠٥

نتيجهگيري :بر اساس نتايج حاصل از اين پژوهش ميتوان گفت آموزش كنترل قلدري بر رفتارهاي ارتقاءدهنده سﻼمت نوجوانان  ١٢تا

 ١٧ساله اثربخش بوده و ميتوان از اين آموزش جهت ارتقاي سﻼمت آنها استفاده كرد و آگاهي والدين ،معلمان ،مديران و ساير متخصصان
از اين آموزشها ميتواند اثربخش باشد.

واژگان كليدي :آموزش كنترل قلدري ،رفتارهاي سﻼمت ،نوجوانان

مقدمه

تجارب و پژوهشهاي باليني نشان ميدهند كه تعداد

بسيار زيادي از نوجوانان داراي مشكﻼت يا آسيبهاي

رواني آشكاري هستند ) .(١به اين معني كه بخشي از
آسيبهاي اجتماعي موجود در جامعه مربوط به اين قشر

ميباشد .يكي از مهمترين اين آسيبهاي اجتماعي ،قلدري

كردن ) (Bullyingو مورد قلدري واقع شدن نوجوانان در
مدارس ميباشد ) .(٢قلدري در مدارس به عنوان يك مشكل

جهاني و مهم در زمينه روانشناسي و سﻼمت عمومي مطرح
شده ) (٣و يكي از رفتارهاي مشكلآفرين است كه اخير ًا

توجه پژوهشگران مختلف به خصوص روانشناسان تربيتي،
پژوهشگران آموزشي ،معلمان و والدين در سراسر جهان را
به خود جلب كرده است ) .(٤عليرغم آنكه قلدري در

مدارس پديده جديدي محسوب نميشود ،بررسي اين پديده

و آثار سوء آن براي قلدرها و قربانيان در مدرسه تا دهه

 ١٩٨٠ميﻼدي مورد توجه چنداني واقع نشد و به عنوان يك
بخش طبيعي از رشد كودكان در نظر گرفته ميشد تا يك
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افضل اكبري بلوطبنگان :دانشجوي دوره دكتري ،دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي ،دانشگاه سمنان ،سمنان ،ايران

/١٨٤افضل اكبري بلوط بنگان وهمكاران

مشكل اجتماعي و روانشناختي ) .(٥در پژوهشي كه

استقﻼل ،سازگاري و اصﻼح روابط بينفردي در بعد

پژوهشگران در زمينه شيوع قلدري در ايران كار كرده بودند

اجتماعي ميپردازد ) .(١٧بر اساس مطالعات %٥ ،از

از دختران است .از اين رو ميزان شيوع پديده قلدري را در

قرباني شدن جدي و شديد قرار گرفته و بين  ١٥تا  %٣٠از

 ،Greeneقلدري امري است كه از چند ويژگي )آسيب و

ميدهد كه قلدري و قرباني شدن يك مشكل جدي براي

به اين نتايج دست يافتند كه قلدري در بين پسران رايج تر

آنها قرباني شدن ضعيف را گزارش ميدهند .اين ارقام نشان

آزار رساندن به فرد قرباني ،مطرح شدن در زمان حال ،به

سﻼمت نوجوانان است .به اين معني كه عواقب ناشي از

صورت مكرر رخ دادن ،عدم تعادل قدرت و رخ دادن در

قلدري ميتواند به شكلهاي مختلف سﻼمت افراد را بر هم

قلدري يكي از زير مجموعههاي رفتارهاي پرخاشگرانه در

تا آسيبهاي روحي و رواني را در بر بگيرد ) .(١٨يافتههاي

گروههاي اجتماعي كوچك( برخوردار باشد ) .(٧همچنين

بزند .اين عواقب ميتواند از مشكﻼت بهداشتي و سﻼمتي

دانشآموان است ) (٨كه در آن تعدادي از دانشآموزان از

پژوهشي نشان ميدهد ،قربانيان قلدري در معرض افزايش

روي عمد و مكرراً يك دانشآموزي را كه قدرت دفاع از

مشكﻼت سﻼمتي مانند رفتار خودكشي هستند كه اين امر

ميدهند ) (٩و يا او را تهديد ميكنند ،ميترسانند يا به

منفي مانند مصرف مواد ممكن است در بين قربانيان و

خود ندارد را مورد آزار و اذيت جسمي يا رواني قرار

ميتواند تا بزرگسالي ادامه يابد .همچنين رفتارهاي سﻼمت

وسايلش آسيب ميرسانند ) .(١٠در يك ديد كلي ،پديده

قلدرها رايج باشد ) .(١٩در يك مطالعه طولي نشان داده شد،

قلدري ،افراد زيادي را درگير ميكند و پيامدهايي مانند غيبت

افرادي كه در معرض خشونت و قلدري قرار گرفتند ،كيفيت

ضداجتماعي ) ،(١١انگيزش تحصيلي كم و نظم و انضباط

خودكشي ،افسردگي ،اختﻼﻻت اضطرابي ،وابستگي به الكل،

پايين ) ،(١٢تعامﻼت ضعيف با همساﻻن ) ،(١٣ارتباط

پريشاني رواني ،سﻼمت عمومي پايين ،كاهش عملكرد

آموزشي و نبود كارآمدي تحصيلي ) (١٤و مشكﻼت رفتاري

و بينفردي ضعيف و بهزيستي نامطلوبي را گزارش كردند

يكي از مهمترين متغيرهايي كه وابسته و تحت تأثير

قلدري شدهاند ،رفتارهايي مانند مصرف مواد ،افسردگي،

از مدرسه و پيشرفت تحصيلي ضعيف ) ،(٢رفتارهاي

ضعيف با مدرسه ،عدم لذت از يادگيري ،نداشتن اهداف

) (١٥در دانشآموزان قلدر مشاهده شده است.

