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ابوالفضل فرید***چكيده: جواد مصرآبادی**  آمنه عبدالهی هرزند* 

پژوهش کنونی با هدف تمایزگذاری دانش آموزان قلدر براساس مؤلفه های راهبردهای تنظیم 
شناختی هیجان و پیوند با مدرســه انجام شد. روش پژوهش مقایسۀ گروهی بوده است. گروه 
مورد مطالعه شــامل 98 نفر دانش آموز قلدر و 57 نفر غیرقلدر از میان 381 نفر نمونۀ انتخابی 
بوده است. این 381 نفر درمجموع 191 نفر دانش آموز دختر و 190 نفر دانش آموز پسر، از مقطع 
متوسطۀ شهر تبریز، بودند که به روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند. به منظور 
ارزیابی متغیرهای پژوهش از پرســش نامۀ قلدری اُلویِوس )1996( به نقل از سالبرگ و الویوس 
)2003( ، پرســش نامۀ تنظیم شناختی هیجان گارنفســکی و کرایِج )عامل های سرزنش خود، 
سرزنش دیگران، نشخوار فکری، تلقی فاجعه آمیز، پذیرش، تمرکز مجدد مثبت ـ برنامه ریزی و 
ارزیابی، 2006( و پرسش نامۀ پیوند با مدرسۀ بیتی و بریو )مؤلفه های احساس مثبت به مدرسه، 
حمایت معلم، احســاس رعایت احترام و عدالت در مدرسه، مشارکت در اجتماع، ارتباط فرد با 
مدرسه و مشارکت علمی، 2005( استفاده شــد. برای تمایزگذاری دانش آموز قلدر و غیرقلدر 
از روش تجزیۀ تابع تشــخیص به شیوۀ گام به گام استفاده شــد. از یافته های تحلیل، یک تابع 
معنادار )p≤ 0/001( به دست آمد که طبق تجزیۀ تابع تشخیص، حدود 67 درصد افراد دو گروه 
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تمایزگذاری دانش آموزان قلدر و 
 غیرقلدر براساس 

 راهبردهای تنظیم شناختی هیجان 
و پیوند با مدرسه
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مقدمه
شــواهد	پژوهشی	نشان	می	دهند	که	در	چند	ســال	اخیر،	قلدری	دانش	آموزان،	به	ویژه	در	محیط	
مدارس،	افزایش	داشــته	و	این	امر	آثاری	منفی	در	رشــد	اجتماعی	و	پیشرفت	تحصیلی	آن	ها	بر	جای	
گذاشــته	است.	قلدری	در	مدرســه	از	رفتارهای	مشکل	ساز	دورۀ	نوجوانی	اســت	که	به	منزلۀ	معضلی	
اجتماعــی،	عملکرد	تحصیلی	و	زندگی	تعداد	زیادی	از	دانش	آموزان	درگیر	در	آن	را	تحت	الشــعاع	قرار	
می	دهد	)ماندر	و	کرافتر1،	2018(	و	قلدری	مدرســه	محور	نیز	نگرانی	مهمی	است	که	مربیان	و	معلمان	
مدرسه	را	آشفته	کرده	و	سالمت	روانی	دانش	آموزان	را	تحت	تأثیر	قرار	داده	است	)آلبایراک	و	همکاران2،	

	.)2016
در	تبیین	مفهوم	قلدری	می	توان	گفت	قلدری	رفتار	پرخاشــگرانه	یا	آزاردهندۀ	تعمدانه	اســت	که	
یــک	فرد	یا	گروهی	از	افراد	در	یک	دورۀ	زمانی	مکرراً	انجام	می	دهند	و	عدم	توازن	قدرت	را	نیز	نشــان	
می	دهد	)نانسل	و	همکاران3،	2001(	که	در	قالب	رفتارهای	جسمانی،	کالمی	و	ارتباطی	پدیدار	می	شود	
)الویس4،	1997(.	اُلویِس	)1993(	معتقد	اســت	زورگویی	شکلی	از	رفتار	تهاجمی	میان	دانش	آموزان	
اســت	و	اغلب	با	تکرار	و	نابرابری	قدرت	مشخص	می	شــود	و	می	تواند	به	صورت	مستقیم،	از	قبیل	نزاع	
فیزیکــی	با	دیگران،	هل	دادن،	فراخواندن	دیگران	با	الفاظ	تحقیرآمیز	یا	غیرمســتقیم	مانند	طردکردن	

مجدداً طبقه بندی شدند. نتایج روشن کرد میانگین های دو گروه قلدر و غیرقلدر، در مؤلفه های 
تمرکز مجدد ـ برنامه ریزی، ارزیابی مثبت ـ دیدگاه وسیع تر، پذیرش و فاجعه آمیزکردن مربوط 
به پرسش نامۀ راهبردهای تنظیم شــناختی هیجان و نیز در مؤلفه های احساس رعایت احترام 
و عدالت در مدرسه و احســاس مثبت به مدرسه مربوط به پرسش نامۀ پیوند با مدرسه، تفاوت 
معنا داری با هم دارند و طبق این تابع، متغیرهای احســاس مثبت به مدرسه و ارزیابی مثبت ـ 
دیدگاه وسیع تر بیشــترین توان را در تمایز دو گروه دانش آموزان قلدر و غیرقلدر داشته اند. 
درنتیجه، می توان گفت مؤلفه های تمرکز مجدد ـ برنامه ریزی، ارزیابی مثبت ـ دیدگاه وسیع تر، 
پذیرش و فاجعه آمیزکردن، احســاس رعایت احترام و عدالت در مدرســه و احساس مثبت به 
مدرســه در تمایزگذاری افراد قلدر و غیرقلدر بســیار اثرگذارند. با توجه به مسئلۀ مدنظر و 
یافته های پژوهشی، به مسئوالن و مشاوران آموزش وپرورش پیشنهاد می شود که ازطریق بهبود 
و توسعۀ راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و مؤلفه های تعلق به مدرسه در دانش آموزان، برای 

کاهش زمینه های قلدری در آن ها، اقدام کنند.

كليدواژهها:

قلدری،راهبردهایتنظيمشناختیهيجان،پيوندبامدرسه،تجزیۀتابعتشخيص كليدواژهها:
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و	شــایعه	پراکنی	باشد	و	به	طورکلی	شامل	رفتارهای	پرخاشگرانۀ	عمدی،	تکرار	آن	رفتارها	و	عدم	توازن	
قدرت	است.	

