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.. اجتماعی-اثربخشی آموزش ترکیبی تئوری ذهن و برنامه چهار عاملی همدلی بر خود اثرمندی هیجانی

Abstract
The purpose of this research
is effectiveness of combined
training mind theory and four-factor
empathy program of emotionalsocial self-efficacy and bullying in
students
of
governmental
elementary schools for boys. The
research is Quasi- trial (pre-test and
post- test plan with control group).
Statistical population of research
includes all boy students who are
studying in elementary school (2nd
grade) in district 4 of Tehran, in the
school year 2014-15. Two schools
are randomly selected from district
4 of Tehran; a sample of 20 students
is considered as test group and 20
students as control group and is
totally 40 students. Morris children
and
juvenile
self-efficacy
questionnaire (2001) and Illinois
Bully Scale (2001) and empathy
questionnaire- children analysis was
used for data collection. The
students with lower empathy and
emotional-social self-efficacy and
high bully were selected and they
passed the combined training of
mind theory and four-factor
empathy program for 10 sessions
each for 1 hour. The data is
analyzed
through
covariance
method. The results represent the
significant effect. The test group
exposed more emotional-social selfefficacy and low bully, compared to
control group.
Keywords: Theory of mind, FourFactor
empathy
Program,
Emotional- Social Self- Efficacy
and Bullying.

چکیده
 بررسی اثربخشی آموزش،هدف از پژوهش حاضر
ترکیبی تئوری ذهن و برنامه چهار عاملی همدلی بر خود
 اجتماعی و قلدری در دانش آموزان-اثرمندی هیجانی
 روش تحقیق نیمه.مدارس ابتدایی پسرانه دولتی می باشد
آزمایشی از نوع طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه
 جامعه آماری تحقیق شامل کلیه دانش.کنترل می باشد
 تهران که در4 آموزان پسر مقطع ابتدایی (دوره دوم) منطقه
 ابتدا از. مشغول به تحصیل بودند1393/94 سال تحصیلی
 دو مدرسه،تهران4 بین مدارس ابتدایی دولتی پسرانه منطقه
 سپس به طور تصادفی یک،به طور تصادفی انتخاب شدند
 به عنوان گروه،مدرسه به عنوان گروه کنترل و یک مدرسه
 نفر گروه22  نفر گروه آزمایش و22 آزمایش باحجم نمونه
 برای گردآوری داده ها از پرسشنامه خود.کنترل انتخاب شد
) و مقیاس2221(اثرمندی کودکان و نوجوانان موریس
.) و پرسشنامه همدلی استفاده شد2221(قلدری ایلی نویز
پس از آنکه دانش آموزان با همدلی پایین و خود اثرمندی
 برای، انتخاب شدند، اجتماعی پایین و قلدری باال-هیجانی
 آموزش ترکیبی،ساعته1 جلسه12  طی،افراد گروه آزمایش
 جهت.تئوری ذهن و برنامه چهارعاملی همدلی ارائه شد
تحلیل داده ها ازتحلیل کواریانس استفاده شد و نتایج حاکی
 چنانکه افراد گروه.از تاثیر معنی دار آموزش می باشد
- آزمایش در مقایسه باگروه کنترل از خود اثرمندی هیجانی
. برخوردار بوده اند،اجتماعی باالتر و قلدری پایین تری

-خود اثرمندی هیجانی، همدلی، تئوری ذهن:واژگان کلیدی
 قلدری،اجتماعی
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مقدمه:
1

قلدری در مدرسه به عنوان یکی از رفتارهای مشکل ساز دوران کودکی و
مشخصه اصلی قلدری ،عدم توازن قدرت است و در قالب رفتارهای جسمانی ،کالمی
و ارتباطی پدیدار می شود .اگرچه جنبه ی جسمانی قلدری مانند هل دادن ،لگد زدن
یا کتک کاری ،آشکارتر است اما شکل های دیگر آن نیز مانند اسم گذاشتن روی
دیگران ،تمسخر آن ها یا پخش شایعات و داستان های غیر منصفانه و بی اساس ،در
حال افزایش است .متاسفانه شکل مجازی قلدری نیز در قالب عکس گرفتن با تلفن
همراه یا دادن پیامک های زشت و توهین آمیز ،دیده می شود .البته کودکان یا
نوجوانان ،گاهی با هم دعوایشان می شود و کتک کاری می کنند یا حرف های زشت
به یکدیگر می زنند اما این کارها ،ضمن سرگرمی و بازی رخ می دهد .اگر این رفتار
ها ،حالت دائمی ،همیشگی و تهدید آمیز پیدا کنند ،معموال متوجه افرادی می شود که
نمی توانند از حق خودشان دفاع کنند(بلک ،2وینلز3و واشنگتن .)2212،4دانش آموزانی
که رفتارهای قلدرانه دارند ،دارای بهره همدلی پایینی هستند و کمتر احساسات و
عواطف مقابل را که شخص قربانی است ،درک می کنند .در این افراد سطح وجدان
نیز پایین تر است (سکول 5و فارینگتون  )2215 ،و به همین دلیل ،مستعد انزوای
اجتماعی نیز هستند .البته قلدری تنها موجب آسیب رساندن به دیگران نمی شود ،بلکه
آسیب به خود نیز در این افراد باال است(ایوبی ،نظرزاده ،بیدل و همکاران .)1392 ،در

این میان ،مفهوم خود اثرمندی به عنوان یکی از مبانی نظریه شناختی –اجتماعی
بندورا  ،در جنبه اجتماعی خود ،مستلزم برآورده کردن معیارها در زمینه ها و ارتباط
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نوجوانی ،توجه پژوهشگران حیطه روانشناسی تربیتی را به خود معطوف ساخته است.