قلدري و قرباني شدن نوجوان است ،رفتارهاي سﻼمت

زندگي پاييني را گزارش كردند .آنها مواردي از جمله

شناختي ،وضعيت اجتماعي-اقتصادي پايين ،روابط اجتماعي
) .(٢٠همچنين اشاره شده است ،نوجواناني كه قربانيِ

اختﻼل در خواب ،چاقي ،مرگ و مير زودرس ،خطر ابتﻼ به

) (Health Behaviorsميباشد ) .(١٦رفتارهاي

آسم و دستگاه گوارش را از خود نشان ميدهند ).(٢١

سﻼمت است كه به عنوان عامل زمينهاي در عدم ابتﻼ به

برنامههاي متعددي براي كنترل قلدري در مدارس در سراسر

ارتقادهنده سﻼمت يكي از معيارهاي عمده تعيينكننده

از اين رو پيشگيري و كنترل قلدري حائز اهميت است.

بسياري از بيماريها شناخته شده و ارتقاي سﻼمت و

جهان وجود داشته كه روشهاي ضد قلدري متعددي را

پيشگيري از بيماريها مستقيماً با اين رفتارها مرتبط است.

مطرح كردند .اين برنامهها در مدارس مختلف بر روي

فرد به تغذيه مناسب ،ورزش مرتب ،دوري از رفتارهاي

كردهاند .بنابراين نتايج اثرات برنامههاي ضد قلدري در

بيماري در بعد جسمي ،كنترل عواطف و احساسات و افكار،

پژوهشي با عنوان تاثير برنامه ضد قلدري مدارس بر سﻼمت

در واقع ارتقاي سﻼمت شامل رفتارهايي ميشود كه طي آن

مخرب ،محافظت در برابر حوادث ،تشخيص به موقع نشانه

كنار آمدن با استرس و مشكﻼت در بعد روحي رواني،

نوجوانان متعددي اجرا شده و كاهش نرخ قلدري را گزارش
سراسر جهان حاكي از كاهش ميزان قلدري بوده است .در
نوجوانان كه بر روي  ٣٦نوجوان كه در كشور هلند اجرا
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مدارس متوسطه شهر قم  %٢٢گزارش كردهاند ) .(٦به اعتقاد

نوجوانان در اروپا و اياﻻت متحده در معرض قلدري و

تاثير برنامه آموزش كنترل قلدري بر ١٨٥ /...

شد ،نتايج نشان داد كه برنامههاي ضدقلدري ميزان افسردگي

روش كار

جسماني آنها شده است ) .(٢٢همچنين در پژوهشي با

پﺲآزمون و پيگيري با گروه كنترل ميباشد .جامعه آماري

و اضطراب نوجوانان را كاهش داده و باعث افزايش سﻼمت
عنوان قلدري و قرباني شدن در ميان دانشآموزان مدارس
سﻼمت كه بر روي  ٤١٢مورد از نوجوانان انجام شد ،به اين

مورد مطالعه در اين پژوهش كليه دانشآموزان پسر  ١٢تا
 ١٧ساله مدارس متوسطه دوم مناطق  ١٥تا  ١٩شهر تهران

در سال تحصيلي  ١٣٩٦-٩٧بودند .پﺲ از كسب مجوز از

نتايج دست يافتند كه مردان نسبت به زنان مشكﻼت قلدري

دانشگاه سمنان و ارائه آن به سازمان آموزش و پرورش

شدن با مشكﻼت عاطفي ،مشكﻼت رفتاري و مشكﻼت

صورت دقيق مشخص شد .شيوع باﻻي قلدري و قرباني

و قرباني بيشتري را تجربه كردند ،همچنين قلدري و قرباني
سﻼمت رواني ارتباط معنيداري داشته است .افزون بر آن

منطقه  ١٧استان تهران ،جامعه آماري و حجم نمونه به
شدن دانشآموزان در سنين  ١٢تا  ١٧در مناطق جنوبي شهر

نتايج تحليل رگرسيون نشان داد كه قلدري و قرباني شدن

تهران ) (٢٥از جمله دﻻيل انتخاب اين مناطق به عنوان

آنها است ) .(٢٣در پژوهشي ديگري كه با عنوان رابطه بين

حاضر ابتدا از مناطق  ١٥تا  ١٩شهر تهران ،يك منطقه به

نوجوان پيشبينيكننده مشكﻼت رفتاري ،سﻼمت و هيجاني

جامعه هدف ميباشد .براي تعيين حجم نمونه پژوهش

قلدري و قرباني و رفتارهاي بهداشتي در ميان دانشآموزان

طور تصادفي انتخاب شد )منطقه  .(١٧سپﺲ دو مدرسه

تمامي رفتارهاي سﻼمت همراه و همبسته بوده است .به اين

 ١٧ساله از لحاظ پرونده تحصيلي-انضباطي و مصاحبه با

عوامل مرتبط با وزن و فعاليتهاي فيزيكي ،عوامل خطر

 ١٧ساله هر دو مدرسه كه داراي پرونده تحصيلي و مشكل

دبيرستاني اياﻻت متحده انجام شد ،نتايج نشان داد قلدري با
معني كه قلدري و قرباني شدن با عوامل مرتبط با خشونت،

جنسي و استفاده از مواد و ساير عوامل خطر مرتبط بوده

انتخاب شدند .در مدارس انتخاب شده ،دانشآموزان  ١٢تا
معلمان مورد بررسي قرار گرفتند .سپﺲ ليست افراد  ١٢تا
انضباطي بوده ،تهيه شد .پرسشنامه قلدري در بين