درخصوص	آثار	و	پیامدهای	قلدری	می	توان	گفت	قلدری	می	تواند	نتایج	منفی	اجتماعی،	عاطفی	و	
فیزیکی	ای	را	برای	قربانیان	قلدری	و	کسانی	که	مرتکب	قلدری	می	شوند	)ویلیامز	و	همکاران5،	2004(	
به		همراه	داشته	باشد	و	باعث	آسیب	هایی	در	حوزه	های	اجتماعی،	هیجانی	و	تحصیلی	در	دانش	آموزان	
شود	)پابین	و	واندبوسچ6،	2015(	و	از	پیامدهای	بلندمدت	قلدری	می	توان	به	ترک	تحصیل	زودهنگام،	

کاهش	عزت	نفس،	افسردگی	و	اعتیاد	اشاره	کرد	)کامودکا	و	همکاران7،	2015(.
در	پژوهش	های	انجام	شــده	درخصوص	ماهیت	مفهوم	قلدری،	بیش	از	گذشته،	به	اهمیت	تأکید	
بــر	علل	به	وجودآورندۀ	یا	تســهیل	کنندۀ	آن	توجه	می	شــود؛	چراکه	عوامل	مختلفــی	می	توانند	در	
شــکل	گیری	و	تقویت	قلدری	اثرگذار	باشــند	که	هرکدام	از	آن	ها	در	جای	خود	نیازمند	بررســی	اند.	
در	پژوهش	حاضر	نیز،	به	رابطۀ	قلدری	با	راهبردهای	تنظیم	شــناختی	هیجان8	و	پیوند9	با	مدرســه		

پرداخته	شده	است.
نحوۀ	تنظیم	هیجان	از	عوامل	تأثیرگذار	در	ســالمت	روانی	مرتبط	با	قلدری	اســت	)گارنفسکی	
و	کرایج10،	2006(.	توانایی	تنظیم	هیجان،	به	مثابۀ	توانایی	بســیار	مهم	در	مهار	و	تنظیم	هیجانات،	
می	تواند	در	قلدری	و	رفتارهای	قلدری	بســیار	مهم	باشــد	)النگ11،	2018(	و	براین	اساس،	مطابق	
نظریــۀ	بی	نظمی	هیجانی	)کل	و	همــکاران12،	2000(،	برخی	الگوهای	تنظیــم	هیجانی	یا	فقدان	
آن	هــا	می	توانند	کارکرد	فرد	را	مختل	کنند	و	عالئم	آســیب	های	شــناختی	را	ایجاد	کنند	و	دوام	
بخشــند.	مفهوم	تنظیم	هیجان	به	فرایندی	اشــاره	دارد	که	به	وســیلۀ	آن،	تجربۀ	هیجانی	ارزیابی،	
بازبینی	و	نگه	داری	یا	اصالح	می	شــود.	براین	اســاس،	بدتنظیمی	هیجانــی	هم	زمانی	رخ	می	دهد	
کــه	فرد	نمی	توانــد	تجربه	و	ابراز	هیجانات	خود	را	به	خوبی	مدیریت	کند.	پژوهش	های	انجام	شــده	
درزمینۀ	مسئلۀ	فوق	نشــان	می	دهند	که	مهارت	های	هیجانی	رشد	نیافته	اند	و	کاربرد	راهبردهایی	
همــراه	با	هیجانات	منفی	در	رشــد	و	دوام	بیمــاری	روانی	اثر	می	گذارند	)تامپســون13،	2007(.	
همچنین،	یافته	های	پژوهشــی	نشــان	داده	اند	نوجوانانی	که	دارای	مشــکالت	برونی	سازی	ازجمله	
قلدری	و	اختالل	ســلوک	اند،	در	مقایســه	با	کودکان	عادی	و	مشــکالت	درونی	ســازی،	ســطوح	
پایین	تــری	از	تنظیم	و	مدیریت	و	مهار	هیجانی	را	نشــان	می	دهند	)بالیر	و	همکاران14،	2001(	یا	
توانایــی	محــدود	در	تنظیم	هیجان	مهم	ترین	دلیل	به	وجود	آمدن	و	درگیرشــدن	با	موارد	قلدری	
اســت	)النگ،	2018(.	نتایج	پژوهش	موندر	و	ِکَرفتر	)2018(	نشــان	داد	که	دشــواری	در	تنظیم	
هیجان	و	شــیوه	های	ابراز	آن	از	مشکالت	دانش	آموزان	قلدر	اســت	و	آموزش	مهارت	های	هیجانی	
روشــی	مؤثر	در	کاهش	قلدری	و	قربانیشــدن	در	برابر	قلدری	اســت	)پابین	و	واندبوسچ،	2015(.	
پژوهش	شــباهنگ	و	همکاران	)1398(	دربارۀ	اهمیت	تنظیم	هیجانی	در	پیش	بینی	قلدری	روشن	
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ســاخت	که	با	به	کارگیری	برنامه	ها	و	روش	هایی	برای	افزایش	توانایی	تنظیم	هیجانی	دانش	آموزان،	
می	توان	میزان	رفتارهای	قلدرانۀ	آن	ها	را	که	با	بســیاری	از	اختالالت	جســمانی	و	روان	شــناختی	
مرتبط	اند	به	طور	معناداری	کاســت.	در	تکمیل	نتایج	پژوهشــی	درزمینۀ	مســئلۀ	کنونی،	می	توان	
به	یافته	های	پژوهشــی	بشــرپور	و	همــکاران	)1394(	درخصوص	اهمیت	بی	نظمــی	هیجانی	در	
رفتارهــای	قلدری	و	قربانی	قلدری		شــدن،	اکبری	و	زارع	)1391(	دربارۀ	وجود	رابطۀ	معنادار	بین	
رفتــار	مخاطره	جویانه	و	نمرۀ	کلی	هیجان	طلبی	و	زیر	مقیاس	های	آن،	کیمیایی	)1391(	درخصوص	
اثرگــذاری	آموزش	مهارت	هــای	هوش		هیجانی	در	به	کارگیری،	تنظیــم	و	بیان	هیجان	های	خود	و	
درک	هیجان	دیگران	و	یافته	های	بشــارت	و	همکاران	)1393(	دربارۀ	اهمیت	عملکرد	واســطه	ای	

