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Abstract
Aim and Background: Research has shown that bullying in cyberspace has negative consequences on
adolescents' educational performance and there is an inverse relationship between emotional intelligence and
bullying; therefore, the purpose of this study was to comparison of effectiveness of empathy training and social
perspective-taking training on emotional intelligence of adolescents with cyber bullying.
Methods and Materials: This experimental study was conducted with a pretest-posttest design with control
group and follow-up one month. The statistical population of this study included all the female students high
school in Bushehr city in year academic 2018-2019 and 45 students were considered as the sample size in two
experimental groups (each group of 15 student) and control (15 student). The experimental groups underwent
empathy training (10 sessions 90 minutes) and social perspective-taking training (10 sessions 90 minutes), but
the control group received no training and remained in the waiting list. To collect data cyber bullying
questionnaire of Antoniadou, Kokkinos and Markos (2016) and modified emotional intelligence scale of Schutte
and et al (1998). Data analysis was performed using SPSS-24 software in two sections: descriptive and
inferential (analysis of variance with repeated measures and Bonferroni).
Findings: The results of the study showed that both types of treatment in post-test and follow up had a
significant effect on emotional intelligence of adolescents with cyber bullying (P<0.05). Also, social perspectivetaking training had stronger effects than empathy training in improvement of emotional intelligence (P<0.05).
Conclusions: Based on the results of this study, it can be said that social perspective-taking training and
empathy training can be used as a treatment to improvement of emotional intelligence in educational and
therapeutic settings.
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مقايسه اثربخشی آموزش همدلی با آموزش مبتنی بر ديدگاهگيري اجتماعی بر هوش هيجانی
نوجوانان داراي قلدري سايبري

 -1دانشجوي دكتري روانشناسي ،واحد بوشهر ،دانشگاه آزاد اسالمي ،بوشهر ،ايران.
( -2نويسنده مسئول) استاديار ،گروه روانشناسي ،واحد بوشهر ،دانشگاه آزاد اسالمي ،بوشهر ،ايران.
 -3استاديار ،گروه علوم تربيتي ،واحد بوشهر ،دانشگاه آزاد اسالمي ،بوشهر ،ايران.
 -5استاديار ،گروه جامعهشناسي ،واحد بوشهر ،دانشگاه آزاد اسالمي ،بوشهر ،ايران.

چکیده

زمینه و هدف :تحقيقات نشان داده است كه قلدري در فضاي سايبري پيامدهاي منفي بر كاركردهاي تحصيلي نوجوانان داشته و بين هوش هيجاني و
قلدر بودن رابطه معکوس وجود دارد؛ بنابراين هدف از پژوهش حاضر مقايسه اثربخشي آموزش همدلي با آموزش مبتني برر ديردگاهگيرري اجتمراعي برر
هوش هيجاني نوجوانان داراي قلدري سايبري بود.
مواد و روشها :دختر دوره اول متوسطه شهر بوشهر در سال تحصيلي  1311-1311بودند كه با استفاده از روش نمونهگيري تصادفي ساده تعرداد 55
نفر از آنان در دو گروه آزمايش (هر گروه  15دانشآموز) و يک گروه كنترل ( 15نفر) قرار گرفتند .گروههاي آزمايش تحت آموزش همدلي ( 11جلسه 11
دقيقهاي) و آموزش مبتني بر ديدگاهگيري اجتماعي ( 11جلسه  11دقيقهاي) قرار گرفتند؛ اما گروه كنترل هيچگونه مداخلهاي دريافت نکررد و در ليسرت
انتظار باقي ماند .از پرسشنامه قلدري سايبري آنتيادو ،كوكينوس و ماركوس ( )2112و مقياس تجديدنظر شده هوش هيجاني شراته و همکراران ()1111
بهمنظور گردآوري دادهها استفاده شد .تحليل دادههاي بهدستآمده از اجراي پرسشنامهها از طريق نرمافزار  SPSSنسرخه  25در دو بخرش تویريفي و
استنباطي (تحليل واريانس با اندازهگيري مکرر و آزمون تعقيبي بنفروني) انجام پذيرفت.
یافتهها :نتايج نشان داد هر دو درمان مذكور در مرحله پسآزمون و پيگيري نسبت به گروه كنترل اثربخشي معناداري بر هوش هيجاني نوجوانان داراي
قلدري سايبري اعمال كردند ( .)P>1/15همچنين ،آموزش مبتني بر ديدگاهگيري اجتماعي نسبت به آموزش همدلي در بهبود هوش هيجاني مؤثرتر بود
(.)P>1/15
نتیجهگیری :بر اساس نتايج پژوهش حاضر ،ميتوان گفت كه آموزش مبتني بر ديدگاهگيري اجتماعي و آموزش همدلي ميتوانند بهعنوان يرک شريوه
درماني براي بهبود هوش هيجاني نوجوانان داراي قلدري سايبري در محيطهاي آموزشي و درماني بهكاربرده شوند.
واژههای کلیدی :همدلي ،ديدگاهگيري اجتماعي ،هوش هيجاني ،قلدري سايبري.
ارجاع :یفري اقدس ،اميني نایر ،بهروزي محمد ،جعفري نيا غالمرضا .مقایسه اثربخشی آموزش همدلی با آموزش مبتنی بر دیدگاهگیرری اجتمرا ی
بر هوش هیجانی نوجوانان دارای قلدری سایبری .مجله تحقيقات علوم رفتاري 1311؛ .553-525 :)5(11
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مقدمه
شبکههاي اجتماعي يک پديده رو به رشد است و افرراد مختلر
به ويژه نوجوانان از آن براي برقرراري ارتبراب برا دنيراي بيررون
استفاده ميكنند و اين امکان را به افراد ميدهد كه با فرهنر -
هاي مختل در هر جاي دنيا ارتباب برقرار كنند ( .)1افرزون برر
اين مزايايي كه شبکههاي اجتماعي و اينترنت براي افراد بهويژه
نوجوانان مهيا ميكنند اين فضا با مشکالتي ازجملره اعتيراد بره
شبکههاي اجتماعي بهعنوان نوعي اختالل رفتاري ( )2و قلردري
و آزار سايبري همراه اسرت ( .)3قلردري برهعنروان يرک سرري
رفتارهاي پرخاشگرانه ،داراي فراواني باال كه توسط فرد قلردر در
برابر اطرافيان ،همساالن و افراد ضعي تر از خود بروز مريدهرد
( .)5قلدري در سراسرر جهران داراي شريوس اسرت و بسرياري از
كودكان و نوجوانان درگير اين رفتارهاي قلدرمآبانه هستند كه برا
قصد آسيب جسماني و روانشناختي به ديگران انجرام مريشرود
( .)5قلدري با مشکالتي فراواني برراي افرراد برهويرژه قربانيران
همراه است كه ازجمله آنهرا مريتروان بره سرردرد تنشري (،)2
پيامدهاي منفي براي سالمت و رشد ( ،)5پايين بودن عزتنفس
( ،)1استرس ( ،)1اضطراب ( ،)11نشانگان افسردگي اشراره كررد
(.)12 ,11
تحقيقات نشان داده اسرت كره قلردري در فضراي سرايبري
پيامدهاي منفي بر كاركردهاي تحصيلي نوجوانان دارد .بر اساس
نتايج يک پژوهش افرادي كه نسبت به ديگران قلدري ميكنند،
افراد قرباني اين قلدري ميتواند كاركردهراي تحصريلي دانرش-
آموزان قربانيِ قلدري سايبري را دچار آسيبهاي جردي سرازد و
دانش آموزان قربراني را نسربت بره مدرسره دلسررد كنرد و آنران
تکالي خود را بهموقع انجام ندهند كه اين امر ميتواند پيشرفت
تحصيلي آنان را پايين آورد ( .)13همچنين قلردري سرايبري برا
بروز افسردگي هم در افراد قرباني و هرم در افرراد قلردر همرراه
است كه همرين افسرردگي كاركردهرا تحصريلي دانرشآمروزان
همچون عملکرد تحصيلي آنان را ضعي و دچار مشکالت جدي
مرريكنررد ( .)15تحقيقررات داليررل متعررددي بررراي علررت چنررين
رفتاريهايي در فضاي آنالين گزارش دادهاند كه ازجمله آنها را
ميتوان به پايين بودن ميزان هوش هيجاني در افراد قلدر اشراره
كرد ( .)15هوش هيجاني بهعنوان يک فرايند اطالعاتي هيجاني
كه شامل درک درست هيجانات خرود و ديگرران ،بيران درسرت
هيجان و نظم سرازگارانه هيجران در جهرت افرزايش مطلوبيرت
زندگي است ،تویي شده است .بهعبارتديگر هوش هيجاني كه

