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Introduction 
Dictatorship is a kind of violence at school which has drawn the attention 

of school psychologists. It is considered a serious personal, social and 

educational issue which causes many psychological, social and academic 

problems for the affected students. Moreover, it leads to psychological 

damages in adulthood. Therefore, the present study was aimed to investigate 

the effectiveness of empathy skills training on the narcissism and bullying in 

bullied student to test the degree of effectiveness of this training on the 

variables of narcissism and bullying. 

 

Method 
It is a quasi-experimental method with pretest, posttest and control group 

design and two-month follow-up stage. The statistical population consisted 

of all high school bullied students in Saman, Charhar Mahal-va-Bakhtiari 

province, Iran in 2018-19 academic year. 40 bullied students were selected 

through purposeful sampling method and they were randomly assigned into 

experimental (20 students) and control groups (20 students). The empathy 

skills training were applied to experimental group in eight 90-minute 

sessions, while the students in the control group didn’t receive such 

intervention during the study. The Illinois Bullying Scale (Espelage & Holt, 

2001) and the Narcissism Scale (Raskin & Terry, 1988) were used in the 
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current study. The data were analyzed through ANOVA repeated 

measurement via SPSS-23 software. 

 

Results 
The results showed that empathy skills training had significant effect on 

the narcissism (p < 0.001) and bullying (p < 0.001) in a way that training 

empathy skills has led to the decrease of the bullied students’ narcissism and 

bullying at the posttest stage. Furthermore, the results of the follow-up test 

showed that the effect of training empathy skills on the bullied students’ 

narcissism and bullying has been stable in two months. 

 

Conclusion 
According to the findings of the present study, it can be concluded that 

training empathy skills can increase the bullied students’ concentrating on 

knowledge enhancement, mixing, practice, evaluation and analysis skills and 

causes them to employ more problem-solving strategies. This process of 

using empathy skills training can be an efficient method to decrease bullied 

students’ narcissism and bullying. 
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 چکیده
اث بررسی هدف با حاضر مهارتربخشمطالعه آموزش قلدریی و خودشيفتگی بر همدلی های

آزمونباگروهآزمونوپسآزمايشیوباطرحپيشاينپژوهش،بهروشنيمهآموزانقلدرانجامشد.نشدا
آموزانقلدرمشغولبهتحصيلدردورهگواهودورهپيگيریدوماههانجامگرفت.جامعهآماریشاملدانش

بود.دراين9916-10تحصيلیاولمتوسطهدرشهرستانساماناستانچهارمحالوبختياریدرنيمسالدوم
هایگيریهدفمندانتخابوباگمارشتصادفیدرگروهآموزقلدرباروشنمونهدانش08پژوهشتعداد

18جلسه0بهمدتآزمايشیگروهآموزاندانش.(آموزدانش28گماردهشدند)درهرگروهوگواهآزمايشی
آموزانحاضردرکهدانشقرارگرفتند.درحالییهمدلیهامهارتایدرطولدوماهتحتآموزشدقيقه

مقياسقلدریبهرهبودند.دراينپژوهشازگروهگواهازدريافتاينمداخالتدرطولانجامپژوهشبی
هایحاصلازپژوهشبهاستفادهشد.دادهوترینيراسکومقياسخودشيفتگی،وهولتليجاسپزينویليا

تجزيهوتحليلشد.نتايجSPSS-23افزارآماریگيریمکرربااستفادهازنرمنسبااندازهشيوهتحليلواريا
کهآموزشمهارت قلدری)>889/8pبرخودشيفتگی)هایهمدلینشانداد و )889/8p<دانش آموزان(

کهآموزشتوانچنيننتيجهگرفتهایپژوهشحاضرمیداریداشتهاست.براساسيافتهقلدرتأثيرمعنی
تمرکزبرمهارت يیافزادانشهایمهارتهایهمدلیبا ترکيب، کاربستن، تواندبهمیتحليلوارزشيابی،

مورداستفادهگيرد.آموزانقلدروقلدریدانش یفتگيخودشعنوانيکروشکارآمدجهتکاهش


 آموزانقلدرهایهمدلی،خودشيفتگی،قلدری،دانشمهارت کلید واژگان:
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نويسندهمسئول(شناسی،دانشگاهآزاداسالمی،واحدياسوج،ياسوج،ايران.استاديار،گروهروان( 

kh.ramezani@iauyasooj.ac.ir 
اسی،دانشگاهآزاداسالمی،واحدياسوج،ياسوج،ايرانشناستاديار،گروهروان

 مقاله پژوهشی

 

mailto:kh.ramezani@iauyasooj.ac.ir


 04 (8 یشماره ،1044 پاییز و زمستان ،82 سال هارم،چ یدوره) اهواز چمران شهید دانشگاه شناختیروان آوردهایدست

 قدمهم
درمدارسبهعنوانيکعاملمخربدرزندگی9قلدریبيشازسهدههاستکهپديده

کهمیتحصيلیواجتماعیدانش تواندموفقيتوانگيزشتحصيلیآنانراآموزانمطرحشده

تمسخرد،يتهد،یکيزيوفکالمییهاممکناستشاملحملهقلدری(.Paez, 2020متأثرسازد)

.(Li, Chen & Li, 2020)حاالتچهرهباشدوزيآمنيوانتقاد،رفتارتوهتيذ،ایکالمقلدریاي

ومتفاوتاستکهاشکالیفردنيبآندرروابطازتردهيچيپولیحالتیازپرخاشگری،قلدری

بندی.امادريکتقسيمشودیمختلفروابطظاهرمیودرالگوهایبرایفردداردمختلفايیکار

تواندبهدوشکلفيزيکی)برخوردفيزيکیوآشکارکهدرآنقربانیبهشکلکلیقلدریمی

هایاجتماعیوگيرد(وغيرفيزيکی)ازطريقاينترنتوشبکهمستقيممورداذيتوآزارقرارمی

(.Ba et al., 2019هایجمعی(صورتپذيرد)همچنينانزوایاجتماعیوطردشدنازفعاليت

عنوانبنابراينمی به را تکرار و صدمه ايجاد برتریهمسال، ويژگیاصلیتسلطو توانسه

(.Chen, 2018رهایضروریقلدریشناخت)معيا

 میقلدری اتفاق بيشتری نسبت به دختران به نسبت پسرها )در  ,Kubiszewskiافتد

Fontaine, Potard & Auzoult, 2015 .) مقلدری مدرسه آستواندیدر به یهابيمنجر

کهدرمدرسهیدرصدازافراد06شدهاستگزارشکهچنانشود.یسالدربزرگیشناختروان

 مورد اعتمادبهقلدری گرفتند، خودپندارهقرار  ,Iwanaga, Imamura)دارندضعيفینفسو

Shimazu & Kawakami, 2018 مشکالت،ینگران،یافسردگواسترسشيافزا(. خجالتو

اينیگفتار در استنيز مشهود مطالعه(.Zhang, Chi, Long & Ren, 2019)افراد نتايج

Esposito, Bacchini and Affuso (2019)هقربانیقلدریبودندرمدرسهبانشاندادهاستک

آموزاننيزدرصددانش98افکارخودکشیدرنوجوانانرابطهقویدارد.عالوهبرايننزديک

؛اينفرايندلزومتوجهبهپديدهقلدریو(Swearer & Hymel, 2015شوند)قربانیقلدریمی

.کشدآموزانقربانیاينپديدهرابهروشنیبهتصويرمیدانش

درافرادشود.قلدریگيریتوانندمنجربهشکلمتغيرهایمهمیومختلفیهستندکهمی

پژوهش نتايج Farrell and Vaillancourt (2019)مطابق Demet (2010)و 2خودشيفتگی،

                                                           
1-  bullying 

2-  narcissism 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0190740920300645#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0190740920300645#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S074756321400572X#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S074756321400572X#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S074756321400572X#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0145213419302509#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0145213419302509#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0145213419302509#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0145213419302509#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0165178118320924#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0165178118320924#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0193397318303599#!
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عالوهبر.استقلدریوخشونت،انيکپيشگویمثبتازپرخاشگریفيزيکی،خشمعنوبه