راهبردهای	تنظیم	شــناختی	هیجان	در	رفتارهای	قلدری	اشاره	کرد.
ازجمله	عوامل	دیگر،	درزمینۀ	اثرگذاری	در	شرایط	روان	شــناختی	دانش	آموزان،	مسئلۀ	پیوند	
با	مدرســه	است.	جّو	مدرسه	و	پیوند	دانش	آموز	ـ	مدرسه	با	مســائل	جامعه	شناختی،	روان	شناسی	
مدرســه	و	ادبیات	آموزشی	پیوند	دارد.	همچنین،	عملکرد	شناختی	و	عاطفی	دانش	آموزان	به	وسیلۀ	
ویژگی	های	مدرســه	شــکل	می	گیرد	و	یادگیری	در	مدرســه،	به	منزلۀ	محیطــی	اجتماعی،	هم	در	
درون	و	هــم	در	بیرون	کالس	انجام	می	شــود.	مدرســه،	بعد	از	خانه،	مهم	ترین	مکانی	اســت	که	
دانش	آمــوزان	وقت	خــود	را	در	آن	می	گذرانند.	این	مکان	در	شــکل	گیری	ارزش	هــا،	هنجارها	و	
فرصت	هــای	اجتماعی	افراد	بســیار	مهم	اســت	و	پیوند	با	آن	به	ارتباطاتی	اشــاره	دارد	که	فرد	با	
مدرســه	و	دیگر	جنبه	های	زندگی	تحصیلی	برقرار	می	کند.	از	مســائل	مهم	دیگر	دل	بستگی	است.	
دل	بســتگی	به	مدرسه	به	احساســاتی	اشــاره	دارد	که	دانش	آموزان	در	برابر	مدرسه	و	آموزگاران،	
کارکنان	یا	مدیران	و	ســایر	دانش	آموزان	دارند	که	شــامِل	حس	هایی	چون	تعلق	داشتن،	احساس	
غرور	در	مدرسه	و	همچنین	احساس	آرامش	در	آنجاست	)هاوکینز	و	همکارا	ن15،	2001(.	افزون	بر	
این،	باید	گفت	پیوند	با	مدرســه	دربرگیرندۀ	عالقه	و	دل	بستگی	دانش	آموزان	به	معلمان،	کارکنان	
و	مدیران	و	احســاس	غرور	داشــتن	دربارۀ	مدرســۀ	خود	اســت	)ایت16،	2005(	و	حتی	عملکرد	
شــناختی	و	عاطفی	دانش	آموزان	به	وسیلۀ	ویژگی	های	مدرسه	شکل	می	گیرد	و	یادگیری	در	مدرسه	
در	محیطــی	اجتماعی	هم	در	درون	و	هم	بیــرون	از	کالس	درس	رخ	می	دهد	)هافمن	و	همکاران،	

2001	به	نقل	از	اسکرمن17،	2002(.
برای	توضیح	بیشــتر	دربارۀ	پیوند	با	مدرســه	می	توان	به	ارتباطاتی	اشاره	کرد	که	فرد	با	مدرسه	و	
دیگر	جنبه	های	زندگی	تحصیلی	دارد.	َمِدکس	و	پرینز18	)2003(	و	باتیستیش	و	هوم19	)1997(	پیوند	
با	مدرســه	را	شامل	مشارکت	در	مدرسه،	تعهد	به	ارزش	ها	و	باور	به	مدرسه	تعریف	کرده	اند.	همچنین،	
آندرمن	و	آندرمن20	)1999(	پیوند	با	مدرســه	را	احساس	دانش	آموزان	از	محترم	واقع		شدن	و	احساس	

راحتی	در	مدرسه	می	دانند.	
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درخصوص	رابطۀ	بین	پیوند	با	مدرســه	و	رفتارهای	قلــدری	دانش	آموزان،	طبق	یافته	های	جدید،	
پیوند	با	مدرســه	رابطه	ای	مستقیم	و	منفی	با	قلدری	دارد	)پابین	و	وندبوش21،	2015(	و	دانش	آموزان	
قلدر،	در	مقایسه	با	دانش	آموزان	فاقد	رفتارهای	قلدری	و	قربانی،	پایین	ترین	سطح	دل	بستگی	به	معلم	و	
مدرسه	را	داشته	اند	)محبی	و	همکاران22،	2016(.	پَِجت	و	نوتار23	)2013(	نیز	ضمن	پژوهشی	دریافتند	
ویژگی	حمایت	از	هم	ســاالن	جنبه	های	عاطفی	و	رفتاری	مشــارکت	تحصیلی	را	پیش	بینی	می	کند	و	
رفتار	قلدری	با	هر	دو	بُعد	مشارکت	تحصیلی	رابطۀ	منفی	دارد؛	هرچند	مطالعۀ	مقایسه	ای	رفتار	قلدری	
و	پیوند	با	مدرســه	در	دانش	آموزان	قلدر	و	طرف	داران	قلدری	روشــن	ساخت	که	در	خرده	مقیاس	های	
دل	بســتگی	به	معلم	و	مدرســه	و	متغیر	پیوند	با	مدرسه،	بین	دانش	آموزان	قلدر	و	طرف	دار	قلدری،	نیز	

تفاوت	معناداری	وجود	ندارد	)محبی	و	همکاران،	2016(.
درخصوص	بررسی	نتایج	مطالعات	دیگر	درزمینۀ	مؤلفه	های	پیوند	با	مدرسه	و	رابطۀ	آن	با	رفتارهای	
	دانش	آموز	 قلدری،	یافته	های	پژوهشی	بیرامی	و	همکاران	)1394(	نیز	دربارۀ	تأثیر	کیفیت	ارتباط	معلمـ	
در	پدیــدۀ	قلدری	مشــخص	کرد	که	عوامل	بیگانگی	و	ارتباط	معلم	بــا	دانش	آموز	19	درصد	تغییرات	
قلدری	را	پیش	بینی	می	کند	و	عامل	بیگانگی	متغیر	پیش	بینی	کنندۀ	بهتری	بود	و	دانش	آموزان	قلدر	با	

معلمان	خود	رابطۀ	منفی	داشتند.
نتایج	پژوهش	های	دیگر	روشــن	ســاخت	که	نگرش	مثبت	معلم	به	رفتــار	قلدری	و	نظارت	های	
نادرســت	و	مداخالت	نامؤثر	معلمان	در	قلدری	دانش	آموزان	13	تا	16	ساله	)پایۀ	هفتم	تا	نهم(	تأثیر	
داشــته	اســت	)لی	و	همکاران24،	2010(	و	کیفیت	ضعیف	ارتباط	معلم	ـ	دانش	آموز	همراه	با	هیجان	
خشم،	فقدان	مهار	و	مدیریت	تکانه	یا	ضعف	در	آن	و	نگرش	مثبت	به	خشونت	از	پیش	بینی	کننده	های	
قوی	قلدری	و	خشــونت	مدرسه	ای	است	)چن	و	آســتر25،	2010(	و	به	طورکلی	پژوهشگران	به	صورت	
تجربی	نشــان	دادند	که	کیفیت	رابطۀ	دانش	آموز	ـ	معلم	در	ســه	بُعد	شایســتگی	تحصیلی،	رفتاری	
	اجتماعــی	دانش	آمــوز	تأثیر	می	گذارد	)پیانتا،	اســتینبرگ،	رولینــز،	1995	به	نقل	از 	و	هیجانــیـ	