1. social perspective-taking
2. empathy
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تأثير معناداري بر سالمت ،روابط و كار و عملکرد تحصيلي افرراد
دارد ،تحت عنوان توانرايي شناسرايي ،ابرراز ،درک و مرديريت و
استفاده از هيجانات تعري شرده اسرت ( .)12همچنرين هروش
هيجاني در نوجوانان و بزرگساالن در ارتبراب برا حرل مسرا ل و
بسررياري از متريرهرراي روانشررناختي ديگررر ،مرردنظر بسررياري از
محققان ميباشد ()11 ,15
بر اساس نتايج يک پرژوهش تحريرک خرانواده برا قلردري
سايبري رابطه دارد و در اين ميان هوش هيجاني فررد برا ترأثير
گرفتن از ميزان نااميدي ميتواند بر روي قلردري سرايبري فررد
نوجوانان تأثيرگذار باشد ( .)11همچنين نشران داده شرده اسرت
افرادي كه سطح پايينتري از هوش هيجراني را دارا هسرتند ،در
محيط آنالين نسبت به افراد ديگر قلردري مريكننرد و ترأثيرات
منفي بر سالمت و عملکرد آنان ميگذارند ( .)21افزون برر ايرن
نشرران داده شررده اسررت كرره مشرراركت نوجوانرران در رفتارهرراي
پرخاشگرانه و قلدرانه سايبري با ميزان ظرفيت كمتري در تنظيم
هيجانات و سطح پايينتري از هوش هيجاني همرراه اسرت كره
اين نشان ميدهد ضع در هوش هيجاني نوجوانران مريتوانرد
آنان را بهسوي قلدري و پرخاشگري سرايبري سرود دهرد (.)21
اين مشکالتي كه برخي از آنها ذكر شد ضرورت ارا ه مداخالت
روانشناختي براي كاهش مشکالت ناشي از پايين برودن سرطح
هوش هيجاني در افراد بهويژه قلدران نوجوان سرايبري را نشران
ميدهد .مداخلهاي كه در پژوهشهاي قبلي به آن بهعنوان يرک
مداخله تأثيرگذار بر هروش هيجراني كمترر توجره نشرده اسرت
آموزش همدلي 1و ديدگاهگيري اجتمراعي 2اسرت .ازآنجراييكره
همدلي نقش مهمي در كراهش رفتارهراي قلدرانره در نوجوانران
دارد ( ،)22اين پژوهش به بررسري مقايسره اثربخشري آمروزش
همدلي با آموزش ديدگاه گيري اجتماعي (برا محوريرت همردلي
شناختي) پرداخته است .همدلي ميتواند نقش مؤثري در برقراري
روابط بين فردي افراد داشته باشد (.)23
آموزش همدلي به معناي آموزش ارج گذاشتن به تفاوتهاي
بين يکديگر ،مهرباني نسبت بره همرديگر و برقرراري تعرامالت
كالمي مثبت با افراد در مواقع مشکالت آنها و حسراس برودن
نسبت به تعامالت كالمي افراد ديگرر اشراره دارد ( .)25همردلي
ميتواند در رابطه بين ذهنآگاهي و قلدري رابطه ميانجي داشته
باشد ،بهطوريكه همدلي ميتواند با كاهش افزايش ذهن آگاهي
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در افراد ،رفتارهاي قلدرانره آنران را كراهش دهرد ( .)25همردلي
ظرفيت بنيادين و اساسي افراد است ( )22كه بره تنظريم روابرط
( ،)25حمايت از فعاليتهاي مشترک و انسرجام گروهري كمرک
ميكند ( .)21اين توانايي در زندگي اجتماعي افراد نقش اساسري
بر عهده دارد ( .)21همدلي برهعنروان توانرايي تجربره جهران از
ديدگاه ديگران و تجربه اشتراكي احساسهاي آنها تعري شده
است ( .)31درواقع ،همدلي توانايي طبيعي براي ادراک و حساس
بودن نسبت به حالتهراي هيجراني ديگرران همرراه برا داشرتن
انگيزه براي مراقبت از بهزيسرتي و سرالمت آنهرا اسرت (.)31
همدلي به عنوان يک عامل عاطفي و شرناختي ( )32برا توانرايي
درک ديگران در موقعيتهاي مختل زندگي همراه اسرت (.)33
يکي ديگر از مرداخالتي كره همردلي در آن نقرش مهمري دارد
آموزش مبتني بر ديدگاهگيري اجتماعي 1است (.)35
ديدگاهگيري اجتمراعي توانرايي در نظرر گررفتن نقطرهنظرر
شناختي فرد ديگر ( )35و استنباب افکار و احساسات فررد ديگرر
بهیورت یحيح است ( .)32ديدگاهگيري نه تنها براي اجتمراعي
شدن نقش كليدي در توانايي ما براي ارتبراب برقررار كرردن برا
ديگران دارد ،بلکه براي تفسير معناي زندگي فرد بهعنروان يرک
بزرگسال مستقل نقش مهمي دارد ( .)35افرادي كه ديدگاهگيري
اجتماعي را آموزش ميبيند و اين توانمندي را در خرود پررورش
ميدهند ميتوانند سازگاري بينفردي ( ،)31كاهش پريشداوري
و تعصب ( )25و افزايش مذاكره بين فردي با ديگران را در خرود
ارتقاء دهند ( .)31ديدگاهگيرري اجتمراعي مفهرومي نزديرک بره
همدلي است ( ،)51اما از اين لحاظ كه در ديدگاهگيري اجتماعي
پاسخ هيجاني يا احساس نگرانري نسربت بره ديگرري را شرامل
نميشود ،از همدلي كردن با ديگران متفاوت در نظر گرفته شرده
است .لذا ديدگاهگيري اجتمراعي برهعنروان آگراهي 2و درک 3از
هيجانات ديگران تعري شده است ( .)35ديدگاهگيري اجتمراعي
در موقعيتهاي بين فرهنگي ،ميتواند از همردلي ،كراربرديترر
باشد و به افراد در كاهش ديدگاههاي قالبيشران در روابرط برين
فردي ،بيشتر كمک كند ( .)51بنابراين ،جنبة شرناختي ديردگاه-
گيري اجتماعي ،قويتر از همدلي است ( .)52با توجره مطالعرات
ذكرشده تأثيرات آموزش همدلي و آموزش مبتني بر ديدگاهگيري
اجتماعي ميتواند مشکالت ناشي از قلدري سرايبري را كراهش