٧۴
اثربخشی آموزش ترکیبی تئوری ذهن و برنامه چهار عاملی همدلی بر خود اثرمندی هیجانی -اجتماعی..

های اجتماعی (خود اثرمندی اجتماعی )1و در جنبه هیجانی خود ،نیازمند توانایی
کنترل و مدیریت هیجان ها و افکار منفی است(خود اثرمندی هیجانی .)2براساس
قلدر ،پایین است .آموزش های مناسب از همان دوران کودکی ،می تواند از انفعال فرد
دربرخورد با فشارهای مختلف زندگی ،پیشگیری کند ،زیرا افراد ناچارند با رویدادهای
انتقالی بسیاری از نظر بیولوژیک ،تحصیلی ،هیجانی و اجتماعی روبرو شوند .در
پژوهش حاضر ،نیز بر روی آموزش ترکیبی تئوری ذهن و برنامه چهار عاملی همدلی
برای کاهش قلدری و افزایش خود اثرمندی اجتماعی-هیجانی ،تمرکز شده است.
تحول درک اجتماعی افراد می تواند نتیجه تحول نظریه ذهن 5در آن ها باشد.
باشد .اگر افراد درک کنند که درک آن ها از جهان می تواند متفاوت از واقعیت آن
باشد ،می توانند متوجه باورهای اشتباه خود شده و تالش کنند تا باور خود را مطابق با
حقیقت بیرونی ،تغییر دهند(ولمن  ،لین  ،البونتی و اولسون .)2211 ،9بنابراین تئوری
تئوری ذهن می تواند به واسطه ادراک پذیرش اجتماعی ،سازگاری اجتماعی را افزایش
دهد(فیاس 12و گراس پویس )2212 ،11و قابلیت افزایش ادراک عاطفی و هیجانی را
نیز به همراه دارد (لین ،و لمن ،اواسون و همکاران .)2212 ،در بخشی از برنامه
آموزشی تئوری ذهن نیز برروی تشخیص حاالت هیجانی چهره دیگران ،دالیل و
باورهای ایجادکننده هیجان تمرکز می شود .به نظر می رسد تا زمانی که افراد به این
سطح از تئوری ذهن ،نرسیده باشند ،انتظار همدلی از آن ها منطقی نباشد زیرا دو عنصر
1
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پژوهش کنستانتینوس 3و ایرنی ،)2212( 4خود اثرمندی در غالب زمینه ها در افراد
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مهم همدلی عبارتند از سهیم شدن در حالت هیجانی فرد دیگر و توانایی شناختی دیدن
دنیا از دیدگاه فرد دیگر(میتسوپولو 1و جیووازلیا ،2215 ،2بالکونی 3وکاناوسیو.)2214 ،4
افراد دارد (وایمر ،5سالکوئیست

و بولنیک 2212 ،؛کاندیدا 2214 ،؛رضایی

میرحصاری ،حسن زاده ،غباری بناب و شیخ محمدی.)1393 ،
همدلی با کارکردهای اجرائی پایین در ارتباط است که می تواند موجب اختالل در
عملکرد اجتماعی ،هیجانی و شناختی فرد شود .کارکردهای اجتماعی -هیجانی مانند
انعطاف پذیری ،حل مسأله و خودگردانی ،نقش مهمی در شروع و تنظیم رفتار هدفمند
دارند(علی اکبری ،کاکوجویباری ،امیرآبادی و همکاران .)1392 ،وافراد دارای همدلی،
از خودکارآمدی ،مسئولیت پذیری ،رفتارهای جامعه گرا و خودتنظیمی عاطفی بیشتری
برخوردار هستند(کاش 9و گرینبرگ .)2211 ،12از طرفی ادراک باالتر افراد در تئوری
ذهن با قلدری پایین تر (شکور ،11جافی ،12بووز 13و همکاران .)2212 ،پرخاشگری
کمتر (امین یزدی ،کارشکی و کیافر )1392 ،و مشکالت هیجانی کمتر(هاشمی)1392 ،
رابطه دارد .با توجه به شواهد پژوهشی و نظرات ارائه شده در خصوص ارتباط تئوری
ذهن و همدلی و نتایج مثبت ادراک باالتر افراد در تئوری ذهن و همدلی ،پژوهش
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 .)2214براساس پژوهش ها نیز تئوری ذهن رابطه بسیار مستقیمی با توانایی همدلی

٧۶
اثربخشی آموزش ترکیبی تئوری ذهن و برنامه چهار عاملی همدلی بر خود اثرمندی هیجانی -اجتماعی..

حاضر در صدد پاسخ به این سؤال اصلی است که آیا آموزش ترکیبی تئوری ذهن و
برنامه چهارعاملی همدلی بر قلدری و خود اثرمندی هیجانی-اجتماعی ،تاثیر دارد؟