آنگ26،	2008(.
بــا	توجه	به	نتایج	و	یافته	های	فــوق	درخصوص	رابطۀ	راهبردهای	تنظیم	شــناختی	هیجان	و	
مؤلفه	هــای	تعلق	به	مدرســه	با	رفتارهای	قلدری،	در	پژوهش	کنونی	تالش	شــد	به	این	پرســش	
پاسخ	داده	شــود	که	براساس	کدام	یک	از	مؤلفه	های	راهبردهای	تنظیم	شناختِی	هیجان	و	پیوند	با	
مدرســه،	می	توان	دانش	آموزان	قلدر	و	غیرقلدر	را	از	هم	تمیز	داد.	اســتفاده	از	شیو	ه	ای	تشخیصی	
در	مقایســه	با	رابطۀ	بین	متغیرهای	پژوهش	حاضر،	قابلیت	این	روش	برای	تعیین	اهمیت	نســبی	
هرکــدام	از	مؤلفه	ها	را	در	گروه	بندی	دانش	آموزان	قلدر	و	غیرقلدر	نشــان	می	دهد	و	با	تشــخیص	
اهمیت	و	تأثیرگذاری	نســبی	این	متغیرها	می	توان،	با	برنامه	ریزی	برای	تقویت	مؤلفه	های	مربوطه،	

قلدری	را	کاهش	داد.
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روش پژوهش
از	نظر	روش	شناســی،	پژوهش	کنونی،	به	علت	مقایســۀ	دو	گروه	با	توجــه	به	یک	ویژگی	خاص،	

مقایسه	ای	گروهی	به	شمار	می	رود.

جامعۀ آماری، نمونۀ آماری و روش نمونه گیری
جامعۀ	آماری	شــامل	کلیۀ	دانش	آموزان	پســر	و	دختر	مدارس	نظری	متوسطۀ	دورۀ	
دوم	نواحی	پنج	گانۀ	تبریز	بوده	اســت.	آزمودنی	های	تحقیق	به	تعداد	381	)191	دختر	و	
190	پســر(	نفر	بودند	که	با	استفاده	از	روش	نمونه	گیری	خوشه	ای	چندمرحله	ای	انتخاب	
شــدند؛	به	طوری		که	از	نواحی	پنج	گانه،	ابتدا	ســه	ناحیه	به	صورت	تصادفی	انتخاب	شد	و	
ســپس	از	هر	ناحیه،	سه	دبیرستان	پسرانه	و	سه	دبیرستان	دخترانه	به	شکل	تصادفی	و	از	
هر	مدرســه	22	دانش	آموز	انتخاب	شــد	)دلیل	انتخاب	22	نفر	از	دانش	آموزان	شناسایی	
اولیۀ	دانش	آموزان	قلدر	براســاس	پرسش	نامۀ	قلدری	اُلویِس	بود	که	به	طور	متوسط	از	هر	
مدرســه	11	نفر	به	منزلۀ	دانش	آموز	قلدر	انتخاب	شــدند	و	متناسب	با	تعداد	آن	ها	از	هر	
مدرســه	نیز	درخصوص	11	نفــر	دانش	آموز	غیرقلدر	در	داخــل	نمونه	به	صورت	تصادفی	
ســاده	مطالعه	و	بررسی	شد(	و	این	تعداد	نمونه	بیشتر	براساس	جدول	کوهن	و	مانسون27	
)2003(	و	بــا	درنظرگرفتن	آلفای	0/05	بود.	مالک	تقســیم	بندی	افراد	قلدر	نمرات	یک	
انحــراف	معیار	باالتر	از	میانگین	بود،	با	توجه	به	اینکه	زمانی	که	دو	انحراف	معیار	باالتر	از	
میانگین	درنظر	گرفته	می	شــد،	حجم	به	دســت	آمده	بسیار	کم	می	شد،	یک	انحراف	معیار	
باالتر	از	میانگین	درنظر	گرفته	شــد	تا	توازنی	نسبی	در	حجم	میان	دو	گروه	برقرار	شود.	
مــالک	انتخاب	افراد	غیر	قلــدر	نیز	نمرۀ	کمینه	در	پرســش	نامۀ	رفتارهای	قلدری	اُلویِس	
بود	که	بر		این	اســاس،	از	بین	381	نفر،	98	نفر	دانش	آموز	غیرقلدر	و	57	نفر	دانش	آموز	

شناسایی	شدند.	 قلدر	

ابزارهای اندازه گیری
پرســش نامۀ راهبردهای تنظیم شــناختی هیجان:	برای	مشــخص	کردن	وضعیت	
دانش	آموزان	مورد	مطالعه،	از	پرســش	نامۀ	راهبردهای	تنظیم	شناختی	هیجان	گارنفسکی	و	
کرایِج	)2006(	استفاده	شد.	این	ابزار	شامل	36	گویۀ	5	نمره	ای	و	هفت	عامل	سرزنش	خود،	
سرزنش	دیگران،	نشخوار	فکری،	تلقی	فاجعه	آمیز،	پذیرش،	تمرکز	مجدد	مثبت	ـ	برنامه	ریزی	
و	ارزیابی	اســت.	دامنۀ	مقیاس	نمرات	پرسش	نامه	از	یک	)تقریباً	هرگز(	تا	5	)تقریباً	همیشه(	
اســت	و	مقدار	آلفای	کرونباخ،	برای	مؤلفه	های	این	پرسش	نامه،	بین	0/62	تا	0/91در	سطح	
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قابل	قبول	برآورد	شــده	است.	در	این	پژوهش،	برای	تعیین	عوامل،	از	تحلیل	عاملی	اکتشافی	
اســتفاده	شده	است	که	بارهای	عاملی	قابل	قبولی	را	نشــان	می	دهد.	همچنین،	مقدار	آلفای	
کرونباخ	برای	کل	پرســش	نامه	0/81	و	برای	عوامل	اول،	دوم،	ســوم،	چهارم،	پنجم،	ششم	و	
هفتم،	به	ترتیب،	مقادیر	0/79،	0/73،	0/76،	0/70،	0/72،	0/68	و	0/74	در	سطح	قابل	قبول	

به	دست	آمد.
پرسش نامۀ مؤلفه های پیوند با مدرسه:	درخصوص	سنجش	وضعیت	تعلق	دانش	آموزان	
مورد	مطالعه	به	مدرســه،	از	پرسش	نامۀ	اصالح	شدۀ	احســاس	پیوند	با	مدرسۀ	بیتی	و	بری28	
)2005(	اســتفاده	شد	که	شامل	27	سؤال	و	شش	مؤلفۀ	احساس	مثبت	به	مدرسه،	حمایت	
معلم،	احســاس	رعایت	احترام	و	عدالت	در	مدرســه،	مشــارکت	در	اجتمــاع،	ارتباط	فرد	با	
مدرســه	و	مشارکت	علمی	بود.	ضریب	پایایی	پرســش	نامه،	ازطریق	آلفای	کرونباخ	برای	کل	
پرســش	نامه،	0/75	)بیتی	و	بری،	2005(	به	دست	آمد	و	در	ایران	نیز	مکیان	و	کالنتر	کوشه	
)1394(	روایی	و	پایایی	این	پرســش	نامه	را	درخصوص	350	نفر	از	دانش	آموزان	دبیرستانی	
دختر	و	پســر	شــهر	تهران	بررســی	کردند	که	ضریب	آلفای	کرونباخ	کل	پرسش	نامه	0/88	
برآورد	شــد.	در	این	پژوهش،	برای	تعیین	عوامل،	از	تحلیل	عاملی	اکتشــافی	استفاده	شد	و	
همچنین،	مقدار	آلفای	کرونباخ،	برای	کل	پرســش	نامه،	0/90	و	برای	عوامل	اول،	دوم،	سوم،	
چهارم،	پنجم	و	ششم،	به	ترتیب،	مقادیر	0/86،	0/81،	0/78،	0/76،	0/69	و	0/73	در	سطح	