 Houlcroft, Bore and Munro (2012)اين وFanti Kostas and Henrich (2014)؛

Golparvar and Khabazian (2015)ارتباطخودشيفتگیو بررسی با پژوهشخود در نيز

شدتباخشمپذيربهکهخودشيفتگیآسيبندنشاندادقلدریواشکالمختلفپرخاشگری

مثبتريتصوکيحفظیفردبراتيظرفتوانیرامیفتگيخودشاست.وخصومتدرارتباط

 Amiri & Ghasemi)کردفيتعریفردنيبیهاآيندعاطفهوفرميتنظ،یدهدرخاللخودنظم

Navvab, 2018)دهندهکسبتجارببسطیاوتالشبرنيتحس،دييفردبهتأازينهيکهبرپا

یعاد.سازهخودشيفتگیبرایافراد(Hoertel et al., 2018)قرارداردیاجتماعطيمحخوددر

رفتارهاشتريب و تکبر غرور، تداعنهايجوتسلطیبا دشودیمی از ودگاهيکه درمانگران

مبزرگیفتگيخودشباتيشخص،پژوهشگران مشخص  ,Pour Esmaeili)شودیمنشانه

Molaei, Alizadeh Goradel & Hashemi, 2016).

 فراگير الگوی خودشيفتگی، اصلی همدلیمنشبزرگويژگی فقدان و تحسين به نياز ی،

یخودراهاتيموفقکنندوهایخودرازيادبرآوردمیتوانايیمعموالًاست.افرادخودشيفته

 & Ritzl, Csukly, Balázs)رسندمیربهنظزنومتظاهردهندکهاغلب،الفبزرگجلوهمی

Égerházi, 2018)یتصورکنندکهديگران،همانارزشرابرایاليخخوش.امکانداردکهبا

هایآنتالش کهانتظاردارندواحساسمیقائلها کنندسزاوارآنهستندووقتیتحسينیرا

تعجبهستندحاصلنمی اغلبمیشود، اينافراد، یموفقيت،هایپردازاليخمشغولدلکنند.

تحسينيامشغولدلهاآلنامحدودهستند.امکانداردکهآنقدرت،ذکاوت،زيبايیياعشقايده

مطلوبباافرادممتازمقايسهصورتبهباشندوخودرا«کهزمانشخيلیگذشتهاست»امتيازی

توجهبهنقشمخربقلدریدرايجاد(.Zhang, Shen, Zhu, Ma & Wang, 2016)کنند با

 ,Zhang, Chi, Long & Ren)شناختی،رفتاریوهيجانیدرقربانيانقلدریهایروانآسيب

 هایمناسبآموزشیودرمانی،درمانشود.،نيازاستکهاينپديدهبااستفادهازروش(2019

آموزانقلدربهکارگرفتهشدهاست.يکیختلفیبرایدانشهایآموزشیودرمانیمروش

کارآيیاينهایپيشيناست.نتايجپژوهش9هایهمدلیهایپرکاربرد،آموزشمهارتازروش

                                                           
1-  empathy skills training 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0165178117320139#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0165178117320139#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0165178117320139#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0191886916303166#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0191886916303166#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0191886916303166#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0191886916303166#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0145213419302509#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0145213419302509#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0145213419302509#!
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 Begian؛Vaziri and Latifi Azimi (2011)کهاند.چنانروشآموزشیراموردتاييدقرارداده

Kolemarz, Pazhohinia and Rezazadeh (2013)؛Barzegar Bofroei (2015)؛Baniasadi, 

Borjali, Mofidi and Baniasadi (2015) وTaher, Abolghasemi and Narimani (2016)؛

Hatam, Abolghasemi, and Kafi (2019)منجربهکاهشآموزشهمدلیاندکهنشانداده

وعاطفیدهیخودنظمصیوروابطبينشخونوجوانان،بهبودکودکانپرخاشگریوقلدری

اجتماعی پژوهششود.میسازگاری نيزدر خارجی -Bas-Sarmiento Fernándezهای

Gutiérrez, Baena-Baños and Romero-Sánchez (2017) -Bas؛Gür and Yilmaz (2020)؛

Sarmiento et al. (2020)وDing et al. (2020)تواندمنجربهاندکهآموزشهمدلیمینشانداده

همدلیوکاهشقلدری، نوجوانانشود. بهبود و کودکان حالیاستکهسالمتروان ايندر

دهاست.اثربخشیاينآموزشبرخودشيفتگیتاکنونانجامنش

لحاظاحساسات،افکاروازفرديندیاستکهطبقآنبهفرآهایهمدلیآموزشمهارت

دگاهيوقادربهدرکاحترامازددادهقراریگريدتيخودرادرموقعشودتاکمکمیرفتارها

وديگرانشود طبقآن، ديگرانبا همدلحالنيعدر.کندرفتار ازاحساسات،،ی، درکفرد

یبهمعنیهمدرد.دهدیآنقرارمگاهياستکهخودرادرجایفرداتير،نگرشوتجربافکا

کندیآموزانکمکمبهدانشی،همدل(.Atan, 2018ت)اسیبهلحاظاحساسگريافرادددرک

 بادرکد"گرانيد"تا متفاوتازخودشانیهادگاهيرا هایهمدلیمهارتآموزشبپذيرند.

آموزدتابراساسآنآموزانمیبستن،ارزشيابی،تحليلوترکيبرابهدانشافزايی،کاردانش

( دهند نشان خود از را قلدریکمتری پرخاشگریو قدرتهمدلی، بهبود با -Basبتوانند

Sarmiento et al., 2017خودرایاحرفهتيتاهوکندیکمکمنآموزابهدانش(.اينمهارت

آ کنند.ندهيدر درسسردردرک برنامه می،یاسر همدلمعلمان برایتوانند بهیرا کمک

بتوانندپسندينمابيترغیمؤثرواخالقیرفتاریهامدلدنيدیآموزانبرادانش آن،ازتا

باشند.گريدکيمتصلبهندهيطورفزاوبهیاقتصادجهانکيدریکنندگانمؤثرواخالقشرکت

،همدلییهايیتوانابهیتوجهاندازهقابلایبهوحرفهیاعاجتمتيهوزيآمتيموفقیريگشکل

وتفاوتتشخيص بستگینانهيبکيبارکردندرکها کردنمسائلدرتعامالت، پذيرشورد

(.Franzese & Poirier, 2017)دارد

پيامدهایقلدریتوانبهايننکتهاشارهکردکهدربابضرورتانجامپژوهشحاضرمی


https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0260691717301995#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0260691717301995#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0260691717301995#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0260691717301995#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1744388120302218#!
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برایدانش نامطلوب اينروندمیفراوانیرا که کرده ايجاد تواندزندگیتحصيلیوآموزان

هارابههارابامشکالتجدیمواجهساختهوزندگیاجتماعیوشغلیآيندهآناجتماعیآن

آسيب و بکشاند اجتماعیجبرانهایتباهی باشد داشته دنبال به را  & Moyano)ناپذيری

Sánchez-Fuentes, 2017)فرآ اين به توجه برای. را مناسب مداخله انجام ضرورت يند

هایپيشين،پديدهقلدریکهبراساسنتايجپژوهشسازد.چنانانقلدربرجستهمیآموزدانش

هایآموزشیوکارگيریروشآموزانپسرروبهرشدبودهاست،ضروریاستبابهدردانش

آموزشمهارت وآسيبدرمانیازجمله هایهایهمدلینسبتبهکاهشعالئماينپديده

همرروان هيجانی و شناختی شود مبادرت آن با چرا(Kubiszewski et al., 2015)اه که .

