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چکیده
هدف از این پژوهش بررسی شیوع میزان قربانی بودن قلدری؛ قلدری و ارتباط آن با مهارتهای
اجتماعی -هیجانی ،مهارت حل مسئله و افسردگی در دانشآموزان پسر متوسطه اول بود .پژوهش حاضر
از نوع همبستگی و توصیفی است .جامعه شامل کلیهی دانشآموزان مقطع تحصیلی متوسطه اول
شهرستان بوکان میباشد و نمونه به روش نمونهگیری خوشهای  525نفر انتخاب گردید و دادهها با
استفاده از پرسشنامههای قلدری ایلی نویز ،مهارت حل مسئله هپنر ،افسردگی کودک و نوجوان
( ،)CADSمهارتهای اجتماعی هیجانی ( ،)SELجمعآوری شد .برای تحلیل دادهها از آمار توصیفی
میانگین و انحراف استاندارد و ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه استفاده و به کمک
 spss17انجام شد .نتایج نشان داد که رفتارهای قلدری با نمره کلی حل مسئله ()p=0/001 ،r =-0/29
و اعتماد به خود ( ،)p=0/000 ،r=-0/21کنترل شخصی ( )p=0/002 ،r=-0/25گرایش به حل مسئله،
( )p=0/000 ،r= -0/27و نمره کلی مهارتهای اجتماعی  -هیجانی ( )p=0/02 ،r= -0/13و مؤلفههای
سازماندهی ( ،)p=0/009 ،r=-0/14خودتنظیمی ( ،)p=0/003 ،r=-0/12روابط با همساالن (،r=-0/10
 )p=0/03رابطه منفی دارد اما با مؤلفههای افسردگی ( )p=0/006 ،r=0/16و اجتناب از حل مسئله
( ،)p=0/005 ،r=0/20رابطه مثبت دارد؛ و نتایج تحلیل رگرسیون نیز نشان داد که حل مسئله ()β=./19
و مهارتهای اجتماعی هیجانی ( )β=./71و افسردگی ( )β=./10پیشبینی کنندههای معتبری در مدل
رگرسیونی بودند .یافتهها نشان دادند که قلدری را میتوان بر اساس متغیرهای افسردگی (همبستگی
مثبت) ،مهارتهای اجتماعی هیجانی (همبستگی منفی) و مهارت حل مسئله (همبستگی منفی)
پیشبینی کرد .این نتایج را میتوان در مداخلههای بالینی برای دانشآموزان در نظر و بهعنوان متغیرهای
پیشگیری بکار گرفت.
واژگان کلیدی :قلدری ،مهارت هیجانی اجتماعی ،مهارت حل مسئله ،افسردگی
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Abstract
The purpose of this study was to investigate the prevalence of bullying
victimization bullying and its correlation with social-emotional skills, problemsolving skills, and depression in middle school students. This is a correlational and
descriptive study. The study population consists of all students of the first-grade
middle school of city of Bukan. The sample has been chosen by cluster sampling
method of 525 people. The data were collected by using illinois bullying
questionnaire, Heppner problem-solving skills, child and young depression
(CADS), and social-emotional skills (SEL). The data were analyzed using
descriptive statistics, standard deviation, Pearson correlation coefficient and
multiple regression by spss24. The results showed that bullying behaviors with
total score of problem solving (p=0.001, r =-0.25) and self-confidence (p=0.000,
r=-0.21), self-control (p=0.002 r=-0.25) tendency to problem solving (p=0.000, r=0.27) and total score social-emotional skills (p=0.02, r=-0.13) and the components
of self-organizing (p=0.009, r=-0.14) self-regulation (p=0.003, r=-0.12) and
relationships with peer (p=0.03, r=-0.10) have negative correlation. But there is a
positive correlation with depression (p=0.006, r=0.16) and avoidance of problem
solving (p=0.005, r=0.20). The results of regression analysis also showed that
solving problem (β=0.19) and emotional social skills(β=0.71) and depression
(β=0.10) were reliable predictors in the regression model. Findings indicate that
bullying can be predicted based on variables of depression (positive correlation),
social-emotional skills (negative correlation), and problem-solving skills (negative
correlation). These results can be considered in clinical interventions for students
and used as preventive variables.
Keywords: Bullying, Social-Emotional Skills, Problem-Solving Skills,
Depression.
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مقدمه
یکی از اشکال فراگیر خشونت در مدارس ،قلدری میباشد که شامل رفتاری پرخاشگرانه نظاممند و مکرر
برعلیه دانشآموزان تعریفشده است که در آنیک یا چند نفر از دانشآموزان در یک بافت رابطهای
نامتعادل از قدرت (بین فرد قلدر و قربانی) قراردادند (گارسیا و مارگالو .)2014 ،1قلدری اخیر در مدرسه
توجه والدین و کارکنان ،مدارس که نگران امنیت و سالمت روانی دانشآموزان هستند را به خود جلب
کرده است (هونگ ،لی .)2012 ،2قلدری میتواند بهصورت کالمی ،جسمانی ،ارتباطی و یا مستقیم و
غیرمستقیم ابزار شود (شتگیری .)2013 ،3قلدری مستقیم شامل حمله جسمانی ،مانند ضربه زدن ،یا حمله
کالمی ،مانند لقب دادن میباشد .درحالیکه قلدری غیرمستقیم به طرد اجتماعی ،از طریق شایع پراکنی
یا انکار دوستی اشاره دارد(برای ،گوارینی ،میلوتی ،گالی ،گنتا .)2012 ،4با توجه به تفاوتهای جنسیتی،
یافتهها تحقیقاتی نشان داده است که پسرها بیشتر از دختران درگیر رفتارهای قلدری میگردند (بالدری،5
 .)2005همچنین اولوس در سال  1994گزارش نمود که پسرها بیشتر مورد قلدری مستقیم قرار
میگیرند ،درحالیکه دختران تحت قلدری ارتباطی یا غیرمستقیم (اولوئوس .)1994 ،6دانشآموزی که به
هر علتی در محیط آموزشی تحت انواع قلدری قرار میگیرد ،ممکن است دچار مشکالت روانی نظیر
احساس ناامنی ،افت تحصیلی ،بیزاری از مدرسه و ترک تحصیل شود .همچنین در طول زندگی اثرات
ناگواری برای شخص به همراه خواهد داشت و سالمت جسمی و روانی وی را با خطرات جدی روبرو
خواهد کرد .قتل وحشیانه یک دانشآموز  16ساله دریکی از مدارس مالزی در سال  2005نگرانی عمومی
را در مورد خشونت در مدارس باال برد و نقش مخرب قلدری را در روابط همساالن نشان داد(یوبا ،یاکوب
و جوهری.)2009 ،7
میزان شیوع قلدری در مطالعات انجامشده بین  15تا  40درصد متفاوت گزارششده است (اولوئوس