است ) .(٢٤با توجه به آنچه در فوق مطرح شد ،تاكنون در

دانشآموزاني كه شرايط فوق را داشتند ،توزيع شد .افرادي

مهارتهاي كنترل قلدري بر روي نوجوانان قلدر صورت

شدند )تعداد اين افراد ٧٠نفر بودهاند( .در مرحله بعد از نظر

غني كه در فوق مطرح شده ،قلدري و قرباني شدن نوجوانان

نزديك در خانواده اصلي به مواد مخدر ،محكوميت در

مدارس شايع شدهاند .لذا با توجه به اهميتي كه اين موضوع

بودن يكي از والدين يا وابسته نزديك در خانواده اصلي،

كشور ما مطالعهاي به صورت اختصاصي به آموزش
نگرفته است ،لذا با توجه به مباني نظري و پيشينه پژوهشي

از مهمترين آسيبهاي اجتماعي هستند كه امروزه در سطح
از نظر اجتماعي براي پيشگيري از آسيبهاي اجتماعي در

كه نمره باﻻيي در قلدري كردن بدست آوردند ،مشخص
متغيرهاي نداشتن پدر و مادر ،اعتياد يكي از والدين يا وابسته
محاكم قضايي يكي از اعضاي خانواده اصلي ،مواد فروش
اعتياد خود دانشآموز به يكي از مواد مخدر ،فرزند طﻼق

سطح جامعه و مدارس دارد ،همچنين با توجه به اهميت

بودن همتا شدند .در ادامه از هر مدرسه  ٢٠نفر )براي دو

بهصرفه جهت كنترل قلدري و همچنين كمكي كه اين

به طور تصادفي تعيين شد كه برنامه آموزشي قلدري بر روي

اقتصادي اين موضوع مبني بر استفاده از روشهاي ارزان و
مطالعه ميتواند به روانشناسان تربيتي ،مشاوران و

درمانگران حوزه سﻼمت داشته باشد ،پژوهش حاضر با
هدف بررسي تاثير برنامه آموزشي كنترل قلدري بر رفتارهاي

ارتقاءدهنده سﻼمت نوجوانان قلدر ميباشد.

مدرسه  ٤٠نفر( به طور تصادفي از فهرست انتخاب شدند.

كدام گروه ُقلدر اجرا شود.

دارا بودن رضايت آگاهانه از مشاركت در پژوهش،

داشتن دامنه سني  ١٢تا  ١٧سال ،اشتغال به تحصيل در
مدارس متوسطه،توانايي پاسخگويي به سؤاﻻت پرسشنامهها،
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متوسطه نيجريه :نقش همبستههاي هيجاني ،رفتاري و

پژوهش حاضر مداخلهاي و از نوع پيشآزمون-

/١٨٦افضل اكبري بلوط بنگان وهمكاران

عدم استفاده از داروهاي روانپزشكي ،داشتن سابقه قلدري

) ١واقعاً درست در مورد من سمت راست( تا ) ٤واقع ًا

بر اساس معيارهاي انتخاب افراد قلدر براي مداخله كنترل

درست در مورد من سمت چپ( ميباشد .آيتمهاي  ٤ ،٢و

قلدري به عنوان مﻼكهاي ورود به پژوهش و غيبت در بيش

 ٥داراي نمرهگذاري معكوس هستند .نمرهگذاري مقياس به

از  ٣جلسه و شركت همزمان در جلسات مشاوره و

وسيله ميانگين نمره آيتمها محاسبه ميشود .نمرات باﻻ نشان

شدهاند .قبل از اجراي پرسشنامهها اصول اخﻼقي نظير

استفاده از روش آلفاي كرونباخ براي كل مقياس ٠/٨٢بدست

نام آنها صورت گرفت .پﺲ از آن پرسشنامههاي پژوهش

ابزار به روش آلفاي كرونباخ براي كل مقياس  ٠/٧٤بدست

آموزش كنترل قلدري در  ٨جلسه  ٢ساعته به وسيله

 .٣پرسشنامه رفتارهاي ارتقادهنده سﻼمت :اين ابزار

جلسات در  ٤هفته و هر هفته  ٢جلسه انجام شد .محتواي

بوده كه به وسيله  Walkerو همكاران طراحي شده است.

رضايت آگاهانه از آزمودنيها و اطمينان از محرمانه ماندن
در بين آنها توزيع شد )پيشآزمون( .در ادامه مداخله
پژوهشگر در بين گروه آزمايش اجرا شد .قابل ذكر است كه

آمد ) .(٣٢اين ابزار در ايران اجرا شده و ميزان پايايي
آمد ).(٣٣

نسخه اصﻼح شده پرسشنامه رفتارهاي ارتقادهنده سﻼمت

هر كدام از جلسات در جدول  ١ارائه شده است .اين در

اين ابزار از  ٥٢آيتم تشكيل شده است كه  ٦مؤلفه تغذيه،

حالي بود كه گروه كنترل هيچگونه مداخلهاي دريافت

ورزش )فعاليت بدني( ،مسئوليتپذيري ،روابط بينفردي،

پرسشنامههاي پژوهش به آنها ارائه شد )پﺲآزمون( .در

ميسنجد .پرسشنامه داراي يك طيف ليكرت  ٤گزينهاي

نكردند .پﺲ از انجام مداخله در گروه آزمايش،

مديريت استرس و رشد معنوي )خودشكوفايي( را

ادامه پﺲ از يك ماه آزمون پيگيري از دو گروه به عمل آمد.

)هرگز ،گاهي اوقات ،اغلب و بهطور معمول( است.