مواد و روشها
روش مورداسررتفاده در ايررن پررژوهش نيمرره آزمايشرري ،بررا طررر
پيشآزمون ،پسآزمون با گروه كنترل همراه با پيگيري  1ماهره
بود .در اين پژوهش جامعه آماري كليه دانشآمروزان دخترر دوره
اول متوسطه شهر بوشهر در سال تحصيلي  1311-1311بودنرد.
به روش نمونهگيري خوشهاي تصادفي از بين منراطق آموزشري
شهر بوشهر  3منطقه انتخاب شد و پرسشنامه قلدري سايبري بر
روي دانشآموزان دختر دوره اول اين مناطق اجرا شد و آنهايي
كرره نمرررات برراالتري در پرسشررنامه قلرردري سررايبري آنتيررادو،
كوكينوس و ماركوس ( )53كسب كردند تعداد  55نفر انتخراب و
بهیورت تصادفي ساده در سه گرروه آمروزش همردلي  15نفرر،
گروه آموزش مبتني بر ديدگاهگيرري اجتمراعي  15نفرر و گرروه
كنترل  15نفر جايگزين شد .با توجه بره ايرن مطلرب كره دالور
( )55تعداد حجم نمونره حرداقل  15نفرر را در هرر گرروه برراي
مطالعات مداخلهاي مناسرب مريدانرد ،در ايرن مطالعره  55نفرر
بهعنوان نمونه انتخاب شرد .رضرايت آگاهانره برراي شرركت در
پژوهش ،نمرره حرداكثر در قلردري سرايبري و نمرره حرداقل در
شناخت اجتماعي و تحصيل در دوره اول متوسطه از مالکهراي
ورود به پژوهش بود .غيبت بيش از  2جلسه از جلسات آموزشري
و شركت همزمان در جلسات روانشناختي ديگر از مرالکهراي
خروج از پژوهش بود .سرسس بره گرروه آزمرايش اول تعرداد 11
جلسه  11دقيقهاي آمروزش همردلي آمروزش داده شرد و گرروه
آزمايش دوم در  11جلسه  11دقيقهاي ديدگاهگيري اجتمراعي را
آموزش ديدند و گروه كنترل در اين مدت هيچگونره آموزشري از
برنامههاي آموزشي مروردنظر نديدنرد و در ليسرت انتظرار براقي
ماندند .بعد از اتمرام برنامرههراي آموزشري برر روي گرروههراي
آزمايش ،هر سه گروه تحت پسآزمون قرار گرفتند .همچنين بعد
از مدت يک ماه گروهها به سؤاالت پرسشنامه به عنروان مرحلره

1. social perspective-taking training
2. awareness
3. understanding
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دهد .آنچه بهعنوان خأل پژوهشي ميتوان از آن نام برد مقايسره
اين دو آموزش نام برده است كه ميتواند به شناخت يک درمان
قويتر و اثربخشتر براي كاهش مشکالت شناختي و اجتمراعي
افراد داراي قلدري سايبري منجر شود .بر اساس آنچه گفته شرد
محقق دریدد پاسخ به اين سؤال است كره آيرا برين اثربخشري
آموزش همدلي با آموزش مبتني بر ديدگاه گيرري اجتمراعي برر
هوش هيجاني نوجوانران داراي قلردري سرايبري تفراوت وجرود
دارد؟
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پيگيري پاسخ دادند .احترام به كرامت و حقود ،حريم خصویي،
اسرار و آزادي به دانشآموزان نمونره ،توضريح اهرداف پرژوهش
براي آنهرا ،كسرب رضرايت آگاهانره از آنهرا ،اختيراري برودن
پژوهش ،حق خرروج از مطالعره ،بردون ضررر برودن مرداخالت
درماني ،پاسخ به سؤاالت و در اختيار قرار دادن نتايج در یرورت
تمايل به دانشآموزان و ارا ه جلسات مداخله بهیورت فشرده به
دانشآموزان گروه كنترل بعد از اجراي پسآزمرون از مالحظرات
اخالقي در اين پژوهش بود.
پرسشررنامه قلرردری سررایبری ( )CBQآنتیررادو،
کوکینوس و مارکوس ( :)2112اين پرسشرنامه شرامل 25
سؤال است و در طي  5درجهاي (از هرگز  1نمره ترا هرر روز 5
نمره) نمرهگذاري ميشود .در داخل ايران پايرايي پرسشرنامه برا
آلفرراي كرونبررار بررسرري كرره ضررريب كررل پرسشررنامه 1/51
محاسبه شده است .همچنين پايايي پرسشنامه به روش بازآزمايي
بررسيشده است كه به فایله  1هفته ضريب همبستگي  1/23و
معنادار در سطح  1/11بهدستآمده است ( .)55سازندگان مقياس
براي بررسي پايايي پرسشنامه از آلفاي كرونبار استفاده كردهانرد
كه ضريب  1/11به دست آوردهاند و روايي عراملي پرسشرنامه را
بررسي و مقدار شاخص خطاي ريشهي مجذور ميرانگين تقريرب
 1/131گزارش كردهاند ( .)53در يک پژوهش ديگر برراي تا يرد
پايايي پرسشنامه ضريب آلفاي كرونبار  1/15بهدستآمده اسرت
( .)53همچنين در پژوهش حاضرر روايري عراملي پرسشرنامه برا
خطاي ريشهي مجذور ميانگين تقريب بررسري و مقردار 1/152
بهدستآمده است و پايرايي آن نيرز برا آلفراي كرونبرار بررسري
ضريب  1/11محاسبه شد.
مقیرراس تجدیرردن ر شررده هرروش هیجررانی

پژوهش غالمرضایی و همکاران ()33
جلسه اول .محور اين جلسه افرزون برر آشناسرازي اعضراي
گروه و روشن سراختن برنامره ،برر دانرشافزايري دربراره یرفت
بياحساسي-بيرحمي يا بيتفاوتي متمركز برود .در ايرن جلسره
آموزشگر مفهوم بياحساسي-بيرحمي را پيش كشيد و دراينباره
پرسشهايي پرسيد و به پاسخ آنها چهارچوب دوبراره داده شرد.
پس از پايان كاوشها به جمعبندي سخنهاي گفتهشده پرداخته
شد و سرانجام اعضاي گروه ميآموزند در برابر كدام رخردادهاي
ميان فردي و اجتماعي تا اندازه درخور بيتفاوت باشند.
جلسه دوم .برنامه آموزشي اين جلسه درباره همدردي ،زيان-
ها و فوايد آن و ناهمسراني همردردي برا همردلي برود .نخسرت
همدردي با ياري اعضاي گروه تعري شرد .سرسس ايرن جسرتار
پيش كشيده شرد كره هنگراميكره مرردم چگونره برا همرديگر
همدردي كنند ،اعضاي گروه نمونرههرايي را در ميران گذاشرت.
سسس خواسته شد گزارش دهند هنگام همردردي چره احساسري
پيدا ميكنند تا از اين راه به احساسات خود در هنگرام همردردي
آشنا شوند ،سسس اين گفتوشنود پيش كشيده شد كره آيرا نيراز