 ،1993اسمیت  .)2004البته واضح است که این میزان از یک مدرسه به مدرسه دیگر از یک منطقه به
منطقهی دیگر متفاوت میباشد و حتی در بعضی جوامع میزان آن باالتر است چراکه قلدری یک پدیدهی
جهانی قلمداد میشود(کانتسونا ،اسمیت و همکاران .)2006 ،قلدری در دوره دبستان شروع و در دوران
راهنمایی و سال اول متوسطه تشدید میباید ،اما بعد از کالس نهم روند کاهشی دارد(والدن وبیرن،8
 .)2010بر اساس تحقیقات انجامشده ،اوج رفتارهای قلدری در پایهی ششم تا هشتم است (لی.)2010 ،9
نتایج تحقیق سمیرا لطفی و همکارانش بر روی  591دانشآموز  10تا  14ساله در یزد ،نرخ قلدری را
1- Garcia, Margalo
2- Hong,. Lee
3- Shetgiri
4- Brighi, Guarini, Melotti, Galli, & Genta
5- Baldry
6- Olweus
7- Uba, Yaacob, & Juhari
8- Walden And Beran
9- Lee
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38درصد نشان داد که از این میان  22/6مورد قلدری واقع شدند و  15/7درصد هم قلدر بودند (لطفی،
دولتی شاهی و همکاران .)2014 ،نتایج حاصل از تحقیق جوزفسون )2010( 1بر روی  45هزار نفر از
دانشآموزان نشان داد که بیش از  50درصد از دانشآموزان رفتار قلدری و  47درصد از دانشآموزان
حداقل یکبار قربانی قلدری شده بودند .مطالعات درزمینهی قلدری حاکی از آن است که حدود  30درصد
دانشآموزان به طریقی در رفتارهای قلدری یا بهعنوان فرد قلدر یا قربانی یا هر دو درگیر میشوند(کوئن
وسنتر2003 ،هریس و ویلوبی .)2003 ،قلدری ،عملی جزئی که بتوان از آن چشمپوشی کرد نیست ،بلکه
عملی شرورانه و ناگوار است که اثراتی مادامالعمر و زیانبخش دارد(ستوارت .)2012،2یکی از عمده دالیل
افزایش نگرانیها درباره قلدری به علت خودکشی عمومی قربانیان دوران کودکی است (ترنر ،ایزوم ،بریم
و هولت.)2013، 3
شرمساری و احساس گناه در افراد قلدر دیده نمیشود و نسبت به دیگران احساس همدردی نداشته و به
قدرت خود متکی بوده ،مهارتهای اجتماعی ضعیفی دارند و به دنبال نشانههای ضعف و انفعال در
دیگران میباشند(مون و آالرید .)2015 ،یادگیری اجتماعی -هیجانی 4با بسیاری از نامها مترادف است:
هوش هیجانی ،بهره هیجانی ،هوش اجتماعی و شایستگی اجتماعی -هیجانی .اما به هر نامی که خوانده
شود بهعنوان یک مقولهی جدی و بخشی از رشد فردی در اواخر قرن بیستم محسوب میشود .قبل از
این زمان روابط اجتماعی و هیجانی مشروعیت نداشت مگر اینکه فرد در حوزهای دارای کمبود میبود
(میر ،رابرتز و همکاران 2008؛ کوریین ،اسپایبروک وهمکاران .)2009 ،ابعاد کلی شایستگی هیجانی –
اجتماعی را دقت در پردازش هیجانات ،استفاده از هیجانات برای تسهیل در تفکر ،فهم هیجانات و
مدیریت هیجانات تعریف کرد .این مفهوم هوش هیجانی ،مفاهیم هوشی و هیجانی را ترکیب میکند
(تولیگنوا ،چکاپوف ،چونگ ،سادووا.)2012 ،5کودکان فاقد سرپرستی والدین یا کسانی که در معرض
خشونت خانوادههایشان قرار دارند بهاحتمال بیشتری به قلدری روی میآورند (مارگولین و گوردیس
 .)2000دلیل آن احتماالً شایستگیهای اجتماعی–هیجانی است که از همان اوایل زندگی در
مراقبتهای خانواده رشد مییابد و پیشگیریکنندهی قلدری است(هافمن .)2001 ،برخی از تحقیقات
نشان داده است که اشکال پیچیدهتر قلدری باهوش اجتماعی باال ارتباط دارند ،و تنها افرادی که اشکال
مستقیم قلدری را ترجیح میدهند از هوش اجتماعی پایین برخوردار هستند .از طرفی نیز ،قربانیان قلدری
از هوش اجتماعی پایین برخوردار هستند (استون ،اسمیت ،سویتنام.)1999 ،6
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هوش هیجانی نقش مهمی هم در رفتار قلدری و هم قربانی شدن قلدری ایفا میکند و آموزش
مهارتهای اجتماعی – هیجانی بهطور قابلمالحظهای میتواند به بهبود پیشگیری از قلدری و طرحهای
مداخلهای منجر شود(مکینا و وب .)2013 ،تحقیقات بر روی نوجوانان ،یک رابطهی منفی بین هوش
هیجانی و رفتار قلدری را تائید کرده است بهطوری که رفتار قلدری دارای رابطه منفی با همدلی و بهطور
ویژه با ابعاد شناختی آن(فهمیدن و دریافتن تجربیات هیجانی و دیدگاه دیگران) است(کوکینوس
وکپرتسی .)2012 ،یافتهها نشان داده است که روابط همساالن نوجوان قلدر همبستگی منفی با ابعاد
هوش هیجانی که توسط لوماس و همکاران بهعنوان درک هیجانات دیگران مفهومپردازی شده بود،
داشت(لوماس ،استوف و همکاران .)2012 ،استفاده ضعیف از هیجانات در میان نوجوانان در مشکالت
رفتاری همچون خشم و پرخاشگری که مشخصهی اصلی رفتار قلدری است پیشبینی کنندهی معتبری
است(سایو.)2009 ،
برنامههای مداخلهای برای کاهش قلدری و قربانیان ،تمرکز بر آموزش مهارتهای اجتماعی با تأکید بر
حل مسئلهی بین فردی گرایش داشته است(دروزیا .)2004 ،معموالً افراد قلدر از خانوادههای فاقد
الگوهای نقش و انضباط و مواجه شده با خشونت میباشند ،در خانوادههای این افراد از روشهای
انضباطی پرخاشگرانه استفاده میشود و این خانوادهها معموالً فاقد مهارتهای حل مسئله میباشند(هانتر
و بویل.)2002 ،
در پژوهشی که در رابطه بادانشآموزان قلدر انجام دادهاند به این نتیجه رسیدند که افراد قلدر از سالمت
روانی پایین و قدرت حل مسئله ضعیفی برخوردار هستند(وودز ،ولک و همکاران .)2009 ،افراد قلدر
ممکن است بیشتر تمایل به شرکت در رفتارهای خطرناک و ناسالم بهعنوان راهی برای مقابله با استرس
را انتخاب کنند(وودز ،ولک و همکاران .)2009 ،مطالعات نشان داده است که افراد قلدر نگرش مثبتی به
خشونت دارند بهویژه بهعنوان یک وسیلهی حل مسائل و یا گرفتن چیزی که آنها میخواهند ،از آن
استفاده میکنند(کارنانی و پوم .)2006 ،در مطالعهی (دنیز و ایرسوی )2016 ،1بر روی  391دانشآموز
نشان داده شد که بین سطوح (اعتماد به خود ،خودکنترلی) مهارتهای حل مسئله و بروز رفتارهای
قلدری رابطه منفی وجود دارد و بروز رفتارهای قلدری با مهارتهای اجتماعی مثبت (مثل؛ نگاه کردن
بهصورت هنگام صحبت ،داشتن تعداد زیاد دوستان ،دفاع از دوستان و همکاری با آنها)رابطه منفی و با
مهارتهای اجتماعی منفی (بدقولی ،ترساندن دیگران ،آزار دادن دیگران) رابطه مثبت و معنادار مشاهده
گردید .رابطه همدلی و تقلید بهعنوان یک روش حل مسئله در بروز رفتار قلدری بین دانشآموزان مستعد
بیشتر است (گاینی .)20042قلدری میان همساالن مدرسه به نشانههای هیجانی گوناگون مثل