پﺲ از اتمام مداخﻼت و جمعآوري دادهها ،به منظور حفظ

تدوينكنندگان ضريب اعتبار ابزار را به روش آلفاي كرونباخ

و رعايت اصول اخﻼقي ،مداخله كنترل قلدري بر روي گروه

براي كل مقياس  ٠/٩٤و براي مؤلفهها در دامنه  ٠/٧٩تا ٠/٩٤

تحليل دادههاي جمعآوري شده از روش تحليل واريانﺲ

آلفاي كرونباخ براي كل ابزار  ٠/٨٢و براي هر كدام از

كنترل توسط پژوهشگر اجرا شد .در نهايت براي تجزيه و

گزارش كردهاند ) .(٣٤اعتبار اين ابزار را در ايران به روش

چندمتغيري اندازهگيري مكرر به كمك نرمافزار SPSSV22

خردهمقياسها شامل تغذيه  ،٠/٨٢فعاليت جسمي ،٠/٧٩

استفاده شد.

مسئوليتپذيري در قبال سﻼمت  ،٠/٨٦مديريت استرس

ابزارهاي پژوهش .١ :برنامه آموزشي كنترل قلدري :پﺲ از

 ،٠/٩١روابط بينفردي  ٠/٧٥و رشد معنوي  ٠/٦٤گزارش

بررسي پروتكلهاي ضدقلدري موجود و همچنين بررسي

كردند ).(٣٥

گرفته ،مهمترين مواردي كه ميتوان در جهت كنترل قلدري

نتايج

پژوهشهايي كه بر روي مهارتهاي ضد قلدري صورت
نوجوانان به كار برد ،تهيه شده است ) .(٢٦-٣١خﻼصه بسته
آموزشي كنترل قلدري در جدول  ١ارائه شده است.

 .٢مقياس قلدري هارترHarter Bullying ) :

 :(Scaleاين مقياس در سال  ١٩٨٥توسط Harter

طرحريزي شد كه داراي  ٦گويه ميباشد و قلدري را به

صورت سازهاي تك عاملي ميسنجد .اين پرسشنامه داراي
يك طيف ليكرت  ٤گزينهاي است .نمرهگذاري هر آيتم از

به منظور تجزيه و تحليل دادهها از روشهاي آمار

توصيفي و آمار استنباطي )تحليل واريانﺲ چندمتغيري

اندازهگيري مكرر( به كمك نرمافزار  SPSSV22استفاده شد.

دامنه سني گروه نمونه نوجوانان  ١٤تا  ١٧سال بودهاند .همه
گروه نمونه پسر بوده كه داراي ميانگين و انحراف معيار سني
) ١٥/٦٧ (SD=١/٠٧بودند .عﻼوه بر يافتههاي توصيفي

گزارش شده به منظور تاثير برنامه آموزشي كنترل قلدري بر
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رواندرماني ديگر به عنوان مﻼكهاي خروج در نظر گرفته

دهنده رفتار قلدري باﻻ ميباشد .ضريب اعتبار پرسشنامه با

تاثير برنامه آموزش كنترل قلدري بر ١٨٧ /...

رفتارهاي ارتقاءدهنده سﻼمت از آزمون تحليل واريانﺲ

سﻼمت ) p=٠/٠٠٤و  ،(F=٦/١٠روابط بينفردي )p=٠/٠٠٢

چندمتغيري اندازهگيري مكرر استفاده شد .قبل از انجام

و (F=٧/٣٤و فعاليت بدني و ورزش ) p=٠/١١٧و (F=٢/٢٩

بررسي قرار گرفت .ابتدا وجود دادههاي خارج از محدوده

متغير زمان در مراحل مختلف آزمايش از آزمون لون استفاده

تحليلهاي مربوط به آزمون ،وضعيت كلي دادهها مورد

ميباشد .افزون بر آن به منظور بررسي واريانﺲهاي خطاي

انجام شد .افزون بر آن دادههاي پرت تك متغيري با استفاده

استثناي پﺲآزمون شكوفايي و رشد معنوي )،(p=٠/٠١٠

كه هيچ داده پرت تك متغيري وجود ندارد .همچنين كجي

پيگيري مديريت استرس ) (p=٠/٠١٦و پﺲآزمون تغذيه

نتايج نشان داد كجي و چولگي هيچ كدام از مقادير بيشتر از

مفروضات تحليل واريانﺲ چندمتغيري اندازهگيري مكرر،

جدول  ٢يافتههاي توصيفي متغيرهاي پژوهش ارائه شده

همانگونه كه در جدول  ٣قابل مشاهده است ،مدلها در

عﻼوه بر يافتههاي توصيفي به منظور تاثير برنامه

سﻼمت معنيدار ميباشند .در جدول  ٤به بررسي تأثير

از نمودار مستطيلي ) (Box Plotبررسي و نتايج نشان داد
و چولگي دادهها با استفاده از نرم افزار  SPSSمحاسبه و
 ±١نميباشد كه نشان از نرمال بودن دادهها بوده است .در
است.

آموزشي كنترل قلدري بر رفتارهاي ارتقاي سﻼمت

پﺲآزمون مسئوليتپذيري درباره سﻼمت )،(p=٠/٠٠١

) (p=٠/٠٠٧برقرار بوده است .از اين رو با توجه به برقراري
در جدول  ٣نتايج حاصل از اين آزمون ارائه شده است.

اثر زمان و اثر تعاملي زمان و گروه براي رفتارهاي ارتقاي
جداگانه متغيرهاي مستقل بر متغير وابسته نيز پرداخته

دانشآموزان قلدر از روش تحليل واريانﺲ چندمتغيري

ميشود.