مناسب	به	دست	آمد.
پرسش نامۀ رفتارهای قلدری: به	منظور	سنجش	رفتارهای	قلدری	آزمودنی	ها،	از	پرسش	نامۀ	
قلدری	الویوس	)1996(	به	نقل	از	ســالبرگ	و	اُلویِوس	)2003(	اســتفاده	شــد	که	شامل	39	
سؤال	اســت	و	دربرگیرندۀ	نمرۀ	فرد	درخصوص	مؤلفه	های	اَشــکال	مختلف	فیزیکی،	کالمی،	
غیرمســتقیم،	قومی	و	جنســی	قلدری،	آزار	و	اذیت،	قربانی	قلدری		شــدن،	اَشکال	گوناگون	
قلدری	کردن	با	دانش	آموزان	دیگر	)قلدری	با	دیگران(	در	طول	دو	ماه	گذشته	بود.	ضرایب	پایایی	
پرســش	نامه،	در	یک	نمونۀ	معرف	وسیِع	بیش	از	5	هزار	دانش	آموز،	در	دامنۀ	0/80	تا0/90	به	
دســت	آمد.	این	پرسش	نامه	شامل	39	سؤال	است	که	دربرگیرندۀ	سه	دسته	سؤاالت	اطالعات	
عمومی،	قربانی	قلدری	شدن	و	قلدری	با	دیگران	است.	در	پژوهش	اخیر،	چون	قلدری	با	دیگران	
مدنظر	بود	،	از	پرســش	نامۀ	12	سؤالی	قلدری	با	دیگران	استفاده	شد	و	نمره	گذاری	آن	در	قالب	
رتبه	بندی	براساس	مقیاس	لیکرت	بود	که	نمرۀ	یک	)این	اتفاق	در	چند	ماهۀ	اخیر	برایم	نیفتاده	
است(،	نمرۀ	2	)1	یا	2	بار	در	ماه(،	نمرۀ	3	)2	یا	3	بار	در	ماه(،	نمرۀ	4	)1	بار	در	هفته(	و	نمرۀ	

5	)چندین	بار	در	هفته(	در	محدودۀ	)12	تا	60(	بود.
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نتایج
	برای	تحلیل	داده	ها،	در	این	پژوهش،	از	تجزیۀ	تابع	تشخیص	به	روش	گام	به	گام	استفاده	شد.	در	جدول	1،

آماره	های	توصیفی	نمرات	متغیرهای	پیش	بین	میان	دو	گروه	قلدر	و	غیر	قلدر	نشان	داده	شده	است.

 جدول 1.   آماره های توصیفی نمرات متغیرهای پیش بین میان دو گروه دانش آموزان قلدر و غیرقلدر                                                                                                                                  

متغیر

گروهگروه

دانش آموزان  غیرقلدردانش آموزان قلدر

انحراف معیارمیانگینانحراف معیارمیانگین

سه
در

ا م
د ب

یون
پ

2/670/562/930/64احساس	رعایت	احترام	و	عدالت	در	مدرسه

3/00/63/220/5حمایت	معلم

2/890/663/230/54احساس	مثبت	به	مدرسه

3/260/53/390/51مشارکت	علمی

3/070/653/270/49ارتباط	با	مدرسه
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	برنامه	ریزی 3/610/653/970/76تمرکز	مجددـ	

3/160/73/140.9نشخوار	فکری

3/120/653/230/54احساس	مثبت	به	مدرسه

2/650/932/551/03فاجعه	آمیزکردن

3/160/793/580/74ارزیابی	مثبت	ـ	دیدگاه	وسیع	تر

3/340/782/620/79سرزنش	دیگران

2/850/92/752/96سرزنش	خود

2/851/063/031/14پذیرش
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داده	هــای	حاصل	از	جدول	1،	درخصوص	آماره	های	توصیفــی	نمرات	متغیرهای	پیش	بین	میان	دو	
گروه	دانش	آموزان	قلدر	و	غیرقلدر	و	با	توجه	به	میانگین	نمره	های	مؤلفه	های	راهبردهای	تنظیم	شناختی	
	برنامه	ریزی	)3/97(	و	پذیرش	)3/03(	در	 هیجــان،	میانگین	نمرۀ	بهتری	را	در	عامل	های	تمرکز	مجددـ	
گروه	دانش	آموزان	غیرقلدر	در	مقایسه	با	دانش	آموزان	قلدر	و	میانگین	نمرۀ	کمتری	را	در	راهبردهای	منفی	
چون	عامل	های	نشخوار	فکری	)3/14(،	سرزنش	خود	)2/75(،	سرزنش	دیگران	)2/62(	و	فاجعه	آمیزکردن	
)2/55(	در	گروه	دانش	آموزان	غیرقلدر	در	مقایسه	با	دانش	آموزان	گروه	قلدر	در	عامل	های	نشخوار	فکری	
)3/16(،	ســرزنش	خود	)2/85(،	ســرزنش	دیگران	)3/34(	و	فاجعه	آمیزکردن	)2/65(	نشــان	می	دهد.	
همچنین،	آماره	های	توصیفی	مربوط	به	عامل	های	پیوند	با	مدرســه	مانند	احساس	رعایت	رعایت	احترام	
و	عدالت	در	مدرســه	)2/93(،	حمایت	معلم	)3/22(،	احساس	مثبت	به	مدرسه	)3/23(،	مشارکت	علمی	
)3/39(،	ارتباط	با	مدرسه	)3/27(	و	مشارکت	در	اجتماع	)3/14(	در	گروه	دانش	آموزان	غیرقلدر	در	مقایسه	
با	دانش	آموزان	قلدر	در	مؤلفه	های	احساس	رعایت	احترام	و	عدالت	در	مدرسه	)2/67(،	حمایت	معلم	)3(،	
احســاس	مثبت	به	مدرسه	)2/89(،	مشــارکت	علمی	)3/26(،	ارتباط	با	مدرسه	)3/07(	و	مشارکت	در	