آموزراتوانددانشهایاينمشکلشدهوبهمرورمیمداخلهبهنگامسببپيشگيریازآسيب

توانجتماعیسوقدهد.جنبهنوآوریاينپژوهشرانيزمیبهروندزندگیعادیتحصيلیوا

آموزشمهارت که بياننمود ايننکته کارآيیبالينیدر رغمبرخورداریاز هایهمدلیبه

تاکنون بهدانشدرخصوصالزم، قلدر پژوهشآموزانپسر انجام استکه نشده گرفته کار

اریرساند.براساسمطالبذکرشدهپژوهشتواندبهغناینظریاينمداخلهنيزيحاضرمی

س اين به پاسخ پی در مهارتؤحاضر آموزش آموزش آيا که است برال همدلی های

آموزانقلدرتاثيردارد؟خودشيفتگیوقلدریدانش


  روش

 گیرینمونهجامعه آماری، نمونه و روش 
آزمايشیيمهعات،نپژوهشحاضرازلحاظهدفکاربردیوازلحاظشيوهگردآوریاطال

طرحپيش با آماریپس-آزمونو جامعه بود. ماهه پيگيریدو دوره و گواه گروه با آزمون

اولمتوسطهدرشهرستانساماناستانشاملدانش آموزانقلدرمشغولبهتحصيلدردوره

 تحصيلی دوم نيمسال در بختياری و در9916-10چهارمحال نمونه انتخاب روش بود.

آموزشگاهپسرانهدوره0ایبود.بدينصورتبهایچندمرحلهحاضر،تصادفیخوشهپژوهش

آموزدراينمدارسحضورداشتند(.دانش9080متوسطهاولاينشهرستانمراجعهشد)تعداد

هادرپژوهشآموزشگاهمتوسطهاولوجودداردکهتماماينآموزشگاه0درشهرستانسامان

ها،مقياسقلدریباحضوررارگرفت.سپسبامراجعهبهاينآموزشگاهحاضرموردبررسیق

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1359178920301452#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1359178920301452#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S074756321400572X#!
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توزيعوپسازتکميلجمع09در درگامبعدپرسشنامهکالس، آوریهایجمعآوریشد.

آموزبهوسيلهمقياسقلدریدارایايناختاللرفتاریدانش01گذاریشدوتعدادشدهنمره

هشدآموزانتخابدانش01(.پسازاينمرحله،تعداد68تشخيصدادهشد)نمراتباالتراز

رایآموزتشخيصنهايیقلدردانش60دراينمرحلهتعدادتحتمصاحبهبالينیقرارگرفتند.

انتخابآموزبهشيوهتصادفیدانش08آموزتعداددانش60دريافتنمودند.سپسازبيناين

گروه گمارشتصادفیدر با )شیآزمايهایو شدند گمارده گواه گروهدانش28و در آموز

حجمنمونهبامراجعهبهکتبعلمیمربوطهتعيينآموزدرگروهگواه(.دانش28وآزمايشی

رادريافتنمود.ايندرحالیهایهمدلیآموزشآموزشمهارتمداخلهآزمايشیگروهشد.

درطولپژوگونهمداخلهبودکهگروهگواههيچ ایرا هایورودبهمالکهشدريافتنکرد.

سال(،96تا92حضوردردورهاولمتوسطه)داشتندورهسنیشاملجنسيتپسر،پژوهش

 از باالتر )نمره برشمقياسقلدری نمره از باالتر (68کسبنمره شرکتدرو به تمايل

همچنينپژوهش عدم،يبتداشتنبيشازدوجلسهغنيزهایخروجازپژوهشمالکبود.

عدمتمايلبهادامهحضوردرفرايند،همکاریوانجامندادنتکاليفمشخصشدهدرکالس

 . بروزحادثهناخواستهبودوانجامپژوهش



 ابزارهای پژوهش
Espelage and Holt (2001)بهوسيله نويزقلدریايلیمقياس: 1نویز قلدری ایلیمقیاس 

،9،2هایماده)2مقياسقلدریخرده9مادهو90نويزقلدریايلیمقياسساختهشدهاست.

،9،98،99،92هایماده)0وقربانی(0،8،6،6هایماده)9(،نزاع0،1،90،98،96،96،90

(باريابيشتر8=هرگزتا9از)ایگذاریآنبراساسطيفليکرتپنجگزينهداردونمره(99

مقصورتمی نمره دامنه ياسقلدریايلیگيرد. از 90نويز 18تا کسبنمراتباالتراست.

68آموزاست.الزمبهذکراستکهنمرهبرشاينپرسشنامهبيشتردانشینشاندهندهقلدر

چنان دانشاست. که از باالتر نمره دانش68آموزی عنوان به کند قلمدادکسب قلدر آموز
                                                           
1-  Illinois Bullying Scale 

2-  bullying 

3-  conflict 
4-  victim 
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)می (Espelage & Holt, 2001شود .Espelage and Holt (2001)اينپايايیتعيينبرای

هربرایو01/8آلفاضريبمقياسکلبرایکهکردنداستفادهکرونباخآلفایروشازمقياس

06/8قلدریشاملهامقياسخردهازکدام نزاع ،00/8 قربانی آمدبدست09/8و اين.

توسطايراندرمقياساند.اينپژوهشگرانروايیمحتوايیپرسشنامهرانيزمطلوبگزارشکرده

Akbari Baloutbangan and Tlepasand (2015)کرونباخآلفایضريبوشدههنجاريابی

ميزانپايايیاين.آمدبدست09/8وقربانی66/8،نزاع69/8،قلدری06/8مقياسکلبرای

هایقلدری،نزاعمقياسدرپژوهشحاضربااستفادهازضريبآلفایکرونباخبرایزيرمقياس

 محاسبهشد.08/8و02/8،09/8،08/8وقربانونمرهکلبهترتيب

طراحیRaskin and Terry (1988): 1مقیاس خودشیفتگی را خودشيفتگی مقياس

اينمقياس،هفتخ ،0جويیبرتری،9خودنمايی،2اقتدار:ازندعبارتمقياسداردکهردهکردند.

خودب6یدبسندگخو،6کشیبهره،8بودنمحق 0ینيو خرده. هماد0تا9ازمتشکلاسيمقهر

ارائهعبارتجفتيکماده،هردرکهاستماده08اينمقياسدارای.استهمپوشانريغ

بارامطابقتبيشترينکهایجملههرماده،هردرکهشودمیخواستهدهندهپاسخاز.شودمی

شوندمیگذارینمرهيکتاصفرازسؤاالتنمايد.انتخابدارد،ویوضعيت صفرنمره.

استخودشيفتگینشانهوجودبيانگريکنمرهونشانهفقداندهندهنشان دامنهنتيجهدر.

مقياساجرای.استبيشترخودشيفتگیدهندهنشانباالترنمراتکهاست08تاصفرازنمرات

است98الی92کلیجامعهبرایمرهنميانگين.کشدمیطولدقيقه98تا98خودشيفتگیبين

(Raskin & Terry, 1988.)ازباالترنمراتواست90الى96مشهورافرادبرایميانگيننمره

درRosario and White (2005).دهندمینشانرافردشخصيتخودشيفتگیجنبه28

نتگزارش جيخود، رهااسيمقاينیبرایتماميیبازآزماهاییهمبستگه ا هفته99پساز

یپژوهشدرنيهمچن.گزارشکردند09/8،اسيرابرایکلمقآنیدرونیوهمسانداریمعن
                                                           
1-  Narcissism Scale 

2-  authority 

3-  exhibitionism 

4-  superiority 

5-  entitlement 

6-  exploitativeness 

7-  self-sufficiency 

8-  vanity 



 07 (8 یشماره ،1044 پاییز و زمستان ،82 سال هارم،چ یدوره) اهواز چمران شهید دانشگاه شناختیروان آوردهایدست

Edelstein, Yim،گريد
 
and Quas (2010)برآورد09/8رااسيکلمقیدرونیهمسانبيضر

روانويژگیکردند. های توسط ايران در مقياس اين  Saffarinia, Shaghaghi andسنجی

Maleki (2012) آنان پژوهش نتايج است. گرفته قرار بررسی پامورد که داد يیاينشان

همسانيیبازآزما یدرونیو ترتگیفتيخودشمقياسکل بيبه با 09/8برابر بود.66/8و

و9-لونيمینيچندمحوریبالهباپرسشنامپرسشنامهنيکلاهنمریهمبستگبيضرا،نيهمچن

و02/8برابربابيبهترتیپنجعاملتيشخصهپرسشناميیجوتوافقويیبرونگرااسيمقخرده

69/8 ب60/8و فتهيخودشتيشخصههمگرایمناسبپرسشناميیرواانگريمحاسبهشدکه

یرانياهجامعپرسشنامهدرنياینشاندادکهمدلهفتعاملدیييعاملتأليتحلجياست.نتا

ازSaffarinia et al., 2012)برازشدارد استفاده با پژوهشحاضر پايايیاينمقياسدر .)