مفروضات آن مورد بررسي قرار گرفت .نتايج آزمون

آموزشي كنترل قلدري به شيوه شناختي-رفتاري بر رفتارهاي

امباكﺲ براي برابري ماتريﺲ كواريانﺲ حاكي از برقراري

ارتقاي سﻼمت بين دو گروه در سه مرحله ارزيابي تفاوت

 .(F= ١/٠٩٢براي بررسي مفروضه كرويت از آزمون موچلي

استنباط نمود كه مداخله برنامه آموزشي كنترل قلدري به

اندازهگيري مكرر استفاده شد .پيش از اجراي آزمون

اين مفروضه بود ) M=٣٩٢/٣٥٩باكﺲ p=٠/١٩٩ ،و

نتايج ارائه شده در جدول  ٤مبين اين است كه اثر برنامه

معنيداري ايجاد كرده است ) .(p<٠/٠٥بنابراين ميتوان

استفاده شد كه نتايج نشان داد اين مفروضه براي متغيرهاي

شيوه شناختي-رفتاري بر رفتارهاي ارتقاي سﻼمت اثربخش

شكوفايي و رشد معنوي ) p=٠/١٨١و W=٠/٩١٢موچلي(،

بوده است .همچنين در شكل  ١نمودارهاي مربوط به تاثير

مديريت استرس ) p=٠/٦٤٣و W=٠/٩٧٦موچلي( و تغذيه

برنامه آموزش كنترل قلدري بر رفتارهاي ارتقاي سﻼمت

) p=٠/٦٠٧و W=٠/٩٧٣موچلي( برقرار است .اين در حالي

ارائه شده است.

سﻼمت ) p=٠/٠٤٨و W=٠/٨٤٩موچلي( ،روابط بينفردي

بحﺚ

) p=٠/٠٠٤و W=٠/٧٤٣موچلي( برقرار نبوده است .از اين

نوجوانان در محيطهاي مختلف رخ ميدهد و اين امر

بود كه اين مفروضه براي متغيرهاي مسئوليتپذيري درباره
) p=٠/٠٠٥و W=٠/٧٥٢موچلي( و فعاليت بدني و ورزش
رو ميتوان مفروضه كرويت را پذيرفت .اما جهت بررسي
اين پيشفرض براي متغيرهايي كه اين مفروضه براي آنها

برقرار نبوده است از اصﻼح درجه آزادي در تحليل واريانﺲ
استفاده ميشود كه نتايج آزمون هوين فلت جهت بررسي
اثرات درون آزمودنيها در متغيرهاي مسئوليتپذيري درباره

قلدري پديدهاي است كه امروزه براي بسياري از

ميتواند رفتارهاي مرتبط با سﻼمت اين قشر را برهم بزند.
از اين رو هدف از پژوهش حاضر تاثير آموزش كنترل

قُلدري بر رفتارهاي ارتقاءدهنده سﻼمت نوجوانان قُلدر بود.
از كليه دانشآموزان  ١٢تا  ١٧ساله مدارس دولتي شهر تهران

تعداد  ٤٠نفر به روش تصادفي در دو گروه آزمايش و كنترل
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بررسي و با مراجعه به اصل پرسشنامهها اصﻼحات ﻻزم

شد .نتايج آزمون لون براي همه متغيرها در هر سه مرحله به

/١٨٨افضل اكبري بلوط بنگان وهمكاران

گمارده شدند .براي تحليل دادهها از روش تحليل واريانﺲ

پرخطر بهداشتي قرار بگيرند .به اين معني كه نوجوانان به

چندمتغيري اندازهگيري مكرر استفاده شد كه نتايج نشان داد

اندازه بزرگساﻻن ،رفتارهاي سﻼمت را موضوع بااهميتي در

رفتارهاي ارتقاي سﻼمت بين دو گروه در سه مرحله ارزيابي

آنها را در معرض خطرات تهديدكننده قرار ميدهد.

برنامه آموزشي كنترل قلدري به شيوه شناختي-رفتاري بر

زندگي تلقي نميكنند و اغلب رفتارهايي انجام ميدهند كه

متغيرهاي خودشكوفايي و رشد معنوي و مسئوليتپذيري

جسمي ،تغذيه نامناسب كه ميتواند در آينده منجر به

جسماني و ورزش و تغذيه گروه آزمايش نمرات بهتري

خودشكوفايي و رشد معنوي به عنوان يك رفتار سﻼمت

پژوهشهاي پيشين هم راستا بوده است ).(١٩-٢٣

برخوردار بودند بهتر توانستند كه به رشد و شكوفا شدن

درباره سﻼمت ،روابط بينفردي ،مديريت استرس ،فعاليت
نسبت به گروه كنترل كسب كردهاند .اين يافته با نتايج

خطرات جسمي در آنان شود ) .(٣٦در خصوص

بايد گفت ،نوجواناني كه از سﻼمت روحي و جسمي

افرادي كه دچار خشونت و قلدري هستند ،كيفيت

دست يابند ) (٣٧كه اين يافته با نتايج پژوهش حاضر همسو

زندگي پاييني را گزارش كردند .آنها مواردي از جمله

بوده است .برنامه آموزشي كنترل قلدري به شيوه شناختي-

پريشاني رواني ،سﻼمت عمومي پايين ،كاهش عملكرد

است كه نوجواناني كه توانستند رفتارهاي قلدري خود را

خودكشي ،افسردگي ،اختﻼﻻت اضطرابي ،وابستگي به الكل،

رفتاري كه در اين پژوهش اجرا شده است ،بيانگر اين بوده

شناختي ،وضعيت اجتماعي-اقتصادي پايين ،روابط اجتماعي

كنترل كنند و به مراتبي از رشد و خودشكوفايي دست يابند.

