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 چکیده

ساله  4-6ی آموزش همدلی بر زورگویی کودکان پژوهش حاضر باهدف شناخت میزان اثربخشی برنامه

ری( با آزمون، پیگیآزمون، پسپیش) آزمایشینیمه  پژوهشی از نوعمراکز پیش از دبستان انجام شد. طرح 

ز یک مرکای گیری تصادفی خوشهگروه کنترل و آزمایش یا طرح بین گروهی بود. بر اساس نمونه

و توسط لیست ارزیابی کودک زورگی مدارس ابتدایی انتخاب شد و سپس با اجرای چکدبستان ضمیمهپیش

ورت صهدوماهه، بیش از یک یا دو بار زورگویی کرده بودند، مشخص و ب یکودکی که در برهه 33مربی، 

در گروه ای دقیقه 45ی لسهج 8 آموزش همدلی برای و کنترل جایگزین شدند. تصادفی در دو گروه آزمایش

افراد دو گروه قبل و پس از آموزش با مقیاس ارزیابی رفتار  زورگویانهاجرا شد. میزان رفتارهای  آزمایش

گیری شد. آزمون تحلیل کوواریانس تک متغیره اندازه «پذیر الویوسزور زورگو/»  پرسشنامه با زورگویی

های ای زورگویانه ی کودکان را کاهش دهد. همچنین یافتهشان داد آموزش مهارت همدلی توانست رفتارهن

 پایدار پایان آموزش(از روز پس  45ی پیگیری )مهارت همدلی در مرحله اثربخشیاین پژوهش نشان داد 

ش همدلی توان نتیجه گرفت که آموزبنابراین می شده است؛ی پیگیری حفظاست یعنی اثربخشی در مطالعه

 است.در کاهش زورگویی مؤثر 
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 مقدمه

مدرسه و  طورکلیبهو  سائل و مشکالت مربوط به دانش آموزان، معلمان، والدینم

. باشندیمبسیار پیچیده و متنوع بوده که نیازمند بررسی و شناخت بیشتری  وپرورشآموزش

قلدری( ) 1زورگویی یپدیدهیکی از مشکالتی که تقریباً در تمام مدارس دنیا وجود دارد 

ورگویی (. ز1382؛ به نقل از بازرگان، صادقی و لواسانی، 1999، 2الویوس) استه در مدرس

 %2/45تا  %6/8 آن را در کشورهای مختلف از که دامنهطوریبه مشکل بسیار شایعی است

پور، سوری و  رضا) در میان دخترها برآورد شده است %8/35تا  %8/4در میان پسرها و از 

اخیر توجه بسیاری از مربیان تعلیم و تربیت، پژوهشگران و  هایدههدر (. 1392، خداکریم

گروهی را مشغول داشته و نهادهای رسمی بسیاری از کشورها را به انجام اقدامات  هایرسانه

ناسایی و بررسی علل و عوامل مربوط به زورگویی در مدرسه و جامعه و فوری برای ش

است. کودکی که به هر علت در محیط آموزشی تحت انواع  داشتهواپیشگیری از این پدیده 

 ر احساس ناامنی و بیزاری از مدرسه، عالوه بگیردمیکالمی، بدنی و غیره قرار  هایزورگویی

ل خود افت تحصیلی و ترک تحصی صورتبه تدریجبهکه عواقب آن در زندگی تحصیلی او 

را آشکار خواهد کرد، اثرات ناگوار این نوع رفتار را در طول زندگی به همراه خواهد داشت 

به ؛ 1999، الویوس) کردو سالمت جسمی و روانی وی را با خطرات جدی روبرو خواهد 

مرعوب نیست که از عواقب قلدری  کودک(. این فقط 1382، و همکاران بازرگان نقل از

گسالی آموخته را تا بزر رفتارهای، این کنندمی. بسیاری از کودکانی که قلدری بردمیرنج 

و احتمال زیادی وجود دارد که در آینده به فرزندان خود نیز زور بگویند، در  دهندمیادامه 

روابط با دیگران شکست بخورند، شغل خود را از دست بدهند و سرانجام سر از زندان 

از کودکان درگیر در خشونت  بسیاری (.1392فرجی،  یترجمه، 3کلوروسو) درآورند

زیادی روبرو  شناختیروانینده با مشکالت همساالن، هم زورگو و هم زور پذیر، در آ

ونه تصور و اینگ شودمی پوشیچشممنفی  رفتارهایبسیاری از این  ،. در اکثر مواقعشوندمی

 خشن مثل کار کشیدن از رفتارهایگذار از رشد است.  یمرحلهشود که زورگویی یک می

                                                           
1. Bullying 

2. Olweus, D. 

3. Coloroso, B. 
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جدی  هایاختاللن به زما باگذشتگذاشتن ساده همدیگر در مدرسه  سرسربهزور پذیر یا 

 (.2313، 1ماهلروین) شودتبدیل می

، 2ت )ریگبیاس« یافته از قدرت در روابط بین فردیی نظامسوءاستفاده» به معنیزورگویی 

د که عدم تعادل بین قربانی و افتعمل منفی موقعی اتفاق میاین  (.1391ی مفیدی، ترجمه

صدمه زدن، هل دادن،  مانند:) جسمانی باشد، تواندمیمهاجم وجود دارد. رفتار زورگویانه 

اسم گذاشتن، خشمگین کردن، تهدید کردن، تهمت زدن(،  مانند:) کالمی(، لگدزدن

 سازیمحرومیا  درآوردننظیر شکلک )زورگویی رفتارهای دیگری را شامل می شود 

پسران اغلب در مقایسه با دختران در (. 1391، سید پور، امیری، مولوی و سید پور) (اجتماعی

(. دزدنلگضربه زدن،  مانند:) است ترمستقیمپسران در و زورگویی  ترندفعالزورگویی 

 ؛ندن(، شایعه پراکهابازیدر  راه ندادن دیگران مانند:) است غیرمستقیمدختران  در زورگویی

وودز، بلومفیلد و ولک، ) کنندمیزورگویی ارتباطی از آن یاد  عنوانبهگاهی  که

 (.1391پورسید و همکاران،  از ؛ به نقل3،2333کارستات

ار یکدیگر به ک جایبهزورگویی و پرخاشگری اغلب  هایواژهواقعیت که  باوجوداین

 ستا(، زورگویی یک نوع خاصی از پرخاشگری 1391، همکارانپورسید و ) روندمی

رفتار وصیفی تعریف زورگویی (. در حقیقت، اولین جزء ت2336، 4ارپینس و هورن)

ن است که زه شده است، آسردرگمی این دو ساموجب  آنچهپرخاشگری عمدی است. 