اجتماع	)3/12(	بیشتر	است.	
	کوواریانس	متغیرهای	 پیش	از	انجام	تجزیۀ	تابع	تشــخیص،	برای	بررسی	همگنی	ماتریس	واریانسـ	
پیش	بین	میان	دو	گروه	به	منزلۀ	پیش	فرض	این	روش،	آزمون	ام	باکس	اجرا	شد.	مقدار	به	دست	آمده	برابِر	
0/93	و	غیرمعنادار	بود	که	رعایت	این	پیش	فرض	را	نشان	می	دهد	و	سپس،	مقادیر	ویژۀ	ضریب	هم	بستگی	

کانونی	تابع	تشخیص،	براساس	جدول	2،	محاسبه	شد:

 جدول 2.   مقادیر ویژۀ ضریب هم بستگی كانونی تابع تشخیص                                                                                                                                  

مقادیر و آماره ها

هم	بستگی	کانونیدرصد	کومولیتیودرصد	واریانسمقدار	ویژه

0/141001000/34

نتایج	حاصل	از	جدول	2	آشکار	می	سازد	که	تحلیل	تشخیصی	به	تابعی	تشخیص	منجر	می	شود	که	
داده	ها	ضریب	هم	بســتگی	کانونی	و	مقدار	ویژۀ	این	تابع	را	نشــان	می	دهند.	ضریب	هم	بستگی	کانونیک	
	)p≤	0/001(	دار	معنا	و	0/88	تابع	این	بــرای	ویلکز	الندای	مقدار	همچنین	و	0/14	ویژه	مقــدار	و	0/34
است	که	توان	معنادار	متغیرهای	پیش	بین	در	تمایز	میان	دو	گروه	از	دانش	آموزان	را	نشان	می	دهد.	پس	
از	مشخص	شدن	توان	معنادار	متغیرهای	پیش	بین	در	تمایز	میان	دو	گروه	از	دانش	آموزان	قلدر	و	غیرقلدر،	
به	منظور	برآورد	باالترین	توان	تمایز	تشــخیص	دانش	آموزان	قلدر	و	غیرقلدر،	از	توابع	ضرایب	تشخیصی	

استانداردشده	و	استانداردنشده	در	جدول	3	استفاده	شد:
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 جدول 3.   ضرایب تشخیصی استانداردشده و استانداردنشده                                                                                                                                  

ضرایب استاندارد و غیراستاندارد

ضرایب	استانداردنشدهضرایب	استانداردشدهمتغیرها

0/71/21احساس	مثبت	به	مدرسه

0/660/087ارزیابی	مثبت	ـ	دیدگاه	وسیع	تر

نتایج	جدول	3،	درخصوص	توابع	استانداردشــده	و		استانداردنشده،	نشان	می	دهد	که	متغیر	احساس	
مثبت	به	مدرسه	با	ضریب	تشخیصی	استانداردشده	0/7	دارای	باالترین	توان	تمایز	در	تشخیص	دانش	آموزان	
	دیدگاه	وسیع	تر	با	ضریب	تشخیصی	استاندارد	0/66	 قلدر	و	غیرقلدر	است	و	در	گام	بعدی،	ارزیابی	مثبتـ	
دارای	توان	تمایز	بعدی	بین	دو	گروه	اســت؛	درحالی	که	ســایر	متغیرهای	پیش	بین	نتوانســتند	به	منزلۀ	
پیش	بین	های	معنادار	وارد	مدل	پیش	بینی	دانش	آموزان	قلدر	از	غیرقلدر	شــوند.	پس	از	محاسبۀ	ضرایب	
تشــخیصی	استانداردشده	و	استانداردنشده،	به	منظور	تمایز	میان	دو	گروه	از	دانش	آموزان	قلدر	و	غیرقلدر	
و	برای	طبقه	بندی	دانش	آموزان	در	گروه	های	قلدر	و	غیرقلدر،	از	تابع	تشخیص	براساس	جدول	4	استفاده	

شد:

 جدول 4.   نتایج طبقه بندی دانش آموزان در گروه های قلدر و غیرقلدر براساس تابع تشخیص                                                                                                                                  

گروه بندی مجدد دانش آموزان

گروه	بندی	پیش	بینی	شده
کل

قلدرغیرقلدر

90898غیرقلدر

431457قلدر

91/88/2100غیرقلدر

75/424/6100قلدر

داده	هــای	جدول	4	نتایج	طبقه	بندی	مجدد	دانش	آموزان	در	گروه	های	قلدر	و	غیر	قلدر	را	بر	اســاس	
تابع	تشخیص	محاسبه	شده	نشان	می	دهد	که	طبق	این	طبقه	بندی،	حدود	67	درصد	افراد	به	درستی	در	
طبقات	اولیه	قرار	گرفتند.	در	جدول	4،	حدود	92	درصد	افراد	در	گروه	غیر	قلدر	و	25	درصد	در	گروه	قلدر	
به	درستی	تشخیص	داده	شدند	و	نتایج	این	طبقه	بندِی	مجدد	بیانگر	توان	دو	متغیر	مذکور	در	تمایز	میان	
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دانش	آموزان	دارای	رفتارهای	قلدری	و	فاقد	این	رفتارهاست.
نکتۀ	مهم	در	جدول	4،	توان	باالی	تابع	در	تشخیص	دانش	آموزان	غیرقلدر	براساس	دو	متغیر	احساس	
	دیدگاه	وسیع	تر	است.	طبق	این	تابع،	بیشتر	دانش	آموزان	غیرقلدر	)92	 مثبت	به	مدرسه	و	ارزیابی	مثبتـ	

درصد(،	براساس	متغیرها،	به	درستی	در	گروه	خودشان	جایگزین	شدند.

بحث و نتیجه گیری
هدِف	این	تحقیــْق	تمییز	دانش	آموزاِن	قلدر	براســاس	مؤلفه	های	راهبردهای	
تنظیم	شناختی	هیجان	و	پیوند	با	مدرسه	بود.	نتایج	حاصل	از	تجزیۀ	تابع	تشخیص	
نشــان	داد	که	میانگین	نمره	های	عامل	های	راهبردهای	تنظیم	شناختی	هیجان	در	
مؤلفه	هــای	تمرکز	مجدد	ـ	برنامه	ریزی	و	پذیرش	در	گــروه	دانش	آموزان	غیرقلدر	
در	مقایســه	با	دانش	آموزان	قلدر	بیشتر	است	و	مقایســۀ	یافته	های	این	تحقیق	با	
نتایــج	پژوهش	هایی	چون	»رابطۀ	فقدان	الگوهای	تنظیم	هیجانی	در	ایجاد	اختالل	
در	کارکردهای	افراد	و	تشــدید	عالئم	آســیب	های	شناختی	در	آن	ها«	)گارنفسکی	
و	کرایج،	2006(،	»وجود	ســطوح	پایینی	از	تنظیــم	و	مدیریت	و	مهار	هیجان	در	
نوجوانان	دارای	مشــکالت	برونی	ســازی	ازجمله	افراد	قلدر«	)النگ،	2018	و	بالیر	
و	همکاران،	2001(	و	همچنین	»وجود	تأثیر	مثبت	راهبردهای	تنظیم	شــناختی	
هیجان	در	مدیریت	رفتارهای	قلدری	و	تمییز	دانش	آموزان	قلدر	و	غیرقلدر	براساس	
مؤلفه	هــای	راهبردهای	تنظیم	شــناختی	هیجان«	همسوســت	)کل	و	همکاران،	
2000؛	گروس،	2014؛	شباهنگ	و	همکاران،	1398؛	شیروانی	و	همکاران،	1393؛	
بشــارت	و	همکاران،	1993؛	بشرپور	و	همکاران،	1394؛	سلمانی	و	حسنی،	1391؛	