 محاسبهشد.69/8ضريبآلفایکرونباخ



شیوه اجرای پژوهش

پسازاخذمجوزهایالزمازادارهآموزشوپرورششهرستانسامان،بهمدارسمتوسطه

تعدادکلدانش سپس9080آموزاناينمدارساولپسرانهمراجعهشدکه مقياسنفربود.

آوریشد.درگامبعدباآموزاناينمدارستوزيعوپسازتکميلجمعقلدریدربيندانش

 از باالتر )نمره برشمقياسقلدری نمره به بالينی68توجه مصاحبه انجام و )، 60تعداد

08آموزتعداددانش60آموزتشخيصنهايیقلدریرادريافتنمودند.سپسازبينايندانش

وگواهگماردهآزمايشیهایانتخابوباگمارشتصادفیدرگروهبهشيوهتصادفیآموزدانش

 گروه )هر دانش28شدند آزمايشیگروهآموز(. آموزشی بهجلسه0مداخالت مربوط ای

هفتهآموزشمهارت صورت به ماه دو طی در را همدلی های يکجلسه ایدقيقه18ای

آموزانبرایشرکتدربرنامهدرپژوهشرضايتدانشدريافتنمودند.جهترعايتاخالق

همليهمراحلمداخلهآگاهمداخلهکسبوازک چنينبهافرادگروهگواهاطميناندادهشدند.

همچنينيندپژوهشیاينمداخالترادريافتخواهندنمود.شدکهآناننيزپسازاتمامفرآ

ماندونيازیبهدرجنامهامحرمانهباقیمینآکهاطالعاتدبههردوگروهاطميناندادهش

نيست مداخله. برایهایهمدلیآموزشمهارتالزمبهذکراستکهپسازاتمامپژوهش،

 اما شد، نيزاجرا گواه نفرانصراف1نفرازاينافراددرجلساتمداخلهحاضرو99گروه
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استفادهشدهاستکهاعتبارمدلیهایهدادند.درپژوهشحاضرازپروتکلآموزشمهارت

دانش برای آن پژوهشمحتوايی در خشم، دارای موردBarzegar Bofroei (2015)آموزان

ييدقرارگرفتهاست.بررسیوموردتأ
Table1. 

Intervention related to empathy training (Barzegar Bofroei, 2015) 

 جلسه هدف موضوع محور

تفاوتیچيست؟ بی  يیافزانشدا

 تفاوتیبررسیبی

درپنجسطح
افزايی،کاربستن،دانش

ارزشيابی،تحليلو
 ترکيب

 اول

بی می وقتی چه هستيم، ديگران تفاوت کنيم؟
کنند؟ تفاوتهستند،چهمی وقتیبی  کاربستن

بی داريم؟ وقتی احساسی چه هستيم تفاوت
بی ما تفاوتهستندچه وقتیديگراننسبتبه

کنيم؟ یپيدامیاحساس
ارزشيابی

تفاوتباشيم؟ آياالزماستبی تحليل
تفاوتباشيم؟ کجابايدبی  ترکيب

همدردیچيست؟  يیافزادانش

بررسینقشهمدردی
درايجادهمدلیدرپنج

افزايی،سطحدانش
کاربستن،ارزشيابی،
تحليلوترکيب

دوم

می همدردی می وقتی چه ديگر کنيم، انکنيم؟
کنند؟ کنند،چهمی وقتیهمدردیمی  کاربستن

می همدردی داريم؟ وقتی احساسی چه کنيم،
کنند،چهاحساسی وقتیديگرانباماهمدردیمی

؟کنيم پيدامی
ارزشيابی

آياالزماستکههمدردیکنيم؟ تحليل
 ترکيب کجابايدهمدردیکنيم؟

همدلیچيست؟  يیافزادانش

دلیوبررسیهم
فرآيندمربوطبهآندر

افزايی،پنجسطحدانش
کاربستن،ارزشيابی،
تحليلوترکيب

سوم

کنيم؟ديگرانوقتی کنيم،چهمی وقتیهمدلیمی
کنند؟ کنند،چهمی همدلیمی  کاربستن

کنيم،چهاحساسیداريم؟وقتی وقتیهمدلیمی
همدلیمی ما چهاحساسیپيدا ديگرانبا کنند،

کنيم؟ می
ارزشيابی

آياالزماستکههمدلیکنيم؟کجابايدهمدلی
کنيم؟ تحليل

ترکيب تفاوتی،همدردیوهمدلیکداماست؟ فرقبی
موانعهمدلیکدامهستند؟  يیافزادانش

بررسیموانعهمدلیو
هایموردنيازدرمهارت

آندرپنجسطح
افزايی،کاربستن،دانش

وارزشيابی،تحليل
ترکيب

چهارم

هایدوستانتانهمدلیکنيد. باگفته  کاربستن

همدلیدوستانتانراارزشيابیکنيد. ارزشيابی
مهارت می چه کمک همدلی به کنند؟چه هايی

کنند؟ مواردیازهمدلیجلوگيریمی تحليل

 ترکيب هايینيازداريم؟ برایهمدلیچهمهارت
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يینيازداريم؟خطاهایها برایهمدلیچهمهارت
انسانيت روابطيعنی تفسيریيعنیچه؟ زدايیدر

چه؟
 يیافزادانش

بررسیخطایتفسيری
ونقشآندرتخريب

روابط
پنجم

دوموردازخطاهایتفسيریخودتانودوستانتان
نامببريد؟دوموردازانسانيت زدايیخودتانو را

دوستانتانرانامببريد؟
 کاربستن

چرابايدهمدلیرايادبگيريم؟ ارزشيابی
درروابط نداشتنمهارتوتفسيرهایناروا آيا

گذارند؟ ماباديگرانتأثيرمی تحليل
چه به ناروا تفسيرهای از جلوگيری برای

 هايیاحتياجداريم؟ مهارت
 ترکيب

گذاری،برچسب اند؟)نام خطاهایتفسيریکدام
تشخيص  زدن، پاسخ انسانيتگذاری، زدايی،

رفلکسی(
 يیافزادانش

بررسیخطاهای
تفسيریدرپنجسطح

افزايی،کاربستن،دانش
ارزشيابی،تحليلو

ترکيب

ششم
و خودتان تفسيری خطاهای از يک هر

دوستانتانرانامببريد.  کاربستن

اينخطاهاچهنقشیدرروابطمادارند؟ ارزشيابی
اهایتفسيریچکارکنيم؟برایجلوگيریازخط تحليل

ديگران با روابطما نتيجهخطاهایتفسيریدر
 ترکيب چيست؟

هايیاحتياجدارد؟ همدلیبهچهمهارت  يیافزادانش

هایتوجهبهمهارت
موردنيازبرایايجاد

همدلی
هفتم

انعکاس،توجهبهزبانبدنی، فنونگوشدادن،
نام از برچسب پرهيز تشخيصگذاری،   زدن،

گذاری،پاسخرفلکسی
 کاربستن

دوستانتان و رفتارهایخودتان در را باال فنون
دنبالکنيد. ارزشيابی

و خود رفتارهای در را فنون کاربرد نتيجه
دوستانتاننامببريد؟ تحليل

ترکيبفنوندرهمدلیخودودوستانتانچگونه
 دهد؟ رخمی

 ترکيب

شود؟ يتمیهمدلیچگونهتقو  يیافزادانش

تقويتهمدلیدرنزد
پنجفردوگروهدر

افزايی،سطحدانش
کاربستن،ارزشيابی،
تحليلوترکيب

هشتم

بههمدلیخودتانوگروهبازخوردبدهيد.  کاربستن

همدلی توانايی قبال در را خودتان احساس
خودتانارزيابیکنيد. ارزشيابی

همدلیخوبرایاين بايدکه دهيد ادامه را دتان
چگونهعملکنيد. تحليل

به عنوانيکمهارتکلیدرخودتانهمدلیرا
 ترکيب توصيفکنيد.