طرح پژوهش حاضر ،نیمه آزمایشی از نوع طرح پیش آزمون و پس آزمون با
گروه کنترل می باشد .در این تحقیق ،آموزش ترکیبی تئوری ذهن و برنامه چهار
عاملی همدلی متغیر مستقل و خود اثرمندی هیجانی-اجتماعی و قلدری دانش آموزان
به عنوان متغیر و ابسته در نظر گرفته شده است همچنین جنسیت ،دولتی بودن مدارس
و مقطع تحصیلی کنترل شده اند .غالب والدین دارای حداقل دیپلم می باشند جامعه
آماری تحقیق شامل کلیه دانش آموزان پسر مقطع ابتدایی (دوره دوم) منطقه  4تهران که
در سال تحصیلی  1393/94مشغول به تحصیل می باشند .ابتدا از بین مدارس ابتدایی
دولتی پسرانه منطقه  4تهران ،دو مدرسه به طور تصادفی انتخاب شدند ،سپس به طور
تصادفی یک مدرسه به عنوان گروه کنترل و یک مدرسه ،به عنوان گروه آزمایش
انتخاب شد .در هر مدرسه پرسشنامه های قلدری ،خود اثرمندی اجتماعی-هیجانی
برروی آزمودنی ها اجرا شد و پرسشنامه همدلی را نیز و الدین آنها پرکردند .آزمودنی
هایی که براساس نمره گذاری والدین ،دارای همدلی پایین بودند و درپرسشنامه های
قلدری ،نمره باال و در پرسشنامه خود اثرمندی اجتماعی -هیجانی نمره کمی آورده
بودند براساس نقطه برش میانگین جامعه مورد نظر ،انتخاب شدند .به این
ترتیب22نفردرگروه آزمایش و 22نفردرگروه کنترل قرار داده شدند .سپس 12جلسه
1ساعته آموزش ترکیبی تئوری ذهن و برنامه چهارعاملی همدلی برروی گروه آزمایش
صورت گرفت و قلدری و خود اثرمندی اجتماعی-هیجانی آزمودنی ها مجددا اندازه
گیری شد.
در این پژوهش ازسه پرسشنامه استفاده شد .برای سنجش میزان خود اثرمندی
هیجانی/اجتماعی

ازپرسشنامه

خود

اثرمندی

کودکان

و

نوجوانان

موریس((SEQ-C))2221استفاده شد .این پرسشنامه دارای 23ماده است که از 3خرده
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آزمون :خود اثرمندی ،اجتماعی ،خود اثرمندی هیجانی و خود اثرمندی تحصیلی
تشکیل شده و در مقیاس پنج نمره ای لیکرت ارزیابی می شود .روایی و پایایی این
محاسبه شده است .برای سنجش قلدری دانش آموزان از مقیاس قلدری ایلی نویز
()2221استفاده شد که دارای 1ماده و سه بعد قلدری ،زدوخورد و قربانی می باشد.
9گویه رفتار قلدری را می سنجد و 4گویه قربانی بودن

و 5گویه زدوخورد

راموردسنجش قرارمی دهد .اسپالگه و هولت )2221(1برای بررسی روایی مقیاس از
تحلیل عاملی و روایی همگرا و واگرا استفاده کردند و به منظور پایایی مقیاس مذکور
از روش آلفای کرونباخ استفاده کردند که این ضریب برای هریک از زیر مقیاس های
قلدری و زدوخورد و قربانی به ترتیب 2/و2/ 9و2/ 2بود .چالمه( )1392در پژوهش
خود روایی این مقیاس را با استفاده از روشهای تحلیل عوامل اکتشافی و تاییدی،
روایی همگرا و واگرا بررسی کرد .و همچنین پایایی این مقیاس با استفاده از سه
روش آلفای کرونباخ ،دونیمه سازی و بازآزمایی مورد بررسی قرار گرفت .نتایج
تحلیل عاملی با استفاده از روش مؤلفههای اصلی و چرخش و اریماکس نشان داد که
این مقیاس ،از  3عامل با عناوین قلدری ،زد وخورد و قربانی تشکیل شده است که
بیش از  1درصد از و اریانس کل را تبیین میکنند .روایی همگرای این مقیاس حاکی
از همبستگی رضایت بخشی بین ابعاد مقیاس قلدری ایلی نویز با نمره کل بود .برای
تعیین روایی همزمان مقیاس ،همبستگی ابعاد مقیاس قلدری با پرسشنامه پرخاشگری
بکار رفت که حاکی از همبستگی مطلوبی بود ( .)p <2/221ضرایب آلفای کرونباخ،
دونیمه سازی و بازآزمایی برای کل مقیاس و ابعاد آن بین  2/ 2تا  2/92نوسان
داشت .نتیجه نهایی اینکه فرم فارسی مقیاس قلدری ایلینویز ،از روایی و پایایی
مناسبی در جامعه ایرانی برخوردار است و میتواند در موقعیتهای پژوهشی ،تربیتی
و بالینی مورد استفاده قرار گیرد .روش نمره گذاری براساس شاخص 5درجه ای
ازنوع لیکرت()5-1صورت می گیرد .برای سنجش همدلی از پرسشنامه همدلی استفاده
1

Espelage &holt
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پرسشنامه توسط طهماسیان ()13 5برابر

صدم و آلفای کرونباخ آن  4صدم

٧٨
اثربخشی آموزش ترکیبی تئوری ذهن و برنامه چهار عاملی همدلی بر خود اثرمندی هیجانی -اجتماعی..

شد که دارای 11سوال است و در پژوهش ابوالقاسمی( )13ضریب اعتبار همسانی
درونی مقیاس بهره همدلی