1- Deniz, Ersoy
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افسردگی و اضطراب مرتبط شده است(ین ،یانگ و همکاران .)2014 ،دانشآموزان قلدر ممکن است
اضطراب و عزتنفس کاذب و افسردگی را تجربه کنند(آندهیم ،ساند وهمکاران.)2010 ،
سوای مطالعات زیادی که دربارهی رابطهی افسردگی و قلدری انجامشده توضیحاتی درباره این رابطه
ارائهشده است که یک مضمون مشترک ادبیات قلدری اختالل در رشد شناختی–اجتماعی نوجوانان
است(اولوئوس ،1993 ،برنشتاین وواتسون ،1977شیفر،کورن وهمکاران .)2004 ،مطالعات نشان دادهاند
که افسردگی و قلدری بهطور معناداری باهم همبستگی مثبت دارند(کومپوالینس ،تراسان وهمکاران،
2001کوالسکی  ،2003واندرول ،دویت و همکاران  ،2003ایوارسون ،بروبرگ و همکاران  ،2005لی
 ،2006اوبا ،یاکوب و همکارن  .)2010عمدهی نتایج حاکی از آن است که رابطهی بین قلدری و
افسردگی در دختران و پسران متفاوت است چه در شکل مستقیم و چه غیرمستقیم قلدری(واندرول،
دویت وهمکاران 2003 ،بالدری .)2004 ،گرانان و ودهام در سال 2007نشان دادند که نوجوانان قلدر
بیش از کسانی که قلدر نبودند ،افسرده بودند (گرانان ودهام .)2007 ،در تحقیقی دیگر نزدیک به یکسوم
از قلدرها اختالل نقص توجه( )ADHDداشتند12/5 ،درصد افسردگی و  12/5درصد دیگر اختالل سلوک
داشتند(کامپالین و ریزین .)2001 ،در مورد قربانیان نیز بالمر )2005(1در یک زمینهیابی که بر روی
نمونهای  99نفری از دانشآموزان  10-13ساله انجام گرفت نشان داد ،دانشآموزان دارای نمرههای باال
در مشکالت درون سازی (مانند  :اضطراب ،افسردگی و انزواطلبی اجتماعی) آسیبپذیری بیشتری برای
قربانی شدن دارند (بالمر ،میلیش و همکاران .)2005 ،همچنین در تأیید این تحقیق جانسون 2وهمکاران
در سال  2011نشان دادندکه دانشآموزانی که مشکالت هیجانی و رفتاری دارند ،بیشتر قربانی قلدری
میشوند(جانسون ،کید و همکاران .)2011
اگرچه عمده تحقیقات انجامیافتهی مرتبط ،به چگونگی پیشگیری از وقوع قلدری در بین دانشآموزان
پرداختهاند ،اما مطالعات بسیار محدودی (بخصوص در ایران) به بررسی متغیرهای همبسته با آن و در
خود دانشآموزان(درون فردی) اختصاصیافتهاند که اساس ارائهی یک رویکرد پیشگیرانه و مداخلهای
مؤثر است  .به همین دلیل هدف اصلی این پژوهش بررسی میزان شیوع قربانی قلدری بودن و قلدری و
رابطه آن با مهارتهای اجتماعی-هیجانی ،مهارت حل مسئله و افسردگی در دانشآموزان پسر متوسطه
اول میباشد.