هاازدوسطحآمارتوصيفیواستنباطیاستفادهدراينپژوهشبرایتجزيهوتحليلداده

سطحآماراستنباطیازشدهاست.درسطحآمارتوصيفیازميانگينوانحرافاستانداردودر
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شاپيرو بررسیزويلک-آزمون برای لوين آزمون متغيرها، توزيع بودن نرمال جهتبررسی

واريانس اندازهبرابری واريانسبا تحليل از همچنين موچلیو آزمون برایها، گيریمکرر

نرم از استفاده با آماری نتايج گرديد. پژوهشاستفاده فرضيه بررسی آماری SPSS-23افزار

موردتجزيهوتحليلقرارگرفت.


 ها یافته

92آموزانحاضردرپژوهشدارایدامنهسنیشناختینشاندادکهدانشهایجمعيتيافته

6سال)تعداد99مربوطبهگروهسنیآزمايشیسالبودندکهبيشترينفراوانیدرگروه96تا

آموزدانش0سال)تعداد98مربوطبهگروهسنیدرصد(ودرگروهگواهنيز98آموزمعادلدانش

ايندانش08معادل آموزاندردورهاولمتوسطمشغولبهتحصيلبودندکهبادرصد(بود.

درصد(ودرگروه08آموزمعادلدانش1پايههشتم)تعدادآزمايشیتوجهبهنتايجدرگروه

درصد(دارایفراوانیبيشتریبود.08آموزمعادلدانش0گواهنيزهمينپايه)تعداد

آموزانقلدربيانگرآناستکهميانگيننمراتخودشفتگیوقلدریدانش2نتايججدول

قبلازدراثردريافتآموزشمهارتآزمايشیدرگروه کردهاست. هایهمدلیکاهشپيدا

نتايجتحليلآزمونواريانس اندازهارائه پيشبا هایپارامتريکآزمونهایفرضگيریمکرر،

 گرفت. سنجشقرار شاپيرومورد آزمون نتايج اساس همين کهزويلک-بر بود آن بيانگر

هایهادرمتغيرهایخودشيفتگیوقلدریدرگروهایدادهفرضنرمالبودنتوزيعنمونهپيش

مچنين(.هp>88/8آزمونوپيگيریبرقراراست)آزمون،پسوگواهدرمراحلپيشآزمايشی

آنپيش نتايج گرفتکه سنجشقرار مورد لوين آزمون توسط واريانسنيز فرضهمگنی

میدارمعنی نشان يافته اين که پيشنبود واريانسداد استفرضهمگنی شده رعايت ها

(88/8<pهمچنيننتايجآزمونکرويت.)-هافرضکرويتدادهموچلیبيانگرآنبودکهپيش

خودشيف متغيرهای است)در رعايتنشده قلدری و معناستکهp>88/8تگی بدان اين .)

زوج همه عامواريانساختالفبين متغير سطوح از آزمودنیهایحاصل بين شرايط هايا

شودکهفرضکرويتمشخصمیبرايناساسبابرآوردهنشدنپيشد.باشنبرابرممکناست

احتمالبااليیامکاند با اينروابطبينمتغيرها، بر دهدو تغيير را وابسته متغير مقادير ارد

افزايشمی اول نوع خطای بعداساسشانسارتکاببه جدول اساسدر اين بر از،يابد.
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شودتاباکاهشدرجهآزادی،شانسگايسر(استفادهمی-هاوستحليلجايگزين)آزمونگرين

معتبروقابل F هاینسبتدتاشوارتکاببهخطاینوعاولکاهشيابد.اينروندسببمی

.اطمينانشوند
Tabel 2. 
The average and standard deviation results of performing pre-test and post-test of 
the dependent variables (narcissism and bullying) in current research 

Variable Group 
Pretest Posttest Fallow up 

M SD M SD M SD 

Narcissism 
Experiment 24.05 4.37 17.60 4.42 18.55 4.48 

Control 24.35 4.67 24.85 4.66 24.40 4.36 

d
im

en
sio

n
s o

f n
arcissism

 

authority 
Experiment 4.21 1.23 3.22 1.17 3.32 1.11 

Control 4.17 1.12 4.28 0.89 4.28 1.15 

exhibitionism 
Experiment 4.04 1.08 3.17 1.11 3.30 1.01 

Control 4.09 1.17 4.20 0.79 4.20 1.17 

superiority 
Experiment 3.19 0.89 2.37 0.93 2.42 0.28 

Control 3.08 1.13 3.33 1.17 3.33 1.10 

entitlement 
Experiment 3.02 0.79 2.15 0.80 2.30 1.01 

Control 3.09 0.93 3.16 1.14 3.16 1.12 

exploitativeness 
Experiment 3.11 1.02 2.05 1.12 2.23 0.78 

Control 3.14 1.02 3.25 1.03 3.25 1.01 

self-sufficiency 
Experiment 3.36 1 2.35 1.01 2.54 0.77 

Control 3.42 1.12 3.54 1.23 3.54 1.10 

vanity 
Experiment 3.12 0.98 2.29 1.10 2.44 1 

Control 3.04 0.96 3.09 1.02 3.09 1.11 

Bullying 
Experiment 64.90 11.21 53.45 9.79 54.80 9.58 

Control 65.40 10.38 66.05 10.58 66.10 10.39 

dimensions 

of bullying 

bullying 
Experiment 32.12 4.47 27.37 3.55 27.55 32.6 

Control 31.68 4.35 32.16 4.14 32.20 4.47 

conflict 
Experiment 17.19 2.28 13.83 2.17 14.55 2.32 

Control 16.25 2.32 16.33 2.25 16.36 3.01 

victim 
Experiment 15.59 3.15 12.16 2.01 12.70 2.55 

Control 17.47 3.44 17.56 2.32 17.54 3.11 
 

آموزانوقلدریدانشنشاندادکهميانگيننمراتمتغيرهایخودشيفتگی9نتايججدول

دارشدهکهآزمونوپيگيریدچارتغييرمعنیقلدرفارغازتأثيرگروهبندیدرطیمراحلپس

ازطرفینتايجسطرداربهشمارمیآزمونيکتفاوتمعنیاينتغييردرمقايسهباپيش رود.

گروه متغير استکه آن جدولفوقبيانگر ازهایهمبندی)آموزشمهارتدوم فارغ دلی(

پسمراحل)پيش قلدریدانشآزمون، متغيرهایخودشيفتگیو بر پيگيری( و  آموزانآزمون
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هایهمدلیدرمقايسهباگروهدارداشتهاست.بدينمعناکهاثرآموزشمهارتقلدرتأثيرمعنی

بندیبههداربودهاست.درنهايت،اماسطرمربوطبهتعاملمراحلوگروگواهيکاثرمعنی

مهم آموزشمهارتعنوان که بود آن جدولفوقحاکیاز تعاملترينيافته هایهمدلیبا

معنی تأثير نيز )پيشمراحل آزمون مراحل بر پسداری متغيرهایآزمون، پيگيری( و آزمون

قلدریدانش کهخودشيفتگیو همچنيننتايجنشانداد داشتهاست. 68و69آموزانقلدر

از دانشدرصد قلدری و خودشيفتگی متغيرهای متغيرتغييرات تعامل توسط قلدر آموزان

شود.حالدرادامهبهمقايسهمراحلآزمونباهمديگرپرداختهبندیتبيينمیمراحلوگروه

 شودتامشخصشودتغييراتصورتگرفتهدرکداميکازمراحلبودهاست.می
 

Tabel 3. 