2/به دست آورد .ضریب پایایی این مقیاس را2/ 2به

کرونباخ استفاده کرد و این ضریب را2/ 4به دست آورد .نمره گذاری آن براساس
مقیاس 4درجه ای()4-1از کامالدرست تا کامال غلط می باشد.
برنامه آموزشی تئوری ذهن شامل موارد زیر می باشد-1 :هیجانات(شادی ،غم،
خشم و ترس)-2آموزش هیجانات مبتنی برموقعیت-3 .آموزش میل-4.آموزش
باور(میل برآورده شده و باور درست)( ،میل برآورده نشده و باور درست)( ،میل
برآورده شده و باور غلط)( ،میل برآورده نشده و باور غلط)می باشد .در بخش اول که
آموزش هیجانات است ،تصاویری از چهره که حاالت هیجانی (شادی ،غم ،خشم و
ترس)را نشان می دهند به دانش آموزان ارائه می شود ،سپس از آنها خواسته می شود
هر یک از حاالت چهره را بیان کنند .در بخش دوم ،آموزش هیجانات مبتنی بر
موقعیت ،تصاویری که انواع موقعیت ها ی هیجانی را نشان می دهد به دانش آموزان
ارائه می شود و در باره آن توضیح داده می شود .سپس از آنان در مورد هیجان
شخصیت داستان سوال می شود .دانش آموز باید به این سوال که چرا شخصیت
داستان این احساس را داشته پاسخ گوید .در بخش آموزش میل ،یک مجموعه از
تصاویر ارائه می شود و داستان اتفاق افتاده در آنها شرح داده می شود .سپس در مورد
خواسته و میل شخصیت داستان پرسیده می شود .در بخش آخر که آموزش باور است،
تصاویری به دانش آموزان ارائه می گردد و داستان آن شرح داده می شود .سپس در
مورد باور شخصیت داستان سوال می شود و همچنین دانش آموزان باید به سوالی که
درمورد هیجان شخصیت داستان می شود ،پاسخ گویند(نقل از نقوی.)1391 ،
برنامه چهار عاملی همدلی براساس حیطه های یادگیری بلوم ارائه می شود
که عبارتند از :حیطه ی دانش افزایی و فهمیدن :معنای بی تفاوت بودن ،معنای
همدردی ،معنای همدلی و مهارت های موردنیاز برای همدلی رابیان کند ،آموزش داده
شد .درحیطه ی کاربستن :وقتی بی تفاوت هستیم ،چه می کنیم؟دیگران وقتی بی
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دست آورد .نقی زاده()1391برای آزمون اعتبار این پرسشنامه ازروش ضریب آلفای

٧٩
رویش روان شناسی ،سال پنجم ،شماره  ،2شماره پیاپی  ،15تابستان 1395

تفاوت هستند ،چه می کنند؟ وقتی همدردی می کنیم ،چه می کنیم؟ دیگران وقتی
همدردی می کنند ،چه می کنند؟ وقتی همدلی می کنیم ،چه می کنیم؟ دیگران وقتی
پرهیز از نام گذاری ،برچسب زدن و تشخیص گذاری ،آموزش داده شد .در حیطه ی
ارزشیابی :وقتی بی تفاوت هستیم چه احساسی داریم؟ وقتی دیگران نسبت به ما بی
تفاوت هستند ،چه احساسی پیدا می کنیم؟ وقتی همدردی می کنیم ،چه احساسی
داریم؟ وقتی دیگران باما احساس همدردی می کنند ،چه احساسی پیدا می کنیم؟ وقتی
همدلی می کنیم ،چه احساسی داریم؟ وقتی دیگران با ما احساس همدلی می کنند ،چه
احساسی پیدا می کنیم؟ کاربرد فنون ذکر شده در عامل قبل در رفتار های خود و
دوستانتان .در حیطه ی تحلیل و ترکیب :آیا الزم است بی تفاوت باشیم؟(تحلیل) ،کجا
باید بی تفاوت باشیم؟(ترکیب) ،آیا الزم است که همدردی کنیم؟(تحلیل) ،کجا باید
همدردی کنیم؟(ترکیب) ،آیا الزم است همدلی کنیم؟(تحلیل) ،کجا باید همدلی
کنیم؟(ترکیب) ،نتایج کاربردفنون گوش دادن ،انعکاس ،زبان بدن ،ابراز و جود ،پرهیز
از نام گذاری ،برچسب زدن و تشخیص گذاری را دررفتارهای خود و دوستان نام
ببرید( .تحلیل)ترکیب فنون در همدلی خود و دوستانتان چگونه رخ می
دهد(ترکیب)(سیف ،1392 ،وزیری و لطفی عظیمی.)1392 ،

یافته ها:
برای بررسی نتایج دربخش آمارتوصیفی به ارائه میانگین و انحراف استاندارد
پرداخته شده است و در بخش آمار استنباطی برای پاسخ به سواالت پژوهش از تحلیل
کواریانس چندمتغیره استفاده شد.
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همدلی می کنند ،چه می کنند؟ نقش گوش دادن ،انعکاس ،زبان بدن ،ابراز و جود،

٨٠
اثربخشی آموزش ترکیبی تئوری ذهن و برنامه چهار عاملی همدلی بر خود اثرمندی هیجانی -اجتماعی..

جدول  .1میانگین و انحراف استاندارد قلدری گروهها در پیش آزمون و پس آزمون

کنترل( )n=22آزمایش()n=22

متغیر

33/25 4/5

5/4

35/

پس آزمون

بر اساس اطالعات جدول  ،1میانگین "قلدری" گروه آزمایش ،در پس
آزمون( ،)33/25نسبت به پیش آزمون( ،)3 /35کاهش نشان میدهد ،درحالیکه این
تغییرات در گروه کنترل محسوس نیست.
جدول.2خالصه آزمون لوین جهت بررسی همگنی واریانس ها در متغیر قلدری

آماره  Fدرجه آزادی  1درجه آزادی  2سطح معناداری
2/5

1

2/12

3

چنانکه در جدول 2مالحظه میشود ،سطح معنیداری آزمون لوین بزرگتر
از  2/25است ،بنابراین فرضیه مساوی بودن واریانس ها تایید می شود.
جدول  .3نتایج تحلیل کواریانس جهت بررسی متغیر( قلدری)
مجموع