( )MSEISشرراته و همکرراران ( :)1111ايررن مقيرراس
توسط شاته و همکاران ( )52تهيهشده اسرت و توسرط آسرتين و
همکاران ()55تجديدنظر شده اسرت و شرامل  51سرؤال اسرت.
همچنين اين مقياس  5مؤلفه تنظيم هيجانات با سرؤاالت ،5 ،2
 35 ،33 ،31 ،21 ،25 ،21 ،1و 31؛ استفاده از هيجانات در حرل
مسررا ل بررا سررؤاالت  22 ،25 ،11 ،15 ،12 ،3و 35؛ ارزيررابي
هيجانررات در خررود و ديگررران  31 ،32 ،31 ،22 ،11 ،2و  51و
ادراک و فهررم هيجانررات ،15 ،12 ،15 ،13 ،11 ،11 ،1 ،5 ،5 ،1
 35 ،32 ،21 ،25 ،23 ،21و  51را اندازهگيري مريكنرد .نمرره-
گذاري مقياس در طي  5درجهاي نمرهگذاري ميشود بره ايرن
یورت كه به كامالً مخالفم  1نمره ،مخالفم  2نمره ،نظري ندارم
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 3نمره ،موافقم  5نمره و كامالً مروافقم  5نمرره داده مريشرود.
سررررؤاالت ،25 ،23 ،22 ،21 ،15 ،15 ،13 ،12 ،11 ،1 ،2 ،5 ،3
 51 ،31 ،35 ،35 ،21 ،22 ،25و  51بررررهیررررورت معکرررروس
نمرهگذاري ميشود .ضرايب همبستگي مقياس هروش هيجراني
شوت و همکاران ( )52با مقياس پنج عاملي شخصيت مک كري
و كاستا ( )51در دامنه  1/25ترا  1/51و معنرادار در سرطح 1/11
بهدستآمده است كه نشراندهنرده روايري همگرايري-واگرايري
مقياس هوش هيجاني است ( .)51در يک پژوهش ديگرر برراي
بررسي قابليت اعتماد مقياس از آلفاي كرونبار استفاده شده است
كه ضرايب براي تنظيم هيجان  ،1/51ارزيابي هيجانات در خرود
و ديگررران  ،1/55كرراربرد هيجرران  1/25و كررل سررؤاالت 1/51
گزارش شده است ( )51در خارج از كشور براي بررسري قابليرت
اعتماد مقياس از آلفاي كرونبار استفاده شده اسرت كره ضرريب
كل سؤاالت  1/12محاسربهشرده اسرت ( .)51در يرک پرژوهش
ديگر ضريب آلفراي كرونبرار  1/11برهدسرتآمرده اسرت (.)52
همچنين در پژوهش حاضر روايي عاملي مقياس با خطاي ريشه-
ي مجذور ميانگين تقريب بررسي و مقدار  1/155بهدسرتآمرده
است و پايايي آن نيز برا آلفراي كرونبرار بررسري ضرريب 1/11
محاسبه شد.
جلسررات آمرروزش مهررارت همرردلی اقتبرراس از
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است كه با ديگران همدردي كنيم و كجاها و در كدام موقعيتها
بايد همدردي كنيم و در چه موقعيتهايي به ابراز آن نياز نيست.
جلسه سوم .اين بر همدلي و آشنايي با شيوه همدلي متمركز
بود .نخست از اعضاي گروه خواسته شد كره همردلي را تعرير
كنند ،پس از پايان تعاري همدلي توسرط اعضراء آموزشرگر بره
جمعبندي تعاري همدلي پرداخت ،سسس از همگان خواسته شد
گزارش دهند هنگاميكه پيشازاين با ديگران همدلي كرردهانرد،
چگونه آن را ابراز نمودهاند و هريک نمونههايي را گزارش دهند،
سسس افراد توضيح دادند كه هنگاميكه با ديگران همدلي مري-
كنند چه احساسي پيدا ميكنند .در پايان درباره ناهمساني همدلي
و همدردي با نام بردن نمونههايي روشنگري شد.
جلسه چهارم .جستار اين جلسه درباره موانع همدلي و تمرين
براي چيره شدن بر موانع و بهبود ابراز همردلي برود .نخسرت از
همگان خواسته شد گزارش دهند موانع همدلي براي آنهرا چره
چيزهايي هستند و در كدام موقعيتها قادر بره همردلي نيسرتند،
سسس از آنها خواسته شد كره برا افرراد گرروه همردلي كننرد و
همدليهاي همديگر را ارزشريابي كننرد و توضريح دهنرد كره از
ديدگاه آنها چه مهارتهايي به ابراز درست همدلي كمک مري-
رساند .در پايان جلسه گفتگوهاي مطر شده جمعبندي شد.
جلسه پنجم .محور اين جلسه آموزش و روشنسازي ابعراد و
كاركرد همدلي خواهد بود .نخست از افرراد گرروه خواسرته شرد
روشن سازند براي همدلي چه مهارتهايي نياز دارنرد ،سرسس از
آنهررا خواسررته شررد دو نمونرره از خطاهرراي تفسرريري كرره قرربالً
بهكاربرده اند را نام بررده و اهميرت و كراركرد يرادگيري همردلي
كردن درست را گزارش دهند .پايان جلسه بر تأثير تفسير ناروا در
روابط ،اندازه پرخراش و گوشرهگيرري و چگرونگي جلروگيري از
تفسير ناروا متمركز بود.
جلسه ششم .برنامه آموزشي اين جلسره خطاهراي تفسريري
مربوب به همدلي بود .در آغاز درباره خطاهراي تفسرير در زمينره
همدلي و گونههاي خطا از افرراد پرسرش شرد ،سرسس از آنهرا
خواسته شد تا خطاهاي تفسيري خود را فهرست كنند و آنهرا را
براي ديگران نام ببرند و بگويند كه ايرن خطاهرا چره نقشري در
روابط با ديگران دارند و آيا در گذشته اين خطاها مايره گسسرتن
ارتباب با ديگران و يا مانع ارتباب بودهاند يا نه .افزون بر ايرنهرا
راه پيشگيري از خطاهاي تفسيري و پيامد خطاهاي تفسريري در
روابط افراد به بحث گذاشته شد.
جلسه هفتم .موضوس اين جلسه آشنايي با فنون همدلي برود.
نخست از همگان پرسيده شد ابراز درست و كارآمرد همردلي بره