یین تعاریف و توسعه زمینه نظری خود از ادبیات پرخاشگری کمک ادبیات زورگویی برای تب

 (.2333، 5اسپلیج و اسویرر) استگرفته 

 ستاپرخاشگرانه  رفتارهایبر عملکرد تحصیلی،  مؤثرمتغیرهای فردی  یکی از 

 رفتارهای یزمرهدر  وضوحبهکه  رفتارها( و یکی از این 1386معتمدین و عبادی، )

بر اساس (. 1393نظری نژاد،  یترجمه، 6کراهه) است، زورگویی گیردمیپرخاشگرانه قرار 

                                                           
1. Mahlerwein, R. 

2. Rigby, K. 

3. Wolke, D. & Woods, S. & Bloomfield, L. & Karstadt, L. 

4. Orpinas, P. & Horne, A. M. 

5. Espelage, D. L. & Swearer, S. M. 

6. Krahe, B. 
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 یشیوهبهترین  (،1393وزیری و لطفی عظیمی،  از )به نقل 1،1969فشباچ و فشباچ یمطالعه

 یهمطالع .می داندهمدلی ، پرورش رفتار را مهار پرخاشگری و کاهش خشونت در جامعه

همدالنه و اجتماعی  هایییتوانا ،است که افزایش آموزش همدلی کرده، گزارش دیگری

 هایتواناییاند که از همچنین مطالعات مختلف نشان داده (.2،2312شاهین) بخشدیمرا بهبود 

 میلر و) کرداستفاده  زورگوییبرای مهار یا کاهش رفتار پرخاشگرانه و  توانمیهمدالنه 

این است که  شاناساسیفرض  هانظریهبسیاری از  (.2312شاهین  نقل از؛ به 1988، 3ایزنبرگ

 کندمیق را تشوی دوستانهنوع، رفتار کندمیجلوگیری  ضداجتماعی رفتارهایاز همدلی باال 

 هاییپاداشتواند . یک فرد با همدلی باال میدهدمیاجتماعی مثبت را افزایش  رفتارهایو 

خوب خود مانند آسودگی و خوشحالی داشته باشد که این مسئله خود  هایهیجاناز پیامد 

مطلوب خواهد شد. از سوی دیگر همدلی کم، امکان ایجاد  اجتماعیرفتار  یکنندهتقویت

، به این دلیل که توانایی افراد برای درک یا تجربه دهدمیش را افزای ضداجتماعی رفتارهای

فرد بتواند از  تا کندمیاست و این کمبود همدلی مانعی را ایجاد  محدودشدهکردن 

 (.4،2313جولیفی، فارینگتون) شود مندبهرهمثبت شخص دیگر  هایهیجان

. (1385احمدی، ) استهمدلی مفهوم مهمی در حوزه روانشناسی و ارتباط بین فردی 

 ووری جان بزرگی، ن) گذاردمی تأثیراخالقی کودکان  تحول برهمدلی مکانیزمی است که 

و نمودهای آن از  هانشانههیجانی مهم است که  هایییتوانایکی از  ( و1381هریس، آگاه

، همدلی محرک دبستانیش ازپهای (. در سال1918 ،چافشبشود )اوایل کودکی آغاز می

(. 1998، 5ایزنبرگ و فابس) یدآمی حساببه دوستانهنوع یرفتارهاآیی پدیدمهمی در 

ن همدالنه در شکل کالمی نمایا یهااحساسزبانی، بیان  هایییتوانابا گسترش  یجتدربه

ورزانه تر شدن همدلی است، پاسخدهی مبتنی بر همدلی را . این امر که بیانگر اندیشهشودیم

ان . در بین کودکسازدیمو امکان تجسم افکار و ادراک دیگران را فراهم  بخشدیموسعت 

 هایجربهشناختی و ت یافتگی رشدفردی،  یهاتفاوت، توانایی درک دیگران به دلیل سنهم

                                                           
1. Feshbach, N. D. & Feshbach, S. 

2. Şahin, M. 

3. Miller, P. & Eisenberg, N. 

4. Jolliffe. D, Farrington. D. 

5. Eisenberg, N. & Fabes, R. A. 
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و کودکان را ترغیب  دهندیمهای خودشان را توضیح بزرگساالن و همساالنی که دیدگاه

نقل ؛ به 1،2331برک)است داشته باشند، بسیار متفاوت  تا به دیدگاه دیگران توجه کنندیم

به همین دلیل کودکانی که همدلی بیشتری دارند، نسبت (. 1393وزیری و لطفی عظیمی،  از

ت و با دیگران تعامل بدنی مثب ،مراقبتی بیشتری دارند یرفتارهابه دیگران مهربانی و 

اند سنیز حسا یرکالمیغ یهاتعاملو نسبت به  کنندیمکالمی مثبت برقرار  یهاتعامل

 استا رگجامعهو  پرخاشگرانه یرغ یرفتارها یریگشکلهمدلی کلید اصلی  (.2331، 2بوربا)

، مسئولیت و 4دیرامبین همدلی، خودکا دهندیمنشان  هاپژوهش(. 3،1996رابرتز و استرایر)

 در (.5،2311پاسکالکوتیز، اسکارتی و دارد )ارتباط مثبت وجود  گراجامعه یرفتارها

آموزش مهارت همدلی در  یمداخلهیعنی  ارتباط بین متغیرهای پژوهش حاضر یینهزم

 اظازلح ی ذکر شدههاپژوهشکاهش زورگویی تا آنجا که پژوهشگر بررسی کرده است 

 توانیم یزن های مرتبط زیربه پژوهش روبرو است، با این حال هایییکاستکمی و کیفی با 

 اشاره نمود.

آموزش همدلی در جلوگیری از  یاثربخش باهدف( 2312) ینشاهپژوهشی توسط 

زورگویی در مدارس ابتدایی انجام شد، این مطالعه نشان داد که آموزش همدلی باعث 

 یمیعظپژوهش وزیری و لطفی  ینهمچن .انه دانش آموزان می شودکاهش رفتار زورگوی

پرخاشگری نشان  یرفتارهاآموزش همدلی در کاهش  یرتأثشناخت میزان  باهدف( 1393)

 در سنین جوانی، با فراهم کردن درک یژهوبهداد که آموزش همدلی در مدارس، 

ا همین راست در پرخاشگرانه منجر شود. یرفتارهاتواند به کاهش دیگران می یهااحساس

برنامه آموزشی  یاثربخشبررسی  باهدف( 1391) یریامدیگر که توسط استکی و  یپژوهش

 زشیآمو یبرنامهکاربرد  پسران دبستانی انجام شد، مشخص کرد که کاهش زورگویی

زورگویی  یرفتارهامشکالت مربوط به  تواندیم «الویوس»کاهش زورگویی مبتنی بر روش 

 را در مدارس کم کند.