1- Bollmer
2- Johnson
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مواد و روش
تحقیق حاضر توصیفی همبستگی بوده و از نوع پیشبینی است .جامعه آماری شامل تمامی پسران مقطع
متوسطه اول (هفتم ،هشتم ،نهم) بود که در مدارس دولتی شهرستان بوکان در سال تحصیلی 98 -97
تعداد  362تعداد 36222
مشغول بـه تحصیل بودند .حجم نمونه با توجه به فرمول
مقادیر عدد مقادیر /05،p= /(5 ،/05 ،=6546و  )z=1/96و مناسب میباشد ،به این منظور با استفاده
از شیوه نمونهگیری تصادفی خوشهای چندمرحلهای ،چهار مدرسـهی مختلـف از دو ناحیهی مختلف
نواحی جغرافیایی آموزشوپرورش شـهر بوکان انتخاب و سـپس از هر مدرسه چهار کالس و از هر پایهی
تحصیلی دو کالس بهصورت تصادف وارد پژوهش شدند .برای به دست آوردن حجم نمونهی کافی و
اعتبار بیشتر درمجموع 600پرسشنامه توزیع شد که درنهایت بعد از کنار گذاشتن پرسشنامههای ناقص و
نامعتبر ،دادههای حاصل از پرسشنامههای  525دانشآموز وارد تجزیهوتحلیل آماری شد.
ابزارهای این پژوهش:
 -1مقیاس قلدری ایلی نویز توسط اسپالگه و هولت ساختهشده است که از  18گویه و  3خرده مقیاس
قلدری ( 9سؤال) ،زدوخورد ( 5سؤال) و قربانی ( 4سؤال) تشکیلشده است که بهمنظور سنجش
رفتارهای قلدرمآبانه و قربانی بودن در فرد بکار میرود .نمرهگذاری پرسشنامه بهصورت طیف لیکرت
 5درجهای میباشد که برای گزینههای «هرگز»« ،یک یا دو بار»« ،سه یا چهار بار»« ،پنج یا شش
بار» و «هفت بار یا بیشتر» به ترتیب امتیازات  4 ،3 ،2 ،1و  5در نظر گرفته میشود .در این مقیاس
هر بعد نمره جداگانهای دارد .نمره باال در هر زیرمقیاس بیانگر بروز بیشتر همانگونه رفتار در آزمودنی
است .اسپالگه و هولت ( )2001برای بررسی پایایی مقیاس مذکور محققان از آلفای کرونباخ استفاده
کردند که این ضریب برای هر یک از زیرمقیاس های قلدری ،زدوخورد و قربانی به ترتیب ،0/87
 0/79و  0/70بود(اسپاالگه وهولت .)2001 ،شوجا و آتا ( )2011در پژوهشی دیگر ضریب آلفای
کرونباخ برای این مقیاس و زیرمقیاس ها قلدری ،قربانی ،زدوخورد ،نمره کل ،را به ترتیب ،0/90
 0/71 ،0/83و  0/89به دست آوردند که نشان از پایایی مطلوب این ابزار بود (اسپاالگه وهولت،
 .)2001در مطالعهی چالمه( )1392ضریب آلفای کرونباخ و دونیمه سازی این مقیاس بر روی
دانشآموزان برای کل مقیاس و ابعاد آن  ./62تا  ./92به دست آمد.
 -2پرسشنامه حل مسئله هپنر ( :)PSI1پرسشنامه حل مسئله توسط هپنر و پترسن ( )1982برای سنجش
درک پاسخدهنده از رفتارهای حل مسئلهشان  35ماده دارد که برای اندازهگیری چگونگی واکنش
افراد به مسائل روزانهشان طراحی PSI) .تهیهشده است .عبارت از پرسشنامه برای اهداف پژوهشی
است و نمرهگذاری نمیشود .پرسشنامه حل مسئله برمبنای چرخش تحلیل عاملی دارای  3زیر مقیاس
1- Problem-Solving Inventory
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مجزا است :اعتماد به حل مسائل  PSCبا  11عبارت ،سبک گرایش – اجتناب  AAبا  16عبارت،
کنترل شخصی  PCبا  5عبارت میباشند .پرسشنامه حل مسئله با چندین نمونه از آزمودنیها تنظیم و
آزمایششده است .آن همسانی درونی نسبتاً باالیی با مقادیر آلفایی بین  0.72تا  0.85در خرده
مقیاسها  0.72،0.84و  0.85و  0.90برای مقیاس کلی دارد( .هپنر و پترسن  .)1982روایی آزمون
نشان داد که ابزار سازههایی را اندازهگیری میکنند که مربوط به متغیرهای شخصیتی و بهطور
قابلمالحظهای مرکز کنترل هستند (هپنر و پترسن  .)1982پایایی باز آزمایی نمره کل پرسشنامه در
فاصله دو هفته در دامنهای از  0/83تا  0/89گزارششده که بیانگر این است که پرسشنامه حل مسئله
ابزاری پایا برای سنجش توانایی حل مسئله است .این پرسشنامه توسط رفعتی و باراهنمایی خسروی
در سال  1375ترجمه و برای اولین بار در ایران استفاده شد (خسروی و همکاران  )1377آلفای
کرونباخ بهدستآمده در تحقیق خسروی ،درویزه و رفعتی ( ./86 ،)1377در تحقیق بذل (./66 ،)1383
گزارششده است که در حد قابل قبولی است .همچنین در پژوهش راستگو و همکاران ( )1389پایایی
این پرسشنامه بر اساس دو بار اجرا در فاصله دو هفته بین  %83تا  %89گزارششده است .با توجه به