درجه

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

همپراش

22/22

1

22/22

گروه

122/2

1

122/2

خطا

324/1

3

کل

4 425

42

منبع تغییرات

/

نسبت F
1
13/

سطح

حجم

توان

معناداری

اثر

آزمون

2/21

2/ 5

2/95

2/21

2/2 1
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قلدری

M SD
M
پیش آزمون 3 /35 4/5 3 /45

SD
5/4

١١
رویش روان شناسی ،سال پنجم ،شماره  ،2شماره پیاپی  ،15تابستان 1395

چنانکه اطالعات جدول 3نشان میدهد ،با کنترل اثر پیش آزمون F ،گروه ،در سطح
 2/21معنیدار است ( .)F)1 ،3 ( =13/ ،P= 2/21این نتیجه بدان معنی است که بین
نمرات جدول 1حاکی از کاهش معنیدار نمرات "قلدری" دانشآموزان ،پس از مداخله
است و این در حالی است که تغییر نمرات در گروه کنترل محسوس نیست .از این
روی میتوان فرض صفر را در سطح  2/21رد کرده و با  99درصد اطمینان نتیجه
گرفت " آموزش تئوری ذهن و برنامه چهار عاملی همدلی موجب کاهش قلدری
دانشآموزان دارای همدلی پایین شده است .به طوری که میتوان گفت در حدود 2 /1
درصد از کاهش قلدری ،نتیجه مداخله میباشد.
جدول .4میانگین و انحراف استاندارد خود اثرمندی هیجانی -اجتماعی گروهها در
پیش آزمون و پس آزمون

کنترل

مؤلفهها
هیجانی
اجتماعی
کل

M

آزمایش
SD

M

SD

پیش آزمون 12/25

4/

14/5

12/ 5

4/

5/5 1 /95

پیش آزمون 22/35

4/

5/

پس آزمون
پس آزمون

21

22/

25/15 4/25

4/

5/2

پیش آزمون

32/

5/9

35/2

5/9

پس آزمون

33/ 5

5/

44/3

/2

یافتههای جدول 4نشان میدهد که نمرات پس آزمون هر دو متغیر "خود
اثرمندی هیجانی" و "اجتماعی" گروه آزمایش پس از مداخله افزایش داشته است ،و
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نمرات پس آزمون گروه کنترل و آزمایش تفاوت معنیداری وجود دارد .مقایسه

٢٢
اثربخشی آموزش ترکیبی تئوری ذهن و برنامه چهار عاملی همدلی بر خود اثرمندی هیجانی -اجتماعی..

این در حالی است که تغییر قابل توجه ای در نمرات گروه کنترل مشاهده نمیشود.
مقایسه نمره کلی "خود اثرمندی" نیز ،نتایج باال را تأیید میکند.

مؤلفهها
خود

F

درجه

درجه

سطح

آزادی1

آزادی2

معنیداری

اثرمندی

اجتماعی
خود

2/9

1

3

اثرمندی 3/3

1

3

2/2
2/2

هیجانی
سطح معنیداری  Fآماره لوین در هر دو متغیر بزرگتر از  2/25است .یعنی
تساوی واریانس خطای متغیر وابسته ،در هر دو مقیاس برقرار میباشد.
جدول  .6نتایج تحلیل کوواریانس چند متغیره جهت بررسی متغیر( خود اثرمندی)

درجه
اثرات

الندای
ویلکز

F

ازادی
فرض
شده

گروه

2/41

2 24/9

چنانکه اطالعات جدول

درجه
آزادی
خطا
35

توان
سطح

حجم

آزمون

معنیداری اثر
2/21

1 2/5

نشان میدهد ،با کنترل اثر پیش آزمون ،شاخص

الندای و یلکز در سطح  2/21معنیدار است، Wilks Lambda =2/41( .
،P= 2/21 ،F=24/9

2
 .)η = 2/5به عبارت دیگر میتوان ادعا کرد که دست کم
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جدول .5خالصه آزمون لوین جهت بررسی همگنی و اریانس خطاها در خود اثرمندی

٣٣
رویش روان شناسی ،سال پنجم ،شماره  ،2شماره پیاپی  ،15تابستان 1395

در یکی از خود اثرمندی های "هیجانی" یا "اجتماعی" بین گروه آزمایش و کنترل
تفاوت معنیداری وجود دارد .با توجه به معنیدار بودن اثر گروه ،جهت مشخص شدن
اریانس یک راهه بین آزمودنی به شیوه بونفرونی استفاده گردید ،در این شیوه برای
کنترل خطای نوع اول سطح معنیداری آزمون فرضیهها برابر با  2/225در نظر گرفته
شد (.)2/25÷2=2/225
جدول .7تحلیل کواریانس یک راهه بین آزمودنی جهت مقایسه خود اثرمندی
اجتماعی -هیجانی
منبع
تغییر

متغیر
خود

گروه

مجموع

مجذورات آزادی مجذورات

معنیداری اثر

اثرمندی

132/5

1

132/5

2/21 23/3

2/393

اثرمندی 159/2

1

159/2

2/21 44/

2/554

اجتماعی
خود

درجه

میانگین

F

سطح

حجم

هیجانی
خود
خطا

اثرمندی

224/4

اجتماعی
خود

اثرمندی 12 /21

3

5/

3

3/

هیجانی
خود
کل

اجتماعی
خود

اثرمندی

222 9

42

اثرمندی 114 9

42

هیجانی

چنانکه نتایج تحلیل جدول

نشان میدهد ،با کنترل اثر پیش آزمون و با احتساب

آلفای میزان شده بنفرونی( )2/225در هر دو متغیر ،یعنی "خود اثرمندی اجتماعی" و
"خود اثرمندی هیجانی" تفاوت معناداری بین گروه آزمایش و کنترل و جود دارد ،به
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اینکه تفاوتها مربوط به کدامیک از مؤلفههای "خود اثرمندی" است ،از آزمون و

۴۴
اثربخشی آموزش ترکیبی تئوری ذهن و برنامه چهار عاملی همدلی بر خود اثرمندی هیجانی -اجتماعی..