Results of the analysis of the repeated measurement ANOVA on average scores of 

the variables of the research 

 MS df SS f 
P-

Value 

Effect 

Size 

Observed 

Power 

Narcissism 

stage 162.71 1.28 81.35 48.94 0.001 0.58 1 

Group 598.53 1 598.53 18.84 0.001 0.34 0.98 

Stag*Group 208.95 1.28 162.42 62.85 0.001 0.63 1 

Error 126.33 48.88 1.66     

Bullying 

stage 525.81 1.12 469.35 54.52 0.001 0.60 1 

Group 1984.53 1 1984.53 19.25 0.001 0.36 0.99 

Stag*Group 695.71 1.12 621.01 72.14 0.001 0.65 1 

Error 46.366 42.47 8.60     



Figure 1.  Chart of changes in research variables in experimental and control groups 
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Tabel 4. 
Bonferroni test results and comparison of the mean of the experimental and control 
groups in three stages of pre-test, post-test and follow-up  

Variable stage 
Compare  

means 
SE sig 

Narcissism 
Pretest 

Posttest 2.97 0.21 0.001 
Follow 2.72 0.19 0.001 

Posttest 
Pretest -2.97 0.21 0.001 
Follow -0.25 0.13 0.21 

Bullying 

Pretest 
Posttest 5.40 0.35 0.001 
Follow 4.70 0.34 0.001 

Posttest 
Pretest -5.40 0.35 0.001 
Follow 0.70 0.16 0.12 



آزمونوآزمونباپسدهد،بينميانگيننمراتمرحلهپيشنشانمی0گونهنتايججدولهمان

هایهمدلیتوانستهداریوجوددارد.اينبدانمعناستکهآموزشمهارتپيگيریتفاوتمعنی

رتغييرنمايند.آزموندچاآزمونوپيگيریرانسبتبهمرحلهپيشدارینمراتپسبهشکلمعنی

آموزانهایتوصيفینيزبيانگرکاهشميانگيننمراتخودشيفتگیوقلدریدانشکهيافتهچنان

کهبينميانگيننمراتمرحلهپس يافتهديگراينجدولنشانداد آزمونوپيگيریقلدربود.

نمراتخودشيفتگیتواناينچنينتبييننمودکهداریوجودندارد.اينيافتهرامیتفاوتمعنی

توانستهآزموندچارکاهشمعنیآموزانقلدرکهدرمرحلهپسوقلدریدانش داریشدهبود،

توانبياننمودآموزشبندیمیاينتغييررادرطولدورهپيگيرینيزحفظنمايد.دريکجمع

توانستهمهارت همدلی کاهشمعنیهای به خودشيفتگیمنجر نمرات ميانگين قلدریدار و

حفظآزمونشدهوايناثردرمرحلهپيگيرینيزثباتخودراآموزانقلدردرمرحلهپسدانش

آموزشمهارت اثر بررسی به ادامه در است. )نموده خودشيفتگی ابعاد بر همدلی ،اقتدارهای

 شود.ی(پرداختهمینيوخودبیخودبسندگ،کشیبهره،بودنمحق،جويیبرتری،خودنمايی

،جويیبرتری،خودنمايی،اقتدارنشاندادکهميانگيننمراتابعادخودشيفتگی)8نتايججدول

بندیدرطیآموزانقلدرفارغازتأثيرگروهی(دانشنيوخودبیخودبسندگ،کشیبهره،بودنمحق

ونيکآزمداریشدهکهاينتغييردرمقايسهباپيشآزمونوپيگيریدچارتغييرمعنیمراحلپس

رود.ازطرفی،نتايجسطردومجدولفوقبيانگرآناستکهمتغيرداربهشمارمیتفاوتمعنی

مهارتگروه )آموزش )پيشبندی مراحل از فارغ همدلی( پسهای برآزمون، پيگيری( و آزمون

 آموزانشیداننيوخودبیخودبسندگ،کشیبهره،بودنمحق،جويیبرتری،خودنمايی،اقتدارمتغيرهای
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Table 5. 
Results of the analysis of the repeated measurement ANOVA on average scores of 
the variables  
 

MS df SS f 
P-

Value 
Effect 
Size 

Observed 
Power 

Authority 

stage 16.81 2 8.40 11.58 0.001 0.25 0.99 

Group 97.20 1 97.20 42.26 0.001 0.54 1 
Stag*Group 25.35 1.85 13.68 17.46 0.001 0.33 1 

Error 55.16 70.38 0.78     

Exhibitionism 

stage 16.21 1.82 7.87 31.33 0.001 0.45 1 

Group 97.20 1 97.20 47.70 0.001 0.55 1 

Stag*Group 29.45 1.82 16.12 56.90 0.001 0.60 1 
Error 19.66 69.41 0.28     

Superiority 

stage 14.46 1.92 7.52 28.24 0.001 0.42 1 
Group 108.30 1 108.30 47.67 0.001 0.55 1 

Stag*Group 29.40 1.92 15.28 57.39 0.001 0.59 1 
Error 19.46 73.08 0.26     

Entitlement 

stage 28.81 1.92 14.95 32.98 0.001 0.46 1 
Group 136.53 1 136.53 41.80 0.001 0.52 1 

Stag*Group 35.31 1.92 18.32 40.42 0.001 0.51 1 
Error 33.20 73.24 0.45     

Exploitativeness 

stage 25.31 1.76 14.36 24.17 0.001 0.38 1 
Group 48.13 1 48.13 17.25 0.001 0.31 0.99 

Stag*Group 30.21 1.76 17.14 28.85 0.001 0.43 1 
Error 39.80 66.98 0.59     

Self- 
sufficiency 

stage 33.01 1.85 17.78 39.24 0.001 0.50 1 
Group 63.07 1 63.07 26.81 0.001 0.41 1 

Stag*Group 36.35 1.85 19.58 43.21 0.001 0.53 1 
Error 31.96 70.53 0.45     

Vanity 

stage 29.60 1.80 16.44 30.45 0.001 0.44 1 
Group 95.40 1 95.40 39.44 0.001 0.50 1 

Stag*Group 35.46 1.80 19.70 36.49 0.001 0.49 1 
Error 36.93 68.41 0.54     

 

هایهمدلیدرمقايسهباگروهداریداشتهاست.بدينمعناکهاثرآموزشمهارتقلدرتأثيرمعنی

بندیبهعنوانعاملمراحلوگروهداریبودهاست.درنهايت،سطرمربوطبهتگواهيکاثرمعنی

هایهمدلیباتعاملمراحلنيزتأثيرترينيافتهجدولفوقحاکیازآنبودکهآموزشمهارتمهم

)پيشمعنی آزمون مراحل بر پسداری آزمون، متغيرهای پيگيری( و ،خودنمايی،اقتدارآزمون

خودبیخودبسندگ،کشیبهره،بودنمحق،جويیبرتری نيو است.دانشی داشته قلدر آموزان

درصدازتغييراتمتغيرهای01و99،68،81،89،09،89همچنيننتايجنشاندادکهبهترتيب

آموزانقلدریدانشنيوخودبیخودبسندگ،کشیبهره،بودنمحق،جويیبرتری،خودنمايی،اقتدار

حالدبندیتبيينمیتوسطتعاملمتغيرمراحلوگروه ادامهبهمقايسهمراحلآزمونباشود.  ر
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شودتامشخصشودتغييراتصورتگرفتهدرکداميکازمراحلبودهاست.همديگرپرداختهمی


Tabel 6. 
Bonferroni test results and comparison of the mean of the experimental and control 
groups in three stages of pre-test, post-test and follow-up  