                                                           
1. Berk, L. E. 

2. Borba, M. 

3. Roberts, W. & Strayer, J. 

4. Self- efficacy 

5. Cutierrez, S. M. Escarti C. A. & Pascual, C. 
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افزایش همدلی به کاهش سطوح پرخاشگری کمک  ندداد( نشان 2331) 1لوت و شفیلد

کودکانی که همدلی باالیی دارند،  اندکرده( گزارش 2334)استرایر و رابرتز . کندیم

ا دریافتند که خشم و پرخاشگری ب هاآن. دهندیمپرخاشگری کالمی و بدنی پایینی نشان 

 هاییجانه یتجربههمدلی، نوعی توانایی برای  رسدیمی منفی دارد. به نظر همدلی رابطه

خود را با آنچه دیگران  دهدیم( و به فرد امکان 2،1982بریانتکند )دیگران فراهم می

کنند، هماهنگ سازد، با پیرامون خود ارتباط برقرار و از وی احساس یا فکر می یدرباره

شواهد  (.2334، 3کوهن و ویلرایت-بارونکند )آسیب به افراد دیگر خودداری  واردکردن

 یهاهتجرب بر اساسه همدلی در فرایند تحول و ک اندساختهتجربی این نکته را آشکار 

دیگران چگونگی انجام آن را  یهاواکنشو  رفتارهاشود و انسان از کودک آموخته می

 همچنین ( و1393وزیری و لطفی عظیمی،  نقل از؛ به 1969فشباچ، فشباچ، )آموزد می

د شونو منجر به پیامدهای مثبت می رافزایش همدلی مؤثرندهای آموزش همدلی ببرنامه

 با افزایش این توانایی، یعنی آموزش و تقویت توانیم رسدیمبنابراین به نظر  ؛(4،2313)باترز

؛ به 5،2311یو، آنک، لوح، فو و کار)داد پرخاشگرانه را کاهش  یرفتارهاآن، احتمال وقوع 

ن در ای گفت که مطالعات تجربی توانیم، حالینباا(. 1393وزیری و لطفی عظیمی،  نقل از

با توجه به اهمیت آموزش مهارت همدلی  ؛ وو کیفیت، کافی نیستکمیت  ازنظر، حوزه

ی اثربخشی آموزش همدلی جهت  درزمینهزندگی، پژوهش  هایمهارتیکی از  عنوانبه

هدف محقق در این پژوهش  بنابراین ؛رسدمیکاهش زورگویی کودکان ضروری به نظر 

-6در کاهش زورگویی کودکان  آیا آموزش همدلی -1است: ی زیرهاسؤالیافتن پاسخ به 

روز بعد از  45پیگیری ) یمرحلهآیا آموزش همدلی در  -2است؟ مؤثر دبستانیپیش سال 4

در بیان اهداف پژوهش  ؟پایدار استموزش( همچنان در کاهش زورگویی کودکان پایان آ

 رفتارهایامید است با انجام این پژوهش، گامی در جهت کاهش شده است و ذکر 

 در روابط که نقش مهمیبرداشته شود  دبستانیزورگویی کودکان پیش ازجمله پرخاشگرانه

                                                           
1. Lovett, B. T. & Sheffield, R. A. 

2. Bryant, B. 

3. Baron-cohen, S.   & Wheelwright, S. 

4. Butters. R. 

5. Yeo, L. S. Ang, R. P. Loh, S. Fu, K. J. & Karre, J. K. 
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روابط اجتماعی  یچرخهو به بهبود  عی داردمختلف اجتما هایمحیطآنان در  یآینده

 ربخش افراد جامعه کمکی کرده باشد.اث

 اهمیت و ضرورت پژوهش

ه و ، بلکه عملی شرورانکرد پوشیچشمکه بتوان از آن  نیست زورگویی عملی جزئی

 هاآدم یتقریباًهمه(. 1،2312استوارت) دارد بخشزیانالعمر و ناگوار است که اثراتی مادام

، هاهمسایهخواهرها یا برادرها،  احل زندگی خود، از سوی افرادی ماننداز مر یکی در

 یترجمه، 2الیوت) اندقرارگرفتهزورگویی  یا افراد بزرگسال، در معرض هاهمکالسی

ه ب تواندمیبدون درمان باقی بماند  آموزدانش(. اگر قربانی قلدری شدن در 1382مزینانی، 

منجر  خودکشیافسردگی، اختالل استرس پس از ضربه، ترک تحصیل از مدرسه و حتی 

نیز یک مشکل  «3خود سرکشی»رکز روی کودکان قربانی بود؛ اما در این میان بیشتر تم .شود

ر ارتباط د فقطنهدر مورد آن صورت نگیرد،  ایپیشگیرانهکه اگر اقدام  شودمیجدی قلمداد 

 شودیمهم دردسرساز  تربزرگدر زندگی و برای اجتماع  بعدهابا همساالن در مدرسه، بلکه 

 (.1391منشی،  یترجمه، 4ریگبی)

و آثار  عالئمکه  اندموافق( 5،2332آموزشی و روانشناسی )فلمینگ و تاوی کارشناسان

 مندالقهعو صرف  داشتننگهنباید نادیده گرفته شود. مسئله را در خود  وقتهیچزورگویی 

عکاس نیست. به خاطر توجه و ان کارساز گاههیچبودن برای ناپدید شدن مشکالت زورگویی، 

طی چندین  در بین جوانان مدرسه، توجه عمومیش خشونت و زورگویی ها به افزایرسانه

درسه متوقف نشود، در عملکرد م زورگوییاست. اگر سال گذشته به این مسئله معطوف شده 

مکرر  رتصوبهدارد.  منفی بر سالمت روان تأثیرو  کندمیو رابطه با دوستان اختالل ایجاد 

و  سیمون) دهدمیقربانی زورگویی قرار گرفتن خطر ابتال به افسردگی را افزایش 

و  1نانسل) موارداستگیری نیز شامل این ( و اقدام به خودکشی و گوشه6،1999جیمز

                                                           
1. Stewart, A. 

2. Elliott, M. 

3. Suicide 

4. Rigby, K. 

5. Fleming, M. & Towey, K. 

6. Simon, C. H. & James, M. E. 

7. Nansel, T. R. 



 44پاییز  ،یکمشماره  اول، سال دبستان و دبستان،پیشفصلنامه مطالعات                                                     8

نمونه،  عنوانبهرا به دنبال دارد.  (. زورگویی همچنین ضعف سالمت2331، همکاران

تاس -انگرج) اندبودهبعدی زندگی و افسردگی با زورگو بودن مرتبط  هایسالتبهکاری در 

که خشم زیاد،  گذاردمی فرد بر(. زورگویی مکرر تأثیرات پنهان 1،1999و ونکسترن

 ،رانهمکاو نانسل ) هاستاز جمله نمونهو انزوا از اجتماع  پایین نفساعتمادبهافسردگی، 

2331.) 