اقتباس از گلباخ ،برینکورث و وانگ ()2112
جلسرره اول .تعيررين اهررداف و انتظررارات جلسررات آموزشرري،
آشنايي با مقررات جلسه ،توافق بر زمان تشکيل ،تعرداد و مردت
جلسات آموزشي.
جلسه دوم .آشنايي شركتكنندگان با مفهروم ديردگاهگيرري
اجتماعي ،ضرورت ديدگاهگيري اجتماعي و مشکالت فقردان آن
در زندگي افراد.
جلسه سوم .شناسايي موانع ديدگاهگيرري اجتمراعي (فقردان
اطالعات كافي ،قضاوت زودهنگام ،شناسرايي خطاهراي اساسري
نگرش ،تشخيص واقعگرايي خام ،شناسرايي خطراي تمايرل بره
تا يد) ،شناسايي ديدگاهگيري اجتماعي بر مشکالت روانشناختي
و هيجاني افراد ،معرفري و آمروزش قردم اول در ديردگاه گيرري
اجتماعي (تکنيک راه رفتن با كفشهاي فرد ديگر).
جلسه چهرارم .بررسري پيامردهاي ديردگاهگيرري اجتمراعي
نادرست ،شناسايي خطاي ترأثير درون گروهري -بررونگروهري،
فعاليت كالسي ،تشويق به استفاده از ديدگاهگيرري اجتمراعي در
آخرين تکلي مورد مناقشه دوطرف.
جلسه پنجم .آموزش مهارتهاي مشاهده مرردم برهیرورت
اثربخش ،آموزش مهارتهاي غيركالمي اثربخش ،بررسي ميزان
دقت و یحت درک مسرئله از ديردگاه طررف مقابرل توجره بره
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چه فنوني نياز دارد .فنون تمراس چشرمي ،گروش دادن فعرال و
بازخورد فراخور آموزش داده شد و از افراد خواسته شد كه پس از
بهكارگيري اين فنون ،پيامد به كار بردن آنها را در رفتارهايشان
بنويسيد و پسازاين آنها را براي همديگر بازگو كنند.
جلسه هشتم .تمركز اين جلسه برر تقويرت همردلي و شريوه
پاسخدهي به آن خواهد بود .نخست از افراد خواسته شد كه پيامد
كاربرد فنون همدلي را توضريح داده و شرر دهنرد كره همردلي
چگونه تقويت ميشود.
جلسه نهم .از افراد خواسته شد همدليهاي بهكاربرده خود را
توضيح دهند و سسس ،از آنها به همدليهاي همرديگر برازخورد
دهند و احساسات خود را در برابر همدليهاي همديگر بيان كنند
و توضيح دهند برراي ايرنكره برا ديگرران همردلي كننرد بايرد
چهكارهايي انجام دهند.
جلسه دهم .در پايان جلسه جمعبنردي پايراني انجرام شرد و
پسآزمون گرفته شد.
جلسات آموزش مبتنی بر دیدگاهگیرری اجتمرا ی
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مسررا ل درون و برررونگروهرري (زنانه/مردانرره كررردن مسررا ل و
شناخت نقش هيجانات در ديدگاهگيري اجتماعي)
جلسه ششم .تأكيد دوبراره برر جمرعآوري اطالعرات دقيرق
مرتبط با موضروس از طريرق مشراهده ،گروش دادن ،پرسريدن و
تفسير رفتارهاي غيركالمي و تکلي خانگي.
جلسه هفتم .بررسي تکلي خانگي جلسه قبل ،تأكيد بر باال
بردن تحمل ابهام و افزايش توانايي تأخير در قضراوت ،افرزايش
توانايي ساخت فرضيات مختلر  ،داشرتن انگيرزه و اسرتقامت و
پايداري براي نشان دادن ديدگاه گيري ،افزايش تمايل به ادامره
ديدگاهگيري و ادامه آن حتي در شرايط سخت و چالشبرانگيز.
جلسه هشتم .يادآوري اينکه يک رفتار واحد ممکن اسرت در
شرايط مختل و افراد مختل  ،متفاوت تفسير شرود .احتررام بره
تفاوتها ،پيشبيني مسا ل تعارضزاي احتمالي به دليرل تفراوت
در ديدگاه .ادراک مفهوم ديدگاهگيري اجتمراعي و ارتبراب آن برا
روابط بين فردي موفق و تکلي خانگي.
جلسه نهم .بررسي تکلي خانگي جلسه قبل ،بررسي عوامل
فردي و محيطي تأثيرگذار بر ديدگاهگيري اجتماعي ،جمرعبنردي

یافتهها
دادههاي مربروب بره متريرهراي جمعيرت شرناختي در جردول 1
ارا هشده است.

جدول  .3توزیع فراوانی و درصد متغیرهای جمعیت شناختی
گروه كنترل
گروه ديدگاهگيري اجتماعي
گروه همدلي
متريرهاي جمعيت شناختي
درید
فراواني
درید
فراواني
درید
فراواني
13/33
2
22/25
5
13/3
2
 13سال
51
2
51
2
53/3
1
 15سال
سن دانشآموز
52/5
5
33/33
5
33/33
5
 15سال
111
15
111
15
111
15
كل
13/3
2
1
1
13/3
2
15
22/5
5
33/3
5
22/5
5
15
22/5
5
22/5
5
22/5
5
12
13/3
2
33/3
5
21
3
15
معدل تحصيلي
13/3
2
2/5
1
13/3
2
11
2/5
1
1
1
1
1
11
111
15
111
15
111
15
كل

توزيع نمرات در متريرهاي تحقيق طبيعي بود .لذا در ادامه برراي
بررسي اين فرض كه بين اثربخشي آموزش همدلي برا آمروزش
مبتني بر ديدگاهگيري اجتماعي بر هوش هيجاني نوجوانان داراي
قلدري سايبري تفاوت وجود دارد از تحليل واريرانس برا انردازه-
گيري مکرر و آزمون تعقيبي بنفروني استفاده شد كه نترايج آن
در ذيل آمده است.

جدول  1توزيع فراواني و درید متريرهاي جمعيت شرناختي
شامل سن و معدل تحصيلي دانشآموزان را نشران مريدهرد .در
جدول شماره  5ميانگين و انحراف معيرار ابعراد هروش هيجراني
افراد نمونه گروه آزمايش و كنترل به تفکيرک مراحرل سرنجش
آمده است.
توزيع طبيعي متريرها برا آزمرون شراپيرو-ويلرک بررسري و
سطح معنيداري در آزمون فودالذكر از  1/15بزرگترر برود لرذا
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مطالب گفترهشرده و آمرادهسرازي مخاطبران جهرت اتمرام دوره
آموزشي.
جلسه دهم .جمع بندي مطالب طر شده در جلسات گذشرته،
ارزيابي تکالي انجامشده و دادن امتياز مشاركت به افراد نمونره،
تأكيد بر لزوم حفظ مهارتهاي آموختهشده از طريق انجام آنها
در خارج جلسات و در طول زنردگي و پاسرخ دادن بره سرؤاالت
احتمالي و اجراي پسآزمون و تقدير از افراد شركتكننده.
روش آماری :در اين تحقيق از آمار تویريفي (ميرانگين و
انحراف معيار) و از آمار استنباطي (تحليل واريانس با اندازهگيري
مکرر و آزمون تعقيبي بنفروني) اسرتفاده شرد .نررمافرزار تحليرل
دادهها  SPSSنسخه  25بود.