ضریب آلفای بهدستآمده (اعتمادبهنفس در حل مسئله  ،%85استقبال یا اجتناب از فعالیتهای حل
مسئله  %84و کنترل هیجانات و رفتار حین حل مسئله  )%72عاملها از سازگاری درونی مطلوب و
قابل قبولی برخوردار بودند .در این پژوهش ضریب آلفای  %83برای اعتمادبهنفس در حل مسئله%75،
برای استقبال یا اجتناب از فعالیتهای حل مسئله و  %74برای کنترل هیجانات و رفتار حین حل
مسئله بهدستآمده است.
 -3پرسشنامه یادگیری اجتماعی – هیجانی :پرسشنامهی یادگیری اجتماعی -هیجانی ) (1SELیک
وسیلهی خود گزارشی ،ساختهشده از  20گویه برای سنجش یادگیری اجتماعی -هیجانی دانشآموزان
میباشد SEL .طراحی برای ورود به  3جنبهی یادگیری اجتماعی -هیجانی است :سازماندهی
تکلیف 2تصمیمگیری مسئوالنه را شامل میشود ،روابط همساالن 3آگاهی اجتماعی و مهارتهای
روابطی را در بر می گیرد و خودتنظیمی 4مربوط به خودآگاهی و خود مدیریتی است (کرین ،اسپیروک
و اورگرین .)2009 ،کرین و همکاران ،پایایی این پرسشنامه را به روش آلفای کرونباخ برای ابعاد
یادگیری اجتماعی -هیجانی به ترتیب ،سازماندهی تکلیف ( ،)./69روابط همساالن (،)./80
خودتنظیمی ( )./80گزارش کردهاند .این پرسشنامه توسط جمالی پاقلعه ،عابدی ،فیقان ،جماب پاقلعه،
آقایی ( )1392در دانشآموزان اصفهان هنجاریابی شده و نتایج ضریب آلفای کرونباخ کل و خورده
مقیاسها به ترتیب ./85،خودتنظیمی  ./71روابط همساالن /83؛ و تنظیم تکلیف  ./79بود.
1- Social-Emotional Learning
2- Task Articulation
3- Peer Relationships
4- Self- Regulation
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 -4پرسشنامه افسردگی کودکان و نوجوانان ): (1CADSپرسشنامه افسردگی کودکان و نوجوانان
) (CADSتوسط جان بزرگی و مستخدمین حسینی ( )1384ساختهشده است .این پرسشنامه بر
اساس نیاز بالینی جامعه ایرانی به ابزاری که تا حد ممکن همهجانبه نگر باشد ،تدارک دیدهشده است.
در ساخت این مقیاس ،ابتدا محورهای بزرگ نظریهپردازان روانشناسی بالینی در زمینهی افسردگی
کودکان و نوجوانان مورد وارسی قرارگرفته و مالکهای افسردگی استخراجشده است که شامل 42
نشانۀ بیماری است .سپس مالک -هایی که بیشترین همپوشی یا تکرار را در نظریههای مختلف به
خود اختصاص دادهاند ،استخراج و با مالکهای  DSMبرای افسردگی کودکان و نوجوانان مقایسه
شده و سپس فهرستی شامل  12مقوله تهیه شد (جان بزرگی  .)1387نشانههای منفرد بهصورت یک
مقوله با عنوان سؤالهای اضافی در پایان مقیاس گنجانیده شدهاند که میتوان آنها را بهعنوان
نشانههای فرعی تلقی نمود (جان بزرگی  )1387و شامل  9عبارت هستند .بر این اساس ،مقیاس
افسردگی کودکان و نوجوانان ( )CADSدارای  21سؤال است که در  13محور تدوینشده است .در
برابر  12محور که هرکدام مشخصکننده یکی از عالئم مرضی هستند 5 ،جمله وجود دارد که آن
عامل را از قطب مثبت تا قطب منفی درجهبندی کرده است و آزمودنی عبارتی را که بیشتر باحال او
متناسب است انتخاب میکند .محور  13شامل  9سؤال اضافی است که بهصورت بلی/خیر نمرهگذاری
میشوند .این آزمون قابلیت اجرا به هر دو شکل فردی و گروهی را دارا است (جان بزرگی .)1378
روایی پرسشنامه از طریق ارجاع موارد مقیاس به  10متخصص بالینی کودک سنجیده شد و پس از
تغییرات الزم بر روی  1546نفر از کودکان و نوجوانان ایرانی در محدوده سنی  7تا  1سال اجرا شد و
هنجار موردنظر به دست آمد .ضریب آلفای کرونباخ اولیۀ گزارششده برای این آزمون  0/61است
(جانبزرگی و مستخدمین حسینی .)1378
یافتهها:
میانگین و انحراف استاندارد سنی در سه رده گروه دانشآموزان هفتم ( 114نفر ،)%21،هشتم ( 238نفر،
 )%47و نهم ( 173نفر )%32 ،در مقطع متوسطه اول 14/1 ،و  2/8میباشد .برای بررسی میزان شیوع
قربانی و قلدری ،نخست عملکرد کل آزمودنیها در پرسشنامه قلدری ایلی نویز محاسبه گردید بدین
منظور برای قلدری نقطه برش نمره  27و برای قربانی قلدری نقطه برش  12در نظر گرفته شد .میزان
شیوع کسانی که درگیر قلدریاند  52/4است که از این میان  %21شیوع قلدری و  %31/4میزان قربانی
بودن بود.