 محقق پژوهشی را در خصوص، آمدهعملبهد و تحقیقات بنابراین با توجه به شواهد موجو

ردی و به اهمیت کارب توانیمارتباط متغیرهای مذکور در جامعه نیافته است. از سوی دیگر 

آموزش  یی را برای کاربردهانهیزمشیپ تواندیمنظری آن نیز اشاره نمود که در بعد کاربردی 

در  نتایج تحقیق فراهم آورده وهمدلی در کاهش زورگویی کودکان ی هامهارت

به  واندتیمقرار گیرد و همچنین در بعد نظری نیز  مورداستفادهمربوط به همدلی  هایمداخله

ی همدلی در کاهش زورگویی هامهارتی مهمی همچون آموزش رهایمتغروشن شدن نقش 

ش آموزش قتا ن کندیمبر این اساس پژوهشگر با انجام این پژوهش تالش  کودکان بینجامد.

ی نهیزمتا بتوان  قرار دهد موردبررسیدر کاهش زورگویی کودکان  را ی همدلیهامهارت

ی هاالشچی و کاهش عملکرد آموزشی کیفیت نظام آموزشی، بهبود توسعهمناسبی را برای 

بر پیشرفت کودکان کمک مناسبی  مؤثربه شناخت عوامل  ؛ ونظام آموزشی فراهم آورد

 .ی برداردمهم جهت کاهش مشکالت تحصیلی کودکان گام و درنماید 

 ستانیدبپیشآموزش همدلی بر کاهش میزان زورگویی کودکان  پژوهش: هایفرضیه

 تأثیر دارد.

روز بعد از قطع  45) پیگیری یمرحلهموزش همدلی بر کاهش زورگویی کودکان در آ

 .است مؤثرآموزش( 

  

                                                           
1. Junger- Tas, J. & Van Kesteren, J. 
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 روش پژوهش

آزمون، آزمون، پس)پیش نیمه آزمایشی ،نوع طرح هدف کاربردی و ازنظراین پژوهش 

 .باشدرل و آزمایش یا طرح بین گروهی میپیگیری( با گروه کنت

 ، پیگیری( با گروه کنترل و آزمایشآزمونپس، آزمونپیش) طرح. 1 جدول

 گروه آزمون مقدماتی مستقل متغیر آزمون نهایی مرحله پیگیری

T3 T2 X T1 آزمایش (R) 

T3 T2 - T1 ( کنترلR) 

سال که  4-6تمام کودکان پسر جامعه پژوهش شامل : موردپژوهشو نمونه ی  جامعه

ی مدارس ابتدایی در دبستان ضمیمهپیش از در مراکز 1392-1393در سال تحصیلی 

ای وشهخگیری تصادفی نمونه با .اندنام کردهاز توابع استان تهران ثبت 2شهرستان بهارستان 

لیست ارزیابی کودک زورگو توسط مربی، یک مرکز انتخاب شد و با اجرای چک

از  اند، مشخص و بعدبار زورگویی کردهی زمانی دوماهه، بیش از یککودکانی که در برهه

نفر در  15رت تصادفی صونفر رسید، به 33ها )کودکان زورگو( به اینکه تعداد آزمودنی

 .نددر گروه کنترل جایگزین شدنفر  15و  گروه آزمایش

گویی زور در این پژوهش برای سنجش وس:پرسشنامه زورگویی الوی: پژوهشابزار 

پرسشنامه . شداستفاده 1996 سال زورگویی الویوس یپرسشنامهکودکان از برگردان فارسی 

 شامل ایپرسشنامه دهی است. گزارش خود هایپرسشنامه از مجموعه وس،زورگویی الوی

و جاهایی که  مختلف زورگویی و قربانی شدن هایفرمگویه که مقدار مواجهه با  39

، دیدگاه دانش آموزان نسبت به افراد زورگو و افراد قربانی و افتدزورگویی اتفاق می

ازه را اند هاآنهمساالن/والدین/معلمان( و واکنش ) اجتماعیحمایت  گیریشکلچگونگی 

رونباخ . آلفای که استشد تجدیدنظرجزئی  صورتبهچندین بار . این پرسشنامه گیردمی

روایی و  و ؛بود 86/3و برای مقیاس قربانی شدن زورگویی  81/3مقیاس ارتکاب زورگویی 

شنامه پاسخ این پرس هایگزینهقرار گرفت.  موردسنجشپایایی آن در بسیاری از مطالعات 

( 2برایم نیفتاده است، )این اتفاق گذشته  در چندین ماه (1از ) ایدرجه 5در طیف لیکرت 

 ( چندین بار در یک5در یک هفته، ) باریک( 4بار در یک ماه، ) 3 یا 2( 3یک یا دو بار )
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گویه  13گویه برای ارتکاب زورگویی و  13با تعداد  هامقیاسهفته برای هریک از 

 .(1392و همکاران،  پور رضا) شودمی گذارینمرهشدن قربانی

 ی کامل کردن پرسشنامهتوانای یدبستانپیش سال 4-6اما در این پژوهش چون کودکان 

 یستلچک صورتبهکلی و مربوط به زورگویی از پرسشنامه جدا و  هایالسؤرا نداشتند 

 مشاهدهابلقعینی و  هایپرسشحاوی  لیستچکاست که این  ذکرقابل. شدتهیهبرای مربی 

پرسیده شده است و  کودک به مرکز آموزشی یعالقه یدربارهاول که  سؤال جزبهاست، 

ند و ک سؤالکه مستقیم و در حد فهم کودک از او  شدهخواستهنیز از مربی  سؤالبرای این 

و زورگویی به  اجتماعیزورگویی، همچون جسمانی، کالمی،  ها از انواعالسؤدر بقیه 

اساتید آمار  ازنظر لیستچک یتهیههرکدام از مراحل  در .شد سؤالدیگر  هایروش

ودکانی که ک لیستچکاین  طبق .شداستفادهاستاد راهنما و مشاور  ،دانشگاه عالمه طباطبایی

 .شوندمید، زورگو محسوب نزورگویی کرده باش باریا دو  یکدر دو ماه گذشته بیش از 

انجام  قبل از شروع تحقیق() سال 4-6کودکان نفری از  53ی روی نمونه بر که در این تحقیق

 دست آمد. به 84/3با استفاده از روش آلفای کرونباخ ضریب پایایی برابر با  شد
که مناسب  (1381هریس، آگاه وبرنامه آموزشی )جان بزرگی، نوری  آموزش همدلی:

به کودکان آموزش همدلی داده شد. این برنامه شامل  سال است استفاده شدو 6تا  4کودکان 

 :ستابه شرح ذیل  گام چهار

رما، رسنگی، تشنگی، خستگی، سگ مانندفیزیولوژیک  هایاحساسگام اول: آشنایی با 

 گرما

 ناراحتی(، عصبانیت، خوشحالی) غم نظیر شناختیروان هایاحساسبا  آشنایی گام دوم:

 اس خودبر احس تأکیدتفاوت احساس خود با دیگری و گام سوم: تمرکز بر مشابهت و 

 صورت نیاز، در) .شد که در هشت جلسه انجام همدالنه هایپاسخگام چهارم: تقویت 

 (.شده استدر دو جلسه یا بیشتر اجرا  هاجلسهاز  هریک
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 شرح جلسات آموزش همدلی
 شرح جلسات آموزش همدلی. 2 جدول

 جلسات اهداف روند جلسات

 با اعضا معارفه-

 ایجاد رابطه حسنه کودکان با یکدیگر و مربی، -

 بیان قواعد جلسه -

 

 ایجاد ارتباط و آشنایی با کودکان-

 ساختار سازی جلسات آموزش -
 جلسه اول

 نمایش، شعر و ...() مرتبط هایفعالیتانجام  -

 ارائه تکلیف، -

 دریافت بازخورد-

 فیزیولوژیک هایاحساسآشنایی با  -

 شناسایی احساس خود -

 شناسایی احساس دیگری -

 بیان احساس خود -

 جلسه دوم

 نمایش، شعر و...() مرتبط هایفعالیتانجام  -

 ارائه تکلیف-

 دریافت بازخورد-

 فیزیولوژیک هایاحساسآشنایی با  -

 شناسایی احساس خود -

 شناسایی احساس دیگری -

 بیان احساس خود -

 جلسه سوم

نمایش، قصه، نقاشی ) مرتبط هایفعالیتانجام  -

 و...(

 ارائه تکلیف،-

 دریافت بازخورد-

 شناختیروان هایاحساسآشنایی با  -

 شناسایی احساس خود -

 شناسایی احساس دیگری -

 بیان احساس خود -

 

جلسه 

 چهارم

 نمایش، قصه، شعر و...() مرتبط هایفعالیتانجام -

 ارائه تکلیف-

 دریافت بازخورد-

 شناختیروان هایاحساسآشنایی با  -

 شناسایی احساس خود -

 شناسایی احساس دیگری -

 بیان احساس خود -

 

 جلسه پنجم

 قصه، بازی، شعر و...() مرتبط هایفعالیتانجام  -

 ارائه تکلیف-

 دریافت بازخورد-

 شناسایی احساس خود -

 شناسایی احساس دیگری -

 بیان احساس خود -

 

 جلسه ششم
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 ...(و شعربازی، ) مرتبط هایفعالیتانجام  -

 ارائه تکلیف-

 دریافت بازخورد -

 همدالنه هایپاسختقویت  -

 شناسایی احساس خود -

 شناسایی احساس دیگری -

توانمندسازی کودکان در مهارت  -

 همدلی

 

 جلسه هفتم

 ارزشیابی همدلی کودکان -

 کودکان. هایفعالیتبرگزاری نمایشگاهی از  -

 آزمونپساجرای -

 برگزاری مراسم اختتامیه-

 ارزشیابی همدلی -

 شناسایی احساس خود -

 شناسایی احساس دیگری -

 بیان احساس خود -

 آزمونپساجرای -

 

 جلسه هشتم

 پژوهش هاییافته

 آموزش همدلی بر نمرات کل زورگویی از نمره یرتأثدرک بهتر و کلیت نگر نحوه  منظوربه

مشخص است  3جدول با توجه به  استفاده شد. نامهپرسشچهار بعد  کل یا میانگین نمرات

 و آزمونپسنمرات میانگین کل زورگویی برای گروه آزمایش روندی نزولی در مرحله 

 یگردبارتعبهو  نمرات گروه کنترل روندی تصادفی داشته است پیگیری دارد. با این حال

 نمرات میانگین کل زورگویی در گروه کنترل تغییرات محسوسی نداشته است.

 میانگین و انحراف معیار نمره کل زورگویی به تفکیک گروه آزمایش و کنترل. 3جدول 
 تعداد انحراف معیار میانگین گروه 

 پیش زورگویی کل

 

23/3 آزمایش  21/3  15 

39/3 کنترل  38/3  15 

31/3 کل  33/3  33 

زورگویی کل آزمونپس  

62/2 آزمایش  32/3  15 

25/3 کنترل  35/3  15 

94/2 کل  46/3  33 

کل ییزورگوپیگیری   

82/2 آزمایش  29/3  15 

32/3 کنترل  32/3  15 

31/3 کل  39/3  33 
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 روند تغییرات کل زورگویی در بین دو گروه آزمایش و کنترل. 1نمودار 

 پژوهشهای آزمون فرضیه

 است. مؤثرآموزشی همدلی بر کاهش کل زورگویی  :فرضیه اول
زمون ستفاده شد. دلیل استفاده از آبررسی این فرضیه از تحلیل کوواریانس یک راهه ابرای 

 یهافاوتتبرای بررسی این فرضیه به خاطر کنترل و تعدیل آثار مربوط به  یانسکووارتحلیل 

وابسته  نمرات متغیر عنوانبهزورگویی  آزمونپسبود. بدین ترتیب نمرات  هایآزمودناولیه 

بل از بررسی ق و کنترل بکار برده شد. ییرتغهمنمرات  عنوانبهزورگویی  آزمونیشپو نمرات 

ها و تحلیل داده ها باید از رعایت شدن چندین مفروضه اطمینان حاصل کرد که در زیر به آن

 اشاره شده است.

 -برای بررسی این مفروضه از آزمون کولموگراف: مال بودن متغیرهای وابستهنر. 1

اسمیرنوف نشان دهنده این است که -اسمیرنوف استفاده شد. نتیجه آزمون کولموگراف

 های تحقیق )متغیرهای وابسته( نرمال هستند.داده
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 هارنوف برای بررسی نرمال بودن دادهاسمی-آزمون کولموگراف .4جدول 
 پیگیری زورگویی پس آزمون زورگویی پیش آزمون زورگویی 

اسمیرنوف -کولموگراف  Z 155/3  632/3  659/3  

618/3 سطح معنی داری  862/3  118/3  

 5اریانس در جدول ودومین مفروضه مهم تحلیل کو مفروضه همگنی واریانس خطا:. 2

 نتیجه آزمون لوین حاکی از برقراری این مفروضه است.

 آزمون لوین برای بررسی همگنی واریانس خطا .5جدول 

 F df1 df2 Sig. 