مجله تحقیقات لوم رفتاری
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كنترل
1/121

پسآزمون

11/13

21/33

11/25

1/512

1/555

1/211

پيگيري

11/15

21/25

11/21

1/511

1/535

1/252

پيشآزمون

12/51

12/25

12/33

1/113

1/111

1/113

پسآزمون

15/11

13/33

12/55

1/151

1/113

1/312

پيگيري

15/53

13/25

12/51

1/122

1/223

1/252

پيشآزمون

12/21

12/21

12/53

1/112

1/112

1/115

پسآزمون

12/21

15/55

12/25

1/211

1/525

1/235

پيگيري

12/53

15/51

12/21

1/252

1/115

1/211

پيشآزمون

35/15

35/15

35/13

1/512

1/512

1/512

پسآزمون

51/13

35/15

35/51

1/115

2/251

1/112

پيگيري

51/15

32/15

35/33

2/115

2/552

1/113

استفاده از هيجانات در حل مسا ل

ارزيابي هيجانات در خود و ديگران

ادراک و فهم هيجانات

جدول  .3نتایج تحلیل واریانس اندازهگیری مکرر بر ابعاد هوش هیجانی
متريرهاي وابسته
تنظيم هيجانات

استفاده از هيجانات در حل مسا ل

ارزيابي هيجانات در خود و ديگران

ادراک و فهم هيجانات

منابع تريير
عامل
گروه
عامل*گروه
عامل
گروه
عامل*گروه
عامل
گروه
عامل*گروه
عامل
گروه
عامل*گروه

آماره F
32/511
3/311
1/135
21/525
5/125
1/531
125/521
11/231
51/551
51/353
15/111
15/521

نتايج آزمون كرويت موچلي مقدار سطح معناداري برراي برر
ابعاد شناخت اجتماعي برابر  1/111بهدستآمده است .لذا فررض
كرويت رد ميشود .درنتيجه از فرض يکسان بودن واريانسهرا و
بهگونهاي دقيقتر شرب همگني مراتريس كوواريرانس اطمينران
حایل نشد و لذا تخطي از الگوي آماري  Fیورت گرفته است.
درنتيجه از آزمونهاي جايگزين بنابراين از آزمون محافظهكارانه
گرين هاوس-گيرز براي بررسري اثررات درون آزمرودني درمران
استفاده شد كه نتايج در جدول  3آمده است.
نتايج جدول  3نشان ميدهد كه آموزش همدلي برا آمروزش
مبتني بر ديدگاه گيري اجتماعي تفاوت معناداري را در سه مرحله

معنيداري
1/111
1/152
1/111
1/111
1/115
1/111
1/111
1/111
1/111
1/111
1/111
1/111

ضريب تأثير
1/525
1/132
1/212
1/515
1/221
1/215
1/551
1/551
1/251
1/555
1/532
1/555

توان آماري
1/111
1/512
1/151
1/111
1/153
1/115
1/111
1/111
1/111
1/111
1/111
1/111

انرردازهگيررري ابعرراد هرروش هيجرراني شررامل تنظرريم هيجانررات
( ،)p>1/111استفاده از هيجانات در حرل ( ،)p>1/111ارزيرابي
هيجانرررات در خرررود و ديگرررران ( )p>1/111و ادراک و فهرررم
هيجانات ( )p>1/111سه گروه ايجاد كرده است .در ادامه برراي
مقايسه دوبهدوي ميانگين تعديل مراحرل آزمرون (پريشآزمرون،
پسآزمون و پيگيري) ابعراد هروش هيجراني در جردول  5آمرده
است.
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جدول  .2میانگین و انحراف معیار هوش هیجانی گروه آزمایش و کنترل به تفکیک مراحل سنجش
انحراف معيار
ميانگين
مرحله سنجش
متريرهاي پژوهش
همدلي
ديدگاهگيري
كنترل
همدلي
ديدگاهگيري
1/121
1/125
11/21
11/21
11/53
پيشآزمون
تنظيم هيجانات

مجله تحقیقات لوم رفتاری
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جدول  .4نتایج آزمون تعقیبی بنفرونی بر ابعاد هوش هیجانی در مراحل پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری
متريرهاي وابسته
تنظيم هيجانات

ارزيابي هيجانات در خود و ديگران

ادراک و فهم هيجانات

جدول  .5مقایسهی زوجی با آزمون تعقیبی بنفرونی بهمنظور تعیین تأثیر روش مؤثرتر بر ابعاد
هوش هیجانی
گروه مبنا با گروه مقايسه

تفاوت ميانگين

معناداري

متريرهاي وابسته
تنظيم هيجانات

تفاوت (ديدگاهگيري و همدلي)

-1/211

1/111

تفاوت (ديدگاهگيري و كنترل)

*2/122

1/121

تفاوت (همدلي و كنترل)

*1/111

1/151

استفاده از هيجانات در حل مسا ل

تفاوت (ديدگاهگيري و همدلي)
تفاوت (ديدگاهگيري و كنترل)
تفاوت (همدلي و كنترل)

1/152
*1/511
*1/352

1/122
1/115
1/155

ارزيابي هيجانات در خود و ديگران

تفاوت (ديدگاهگيري و همدلي)

*1/352

1/112

تفاوت (ديدگاهگيري و كنترل)

*2/255

1/111

تفاوت (همدلي و كنترل)

*1/222

1/122

تفاوت (ديدگاهگيري و همدلي)

1/111

1/253

تفاوت (ديدگاهگيري و كنترل)

*3/133

1/111

تفاوت (همدلي و كنترل)

*1/155

1/115

ادراک و فهم هيجانات

معنادارتر از «تفاوت ميانگين پسآزمون و پيگيري» است كه اين
نشاندهنده آن است كه آمروزش همردلي و آمروزش مبتنري برر
ديرردگاهگيررري اجتمرراعي بررر ابعرراد هرروش هيجرراني در مرحلرره
پسآزمون تأثير داشته است و اين تأثير معنادار در مرحله پيگيري
تداوم داشته است .همچنين ازآنجراييكره نترايج برهدسرتآمرده
مشخص نکرده است كه تأثير ايجادشده در مرحله پسآزمرون و
پيگيري مربوب به كدام روش درماني بوده است يا اينکره كردام
روش درماني اثربخشتر بوده است .لذا در ادامره برراي بررسري

بهمنظور مشخص نمودن اينکه ابعاد هوش هيجاني در كدام
مرحله باهم تفاوت معنيداري دارند از آزمون تعقيبي برن فرونري
استفاده شد كه به مقايسه دوبهدو ميانگينها پرداخته شده اسرت.
جدول  2نشان ميدهد كه آموزش همدلي و آمروزش مبتنري برر
ديدگاهگيري اجتماعي بر ابعاد هوش هيجراني در هرر دو مرحلره
پسآزمون و پيگيري تأثير معنيداري داشته است .همانطور كره
نتايج جدول نشان ميدهرد «تفراوت ميرانگين پريشآزمرون برا
پسآزمون» و «تفاوت ميانگين پيشآزمون با پيگيري» بيشرتر و
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استفاده از هيجانات در حل مسا ل

ميانگين تعديلشده
11/51
پيشآزمون
11/25
پسآزمون
11/51
پيگيري
12/33
پيشآزمون
13/53
پسآزمون
13/51
پيگيري
12/51
پيشآزمون
15/51
پسآزمون
15/51
پيگيري
35/11
پيشآزمون
35/53
پسآزمون
35/52
پيگيري