1- Children and Adolescent Depression Scale
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جدول  :1میانگین ،انحراف معیار و ضرایب همبستگی نمرات آزمودنیها در متغیرهای پژوهش
Table 1
Average, standard deviation and correlation coefficients of participants' scores in the research variables
متغیرهاVariables

 .1مهارت
اجتماعی هیجانی

میانگی
M

32.1

انحراف
استاندارد

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

SD
11.7

0.69

0.95

0.71

.06

0.12

0.16

0.21

0.16

-0. 3

**-0.13

Emotional
social skills

 .2خودتنظیمی
Self-regulation

 .3روابط همساالن
Peer
Relationships

 .4سازماندهی
تکلیف

10.6

5.6

13.22

5.4

8.4

3.9

0.45

0.11

.07

0.15

0.14

0.19

0.16

-0. 3

**-0.12

0.69

.03

0.01

0.13

0.17

0.14

0.01

*-0.10

.04

0.06

0.13

0.16

0.12

-0. 4

**-0.14

Task
Articulation

 .5افسردگی
Depression

 .6گرایش به حل
مسئله
Approach Style
to problem
solving

 .7کنترل شخصی
Personal
control

33.16

8.1

17.65

5.2

11

4.5

19.52

8.5

57.5

18.3

-16

-0. 3

0.63

0.34

-0. 2

0.05

**-0.16

0.62

0.79

0.18

**-0.27

0.76

0.84

0.21

**-0.25

0.90

0.28

**-0.21

0.50

**-0.29

 .8اعتماد به خود
General
problem
solving

 .9حل مسئله کلی
General
problem
solving

 .10اجتناب از حل
مسئله
Avoidance
Style to
problem
solving

 .11قلدری
Bullying

9.33

4.8

29/4

12/3

**0.20

**()P<./01
نتایج جدول ( )1نشان میدهد که رفتارهای قلدری با نمره کلی حل مسئله ( )p=0/001 ،r=-0/29و
اعتماد به خود ( ،)p=0/000 ،r=-0/21کنترل شخصی ( )p=0/002 ،r=-0/25گرایش به حل مسئله،
( )p=0/000 ،r= -0/27و نمره کلی مهارتهای اجتماعی  -هیجانی ( )p=0/02 ،r= -0/13و مؤلفههای
سازماندهی ( ،)p=0/009 ،r=-0/14خودتنظیمی ( ،)p=0/003 ،r=-0/12روابط با همساالن (،r=-0/10
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 )p=0/03رابطه منفی ولی با مؤلفههای اجتناب از حل مسئله افسردگی ( )p=0/006 ،r=0/16و
( ،)p=0/005 ،r=0/20رابطه مثبت دارد.
نتایج تحلیل رگرسیون مدل قلدری بر اساس متغیرهای افسردگی ،مهارتهای اجتماعی هیجانی و
مهارتهای حل مسئله در جدول ( )2میآید:
جدول  .2نتایج تحلیل رگرسیون قلدری بر اساس افسردگی ،مهارتهای اجتماعی  -هیجانی و حل مسئله
Table 2
Results of bullying regression analysis based on depression, social-emotional skills and problem solving

R

همبستگی چندگانه

R2

ضریب تعین

F

آزمون

معناداری

Significance
level

Std.error

خطای برآورد

 .1افسردگی

0.06

Depression
Avoidance Style

 .3اعتماد به خود
problem solving
Confidence
 .4کنترل شخصی
Personal control
 .5گرایش به حل مسئله
Approach Style
 .6حل مسئله (کلی)
problem solving
 .7سازماندهی
Task Articulation
 .8روابط همساالن
Peer Relationships
 .9خودتنظیمی
Self-regulation
 .10مهارت اجتماعی هیجانی
Emotional social skills

T

مقدار ثابت

 .2اجتناب از حل مسئله

معناداری

0.001
3.55

Constant

Significance
level

0.45

0.20

13.75

ضریب استانداردشده

متغیر پیشبین
Predictable variable

12.85
0.10

2.6

0.001
0.009

0.11

0.26

6.23

0.001

0.10

-0.06

-0.92

0.36

0.19

-0.12

-1.84

0.06

0.14

-0.16

-3.24

0.003

0.032

-0.19

-4.45

0.001

0.38

-0.36

-3.24

0.001

0.47

-0.07

-0.74

0.460

0.32

-0.37

-2.78

0.006

0.33

0.71

2.41

0.01

نتایج جدول ( )2نشان میدهد که  20درصد از قلدری در دانشآموزان بهوسیلهی مجموعه متغیرهای
وابسته پیشبینی میشود .با استفاده از روش  Enterمدل پیشبینی متغیر مالک (قلدری) بر اساس
متغیرهای پیشبین معنیدار به دست آمد  =./18آر تنظیمشده؛  514( )p >0/05و  F )9و این مدل 18

24

نشریه علمی آموزش و ارزشیابی ـ سال  12ـ شماره  48ـ زمستان 1398

درصد واریانس را توجیه میکند .نتایج ضرایب رگرسیون نیز نشان داد که از بین متغیرهای پیشبین t