461/2 پیش آزمون زور گویی  1 28 128/3  

193/3 پس آزمون زورگویی  1 28 661/3  

421/3 پیگیری زورگویی  1 28 522/3  

 مفروضه سوم: همگنی خطوط رگرسیون. 3

اریانس شرط همگنی خطوط رگرسیون بود. برای بررسی وسومین مفروضه مهم تحلیل کو

نشان داد  Fاین مفروضه از کنش متقابل بین گروه و پیش آزمون استفاده شد. اندازه آزمون 

 که کنش متقابل بین گروه و پیش آزمون معنی دار نیست.

المانع بچون هر سه مفروضه برقرار بود، استفاده از این آزمون آماری برای تحلیل فرضیه 

 است.

 6 جدولاست. با توجه به  شدهدادهنشان  یانسکووارنتیجه آزمون تحلیل  6جدول در 

زورگویی بعد از  آزمونپسدر نمرات  دارییمعنتفاوت  هاگروهمشخص است که بین 

 وجود دارد. هایآزمودناولیه  یهاتفاوتکنترل آثار مربوط به 
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آموزش همدلی بر نمرات زورگویی )مرحله  یاثربخشبرای بررسی  یانسکووارتحلیل . 6جدول 

 (آزمونپس

 .F Sig مجذوراتمیانگین  Df مجموع مجذورات منبع

شدهیحتصحمدل   991/4  2 495/2  388/51  133/3  

مبدأعرض از   323/3  1 323/3  481/3  494/3  

آزمونیشپ  982/1  1 982/1  586/43  313/3  

151/1 گروه  1 151/1  911/35  133/3  

319/1 خطا  21 349/3    

618/265 کل  33    

شدهیحتصحکل   313/6  29    

مرحله کل ) ییزورگونتیجه گرفت که آموزش همدلی موجب کاهش  توانیمبنابراین 

 .شودیمدر کودکان  (آزمونپس

 .شودیم آموزش همدلی موجب کاهش زورگویی در مرحله پیگیری :فرضیه دوم

ر این استفاده شد. د راههیک یانسکوواربرای بررسی این فرضیه نیز از آزمون تحلیل 

از نمرات مرحله  و ییرتغهممتغیر کنترل یا  عنوانبهزورگویی  آزمونیشپفرضیه نیز از نمرات 

برخی از  یانسووارکمتغیر وابسته استفاده شد. قبل از انجام تحلیل  عنوانبهپیگیری یا تعقیبی 

قرار گرفتند که دو مفروضه اول نظیر نرمال بودن متغیر وابسته  یموردبررسآن  یهاضهمفرو

قرار گرفتند که هر دو برقرار بودند.  یموردبررسو همگنی واریانس در قالب فرضیه اول 

دال بر برقراری مفروضه همگنی  آزمونیشپهمچنین بررسی کنش متقابل بین گروه و 

 خطوط رگرسیون بود.

برای نمرات پیگیری زورگویی نشان  راههیک یانسکووارنتیجه تحلیل  1جدول در 

 است. شدهداده
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 برای نمرات زورگویی در مرحله پیگیری راههیک یانسکووارتحلیل . 7جدول 

مجذوراتمیانگین  Df مجموع مجذورات منبع  F Sig. 

شدهیحتصحمدل   3/114a 2 581/1  391/31  133/3  

مبدأعرض از   236/3  1 236/3  615/4  341/3  

آزمونیشپ  313/1  1 313/1  655/25  133/3  

313/1 گروه  1 313/1  913/23  133/3  

318/1 خطا  21 351/3    

632/281 کل  33    

شدهیحتصحکل   552/4  29    

)آزمایش و کنترل( بعد از تعدیل  هاگروهبا توجه به این جدول مشخص است که بین 

اولیه زورگویی در مرحله پیگیری نمرات زورگویی تفاوت  یهاتفاوتآثار مربوط به 

، آموزش همدلی حتی در مرحله پیگیری موجب یگردعبارتبه؛ وجود دارد دارییمعن

 در این جلسات شده است. کنندهشرکتنمرات زورگویی در گروه  دارییمعنکاهش 

 گیرییجهنتبحث و 

 شود.سال می 4-6کودکان آموزش همدلی باعث کاهش زورگویی در  :فرضیه اول

آن است  دهندهنشانی چند متغیره هاآزموننتیجه  6جدول ی مندرج در هادادهبر اساس 

داری نسبت به گروه کنترل یمعن طوربه آزمونپسکه نمرات گروه آزمایش در مرحله 

توان نتیجه گرفت که آموزش همدلی موجب کاهش یمبنابراین ؛ یداکرده استپکاهش 

مهارت  آموزش شد کهگونه استنباط یناشود. از این یافته یمیی در کودکان زورگونمرات 

دیگر با افزایش مهارت همدلی ت عباربهبوده است،  مؤثرهمدلی در کاهش زورگویی 

 ی پیشین همخوانی دارد.هاپژوهشاین یافته با  کهزورگویی کاهش می یابد 

ی آموزش همدلی در جلوگیری از زورگویی در اثربخش باهدف( 2312شاهین ) پژوهش

زان دانش آمو که آموزش همدلی باعث کاهش رفتار زورگویانه درابتدایی نشان داد مدارس 

ی مطالعه(، نیز در 1391هراتیان و احمدی،  نقل از)به  1969شود. همچنین سیمور فشباچ، یم

فته است. یادستپرخاشگرانه  ی مشخص بین همدلی و رفتارارابطهی همدلی به  ینهدرزمخود 

ی کنترل پرخاشگری و کاهش خشونت در جامعه، پرورش یوهشاو عقیده دارد بهترین 



 07                                                              ...در سال 4-6 کودکان زورگویی بر همدلی آموزش اثربخشی

 
 

گر، در و همدلی به فرد دیی ستگلبد همدلی است. تجربه برقراری ارتباط عاطفی مناسب یا

مک  نقل از)به  2334شیوه سازگاری فرد بسیار مهم است. در همین راستا فیشباچ و فیشباچ، 

، ی دارندترهمدالنه(، نشان داده است کودکانی که رفتار 1393ی کیانی و بهرامی، ترجمهلم، 

افزایش  اندداده( نشان 2331لوت و شفیلد ) دهند. بر این اساسیمکمتر پرخاشگری نشان 

( در 2334یر و رابرتز )استراکند. همچنین یمهمدلی به کاهش سطوح پرخاشگری کمک 

کودکانی که همدلی باالیی دارند، پرخاشگری کالمی و بدنی پایینی نشان  ندپژوهشی دریافت

 ی منفی دارد.خشم و پرخاشگری با همدلی رابطه ؛ ودهندیم

 اسبر اسکه همدلی در فرایند تحول و  اندساختهشواهد تجربی این نکته را آشکار 

م ی دیگران چگونگی انجاهاواکنشو  رفتارهاشود و انسان از ی کودک آموخته میهاتجربه

ی مطالعه(. 1393وزیری و لطفی عظیمی،  نقل از؛ به 1969آموزد )فشباچ و فشباچ، آن را می