تفاوت مراحل
پيش آزمون-پس آزمون
پيش آزمون-پيگيري
پس آزمون-پيگيري
پيش آزمون-پس آزمون
پيش آزمون-پيگيري
پس آزمون-پيگيري
پيش آزمون-پس آزمون
پيش آزمون-پيگيري
پس آزمون-پيگيري
پيش آزمون-پس آزمون
پيش آزمون-پيگيري
پس آزمون-پيگيري

تفاوت ميانگين
*-1/125
*-1/111
1/125
*-1/211
*-1/125
1/133
*-2/111
*-1/133
1/125
*-2/555
*-2/333
1/111

معنيداري
1/111
1/111
1/252
1/111
1/111
1/515
1/111
1/111
1/252
1/111
1/111
1/515

مجله تحقیقات لوم رفتاری
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تفاوت اثربخشي آموزش همدلي و آموزش مبتني بر ديدگاهگيري
اجتماعي بر ابعاد هروش هيجراني از آزمرون تعقيبري برنفرونري
استفادهشده است كه نتايج در جدول  5آمده است.
با توجه به جدول  5نترايج نشران داد كره تفراوت ميرانگين
آموزش مبتني بر ديدگاهگيري اجتماعي با گروه كنترل بيشرتر از
تفاوت ميانگين آموزش همدلي با گرروه كنتررل اسرت كره ايرن
نشاندهنده آن است كه آموزش مبتني بر ديدگاهگيري اجتماعي
اثربخشي بيشتري بر افزايش ابعاد هوش هيجاني دارد .درنتيجره
فرضيه پژوهش مبني بر اينکه بين اثربخشي آموزش همردلي برا
آموزش مبتني بر ديردگاه گيرري اجتمراعي برر هروش هيجراني
نوجوانان داراي قلدري سايبري تفاوت وجود دارد تا يد شد.
بحث و نتیجهگیری
هدف از پژوهش حاضر مقايسره اثربخشري آمروزش همردلي برا
آموزش مبتني برر ديردگاهگيرري اجتمراعي برر هروش هيجراني
نوجوانان داراي قلدري سايبري بود .نتايج نشان داد هر دو درمان
مذكور در مرحله پسآزمون و پيگيري نسربت بره گرروه كنتررل
اثربخشي معناداري بر هروش هيجراني نوجوانران داراي قلردري
سايبري اعمال كردند .همچنين ،آموزش مبتني بر ديردگاهگيرري
اجتماعي نسبت به آمروزش همردلي در بهبرود هروش هيجراني
مؤثرتر بود .بر اساس نتايج پژوهش حاضر ،مريتروان گفرت كره
آموزش مبتنري برر ديردگاهگيرري اجتمراعي و آمروزش همردلي
ميتوانند به عنوان يک شيوه درماني براي بهبود هوش هيجراني
نوجوانان داراي قلدري سايبري در محيطهاي آموزشي و درماني
به كاربرده شوند .پژوهشي كه نشران داده باشرد برين اثربخشري
آموزش همدلي با آموزش مبتني بر ديردگاهگيرري اجتمراعي برر
هوش هيجاني نوجوانان داراي قلدري سايبري تفاوت وجود دارد
در پيشينه پژوهش وجود ندارد؛ اما اين نتيجه بهدستآمرده مري-
تواند با نتايج تحقيقات نظام و رضايي ( )55و طراهر و همکراران
( )55كه با محوريت همدلي انجام شدهاند و اثربخشي آمروزش-
هاي مبتني بر همدلي را نشان دادهاند همسويي ميتوانرد داشرته
باشد .در تبيين اين نتيجه بهدستآمرده مريتروان گفرت كره برا
آموزش مهارت بين فرردي همردلي فررد مريآمروزد كره برراي
شناسايي و پاسخدهي به حالتهاي ذهني ديگران توانمند شود و
ظرفيت بنيادي خود را در تنظيم روابط و حمايت از فعاليرتهراي
مشترک و انسرجام گروهري بهبرود بخشرد .همرين امرر نيرروي
برانگيزاننده رفتارهاي اجتماعي و رفتارهايي ميشود كه انسرجام
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گروهي را در پي خواهد داشت ( .)52وقتي رفتارهاي اجتمراعي و
انسجام گروهي در فرد تقويت شود كمتر به آزار و اذيت ديگرران
ميپردازد و سعي ميكند برا درک هيجانرات و احساسرات آنران
بيشتر سعي در درک هيجانات و احساسات آنان خواهد داشرت و
رفتارهاي قلدرانه به ويرژه در فضراي مجرازي را كمترر مرتکرب
ميشود .همچنين همدلي اجازه برقراري تماس مرؤثر برا محريط
اجتماعي پيرامون را به فرد ميدهد ،كمک بره ديگرران را برراي
فرد تسهيل و از وارد آوردن آسيب به افراد چه بهیورت حضوري
و چه بهیورت مجازي و آنالين جلوگيري ميكنرد .لرذا منطقري
است كه گفته شود آموزش همدلي بر هوش هيجراني نوجوانران
داراي قلدري سايبري مؤثر است.
در تبيين اثربخشي آموزش مبتني بر ديدگاهگيري اجتمراعي
بر هوش هيجاني نوجوانان داراي قلدري سايبري ميتوان گفرت
كه هوش هيجاني نهتنها بر ويژگيهراي فرردي نوجوانران قلردر
همچون منحصربهفرد بودن ،دعوا كردن يا فررار كرردن ،قردرت
داشتن ،دلبستگي نداشتن ،ترک تحصيل كردن مؤثر بوده بلکه بر
پوياييهاي گروه آنها همچون تعلق بره گرروه داشرتن ،مقصرر
بودن ،انتقام گرفتن ،مرورداحترام قا رل نشردن ،جايگراه و مقرام
نداشتن را نيز بهبود ميبخشد ( .)55با آموزش ديدگاهگيري مي-
توان چنرين مشرکالتي را در نوجوانران داراي قلردري سرايبري
كاهش داد .چراكه فردي كه توانايي ديردگاهگيرري اجتمراعي را
آموزش ميبيند ميتواند از ايرن راهبررد برراي ايجراد و تقويرت
پيوندهاي اجتماعي خود با ديگران استفاده كند ( .)51وقتي فررد
ياد بگيرند كه ديدگاه ديگران را درک كند و تفاوتهاي بين خود
و ديگران را بشناسد و رفترار آنران را در موقعيرتهراي مختلر
پيشبيني كند ميتواند هوش هيجاني خود را ارتقاء دهد .چراكره
اين نوس هوش يعني هوش هيجاني ،حاكي از نوس درک ديگرران
يعني آگاهي يافتن از احساسات افراد پيرامرون ماسرت .وقتري از
احساسات ديگران آگاهي داشته باشيم اين آگاهي به فرد كمرک
ميكند كه رفتارهاي قلدرانه كمتري چه بهیورت فيزيکي و چره
بهیورت سايبري نسبت به ديگران ابراز دارد .لذا منطقري اسرت
كه گفته شود آموزش مبتني بر ديدگاهگيري اجتماعي برر هروش
هيجاني نوجوانان داراي قلدري سايبري مؤثر است.
از سوي ديگر ،در تبيين اثربخشي بيشتر آموزش مبتنري برر
ديدگاهگيري اجتمراعي نسربت بره آمروزش همردلي برر هروش