حاصل از افسردگی (p=0/0001؛  ،)t= -3/03حل مسئله (p>0/006؛  )t= 2/78و مؤلفههای اجتناب
(p=0/000؛  ،)t= 6/23گرایش به حل مسئله (p=0/003؛  ،)t= 2/78مهارتهای اجتماعی هیجانی
(p=0/01؛  )t= 2/41و مؤلفههای سازماندهی (p>0/001؛  ،)t= -3/24خودتنظیمی (p=0/006؛ 2/78
= )tدر پیشبینی قلدری دانشآموزان ازلحاظ آماری معنیدار است و متغیرهای اعتماد به خود در حلمسئله (p=0/36؛  ،)t= ./92روابط با همساالن (p=0/46؛  )t= ./74و کنترل شخصی (p=0/06؛ -1/84
= ،)tپیشبینی کنندههای معتبری در مدل رگرسیونی قلدری نبودند .نتایج نشان داد که ضرایب تأثیر حل
مسئله ( ،)β=./19مهارتهای اجتماعی هیجانی ( )β=./71و افسردگی ( )β=./10پیشبینی کنندههای
معتبری در مدل رگرسیونی قلدری بودند.
بحث و نتیجهگیری:
هدف از این پژوهش بررسی شیوع قربانی بودن قلدری ،قلدری و ارتباط آن با مهارتهای اجتماعی –
هیجانی ،مهارت حل مسئله و افسردگی در دانشآموزان متوسطه اول بود .مطالعات مختلف ،حاکی از
شیوع قلدری در مدارس و درگیری دانشآموزان با این پدیده است .نتایج این پژوهش نشان داد که میزان
شیوع قلدری  21درصد و قربانی بودن  31/4درصد میباشد .این یافتهها مشابه تحقیقات درجاهای دیگر
است برای مثال مطالعات مختلفی که در کشورهای انگلستان ،آلمان ،فنالند ،استرالیا انجامگرفتهاند میزان
شیوع قلدری را از  15تا  20درصد گزارش کردهاند و متداولترین شیوه زورگویی لقب دادن ،مسخره
کردن ،فحش دادن  20/9درصد بوده است(کارتال .)2009 ،پونتزر نیز نشان داده است که  23/7درصد از
نمونهی او زورگو19/9 ،درصد قربانی و 9/6درصد نیز زورگو /قربانی بودهاند(پونتزر .)2010 ،ایوبی
وهمکاران میزان شیوع قلدری در دانشآموزان پسر دبیرستانی شهر زنجان را  26/3درصد گزارش کردند.
لطفی و همکاران ( ،)2014نرخ قلدری را  38درصد نشان داد که از این میان  22/6مورد قلدری واقع
شدند و  15/7درصد هم قلدر بودند(لطفی ،دولت شاهی .)2014 ،در بررسی  4386دانشآموز راهنمایی در
ایتالیا دریافتند که بیشتر زورگویان و زورگو /قربانیـان ،پسر هستند(نیشن ،وینو ،پرکینس ،سانتینلو،1
 .)2008البته واضح است که این میزان از یک مدرسه به مدرسه دیگر از یک منطقه به منطقهی دیگر
متفاوت است و حتی در بعضی جوامع میزان آن باالتر است چراکه قلدری یک پدیدهی جهانی
است(کانتسونا ،اسمیت وهمکارن .)2006 ،همچنین خوفره -والزکوئز وهمکاران ( )2011نشان دادند که
در کشور مکزیک20/5 ،درصد از دانشآموزان(با میانگین سنی 13/6سال) قربانی13/1 ،درصد از آنها
زورگو و  27/4درصد نیز زورگو /قربانی تشخیص داده شدند(خوفره -والزکوئز وهمکاران.)2011،