اکبری	و	زارع،	1391؛	کیمیایی،	1391(.
درخصوص	راهبردهای	تنظیم	شناختی	هیجان،	باید	گفت	مؤلفه	های	سرزنش	
خود،	ســرزنش	دیگران،	نشــخوار	فکری،	تلقی	فاجعه	آمیز،	پذیرش،	تمرکز	مجدد	
مثبــت	و	برنامه	ریــزی	و	ارزیابی،	قبــل	از	هر	چیز،	در	بازاریابــی،	توجه	انتخابی	و	
فرونشــانی	هیجان	ها	اثرگذارند	و	تنظیم	هیجان	در	دامنۀ	گسترده	ای	از	پیامدهای	
روان	شــناختی،	به	خصوص	تعیین	ســالمتی	و	داشــتن	عملکرد	موفق	در	تعامالت	
اجتماعــی،	اهمیــت	دارد	و	نقص	در	آن	به	اختالالت	متعدد	روان	شــناختی	مانند	
افســردگی،	اضطراب،	انزوای	اجتماعی،	بزهکاری،	رفتار	پرخاشــگرانه	و	به	خصوص	
قلدری	منجر	می	شود	زیرا	نظریه	های	هیجان	بر	این	نکته	تأکید	می	کنند	که	تفسیر	
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یا	ارزیابی	فرد	از	یک	رویداد	چگونه	می	تواند	تأثیر	مهمی	در	پاســخ	هیجانی	داشته	
باشد.	درخصوص	نتایج	پژوهش	کنونی	که	بر	عملکرد	بهتر	گروه	دانش	آموزان	غیرقلدر	
در	مؤلفه	های	تمرکز	مجدد	ـ	برنامه	ریزی	و	پذیرش	در	مقایسه	با	دانش	آموزان	قلدر	
داللت	دارد	می	توان	تبیین	کرد	که	مؤلفۀ	تمرکز	مجدد	و	برنامه	ریزی	سبب	می	شود	
آن	ها	در	برابر	شــرایط	ناگوار	و	مناسب	ـ	به	جای	ســرزنش	خود،	سرزنش	دیگران،	
نشخوار	فکری	و	تلقی	فاجعه	آمیز	ـ	از	موقعیت	بر	ظرفیت	های	روان	شناختی	خود	و	
امکانات	محیطی	تمرکز	کنند	تا	با	طراحی	سازوکارهای	کارآمد	برای	تغییر	شرایط	
و	ایجاد	پیامدهــای	مثبت	اقدام	کنند	و	این	نتایج	برای	افراد	قلدر	بیشــتر	کاربرد	
دارد	که	با	داشتن	جنبه	های	مثبت	راهبردهای	تنظیم	شناختی	هیجان،	به	خصوص	
تمرکــز	مجدد	ـ	برنامه	ریزی	و	دوری	از	جنبه	های	منفی	مدیریت	و	مهار	هیجانات،	
بتوانند	رفتار	بهتر	و	سازگارانه	ای	با	خود	و	دیگران	داشته	باشند.	مؤلفۀ	پذیرش	نیز،	
به	منزلۀ	مهارتی	انطباقی	و	سازگارانه،	به	این	علت	که	سبب	پذیرفتن	شرایط	موجود	
و	به	رسمیت	شناختن	فرایند	یا	شرایطی	خاص	)اغلب	وضعیت	منفی	یا	ناخوشایند(	
بــدون	تالش	یا	مقاومت	در	برابر	آن	همراه	با	تعهد	به	تغییر	وضع	موجود	می	شــود	
کنش	هایی	را	پدید	می	آورد	که	نشــان	دهندۀ	کنارآمدن	فرد	با	شرایط	استرس	زا	و	
ناگوار	است	و	افراد	قلدر	چون	همواره	در	مواجه	شدن	با	واقعیت	ها	و	پذیرش	شرایط	
از	عملکردهای	شــناختی	ناکارآمد	و	منفی	استفاده	می	کنند	ازطریق	این	مؤلفه	ها	
می	توانند	برای	ارزیابی	مثبت	موقعیت	ها	و	گســترش	دیدگاه	خود	به	منظور	بهبود	

وضعیت	اقدام	کنند.	
یافته	های	پژوهشــی	دیگر	آشکار	کرد	که	میانگین	نمره	های	مؤلفه	های	پیوند	با	
مدرســه	مانند	احساس	رعایت	احترام	و	عدالت	در	مدرسه،	حمایت	معلم،	احساس	
مثبت	به	مدرســه،	مشــارکت	علمی،	ارتباط	با	مدرسه	و	مشــارکت	در	اجتماع	در	
گروه	دانش	آموزان	غیرقلدر،	در	مقایسه	با	دانش	آموزان	قلدر،	بیشتر	است	و	مقایسۀ	
نتایج	کنونی	با	یافته	های	پژوهشــی	دیگر	بر	همسویی	با	آن	ها	داللت	دارد	و	نتایج	
پژوهش	هایــی	چون	وجود	رابطــۀ	منفی	بین	پیوند	با	مدرســه	و	قلدری	)پابین	و	
وندبوش،	2015(،	پایین	بودن	سطح	دل	بستگی	به	معلم	و	مدرسۀ	دانش	آموزان	قلدر	
در	مقایســه	با	دانش	آموزان	فاقد	رفتارهای	قلدری	و	قربانی	ها	)محبی	و	همکاران،	
2016(،	پیش	بینــی	تغییرات	قلدری	دانش	آموزان	توســط	عوامل	بیگانگی	ارتباط	
معلم	با	دانش	آموز	)چن	و	آستر،2010؛	لی	و	همکاران،	2010	و	بیرامی	و	همکاران،	
1394(	و	تأثیر	ویژگی	های	مدرسه	در	عملکردهای	شناختی	و	عاطفی	دانش	آموزان	
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)پــاژت	و	ناتــار،	2013؛	محبی	و	همکاران،	2016؛	هاوکینــز	و	همکارا	ن،	2001؛	
مادوکــس	و	پرینز،	2003	و	باتیســتیش	و	هوم،	1997(	نشــان	می	دهد	که	میان	