هيجاني نوجوانان داراي قلردري سرايبري مريتروان گفرت كره
ديدگاهگيري اجتماعي يکي از مهارتهاي ضروري براي برقراري
روابط اجتماعي فرد با ديگران است كره ريشره در توانراييهراي
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شناختي دارد .وقتي فرد تحت آموزش ديدگاهگيري قرار ميگيرد
افزون بر يادگيري مهارت همدلي ،ياد خواهد گرفت كه سوگيري
شناختي و انتظارات غيرمنطقي خود از ديگرران را كراهش دهرد،
تعارضات بين فردي خود با ديگران را بهخوبي و موفقيتآميز حل
كند .وقتي فرد اين توانايي را كسب ميكند ميتواند خود را جاي
ديگران قرار دهد و ميتوانرد درک كنرد كره موقعيرتهرا برراي
شخص ديگر به چه یورت است و اينکه ميتواند خرود را جراي
فرد ديگر تصور كند كه چگونه آن شرخص ازلحراظ شرناختي و
هيجاني به موقعيت پاسخ ميدهرد ( .)51وقتري فررد بره چنرين
توانمندي از درک ديگران و پريشبينري رفترار آنران برهیرورت
شناختي ميرسد بيشتر خود را همدل با آنان مريدانرد و از برروز
رفتارهاي قلدرانه نسبت به آنان اجتناب ميكند .از سروي ديگرر
همدلي تنها همراهي كردن عاطفي و هيجاني با ديگرران اسرت،
اما ديدگاهگيري شناختي عالوه بر اين همدل بودن ،اين امکان را
به فرد ميدهد كه خود را جاي آنان بگذارد و همين پا در كفرش
ديگران گذاشرتن باعرث مريشرود كره از آسريب زدن بره آنران
جلوگيري كند ( .)21اين داليل ميتواند توجيهكننرده ايرن نکتره
باشد كه چرا آموزش مبتني بر ديدگاهگيري اجتماعي نسربت بره
آموزش همدلي بر بهبود هوش هيجاني نوجوانران داراي قلردري
سايبري اثربخشتر است.
مطالعه حاضر داراي محدوديتهايي است كه در نتيجهگيري
و تعميم نتايج بايد به آن توجره شرود .يکري از محردوديتهراي
مطالعه حاضر اين بود كه اجراي آن بر روي دانشآمروزان دخترر
دوره اول متوسطه شهر بوشهر تعميم نتايج را با دشواري مواجره
ميكند .به عالوه ،در مطالعه حاضر پيگيري بلندمدت درمان بعرد
از آموزش روانشناختي وجود نداشت و پيگيري آن كوتاهمدت (1
ماه پس از مداخله) بود .اطالعات و دادههاي مربوب به متريرهاي
پژوهش از طريق خودگزارشدهي شركتكننردگان و بره وسريله
پرسشنامه جمعآوري شرد كره ايرن شريوه تحرت ترأثير عوامرل
تأثيرگذار مثل گرايش پاسخدهندگان به ارا ه پاسخ جامعره پسرند
ميباشد .پژوهشهاي مشابه در ديگرر شرهرها و فرهنر هراي
ديگر بر روي دانشآموزان ساير شهرها نيز اجررا شرود ترا نترايج
پژوهشهاي انجامشده باهم قابلمقايسه باشد .اقدام به پژوهش-
هاي كاربردي با موضوعاتي مشابه در زمينه تأثير آموزش همدلي
با آموزش مبتني بر ديدگاه گيري اجتمراعي برر سراير مشرکالت
نوجوانان داراي قلدري سرايبري ماننرد پرخاشرگري ،ترابآوري،
تحمل پريشاني ،اختالالت كنترل تکانره ،اضرطراب و افسرردگي
یورت گيرد .انجام پژوهشهاي در مورد مقايسه آموزش همدلي
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با آموزش مبتني بر ديدگاهگيري اجتمراعي برا سراير روشهراي
درماني مانند درمان شرناختي-رفتراري ،درمران تعهرد-پرذيرش،
درمان شفقت به خود و غيره ميتواند نتايج اثربخشي را بر بهبود
مشکالت نوجوانان دختر داراي قلردري سرايبري در پري داشرته
باشد .عالوه بر استفاده از ابزارهاي خود گزارشدهي كره امکران
سوگيري در آنها محتمل است پيشنهاد ميشود كه از روشهاي
پژوهشي ديگر مانند مصاحبه و مشاهده براي سنجش اين مترير
استفاده شود تا سوگيريها به حداقل كاهش يابد.
بر اساس اين نتيجه بهدستآمرده بره روانشناسران تربيتري،
مشاوران تحصيلي و مسئولين سازمان آموزشوپررورش پيشرنهاد
ميشود براي كاهش مشکالت هيجاني نوجوانران داراي قلردري
سايري با برگزاري كارگاههاي شناختي و هيجاني مانند آمروزش
همدلي با آموزش مبتني بر ديدگاه گيري اجتماعي بره نوجوانران
داراي قلدري سايبري كمک كنند تا ضمن همدلي برا ديگرران و
درک آنها در موقعيتهاي مختل از قلدري سايبري نسبت بره
افراد ديگر اجتناب كنند .لذا ميتوان از آموزش همدلي با آموزش
مبتني بر ديدگاه گيري اجتماعي به عنوان مداخالتي غيرداوريري،
راحت ،در دسترس و كمهزينه براي درمان مشرکالت نوجوانران
داراي قلدري سايبري استفاده كرد .با توجه بره يافترههراي ايرن
پژوهش مبني بر اثربخش بودن آموزش همدلي با آموزش مبتني
بر ديدگاه گيري اجتماعي بر افزايش هروش هيجراني نوجوانران
داراي قلدري سايبري ،پيشنهاد ميشود اين آموزشها برهعنروان
يک بسته آموزشي مهارت زنردگي در عصرر جديرد متناسرب برا
پيشرفت فناوريهاي نوين همچون شبکههاي اجتماعي مجازي،
از سوي سازمان آموزش وپرورش موردتوجه قرار گيررد .الزم بره
گفتن است نوجواناني كه در آموزش همدلي با آموزش مبتني برر
ديدگاه گيري اجتماعي بر روي نوجوانان داراي قلردري سرايبري
شركت داشتند ،با نشان دادن استقبال زياد براي شرركت در ايرن
جلسات ،مصراً خواستار ادامه جلسات بودند و اظهار ميداشتند كه
مايلاند اين مداخالت را به ديگران معرفي كنند .لذا با توجره بره
استقبال اين آموزشها از سوي نوجوانران بره مردارس پيشرنهاد
ميشود از اين برنامههاي آموزشري كره محوريرت ایرلي آنهرا
ايجاد همردلي فررد برا ديگرران اسرت برهعنروان يرک فعاليرت
فودبرنامهاي در مدارس براي كمک به كاهش رفتارهاي آسيب-
زاي نوجوانان در فضاي مجازي بهويژه در شبکههراي اجتمراعي
مجازي مانند واتساپ ،فيسبوک ،اينستاگرام و غيره استفاده كنند.
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