( نیز نشان داد، کودکانی که همدلی پایینی دارند، رفتارهای 2334استرایر و رابرتز )

( نیز 2334) و فارینگتون یتحلیل جولیف دهند. همچنین فرای بیشتری نشان میپرخاشگرانه

ی منفی بین رفتارهای ضداجتماعی و میزان همدلی گرم نوجوانان بود. حاکی از وجود رابطه

طور معنادار با رفتارهای های همدالنه به( نشان داد که میزان باالی پاسخ2331هافمن )

پسند و کاهش رفتار پرخاشگرانه و قلدری در کودکان و نوجوانان مرتبط است. در جامعه

( نیز که بر روی نوجوانان انگلیسی انجام 2313و فارینگتون ) یتا پژوهش جولیفهمین راس

شد، نشان داد که ارتباط منفی همدلی گرم با قلدری تنها برای نوجوانان پسر بود، اما این الگو 

 های دختر به دست نیامد.در مورد آزمودنی

ی ر پژوهشدنمایند. أیید میی این پژوهش را تهای پژوهش نتایج فرضیهدر ایران نیز یافته

یر آموزش همدلی در تأثشناخت میزان  باهدف( 1393) یمیعظکه توسط وزیری و لطفی 

یژه در سنین وبهآموزش همدلی در مدارس،  داد کهی پرخاشگری نشان رفتارهاکاهش 

 یرفتارهاتواند به کاهش های دیگران میبا فراهم کردن توانایی درک احساسجوانی، 

یر آموزش تأث باهدف( در پژوهشی 1393زاده )صباغ همچنین پرخاشگرانه منجر شود. 

مستقل تفاوتی  tسرپرست، نشان داد که آزمون یبهمدلی بر کاهش پرخاشگری در پسران 
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یر آموزش همدلی بر پرخاشگری تأثوابسته نشانگر  tیید نکرد، اما آزمون تأرا  دو گروهمیان 

 بود.

های یجانهی تجربههمدلی، نوعی توانایی برای توان گفت که یم در تبیین فرضیه فوق

دهد خود را با آنچه دیگران یم( و به فرد امکان 1982کند )بریانت،دیگران فراهم می

کنند، هماهنگ سازد، با پیرامون خود ارتباط برقرار و از یمی وی احساس یا فکر درباره

بنابراین ؛ (2334یترایت، وکوهن و -آسیب به افراد دیگر خودداری کند )بارون واردکردن

شود که فرد در ارتباطات خود برخوردی همدالنه را نشان دهد و این یماین عوامل باعث 

بنابراین بر اساس شواهد ؛ شودیمخود سبب کاهش پرخاشگری و زورگویی در فرد 

 دور از انتظار نیست.ای یجهنتآمدن چنین  به دست الذکرفوق

های توان گفت همدلی، یعنی توانایی همدردی و درک نگرانیدر تبیینی دیگر می

کند های دیگران حساس میدیگران، این همان چیزی است که کودکان را نسبت به دیدگاه

دهد و کودکی که همدلی را بیاموزد، ها را از افکار و عقاید دیگران افزایش میو آگاهی آن

شوند و معموالً توانایی بیشتری در مهار کردن خشمشان دارند )بوربا، تر و دلسوزتر میدهفهمی

های آموزش همدلی برافزایش همدلی مؤثر هستند و منجر برنامه (.1393ی کاوسی، ترجمه

دوستی ارتباط دهی همدالنه با نوع(. همچنین پاسخ2313 ،شوند )باترزبه پیامدهای مثبت می

(. 1393و با رفتارهای ضداجتماعی ارتباط منفی دارد )جان بزرگی و همکاران، مثبت داشته 

شوند ی کودکان میهایی که باعث رشد احساسات همدالنهاین نشانگر آن است که برنامه

و فیشباچ  1969فشباچ،  طور که مطالعاتتوانند زورگویی کودکان را کاهش دهند همانمی

 (، این امر را تایید1393و بهرامی، ی کیانی ترجمهمک لم،  نقل از)به  2334یشباچ،فو 

ی همدلی به کودکان زورگو، باعث رشد هامهارتتوانیم با آموزش یمبنابراین ما ؛ کندیم

چرخه زورگویی در مراکز  شویم و این امر سبب تغییر هاآنو تحول احساس همدلی در 

 ی مهر و محبت خواهد شد.چرخهآموزشی به 

روز  45ی پیگیری )دوم: آموزش همدلی بر کاهش زورگویی کودکان در مرحلهفرضیه 

 بعد از قطع آموزش( مؤثر است.
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از این است  یحاکی چند متغیره هاآزموننتیجه  1جدول های مربوط به بر اساس داده

ش داری نسبت به گروه کنترل کاهیمعن طوربهکه نمرات گروه آزمایش در مرحله پیگیری 

دیگر نتایج نشان داد آموزش همدلی بر کاهش زورگویی کودکان عبارتبه است. یداکردهپ

یعنی آموزش مهارت همدلی  روزه همچنان مؤثر بوده است؛ 45ی پیگیری پس از یک دوره

م سو است. های پیشین هیافته با پژوهشن که ای ثیر داشتهأزورگویی تدت بر کاهش در درازم

اثربخشی برنامه آموزش مادران  باهدف( که 1391کاران )پورسید و همپژوهش  بااز جمله 

حله نشان داد نتایج در مر ،گرفتانجام  در میزان زورگویی دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی

؛ بین گروه آزمایش و کنترل دارد آزمونپسدررا  (p<331/3داری )یمعنری نیز تفاوت یپیگ

ی اثربخشبررسی  باهدف( 1391همچنین در پژوهش دیگر که توسط استکی آزاد و امیری ) و

ها نشان داد یافته مطابقت داشت. برنامه آموزشی کاهش زورگویی پسران دبستانی انجام شد

 یرفتارهاباعث کاهش  «الویوس»کاهش زورگویی مبتنی بر روش  ی آموزشیبرنامه

 .ل پس از آزمون و پیگیری شده استآزمایش در مراحزورگویی و قربانی در گروه 

ای مؤثر است که بتواند اثربخشی خود را در طی زمان به اثبات برساند ازآنجاکه برنامه

 یها بعد از ارائهنتایج این پژوهش نشان داد که کاهش زورگویی کودکان حتی مدت

ها تأثیر پایدار و ین آموزشتوان گفت اواقع می تواند ادامه یابد و درها نیز میآموزش

بات ثرند. البته گفتنی است که ممکن است بلندمدتی بر کاهش زورگویی کودکان دا

ا ی آگاهی از موضوع مداخله و یاثربخشی به دالیل دیگری مانند سوگیری مربی درنتیجه

ی درک توانای ازآنجاکه و دقتی در پاسخگویی به پرسشنامه باشد؛برعکس به علت بی

ز تر ازرگب یابد؛ بنابراین، معموالً کودکانهای دیگران با باال رفتن سن افزایش میهدیدگا