طوری که اطالعات جدول  4نیز نشان میدهد ،نمرات "خود اثرمندی اجتماعی و
هیجانی" دانشآموزان گروه آزمایش ،پس از مداخله به طور معنیداری افزایش یافته
همدلی بر خود اثرمندی هیجانی -اجتماعی دانشآموزان ابتدایی اثربخش بوده است.
اندازه اثر نیز حاکی از آن است که حدود  55/4درصد از افزایش "خود اثرمندی
هیجانی" دانشآموزان تحت تأثیر "آموزش ترکیبی تئوری ذهن و برنامه چهار عاملی
همدلی" بوده است .این درصد در خصوص "خود اثرمندی اجتماعی" برابر با 39/3
درصد برآورد شده است.

بحث و نتیجه گیری
خانواده و دست اندرکاران تعلیم و تربیت در مدرسه ،نقش مستقیمی در رشد
اجتماعی ،هیجانی و عاطفی فرزندان ایفا می کنند .با وجود آنکه مشاهده الگو های
مناسب در خانواده ،محیط های آموزشی یا در رسانه های مختلف ،می تواند به
سازگاری فرزندان کمک کند .اما پیچیدگی های جامعه دردوران حساس کودکی و
نوجوانی ،آموزش های مستقیمی را ایجاب می کند .افزایش آمار خشونت و
پرخاشگری در جامعه و ضعف افراد دارای رفتار های قلدرمابانه در شایستگی های
اجتماعی و هیجانی ،نیازمند توجه به مسائلی مانند پرورش و ارتقای حاالت ذهنی و
سطوح همدلی ،از همان دوران کودکی و نوجوانی است.
در بررسی اثربخشی آموزش ترکیبی تئوری ذهن و برنامه چهارعاملی همدلی
برقلدری ،نتایج جدول3حاکی از کاهش قلدری در دانش آموزان گروه آزمایش بوده
است و 2 /1درصد از کاهش قلدری در گروه آزمایش ،نتیجه مداخله می باشد .عمل
قلدری هنگامی رخ می دهد که فرد برخوردار از یک امتیاز جسمی ،ذهنی یا
روانشناختی ،یا برخوردار از امتیازهای دیگر بدون هیچ دلیل منطقی به شخص ضعیف
تر آسیب می رساند(بیرامی و عالئی .)1392،معموال شرمندگی یا احساس گناه در افراد
قلدر دیده نمی شود و به دنبال نشانه های ضعف و انفعال در دیگران برای سوءاستفاده
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است .بنابراین میتوان ادعا کرد که "آموزش ترکیبی تئوری ذهن و برنامه چهار عاملی

۵۵
رویش روان شناسی ،سال پنجم ،شماره  ،2شماره پیاپی  ،15تابستان 1395

کردن ،می گردند .نقطه مقابل همدلی ،خودشیفتگی است که در افراد قلدر دیده می
شود (ایمز،1رز 2و اندرسون .)222 ،3براساس دیدگاه شبیه سازی در تئوری ذهن ،افراد
نوعی نقش گیری یا فرایند شبیه سازی ،از این آگاه سازی برای استنباط حالت های
ذهنی سایر افراد ،استفاده کنند .توانایی شبیه سازی ،به افراد این امکان را می دهد که
تصور کنند اگر باورها و امیال دیگران را داشتند چگونه عمل می کردند؟ اگر افراد این
نکته را که اشخاص چگونه می توانند باور غلط داشته باشند را درک نکنند یا آن ها
درک نکنند که مردم اگر به آنچه می خواهند برسند ،احساس خوب و در غیر این
صورت ،احساس بدی دارند(میل) یا اطرافیان اعمال را به صورت عمدی انجام می
دهند یا نه(قصد)یا برای درک دو بازنمایی متفاوت از یک رویداد به طور همزمان
(فرابازنمایی) ناتوان باشند ،درزمینه تئوری ذهن عملکرد خوبی نخواهند داشت .به نظر
می رسد موارد مذکور در افراد داری قلدری در سطح باالیی نباشد و افراد قلدر
درارزیابی شناختی مجدد تکانه های بیرونی و شدت تکانه ها مشکل
دارند(بشرپور،مولوی،شیخی و همکاران .)1392،براساس پژوهش ها سطوح پایین
تئوری ذهن با قلدری (رنوف،4برندگن 5وسگین 2212،؛شکور ،جافی ،بووز و
همکاران2212،؛کاندیدا)2214،
عارفی)13 5،عملکرد

پرخاشگری

ضعیف

احقر)2211،کاهش رشد

ارتباطی

درتکالیف(غفاری

آشکار(رضویه،لطیفیان

و

احدی

و

بنی

جمالی

اخالقی و استدالل (لین ،و لمن ،اولسون و

همکاران)2212،رابطه دارد .از طرفی همدلی پایی نیز با تجاوز به دیگران رابطه دارد و
می تواند مجرم بودن در آینده را در نوجوانان پیش بینی کند(شکور،جافی ،بووز و
همکاران .)2212،بنابراین آموزش ترکیبی تئوری ذهن و برنامه چهار عاملی همدلی می
1

.Ames
.Rose
3
.Anderson
4
.Renouf
5
.Brendgen
6
.Seguin
2

Downloaded from www.frooyesh.ir at 10:46 IRDT on Wednesday September 14th 2016

به صورت درونگرایانه می توانند از حالت های ذهنی خودشان ،آگاه باشند و از طریق

۶۶
اثربخشی آموزش ترکیبی تئوری ذهن و برنامه چهار عاملی همدلی بر خود اثرمندی هیجانی -اجتماعی..