مؤلفه	های	پیوند	با	مدرسه	و	رفتارهای	قلدری	رابطه	ای	وجود	دارد.
درخصوص	اهمیت	پیوند	با	مدرســه،	باید	اشــاره	کرد	که	مدرسه،	بعد	از	خانه،	
مهم	ترین	مکانی	اســت	که	دانش	آموزان	در	آن	به	سر	می	برند	و	اهمیت	بسیاری	در	
شکل	گیری	ارزش	ها،	هنجارها	و	فرصت	های	اجتماعی	آن	ها	دارد	و	همچنین،	پیوند	با	
مدرسه	به	ارتباطاتی	اشاره	می	کند	که	دانش	آموز	با	مدرسه	و	دیگر	جنبه	های	زندگی	
تحصیلی	خود	دارد	و	چنین	پیوندی	نوع	دل	بســتگی،	ارتباط	عاطفی	مثبت،	تعهد	
و	ســرمایه	گذاری	شخصی	به	مدرسه،	تعهد	به	ارزش	ها	و	باور	به	مدرسه	را	مشخص	
می	کند.	پیوند	با	مدرســه	به	معنای	عالقه	و	دل	بســتگی	دانش	آموزان	به	معلمان،	
کارکنان	و	مدیران	و	احســاس	غرور	به	مدرســۀ	خود	است	و	اهمیت	جّو	مدرسه	و	
پیوند	دانش	آموز	ـ	مدرسه	با	حوزه	هایی	چون	جامعه	شناختی،	روان	شناسی	مدرسه	
و	ادبیات	آموزشــی	مرتبط	اســت	و	توافقی	عمومی	وجود	دارد	که	مدارس	محیط	
اجتماعی	بزرگی	اند	کــه	دانش	آموزانی	با	اعتقادات،	ارزش	ها،	معیارها	و	نگرانی	های	
مشــترک	را	دربرمی	گیرند	و	عملکرد	شــناختی	و	عاطفی	دانش	آموزان	به	وســیلۀ	
ویژگی	های	مدرسه	شکل	می	گیرد.	درخصوص	نتایج	پژوهش	کنونی	درزمینۀ	رابطۀ	
مؤلفه	هــای	پیوند	با	مدرســه	و	رفتارهای	قلدری	دانش	آمــوزان،	می	توان	گفت	که	
احســاس	رعایت	احترام	و	عدالت	در	مدرسه	در	شکل	گیری	هیجان	های	مثبت	در	
دانش	آمــوزان	و	تعدیل	رفتارهای	منفی	در	آن	ها،	براســاس	اصل	همدلی	و	عدالت،	
می	تواند	ســبب	کاهش	رفتارهای	قلدری	و	افزایش	احســاس	ارزشمندی	در	آن	ها	
شــود	و	مؤلفۀ	حمایت	معلم،	به	علت	اینکه	معلــم	وظیفۀ	اصلی	اجرایی	برنامه	های	
آموزشــی	و	پرورشــی	را	دارد	و	با	دانش	آموزان	و	نیز	قضاوت	هــا	و	انتظارات	معلم	
از	دانش	آمــوزان	ارتباطی	مداوم	دارد،	می	تواند	در	شــکل	گیری	و	تقویت	رفتارهای	
درست	و	کاهش	و	حذف	رفتارهای	منفی،	به	خصوص	قلدری،	مؤثر	باشد	و	در	کنار	
این	مؤلفه	ها،	تأثیر	مؤلفه	های	دیگر	مانند	احســاس	مثبت	به	مدرسه	به	علت	وجود	
جّو	عاطفی	مثبت	همراه	با	احساس	رضایت	دانش	آموزان	از	حضور	داوطلبانه	در	آن	
و	تالش	در	حفظ	ارزش	ها	و	مشارکت	علمی	به	منظور	دوری	از	خودمحوری،	احترام	
به	هنجارهای	گروهی	و	تقویت	انگیزۀ	پیشــرفت	گروهی	در	دانش	آموزان	بســیار	

تعیین	کننده	است.	
درخصوص	محدودیت	های	این	تحقیق	باید	گفت	به	علت	اینکه	پژوهش	حاضر	
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از	نوع	علّی	ـ	مقایسه	ای	بوده	است	الزم	است	در	استنباط	روابط	علّی	میان	متغیرها	
محتاط	بــود.	همچنین،	از	دیگر	محدودیت	های	این	پژوهش	امکان	ســوگیری	در	
پاســخ	های	دانش	آموزان	به	پرســش	های	ابزارهای	ســنجش	رفتارهــای	قلدری،	
راهبردهای	تنظیم	شناختی	هیجان	و	مؤلفه	های	پیوند	با	مدرسه	از	نوع	خودسنجی	

است.
توجــه	به	نتایج	فــوق،	چه	درخصوص	راهبردهای	تنظیم	شــناختی	هیجان	و	
چه	درمورد	مؤلفه	های	پیوند	با	مدرســه،	روشــن	می	کند	کــه	آموزش	راهبردهای	
تنظیم	شــناختی	هیجان	و	مؤلفه	های	پیوند	با	مدرسه	برای	دانش	آموزان	می	تواند	
در	پیشگیری	رفتارهای	قلدری	مؤثر	باشد	و	پیشنهاد	می	شود	مدارس	هم	در	حوزۀ	
پیشــگیری	اولیه	و	ثانویه	و	هم	در	حیطۀ	درمان	قلدری،	براســاس	شــکل	گیری	و	
	دیدگاه	 تقویت	راهبردهای	تنظیم	شــناختی	هیجان	-به	خصــوص	ارزیابی	مثبتـ	
وســیع	تر-	و	بــرای	تقویت	مؤلفه	های	پیوند	با	مدرســه	-به	ویــژه	نگرش	مثبت	به	
مدرسه-	با	توانمندسازی	مشاوران	و	معلمان،	آموزش	برنامه	های	خودمراقبتی	برای	
دانش	آموزان	و	برگزاری	کالس	های	آمــوزش	خانواده	مخصوِص	والدین	برنامه	های	
گســترده	ای	را	اتخاذ	کنند	و	عالوه	براین،	پیشــنهاد	می	شــود	متغیرهای	دیگر	نیز	
که	ممکن	اســت	در	میزان	رفتارهای	قلدری	دانش	آموزان	اثرگذار	باشند	مطالعه	و	

بررسی	شوند.
در	پایان،	الزم	می	دانم	از	عوامل	مؤثر	در	اجرای	این	پژوهش،	اســتادان	ارجمند	
آقایان	دکتر	جواد	مصرآبادی،	دکتر	ابوالفضل	فرید،	مدیران	و	دانش	آموزان	مدارس	
تبریز	و	همچنین	مســئوالن	و	داوران	ارجمند	فصلنامۀ	علمی	و	وزیِن	نوآوری	های	

آموزشی،	تشکر	کنم.
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