1- Nation, Vieno, Perkins and Santinello
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از دیگر نتایج این پژوهش ،رابطه معنادار افسردگی( ،)r=0/19مهارتهای اجتماعی  -هیجانی(،)r=0/13
مهارتهای حل مسئله ( ،)r=0/29با قلدری بود .در مطالعهای یوبا و همکاران( )2010بر روی 242
دانشآموز سنین 17تا  13سال همبستگی مثبتی بین رفتارهای قلدرانِ و افسردگی مشاهده گردید.
همچنین همسو با این نتایج ،واندروال دیویت ،هارسینگ ( )2003اظهار کردند که قلدری مستقیماً ،بر
افسردگی و افکار خودکشی دختران ( 9تا  13سال) رابطه معنادار دارد (واندروال،دیویت وهمکاران
 .)2003در تبیین این یافته میتوان گفت دانشآموزانی که مورد قلدری قرار میگیرند ،انرژی خود را در
مدرسه صرف این ترس و نگرانی میکنند که کی و چگونه آنها دوباره آزار داده خواهند شد .آنها ممکن
است از رفتن به مدرسه اجتناب کنند .آزار هیجانی ،باعث تغییر در سیستمهای پاسخدهی عصب
روانشناختی به فشار روانی میشود که با افزایش آسیبپذیری در برابر فشار روانی به اضطراب ،افسردگی
و دیگر مشکالت انطباقی منجر میشود(یتز .)2007 ،نتیجهگیری عمده این است همانگونه که بین
اشکال مستقیم و غیرمستقیم از قلدری بین دختر و پسر تفاوت وجود دارد ارتباط بین قلدری و افسردگی
نیز بهطور قابلتوجهی متفاوت است(بالدری .)2004 ،کنکس و همکاران((2003افسردگی را از دیگر
عوامل مؤثر در پرخاشگری مـیدانند(کنکس و همکاران .)2003 ،مطالعات انجامشده در سه دههی اخیر
در ایاالتمتحده ،در اپیدمیولوژی افسردگی نشان داد که قلدری در بین نوجوانان یک خطر برای سالمتی
رشدی آنان و یک علت بالقوهی خشونت در میان آنان است(اسموکوفسکی و کوپاز .)2005 ،همچنین
نانسل و همکاران ( )2001نشان دادند که دانشآموزانی که قلدری میکنند بیشتر درگیر مشکالت رفتاری
همچون مصرف مشروبات الکلی و سیگار و اختالل افسردگی میشوند .در توافق با تحقیقات فوق اخیراً
مطالعات بیشتری ،تأثیرات بلندمدت منفی قلدری را بر قلدرها نشان میدهد(اسموکوفسکی و
کوپاز  .)2005ازنظر استارک و همکاران ( )2008افسردگی ناشی از اختالل در شناخت ،روابط بین فردی،
عملکرد عصبی شیمیایی و محیطی و همچنین نقص در مهارتهای تنظیم هیجان ،میباشد.
یافته دیگر پژوهش ارتباط منفی و معنادار مهارتهای اجتماعی – هیجانی با قلدری بود .این نتایج
همسو با پژوهشهای مکینا و وب( )2013و اسمیت و الو )2013(1بود .همچنین همسو با این نتایج
لوماس و همکاران ( )2012نشان دادند که فهم هیجانات دارای رابطه منفی با درگیر شدن در قلدری
است و نمرهی پایین در کنترل و مدیریت هیجانات با سطوح باالیی از خود گزارش دهی قربانی شدن
مرتبط دانسته شد(لومامس ،استاف وهمکاران.)2012 ،
بسیاری از قلدرها بخصوص مردان اقدامات خود را بدون داشتن احساس آزارنده نیابتی و بدون ارزیابی
تأثیر منفی هیجانی بر قربانیان انجام میدهند و آنها توانایی به اشتراک گذاشتن دیگران در حاالت
هیجانی ندارند .چندین مطالعه نشان داده است که همدلی عاطفی مرتکبان به قلدری پایینتر از
همساالنی است که قلدر نیستند(جولیف وفارینگتون .)2011 ،در تبیین این یافتهها میتوان گفت که
1- Smith, & Low
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کودکان دارای مشکالت برون سازی ازجمله قلدری و اختالل سلوک در مقایسه با کودکان دارای
مشکالت درون سازی و کودکان عادی گرایش دارند سطوح پایینتری از تنظیم و کنترل هیجانی نشان
دهند .آنها همچنین زمان که به تجلیات چهرهای مینگرند بازشناسی هیجانی ضعیفی دارند(بلر  ،کالدج،
مورای ،میشل .)2001 ،1شواهد تجربی در تأیید رابطه بین قلدری و هوش هیجانی وجود دارد(مارولی و
سانچز-روئیس, ،2011کوکینوس وکپرتسی .)2012 ،فوکس و بولتن مجموعه از مهارتهای اجتماعی که
دانشآموزانی که مورد قلدری قرارگرفته بودند را مشخص نمودند که شامل )1( :آسیبپذیری رفتاری)2( ،
کنارهگیری و انزواطلبی(مانند آرام صحبت کردن) )3( ،سلطهپذیری (مانند بهراحتی تسلیم شدن))4( ،
نشان دادن عالئم فشار روانی (مانند بهراحتی به گریه افتادن)و رفتارهای آزاردهنده (مانند آزار دیگر
همساالن) (فوکس و بولتن.)2007 ،
همانطور که آرسینو و لیمیرس ( )2001بیان کردند که هیجان نقش محوری را در رفتار قلدری بازی
میکند و برای اینکه بتوانیم آنها کامل بفهمیم خودباوریهای در مورد فرایندهای هیجانی خود را باید
عمیقاً کاوش کنیم.
از نتایج دیگر این پژوهش رابطه منفی و معناداری مهارتهای حل مسئله با قلدری بود که این یافته نیز
همسو با ننایج دنیز و ایرسوی( ،)2016ایرلند( )2001است که نشان دادند مهارتهای حل مسئله با
قلدری همبستگی منفی دارد .همچنین کاسیدی( )2009نشان داد که قلدری با مهارتهای حل مسئله
ضعیف و عزت نفس پایین مرتبط است.
در تبیین این یافتهها میتوان گفت یکی از شاخصهای سالمت روان توانایی حل مسئله و تصمیمگیری
است(بورنشتاین ،دیویدسون و همکاران .)2003 ،مهارت حل مسئله یکی از وظایف اولیه فرد است برای
موفقیت در طول دوره نوجوانی است .برای اینکه نوجوانان بتوانند بر موانع و مشکالت این دورهی بحرانی
غلبه کنند الزم است به مهارتهای حل مسئله مجهز باشند(اندروز ،انلی وهمکاران .)2004 ،دانشآموزانی
که سطح پایین یا ناکافی از مهارتهای اجتماعی و حل مسئله رادارند ،احتماالً بیشتر از دیگر دانشآموزان
درگیر رفتارهای قلدری میشوند .الیوت اظهار داشت که دانشآموزانی که در معرض قلدری قرار
میگیرند ،از مهارتهای اجتماعی حل مسئله کافی برخوردار نیستند که این امر موجب کاهش کیفیت
زندگی روزمره این افراد میشود(الیوت .)1991 ،مطالعات نشان میدهد که هردو دانشآموز قلدر و قربانی
سطوح پایینی از حل مسئلهدارند و ادعا دارند که دانشآموزان خصوصاً" مردان به قلدری متوسل میشوند
چراکه آنها نمیدانند چگونه حل مسئله کنند (آتیک و کمر .)2008 ،روابط فاقد الگوهای انضباط و
پرخ اشگری والدین در فرزندپروری کودکان قلدر ،سبک حل مسئله ضعیفی را در این کودکان پرورش

1- Blair,. Colledge, Murray and, Mitchell

بررسی شیوع قلدری و ارتباط آن با مهارتهای اجتماعی -هیجانی ،مهارت حل...

27

میدهد (کوهن و سنتر .)2003 ،1درنتیجه با افزایش دادن قدرت حل مسئله و مهارتهای اجتماعی می-
توانیم از بروز رفتارهای قلدرانه جلوگیری کنیم یا حداقل از آنها بکاهیم.
از محدودیتهای این پژوهش جامعه متشکل از پسران بود ،همچنین استفاده از پرسشنامههای
خودگزارشی در جمعآوری دادهها میتواند تعمیم و اعتبار اطالعات را کم کند .از دیگر محدودیتهای این
مطالعه مشخص نکردن نوع زورگویی(مستقیم یا غیر مستقیم ،فیزیکی یا رابطهای) بکار گرفته شده در
شیوع شناسی بود .از نقاط قوت این پژوهش استفاده از روش نمونهگیری خوشهای و تعداد باالی نمونه
بود که باعث بهبود تعمیمپذیری نتایج میشود .بنابراین پیشنهاد میگردد این پژوهش در جامعه
دانشآموزان دختر انجام گردد چراکه نوع قلدری دانشآموزان دختر با پسر متفاوت است نتایج با نمونه
پسران مقایسه گردد ،همچنین انجام مداخالت روانشناختی بر روی متغیرهای پیشبینی کننده قلدری که
در این مطالعه بررسی شدند میتوانند در کاهش زورگویی مؤثر واقع شوند.
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