Variable stage 
Compare 

means 
SE sig 

Authority 
Pretest 

Posttest 0.87 0.16 0.001 
Follow 0.67 0.21 0.008 

Posttest Follow -0.20 0.19 0.63 

Exhibitionism 
Pretest 

Posttest 0.72 0.09 0.001 
Follow 0.82 0.12 0.001 

Posttest Follow 0.10 0.12 0.71 

Superiority 
Pretest 

Posttest 0.80 0.10 0.001 
Follow 0.65 0.12 0.001 

Posttest Follow -0.15 0.11 0.56 

Entitlement 
Pretest 

Posttest 1.12 0.13 0.001 
Follow 0.92 0.15 0.001 

Posttest Follow -0.20 0.15 0.57 

Exploitativeness 
Pretest 

Posttest 1.05 0.14 0.001 
Follow 0.87 0.19 0.001 

Posttest Follow -0.17 0.15 0.73 

Self-sufficiency 
Pretest 

Posttest 1.10 0.13 0.001 
Follow 1.12 0.16 0.001 

Posttest Follow 0.02 0.14 0.90 

vanity 
Pretest 

Posttest 1 0.16 0.001 
Follow 1.10 0.17 0.001 

Posttest Follow 0.10 0.13 0.87 



آزمونوآزمونباپسدهد،بينميانگيننمراتمرحلهپيشنشانمی6گونهنتايججدولهمان

هایهمدلیتوانستهداریوجوددارد.اينبدانمعناستکهآموزشمهارتپيگيریتفاوتمعنی

آزموندچارتغييرنمايند.آزمونوپيگيریرانسبتبهمرحلهپيشدارینمراتپسبهشکلمعنی

يافتهنانچ که نمرات کاهشميانگين بيانگر نيز توصيفی خودنمايی،اقتدارهای ،جويیبرتری،

آموزانقلدربود.يافتهديگراينجدولنشانیدانشنيوخودبیخودبسندگ،کشیبهره،بودنمحق

هداریوجودندارد.اينيافتآزمونوپيگيریتفاوتمعنیدادکهبينميانگيننمراتمرحلهپس

می نمراترا که چنينتبييننمود خودنمايی،اقتدارتوان ،کشیبهره،بودنمحق،جويیبرتری،

داریشدهآزموندچارکاهشمعنیآموزانقلدرکهدرمرحلهپسیدانشنيوخودبیخودبسندگ

بررسیاثر به ادامه حالدر حفظنمايد. پيگيرینيز طولدوره در را اينتغيير توانسته بود،

شود.(پرداختهمیوقربانی،نزاعقلدریهایهمدلیبرابعادقلدری)آموزشمهارت
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Table 7. 
Results of the analysis of the repeated measurement ANOVA on average scores of 
the variables  

 MS df SS f 
P-

Value 
Effect 
Size 

Observed 
Power 

Bullying 

stage 86.46 1.57 55.05 35.33 0.001 0.48 1 

Group 310.40 1 310.40 16.08 0.001 030 0.99 
Stag*Group 113.86 1.57 72.49 46.52 0.001 0.55 1 
Error 93 59.68 1.55     

Conflict 

stage 48.06 1.67 28.72 27.64 0.001 0.42 1 

Group 202.80 1 202.80    23 0.001 0.37 0.99 

Stag*Group 87.20 1.67 52.11 50.15 0.001 0.56 1 
Error 66.06 63.58 1.04     

Victim 

Stage 55.71 1.49 37.18 32.62 0.001 0.46 1 
Group 86.70 1 86.70 12.52 0.001 0.28 0.95 
Stag*Group 64.05 1.49 42.74 37.50 0.001 0.49 1 
Error 64.90 56.94 1.14     



آموزانادکهميانگيننمراتابعادقلدری)قلدری،نزاعوقربانی(دانشنشاند6نتايججدول

داریشدهکهآزمونوپيگيریدچارتغييرمعنیبندیدرطیمراحلپسقلدرفارغازتأثيرگروه

نتايجسطردوم،طرفیرود.ازداربهشمارمیآزمونيکتفاوتمعنیاينتغييربامقايسهباپيش

فارغازمراحلهایهمدلی(بندی)آموزشمهارتنگرآناستکهمتغيرگروهجدولفوقبيا

پس)پيش نزاعوقربانیدانشآزمون، برمتغيرهایقلدری، آموزانقلدرتأثيرآزمونوپيگيری(

هایهمدلیدرمقايسهباگروهگواهيکداریداشتهاست.بدينمعناکهاثرآموزشمهارتمعنی

ترينبندیبهعنوانمهمودهاست.درنهايت،سطرمربوطبهتعاملمراحلوگروهداریباثرمعنی

-هایهمدلیباتعاملمراحلنيزتأثيرمعنیيافتهجدولفوقحاکیازآنبودکهآموزشمهارت

)پيش آزمون مراحل بر پسداری قربانیآزمون، و نزاع قلدری، متغيرهای پيگيری( و آزمون

ترتيبآموزانقلدردانش به که همچنيننتايجنشانداد است. 09داشته ،89 درصداز01و

-آموزانقلدرتوسطتعاملمتغيرمراحلوگروهتغييراتمتغيرهایقلدری،نزاعوقربانیدانش

می تبيين میبندی پرداخته همديگر با آزمون مراحل مقايسه به ادامه در حال تاشود. شود

 رفتهدرکداميکازمراحلبودهاست.مشخصشودتغييراتصورتگ

آزمونآزمونباپسدهد،بينميانگيننمراتمرحلهپيشنشانمی0گونهنتايججدولهمان

پيگيریتفاوت آموزشمهارتداریمعنیو معناستکه بدان اين دارد. هایهمدلیوجود

نسبتبهمرنمراتپسداریمعنیبهشکلتوانسته آزموندچارحلهپيشآزمونوپيگيریرا
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هایتوصيفینيزبيانگرکاهشميانگيننمراتقلدری،نزاعوقربانیکهيافتهتغييرنمايند.چنان

آزمونآموزانقلدربود.يافتهديگراينجدولنشاندادکهبينميانگيننمراتمرحلهپسدانش

پيگيریتفاوت میداریمعنیو را اينيافته ندارد. چنوجود نمراتتوان که ينتبييننمود

شدهداریمعنیآزموندچارکاهشآموزانقلدرکهدرمرحلهپسقلدری،نزاعوقربانیدانش

بود،توانستهاينتغييررادرطولدورهپيگيرینيزحفظنمايد.
Tabel 8. 
Bonferroni test results and comparison of the mean of the experimental and control 
groups in three stages of pre-test, post-test and follow-up  

Variable stage Compare means SE sig 

Bullying 
Pretest 

Posttest 1.95 0.27 0.001 
Follow 1.60 0.28 0.001 

Posttest Follow -0.35 0.17 0.14 

Conflict 
Pretest 

Posttest 1.45 0.22 0.001 

Follow 1.20 0.24 0.001 
Posttest Follow -0.25 0.16 0.36 

Victim 
Pretest 

Posttest 1.35 0.21 0.001 
Follow 1.52 0.25 0.001 

Posttest Follow 0.17 0.14 0.70 


 گیری بحث و نتیجه
هایهمدلیبرخودشيفتگیوقلدرییآموزشمهارتربخشپژوهشحاضرباهدفبررسیاث

هایهمدلیمنجريافتهاولپژوهشبيانگرآنبودکهآموزشمهارتقلدرانجامشد.آموزاندانش

 Vaziri and Latifiآموزانقلدرشدهبود.يافتهحاضربانتايجپژوهشبهکاهشخودشيفتگیدانش

Azimi (2011)چنان بود. دادههمسو نشان پژوهشگران اين که که اند بهآموزشهمدلی منجر

 Begianعالوهبرايندرپژوهشهمسویديگریشود.وقلدرینوجوانانمیریپرخاشگکاهش

Kolemarz et al. (2013)که بينشخصیدريافتند روابط بهبود بر وآموزشگروهیهمدلی

خودتنظيمیعاطفیدانش پژوهشديگریآموزان در دارد. Bas-Sarmiento et al. (2020)تأثير

شود.ازدلیمنجربهبهبودسالمتروانوکاهشرفتارهایقلدریمیاندکهآموزشهمنشانداده

کهآموزشهمدلیمی Ding et al. (2020) طرفیگزارشات توانددرکهمدالنهنشانگرآنبود

يدهوازاينطريقازميزانقلدریآنانبکاهد.رابهبودبخشکودکان

می حاضر يافته تبيين در که نمود بيان عملکردهایبرایضروریعنصریهمدلی،توان

تغييراتزيربنايیفرآيندوديگرفرداحساساتبههيجانیدهیپاسخ،شخصیبينآميزموفقيت

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0260691719306252#!
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توانايیطريقازکهاستواقعیشناختیروان دريافتديگری،هيجانیحاالتدرشدنسهيم

راشخصیبينديگر،مشکالتفرداحساساتازوآگاهیشخصیبينروابطازمنظمبازخورد

همدلی،سازد.میفراهمرافردیهایبينتنشکاهشزمينهو(Ding et al., 2020)دهدمیکاهش

برقراریفردبه محيطبارااودهد؛میارخودپيراموناجتماعیمحيطبامؤثرتماساجازه

ديگرافرادبهآسيبکردنواردازوتسهيلفردبرایراديگرانبهزند؛کمکمیپيونداجتماعی

ا(.Bas-Sarmiento et al., 2020)کندمیجلوگيری هایهمدلیبهيناساسآموزشمهارتبر

هایاجتماعیمؤثریباهمساالنبرقرارکردهوازشودتاآنانتماسسببمیقلدرآموزاندانش

آموزدتاکمکبهديگرانراخودمحوربودندستبردارند.عالوهبراين،مهارتهمدلیبهآنانمی

وتجربياتاتمستلزمظرفيتفهمهيجان،روابطاجتماعیمثبتبهعنوانارزشقلمدادنمايند.