و بينفردي ضعيف و بهزيستي ضعيفي را گزارش كردند

يافته ديگر اين پژوهش نشان داد كه مداخله كنترل

مدارس بر سﻼمت نوجوانان بر روي  ٣٦نوجوان اجرا شده

اثربخش واقع شده است .به نظر ميرسد نوجوانان وقتي

نتايج نشان داد كه برنامههاي ضدقلدري ميزان افسردگي و

مورد قلدري قرار ميگيرند و رو به رفتارهاي پرخاشگرانه

جسماني آنها شده است كه با يافته پژوهش حاضر همسو

كه سﻼمت آنها به خطر افتد ،چرا كه با انجام مداخله

) .(٢٠از سويي در پژوهشي كه به تاثير برنامه ضد قلدري

اضطراب نوجوانان را كاهش داده و باعث افزايش سﻼمت

قلدري بر مسئوليتپذيري در قبال سﻼمت نوجوانان

ميآورند ،خودمراقبتي كمي داشته و همين امر باعث ميشود

بوده است ) .(٢٢از سويي در پژوهشي با عنوان قلدري و

پژوهش حاضر ميزان خودمراقبتي و مسئوليتپذيري اين

قرباني شدن در ميان دانشآموزان مدارس متوسطه نيجريه

گروه بهبود پيدا كرده است .همچنين اين گروه در متغير

 ٤١٢مورد از نوجوانان انجام شد ،به اين نتايج دست يافتند

بهتري را از خود به نمايش بگذارند .اين يافته ميتواند نشان

بيشتري را تجربه كردند ،همچنين قلدري و قرباني شدن با

برنامهريزي ،آموزش و نظارت داشته باشند تا بين ساعات

رواني ارتباط معنيداري داشته است .افزون بر آن نتايج

ايجاد گردد تا از استرس و فشار روحي آنها جلوگيري

پيشبينيكننده مشكﻼت رفتاري ،سﻼمت و هيجاني آنها

نخستين محدوديت مطالعه حاضر اين بوده كه نتايج

تغييرات ايجاد شده در فرآيند نوجواني باعث شده است

مشخص نيست كه نتايج بدست آمده تا چه حد به رفتارهاي

نقش همبستههاي هيجاني ،رفتاري و سﻼمت كه بر روي

كه پسران نسبت به دختران مشكﻼت قلدري و قرباني
مشكﻼت عاطفي ،مشكﻼت رفتاري و مشكﻼت سﻼمت
تحليل رگرسيون نشان داد كه قلدري و قرباني شدن نوجوان
است ).(٢٣

كه بسياري از نوجوانان در معرض خطرات و رفتارهاي

روابط بينفردي پﺲ از مداخله كنترل قلدري توانستند روابط
دهد كه خانوادهها بايد در زمينه مديريت استرس

درس خواندن و مطالعه غير درسي و تفريح نوجوان تعادل

گردد ).(٣٨

حاصل از طريق ابزار )پرسشنامه( بدست آمده است و
واقعي در زندگي روزمره مرتبط است .محدوديت ديگر اين
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تفاوت معنيداري ايجاد كرده است .به اين معني كه در

رفتارهايي از قبيل سيگار كشيدن ،كاهش فعاليتهاي

تاثير برنامه آموزش كنترل قلدري بر ١٨٩ /...

مطالعه مربوط به قلمرو مكاني و زماني مطالعه ميباشد .اين

ميتواند اثرگذار باشد .مسلماً همه اين پيشنهادات بدون

مطالعه بر روي دانشآموزان شهر تهران صورت گرفته ،لذا

همكاراي و نظارت مستقيم والدين و خانوادهها و

تعميمدهي آن به ساير اقشار يا شهرهاي ديگر با احتياط
صورت گيرد .حجم كم نمونه و انتخاب نمونه از يك
محدوديتهاي ديگر اين پژوهش بود .به اين معني كه بين
مناطق گوناگون كشور تفاوتهاي جغرافيايي ،اقتصادي،
فرهنگي و اجتماعي وجود دارد .همچنين وجود متغيرهاي

كنترل نشده نظير وضعيت اقتصادي و محدود بودن دوره
پيگيري از جمله مواردي بوده كه بايد به آنها توجه كرد.

افزون بر آن اين مطالعه بر روي نوجوانان پسر صورت گرفته
است كه ميتواند يكي ديگر از محدوديتهاي اين
مطالعه باشد.

از اين رو به پژوهشگران پيشنهاد ميشود كه در آينده

مطالعاتي را طرحريزي كنند كه تاثير برنامه آموزش كنترل

قلدري را با متغيرهاي مختلف هوش هيجاني ،همدلي،

نتيجهﮔيري

نتايج پژوهش حاضر نشان داده است كه آموزش كنترل

قلدري به شيوه شناختي-رفتاري توانسته است بين دو گروه
آزمايش و كنترل در سه مرحله ارزيابي تفاوت معنيداري

ايجاد كند .به اين معني كه با ارائه مهارتهاي كنترل قلدري
كه در اين پژوهش ارائه شده است ،رفتارهاي مرتبط با

سﻼمت نوجوانان قلدر ارتقاء يافته است و ميتوان از اين
آموزش جهت ارتقاي ساير مهارتهاي نوجوانان استفاده

نمود .همچنين آگاهي والدين ،معلمان و ساير متخصصان
تعليم و تربيت از اين آموزشها و اجرايي كردن آنها در
مراكز مختلف ميتواند به بهبود و ارتقاي مهارتهاي كنترل

قلدري و خشونت و افزايش سﻼمت نوجوانان كمك نمايد.