 (.1393ی، ی کاوس، ترجمهبرخوردارند )بوربا همدلی بیشتری نسبت به کودکان کوچکتر

 مانی باشد.ز ی هبازدر این ممکن است یکی از دالیل ثبات نتایج رشد سنی و عقلی کودکان 

در مدارس است  گسترده مهم و هایپدیده، زورگویی یکی از پژوهشاین با توجه به 

، زورگو/ پذیر زورزورگو، ) مختلف هاینقشرا در  انکودک اوایل کودکی،که از همان 

خشونت در مدارس  یچرخه گیریشکلو موجب  کندمیو تماشاگر( درگیر  پذیر زور

انتظار داشت کودکان دارای عملکرد  تواننمیزورگویی  یچرخه باوجودبنابراین  ؛شودمی
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و خشونت کودکان زورگ یچرخهمناسب تحصیلی و اجتماعی باشند و یکی از عناصر این 

دیگران مهارت ضعیفی دارند و وقایع را صرفاً از  ازلحاظ دیدن مسائل از زاویههستند که 

ه و این امر بدان معنا نیست ک اندخودنگراناحساسات  یدربارهو فقط  نگرندمیدیدگاه خود 

 هاآنبلکه به دالیلی این احساس در  اندبهرهبیکودکان زورگو از احساس همدلی 

 یکه جهت شکستن چرخه زورگوی ضروری استدر پایان ذکر این نکته  ؛است شدهسرکوب

 (درسه، جامعهخانواده، م) گوناگون هایمحیطدر  هایباید مداخله دوستینوعو خلق چرخه 

اسات احسپرورش  ؛کودکان بتوانند به رشد و شکوفایی برسند یهمهتا  گیردصورت 

 یکی از مداخله های مهم است. همدالنه در کودکان

 منابع

ارتباط مؤثر والدین با فرزندان در محیط  یشناختروان ی(. مبان1385احمدی، محمدرضا. )

 .134، مجله معرفت خانواده.

آموزشی کاهش زورگویی  ی(. اثربخشی برنامه1391و امیری، شعله. ) .استکی آزاد، نسیم

 (،3)18 ،و روانشناسی بالینی ایران یپزشکروان یمجلهمبتنی بر روش الویز در پسران. 

183-115. 

(. بررسی وضعیت خشونت کالمی 1382و لواسانی، غالمعلی. ) .ناهید .صادقی .بازرگان، زهرا

مجله  در مدارس راهنمایی شهر تهران: مقایسه نظرات دانش آموزان و معلمان.

 .1-28، 1، سال سی و سومروانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران، 

پرورش هوش اخالقی: هفت فضیلت اساسی که برای درست رفتار (. 1393بوربا، میکله. )

یروزه کاوسی(. تهران: رشد. ف ی)ترجمهکردن به فرزندان باید به فرزندان آموخت 

 (.2331 یاصلانتشار به زبان سال)

 ی(. اثربخش1391سید مهدی. ) ،حسین، و پورسید ،مولوی .امیری، شعله .پورسید، سید رضا

نو  یهاافتهی یمجلهن در میزان زورگویی دانش آموزان پایه پنجم. برنامه آموزش مادرا
 .131-143 (،24)1 در روانشناسی،
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آموزش اخالق، رفتار (. 1393نوری، ناهید، و آگاه هریس، مژگان. ) .جان بزرگی، مسعود

 تهران: ارجمند.اجتماعی و قانون پذیری به کودکان )راهنمای عملی(. 

ی فارسی نسخهی سنجروان(. 1392، سهیال. )میخدا کرسوری، حمید، و  .، میثمرضا پور

ی زورگویی الویوس در پرسشنامهی ارتکاب زورگویی و قربانی شدن هااسیمق

-221، 4، 1، دوره هاتیمصدومی ارتقای ایمنی و پیشگیری از مجله مدارس راهنمایی.

212. 

را در  ییزورگو توانندیلیا و مربیان م: چگونه اوییکودکان و زورگو(. 1391ریگبی، کن. )

)سال  فرخنده مفیدی. تهران: انجمن اولیا و مربیان. یترجمه ،؟مدرسه کاهش دهند

 (.2338 یاصلزبانانتشار به 

 یسرکش توانندیکودکان و سرکشی. چگونه والدین و مربیان م (.1391ریگبی، کن. )
)سال  مرجان منشی. تهران: آوای نور. یترجمه، کودکان در مدرسه را کاهش دهند؟

 (.2338 یاصلزبانانتشار به 

آموزش همدلی بر کاهش پرخاشگری در پسران  ریبررسی تأث(. 1393صباغ زاده، زینب. )
 کارشناسی ارشد، دانشگاه عالمه طباطبایی. ینامهانیپا .سرپرستیب

 نیمحمدحس یترجمه، اجتماعیپرخاشگری از دیدگاه روانشناسی (. 1393کراهه، باربارا. )

 (.2331ی اصلزبانانتشار به )سال  نظری نژاد. تهران: رشد.

 ،تا دبیرستان یدبستانشیو تماشاچی از پ خوریقلدر، توسر(. 1392کلوروسو، باربارا. )

 (.2333 یاصلزبانانتشار به )سال  مرجان فرجی. تهران: جوانه رشد. یترجمه

(. نقش باورهای غیرمنطقی و پرخاشگری بر 1386غالمحسین. )معتمدین، مختار، و عبادی، 

در  دانش و پژوهششهر تبریز.  یمتوسطه یعملکرد تحصیلی دانش آموزان پسر دوره
 .1-24، 14علوم تربیتی، 

لمان، ، معگام برای والدینبهتنظیم هیجان کودکان، راهنمایی گام(. 1393مک لم، گایل ال. )
مه بهرامی. تهران: احمدرضا کیانی و دکتر فاط یترجمه، مشاوران و روان شناسان

 (.2331 یاصلانتشار به زبان سالارجمند )
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آموزش همدلی در کاهش  ری(. تأث1393لطفی عظیمی، افسانه. ) و وزیری، شهرام،

 .33-116،161 )روانشناسان ایرانی(، یفصلنامه روانشناسی تحولپرخاشگری نوجوانان. 

انتشار به  سالمزینانی. تهران: پیدایش. ) محمود یترجمه،قلدری(. 1382الیوت، مایکل. )

 (.1998ی اصلزبان

ی حرمت خود بر همدلی نوجوانان. رابطه(. 1391. )محمدرضاهراتیان، عباسعلی، و احمدی، 

 .133-164 ،1ی و دین، سال پنجم، شناسروانی مجله
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