چهمشابهباآناتیعالوه،روابطاجتماعیمناسببهتجربهجانشينیهيجانحسیفردديگراست.به

ارزشتعاملقلدرآموزانشودتادانشاينفرآيندسببمیکند.کمکمی،درافرادديگروجوددارد

ادراکنمودهوبهاينترتيبخودشيفتگیآنانکاهشباديگرانوروابطاجتماعیرابيشازپيش

می محتوایآموزشمهارتيابد. اين، بر دانشعالوه به باهایهمدلی آموختکه قلدر آموزان

افزايی،اطالعاتجديدیرادربارههمدلیورفتارهایهمدالنهکسبنمودهودراستفادهازدانش

بهره درپردازششناختیموردستنآموختهکاربگيریازعنصربهگامبعدبا هایجديدخودرا

هایخودوارتباطآنبادانشقبلیاستفادهقراردهند.سپسبااستفادهازفرآيندارزشيابی،آموخته

خودراموردآزمونوارزشيابیقراردادهودرگامنهايیبااستفادهازتحليلوترکيب،رفتارهای

آموزانازآناستفادهنمايد.خودايجادنمودهودرتعاملباديگردانشهمدالنهجديدیرابرای

مهارت آموزش که بود آن بيانگر پژوهش دوم کاهشقلدریيافته به منجر همدلی های

ثيرأتمبنیبرBarzegar Bofroei (2015)آموزانقلدرشدهبود.يافتهحاضربانتايجپژوهشدانش

 .Baniasadi et alبايافته،آموزاندختراجتماعیوپرخاشگریدانشبرسازگاریآموزشهمدلی

کودکانکاهشقلدریبراثربخشیآموزشهمدلیمبنیبر(2015) گزارشات،  .Taher et alبا

(2016) بر دانشمبنی سازگاری بر آموزشهمدلی نافرمانیاثربخشی اختالل به مبتال آموزان

مبنیبراثربخشیآموزشهمدلیبرپرخاشگری Bas-Sarmiento et al. (2020)،بايافتهایمقابله

نتايجپژوهش با و کارآيیذهنGür and Yilmaz (2020)دانشجويان، آگاهیمبتنیبرمبنیبر

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1471595318300921#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1744388120302218#!
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به تبيينيافتهحاضرمیمفاهيمهمدلیبر در بود. آموزشمهارتتوانگفتبودهمدلیهمسو

؛شودآموزانمیهمدلیدانشءارتقاسبب،همدلی هایاجتماعیوشايستگی،افزايشهمدلیبا

)میباالآموزانشناختیدانشروان افراد،آن(؛Baniasadi et al., 2015رود ازطريقهمدلیبا ها

هااستفادهکنند.نهايت،بهطرقمختلفازوجودآنزيادیبرایخودبيابندودرتواننددوستانمی

اين.پيداکندهاباشرايطومطالباتمتعددافزايشسازگاریآن،احتمالداردکهدراينصورت

آموزانپيداکردهوبهتعاملسازندهبيشتریباديگردانشقلدرآموزانشودتادانشيندسببمیآفر

،يابدآموزانافزايشمیهمچنين،وقتیهمدلیدانشآناننيزکاهشيايد.قلدریاينطريقميزان

میآن بهتر هيجانها از اضطراب)منفیاتتوانند تحريک،نظير يابند(پذيریافسردگیو رهايی

(Bas-Sarmiento et al., 2020)رهایزندگیکمتربامشکلمواجهشوندوددرفرازونشيب؛

نندهرهايیيابندوبهثباتعاطفیکتهایدشواروناراحسرعتازموقعيتصورتمواجههنيزبه

هيجانیوروانوشرايطمطلوبدستيابند. تاشناختینيزسببمیکسبثباتعاطفی، شود

اهآنقلدریراکمتراحساسکردهوبرايناساسقلدریآموزانزورگو،تمايلونيازروانیدانش

آموزانباميزانهایهمدلیدردانشتوانگفتکهآموزشمهارتمی،عالوهبرايننيزکاهشيايد.

سازگاریبين آموزشمهارتمطلوبیاز ايناساسمحتملاستکه بر است. هایفردیهمراه

هاگسترشفردیسببشودتاشبکهاجتماعیوروابطاجتماعیآنهمدلیازطريقسازگاریبين

توانانتظارداشتکهآموزشفتهوحمايتاجتماعیباالتریراادراکنمايند.بههمينسببمیيا

آموزانشود.هایهمدلیمنجربهکاهشقلدریدانشمهارت

دامنه بودن دانشمحدود به تحقيق قلدر پسر سامانآموزان متغيرهایشهرستان مهار عدم ؛

هایوزانقلدرهمچونسابقهرشدی،تحولیوطرحوارهآماثرگذاربرخودشيفتگیوقلدریدانش

گيریتصادفیوهمچنينعدمغربالگریخودشيفتگیگيریازروشنمونهناسازگاراوليه،عدمبهره

شودبرایهایمهمپژوهشحاضربود.بنابراينپيشنهادمیآموزانقلدرازمحدوديتدرنزددانش

آموزانديگرسطحپيشنهادپژوهشی،اينپژوهشدردانشپذيرینتايج،درافزايشقدرتتعميم

روان اختالالت و دختر جنسيت اختاللمقاطع، و سلوک اختالل همچون ديگر شناختی

بهرهمقابلهنافرمانی ذکرشده، عوامل مهار روشای، از نمونهگيری وهای تصادفی گيری

خودشيفتگی آموزغربالگری اثربخشی به توجه با شود. مهارتاجرا برش همدلی های
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شودباتهيهبروشورآموزانزورگو،درسطحکاربردیپيشنهادمیخودشيفتگیوقلدریدانش

هایهمدلیبهمشاورانمدارسمتوسطهاولارائهدادهشودعلمی،آموزشمهارتکتابچهو

آن بهتا با قلدریدانشها جهتکاهشخودشيفتگیو آموزانکارگيریمحتوایايندرمان،

قلدرگامیبردارند.


درگروهروانشناسیخانمفاطمهآمينياندهکردیمقالهحاضرمستخرجازرسالهدکتریسهم مشارکت نویسندگان:
باشد؛میماردپورعليرضاومشاورهدکترخسرورمضانیبهراهنمايیدکتر،ياسوجواحدآزاداسالمیدانشگاه

.اندالهراموردبررسیقراردادهوتائيدنمودههمهنويسندگاننسخهنهايیمق
سپاسگزاری: وبختياریجهارمحالاستانسامانشهرستانوپرورشازآموزشنويسندگانمراتبتشکرخودرا
اعالماندکهدرتکميلاينپژوهشمؤثربودهمتوسطهشهرستانسامانپسرمدارسآموزاندانشو،مديران

.دارندمی
تعارضمنافعیوجودندارد.عکنندکهدراينمقالههيچنونويسندگاناذعانمیضاد منافع:ت

.ودهاستباينمقالهازحمايتمالیبرخوردارنمنابع مالی:
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