احساس تنهايي ،حرمت خود ،شيوههاي فرزندپروري،
سبكهاي دلبستگي و خودكارآمدي مورد بررسي قرار دهند

تشكر و قدرداني

شده و روابط اين سازهها با ساير سازهها كه قابليت بيشتري

شركتكننده در اين پژوهش بخاطر صبر و بردباري و

اين بوده كه اين مداخله را ميتوان بر روي نوجوانان دختر

تشكر و قدرداني را دارند .اين مقاله مستخرج از رساله

تا از اين طريق دانش منسجمي در خصوص متغيرهاي ذكر
در برنامهريزيهاي مربوطه دارد ،حاصل شود .پيشنهاد ديگر

در ساير شهرها و استانهاي كشور مورد مطالعه قرار داد.
همچنين با توجه به برجسته بودن نقش قلدري در سﻼمت

رواني و جسمي نوجوانان پيشنهاد ميشود ،برنامههايي از
قبيل سخنراني ،جلسات آموزش خانواده ويژه افزايش

مهارتهاي مربوط به مقابله ،پيشگيري و كنترل قلدري

در نهايت بدين وسيله پژوهشگران از كليه افراد

همچنين از كميته اخﻼق دانشگاه علوم پزشكي سمنان كمال

دكتري رشته روانشناسي دانشگاه سمنان مصوب ٩٧/٣/٢٢
كميته اخﻼق در پژوهش دانشگاه علوم پزشكي سمنان به
شماره  IR.SEMUMS.REC.1397.009ميباشد.
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محدوده جغرافيايي مشخص )منطقه  ١٧شهر تهران( از جمله

دستاندركاران تعليم و تربيت امكانپذير نخواهد بود.

/١٩٠افضل اكبري بلوط بنگان وهمكاران

جدول  -١خﻼصه بسته آموزشي تاثير برنامه آموزش كنترل قُلدري بر رفتارهاي ارتقاءدهنده سﻼمت نوجوانان قُلدر
جلسه
اول

سوم

چهارم

پنجم

ششم

هفتم

هشتم

شناسايي رفتارهاي

در اين جلسه پﺲ از معارفه دانشآموزان و اجراي پيشآزمون به تعريف قلدري ،انواع آن و

قلدري از ساير رفتارها آموزش تشخيص رفتارهاي قلدري از رفتارهاي غيرقلدري پرداخته ميشود.
آموزش اجتناب از
قلدري و دعوا

آموزش خودكنترلي در
زمان قلدري

آموزش برخورد

مسالمتآميز با قلدري
ديگران

آموزش رها كردن

خشم به صورت ايمن
آموزش حل و فصل

ضمن گزارشي از تكليف جلسه قبل و ارائه بازخورد ،در اين جلسه به فرد آموزش داده
ميشود در زمان قلدريهاي فيزيكي به چه صورت پاسخ دهد و از رفتن به مكانهايي كه

احتمال قلدري وجود دارد اجتناب كند .همچنين به فرد آموزش داده ميشود در چه زمانهايي
از روز ممكن است قلدري اتفاق بيافتد و از حضور در اين ساعتها اجتناب كند.

ضمن گزارشي از تكليف جلسه قبل و ارائه بازخورد ،در اين جلسه به فرد آموزش داده
ميشود قبل از هرگونه مناقشه ،با خود جمﻼت مثبت تكرار كند و با آرامش خود را كنترل

كند .همچنين به فرد آموزش داده ميشود قبل از عمل فكر كند و رفتارش را كنترل كند.

ضمن گزارشي از تكليف جلسه قبل و ارائه بازخورد ،در اين جلسه به فرد آموزش داده

ميشود كه در حين رفتار قلدري ،چگونه به شيوههاي كﻼمي ،صلحآميز ،غير فيزيكي ،سازنده

و غير تهاجمي با قلدري ديگران برخورد كنند.

ضمن گزارشي از تكليف جلسه قبل و ارائه بازخورد ،در اين جلسه به فرد آموزش داده
ميشود خشم خود را به چه صورتي ابراز كند .ضمن آموزش مبارزه عادﻻنه در اين جلسه

مهارت يافتن راهحلهاي جايگزين براي ابراز خشم آموزش داده ميشود.

ضمن گزارشي از تكليف جلسه قبل و ارائه بازخورد ،در اين جلسه به فرد آموزش داده

اختﻼفات به شيوههاي

ميشود كه پﺲ از نزاع يا درگيري بين دو طرف ،چگونه به روشهاي مصالحه ،مذاكره،

افزايش خودآگاهي و

ضمن گزارشي از تكليف جلسه قبل و ارائه بازخورد ،در اين جلسه به فرد آموزش داده

منطقي

ايجاد نگرش مثبت

آموزشهاي كنترل و
جلوگيري از قلدري
در فضاي مجازي

معذرتخواهي و ميانجيگري همكار اختﻼفات خود را حل و فصل كند.

ميشود چگونه احساس خوب و خودپنداره مثبت در مورد خود داشته باشد.

ضمن گزارشي از تكليف جلسه قبل و ارائه بازخورد ،در اين جلسه به فرد آموزش داده
ميشود در مورد پستهاي كه در فضاي مجازي ميگذارد ،فكر كند ،رمزهاي عبور خود را

چگونه نگهداري كنند ،چگونه والدين خود را مطلع سازند ،چطور به پيامهاي ديگران پاسخ
ندهند و  ...در انتهاي اين جلسه پﺲآزمون از گروه آزمايش گرفته شد.
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دوم

عنوان جلسه

شرح جلسه

تاثير برنامه آموزش كنترل قلدري بر ١٩١ /...