تواند با افزایش آگاهی هیجانی ،نمادگذاری هیجانی ،آگاهی از عاملیت در تجربه و
تغییر پردازش ها به دانش آموز قلدر کمک کند تا با کنترل هیجانات منفی خود
تعامالت سالم را جایگزین رفتار قلدری کنند .نتایج جدول ،حاکی از تاثیر مثبت

آموزش ترکیبی تئوری ذهن و برنامه چهار عاملی همدلی برخود اثرمندی اجتماعی –
هیجانی افراد گروه آزمایش است و  55/4درصد افزایش خود اثرمندی هیجانی و
39/3درصد ازخود اثرمندی اجتماعی ،تحت تاثیر آموزش بوده است .خود اثرمندی
اجتماعی با ادراک فرداز توانمندی خود دربرآورده کردن انتظارات اجتماعی و خود
اثرمندی هیجانی را با ادراک فرد از توانایی اش در مدیریت هیجان ها سروکار
دارد(موریس .)2222،1موفقیت کودکان و نوجوانان در چالش های بی شمار این دوره
از رشد ،به میزان خود اثرمندی آن ها بستگی دارد .خود اثرمندی ،سازه ای شناختی
است که درحیطه های مختلف اجتماعی ،هیجانی و تحصیلی با باور فرد برای مدیریت
تنیدگی های محیطی رابطه دارد(حسین چاری و کیانی .)13 ،خود اثرمندی هیجانی،
مبنای قابلیت هیجانی است(کرک،2اسکات 3وهاین .)222 ،4افراد با خود اثرمندی
هیجانی باال،خلق بهتر و روابط اجتماعی بهتری دارند(کرک،اسکات و هاین .)2211،لذا،
تئوری ذهن و برنامه چهارعاملی همدلی که جنبه شناختی همدلی را مورد توجه قرار
می دهد می تواند در این زمینه ،مورد توجه قرار گیرد .خود اثرمندی اجتماعی و خود
اثرمندی هیجانی ،مستلزم درک رفتار اطرافیان است .براساس دیدگاه پودمانی در تئوری
ذهن،آگاهی از حالت های ذهنی ،مستقل از دیگر جنبه های تحول شناختی است.
بنابراین درک حالت های ذهنی پنهان دیگران ،یک پودمان محسوب می شود که قابلیت
آموزش دادن و پرورش دارد(کازدین .)199 ،5پژوهش ها نیزحاکی از آن است که
1

.Muris
.Kirk
3
.Schutte
4
.Hine
5
.Kazden
2

Downloaded from www.frooyesh.ir at 10:46 IRDT on Wednesday September 14th 2016

درروابط با محیط و دیگران ،میزان سازگاری روانشناختی خود را باال برده و در نتیجه،

٨٧
رویش روان شناسی ،سال پنجم ،شماره  ،2شماره پیاپی  ،15تابستان 1395

سطوح باالتر تئوری ذهن با ادراک پذیرش اجتماعی (فیاس و گراس
بویس)2212،کفایت اجتماعی(بخشی بارزیلی و میکائیلی )1392،و کاهش مشکالت
کریملو)1392،رابطه دارد .همچنین همدلی باالتر ،باخودکارآمدی و مسوولیت پذیری
(گوتیرز،1اسکارتی 2و پاسکال )2211،3شایستگی اجتماعی (فروزانفر )1392،و
خودکنترلی باالتر (زارع)1392،رابطه دارد.
در پژوهش حاضر ،امکان پی گیری برای پژوهشگر و جود نداشت تا تاثیر
آموزش ترکیبی تئوری ذهن و همدلی را بر قلدری و خود اثرمندی اجتماعی -هیجانی
درطول زمان بررسی کند .از طرفی ،در بزرگساالن نیز ،ارتقای سطوح تئوری ذهن و
توانایی همدلی ،ضروری است و نمی توان ادعا کرد که با افزایش سن ،لزوما سطوح
تئوری ذهن و همدلی نیز افزایش می یابند .به نظر می رسد ،وجود برنامه های آموزشی
در این زمینه ها بر روی و الدین و معلمان مدرسه نیز ،بتواند تاثیرات مفیدی را از نظر
اجتماعی ،هیجانی و روانی برای فرزندان ،به همراه داشته باشد.

منابع
امین یزدی،سید امیر .کارشکی،حسین و سادات کیافر .)1392(،اثربخشی آموزش
نطریه ذهن بر کاهش پرخاشگری و افزایش توانایی نظریه ی ذهن در
کودکان پیش دبستانی ،پژوهش در سالمت روانشناختی ،دوره ،شماره
. - 2،4
ایوبی،عرفان ؛نظرزاده،میالد؛بیدل،زینب؛بهرامی،ابوالفضل؛تزوال،جعفر؛رحیمی،محسن و
دل پیشه،علی( .)1392شیوع قلدری،آسیب عمدی به خود و عوامل مرتبط
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هیجانی (هاشمی)1392،و افزایش همکاری (اسدی گندمانی،نسائیان،ادیب سرشکی و

٨٨
اثربخشی آموزش ترکیبی تئوری ذهن و برنامه چهار عاملی همدلی بر خود اثرمندی هیجانی -اجتماعی..