جدول  -٢ميانگين و انحراف معيار سه مرحله ارزيابي رفتارهاي ارتقاي سﻼمت در گروه آزمايش و كنترل در مطالعه تاثير برنامه آموزش
كنترل قُلدري بر رفتارهاي ارتقاءدهنده سﻼمت نوجوانان قُلدر

متغيرها

)ميانگين ±انحراف معيار(

)ميانگين ±انحراف معيار(

)ميانگين ±انحراف معيار(

آزمايش

٢٣/٨٠±٧/٣٦

٣١/١٥±٤/١٦

٣١/٠٥±٣/٥٦

آزمايش

٢٨/٨٥±٧/٨٨

٣٧/٨٠±٤/٤٨

٣٧/٩٥±٥/٢٣

كنترل

٣٢/١٥±٧/٧٣

٣١/٠٠±٩/٢٩

٣٢/٤٥±٦/٤١

آزمايش

١٧/٩٠±٤/٦٢

٢٥/٠٥±٣/١٢

٢٤/٣٥±٣/٧٩

كنترل

١٨/٩٥±٥/٢٦

١٩/٣٠±٤/٨٢

١٩/١٥±٤/٩١

آزمايش

١٥/٠٥±٢/٧٠

١٩/٣٠±٣/٥٦

١٩/٩٠±٢/٤٩

آزمايش

١٩/٣٠±٣/٨١

٢٣/٢٥±٤/١٨

٢٢/٠٥±٢/٧٠

كنترل

١٨/٠٥±٣/٩٤

١٨/٣٠±٥/٩٤

١٩/٩٥±٣/١٤

آزمايش

٢٢/٨٥±٥/٢٨

٢٥/٩٠±٢/٩٤

٢٤/٦٥±٤/٣٢

گروه

خودشكوفايي و رشد معنوي
مسئوليتپذيري درباره سﻼمت
روابط بينفردي
مديريت استرس

٢٥/٢٥±٦/١٣

كنترل

كنترل

ورزش و فعاليت بدني
تغذيه

٢٥/٤٥±٧/٤١

١٣/٦٠±٣/٤١

كنترل

٢٦/٢٥±٢/٩٤

١٤/٩٥±٣/٩٧

٢٠/٤٥±٣/٤١

١٤/٣٠±٣/٩٦

٢١/٦٠±٤/٣٥

٢١/١٠±٤/٨٣

جدول  -٣نتايج آزمونهاي چندمتغيري براي بررسي معنيداري اثر زمان و اثر تعاملي زمان و گروه در مطالعه تاثير برنامه آموزش كنترل
قُلدري بر رفتارهاي ارتقاءدهنده سﻼمت نوجوانان قُلدر

متغير
رفتارهاي ارتقاي
سﻼمت

اثر درونگروهي

مقدار ﻻنداي ويلكز

F

معنيداري

مجذور اتا

توان آزمون

زمان

٠/٦٥٠

٢/٨٤٧

٠/٠٠٢

٠/١٩٤

٠/٩٨٤

زمان و گروه

٠/٦٨٤

٢/٤٧٦

٠/١٧٣

٠/٠٠٦

٠/٩٦٤

جدول  -٤نتايج تحليل واريانﺲ اندازهگيري مكرر براي رفتارهاي ارتقاي سﻼمت در سه مرحله ارزيابي در مطالعه تاثير برنامه آموزش
كنترل قُلدري بر رفتارهاي ارتقاءدهنده سﻼمت نوجوانان قُلدر

متغيرها

مسئوليتپذيري براي سﻼمت

٢٧٣/٠٠٨
٢٧٠/٠٠٠

١

٢٧٣/٠٠٨

٥/٤١٦

٠/٠٢٥

٠/١٢٥

روابط بينفردي

٣٢٦/٧٠٠

١

٣٢٦/٧٠٠

١٥/٣٠٨

٠/٠٠١

٠/٢٨٧

مديريت استرس

٤٣٣/٢٠٠

١

٤٣٣/٢٠٠

٣٠/٤٤١

٠/٠٠١

٠/٤٤٥

تغذيه

٣٥٠/٢٠٨

١

٣٥٠/٢٠٨

١٥/٠٩٢

٠/٠٠١

٠/٢٨٤

خودشكوفايي و رشد معنوي

فعاليت بدني

مجموع مجذورات

درجه

ميانگين مجذورات

F

معنيداري

اندازه اثر

٢٢٩/٦٣٣

آزادي
١

١

٢٧٠/٠٠٠

٢٢٩/٦٣٣

٥/٤٦٦

١٣/٣٣٦

٠/٠٢٥

٠/٠٠١

٠/١٢٦

٠/٢٦٠
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پيشآزمون

پﺲآزمون

پيگيري

/١٩٢افضل اكبري بلوط بنگان وهمكاران
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شكل  -١ميانگينهاي متغيرهاي رفتارهاي ارتقاءدهنده سﻼمت در سه مرحله ارزيابي براي دو گروه در مطالعه تاثير برنامه آموزش كنترل
قُلدري بر رفتارهاي ارتقاءدهنده سﻼمت نوجوانان قُلدر

١٩٣ /... تاثير برنامه آموزش كنترل قلدري بر
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Abstract
Background and Aim: In recent years bullying behaviors among school adolescent have risen
and have raised concerns for psychologists, teachers and their families around the world. The
use of bullying control methods in schools is important. Therefore, the purpose of this study
was to evaluate the effectiveness of bullying control training program on health promotion
behaviors in bullying adolescents in Tehran.
Materials and Methods: The statistical population consisted of students aged 12 to 17 years
old in public schools in Tehran. A total of 40 subjects (20 controls and 20 experimental groups)
were randomly assigned into two groups of experimental and control groups. Using a pilot,
pre-test, post-test and one month follow up with the control group, Hartler's bullying
questionnaire and health promotion behaviors were implemented on both groups. Then,
experimental testing of bullying control training was performed in 8 sessions on the
experimental group and after the completion of the sessions the post-test was presented to both
groups. After that, a month's follow-up was carried out. For data analysis, multivariate analysis
of repeated measurements was performed using SPSSV22 software.
Results: The results showed that the cognitive-behavioral bullying control training program
on health promotion behaviors between the two groups was significantly different in three
stages (p<0.05).
Conclusion: According to the results of this study, bullying control education can be effective
on health promotion behaviors of adolescents aged 12 to 17 years and can be used to improve
their health. Parents, teachers, managers and other professionals can learn from these trainings.
Keywords: Bullying Control Training Program, Health Behaviors, Adolescents