با آن در دانش آموزان پسر دبیرستانی،مجله اصول بهداشت روانی،سال
،15شماره .3 -3 ،1
(.)1392تاثیر آموزش نظریۀ ذهن بر ارتقاء همکاری،خویشتن داری و
قاطعیت کودکان پسر اتیستیک  -12ساله از دیدگاه معلمان ،فصلنامه
کودکان استثنایی ،سال ،13شماره .44-34 ،3
بشرپور،سجاد،مولوی،پرویز،شیخی،سیامک،خانجانی،سجاد،رجبی،مسلم،موسوی،سیدامی
ن( .)1392بررسی ارتباط شیوه های تنظیم و ابراز هیجان با رفتارهای
قلدری در دانش آموزان نوجوان .مجله دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.
شماره،3

.2 5-2

بگیان کوله مرز،محمد جواد .پژوهی نیا،شیما و رضازاده،بابک( .)1392اثربخشی
آموزش گروهی همدلی بر بهبود روابط بین شخصی و خود تنظیمی عاطفی
دانش آموزان دارای نشانه های  . ADHمجله روانشناسی مدرسه .دوره ی
.2شماره. -2 ،2
بخشی بارزیلی،محبوب و میکائیلی،عصمت( .)1392نظریه ذهن و رابطه آن با کفایت
اجتماعی در کودکان با نیازهای و یژه،تعلیم و تربیت استثنایی،شماره .12
5-11
بیرامی،منصور ؛هاشمی،تورج؛فتحی آذر،اسکندروعالئی،پروانه ( .)1391قلدری سنتی و
سایبری در نوجوانان دختر مدارس راهنمایی :نقش کیفیت ارتباط معلم-
دانش آموز .فصلنامه روانشناسی تربیتی .شماره  .2سال 152-1 5 .2
بیرامی،منصور و عالئی،پروانه( .)1392قلدری در مدارس راهنمایی دخترانه نقش شیوه
های فرزندپروری و ادراک از محیط عاطفی خانواده .روانشناسی مدرسه.
شماره.3 -5 .3
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اسدی گندمانی،رقیه.نسائیان،عباس.ادیب

سرشکی،نرگس

و

کریملو،مسعود

٩٩
رویش روان شناسی ،سال پنجم ،شماره  ،2شماره پیاپی  ،15تابستان 1395

چالمه،رضا( .)1392کفایت روانسنجی مقیاس قلدری ایلی نویز در دانش آموزان ایرانی:
بررسی روایی ،پایایی و ساختار عاملی .مجله روش ها و مدلهای روان
حسین چاری،مسعود.خیر ،رسول(  .)13رابطه برخی متغیرهای جمعی شناختی با
خودکارآمدی دانش آموزان در تعامل اجتماعی با همساالن ،مجله روانپزشکی
و روانشناسی بالینی ایران ،سال  ،14شماره191-1 4،2
رضایی

میرحصاری،علی.حسن

زاده،سعید.غباری

بناب،باقر

و

شیخ

محمدی،عباس( .)1393رابطه بین نظریه ذهن و همدلی در دانش آموزان با
آسیب شنوایی و بهنجار،مجله شنوایی شناسی،دوره ،23شماره .44-51 ،5
رضویه،اصغر؛لطیفیان،مرتضی و عارفی،مژگان( .)13 5نقش تئوری ذهن و همدلی در
پیش بینی رفتارهای پرخاشگری ارتباطی،آشکار و جامعه پسند دانش آموزان.
مطالعات روانشناختی،دوره  ،2شماره 4و.25-3 ،3
زارع،فاطمه( .)1392تأثیر آموزش همدلی بر مهارتهای اجتماعی کودکان پسر
پیشدبستانی،پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی دانشگاه تربیت
معلم.
طهماسیان،کارینه( .)13 5اعتباریابی و هنجار یابی فرم ایرانی پرسشنامه خوداثرمندی
کودکان و نوجوانان ( ،)SEQ-Cفصلنامه روانشناسی کاربردی. 2- 2 ، ،
طهماسیان،کارینه؛اناری،آسیه و صالح صدق پور،بهرام(  .)13اثرمستقیم و غیرمستقیم
خود اثرمندی اجتماعی در احساس تنهایی نوجوانان .مجله علوم
رفتاری،دوره ،3شماره.93-9 ،2
عارفی،مژگان و لطفیان،مرتضی( .)1392بررسی نقش همدلی و باورهای ماکیاولیستی
و عدم کفایت اجتماعی دانش آموزان  9تا  12ساله .مطالعات آموزشی و
یادگیری،دوره ،3شماره . 1- 2 ،1
علی

اکبری،مهناز

؛کاکوجویباری،علی

اصغر؛ایرآبادی،فاطمه؛شقاقی،فرهاد؛زارع،نوشینوخالقی،فائزه( .)1392بررسی
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شناختی .دوره  .3شماره .39-52 .11

٩٠
اثربخشی آموزش ترکیبی تئوری ذهن و برنامه چهار عاملی همدلی بر خود اثرمندی هیجانی -اجتماعی..

نقش تئوری ذهن و کارکردهای اجرایی در پیش بینی همدلی .فصلنامه تازه
های علوم شناختی .سال،15شماره2-12 ،2
هیجانی دانش آموزان خانواده های طالق و عادی ،پایان نامه کارشناسی
ارشدروانشناسی تربیتی،دانشگاه فردوسی مشهد.
فروزانفر،فرانک( .)1393تاثیر آموزش همدلی به شیوه محتوای الکترونیکی بر بهبود
روابط اجتماعی کودکان پسر  9ساله،پایان نامه کارشناسی ارشد آموزش و
پرورش و تحقیقات تربیتی،دانشگاه آزاد اسالمی و احد یزد.
وزیری،شهرام و

لطفی عظیمی،افسانه( .)1392تأثیر آموزش همدلی در کاهش

پرخاشگری نوجوانان .روانشناسی تحولی|:روانشناسان ایرانی،سال ،شماره،
.1 -1 5
نقوی،فاطمه،)1391( .اثربخشی آموزش حاالت ذهنی برارتقاء سطوح نظریه ذهن و
مهارت های اجتماعی کودکان دبستانی .پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشکده علوم
انسانی دانشگاه آزاد اسالمی ساوه
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