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اثربخشی آموزش مهارت حساسیت اخالقی بر کاهش مکانیسم بیتفاوتی
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چکیده
مقدمه :با توجه به شیوع باالی قلدری و تأثیر مکانیسم بیتفاوتی اخالقی در افزایش نرر ارتکرا
به قلدری پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش مهارت حساسیت اخالقری برر هراهش
مکانیسم بیتفاوتی اخالقی و ارتکا قلدری تدوین یافت.
روش :مطالعۀ حاضر با روش نیمه آزمایشی و طرح پیشآزمون و پسآزمون برا ررروگ ررواگ اجررا
رردید .جامعه آماری در این مطالعه شامل هلیه دانشآموزان دخترر متوسرطۀ اول شرهر ابهرر در
سال تحصیلی  99-99بودند و از میان مدارس مقطع متوسطۀ اول به روش تصادفی خوشرهای دو
مدرسه انتخا و پرسشراامۀ خرودرزارشدهری رفترار اجتمراکی هودهران  -هریر و رروتتترر
( )5991در آنها اجرا شد ،همچاین با همکاری هادر مدیریتی و مشاور مدرسره  15دانرشآمروز
برای هر رروگ ،انتخا شدند .ستس یکی از مدارس به صورت هدفماد برهکاروان ررروگ آزمرایش
جهت اجرای برنامه بررزیدگ شد و مدرسه دیگر بهکاروان ررروگ هاتررل هرین برنامره مداخلرهای
دریافت نکرد .برنامۀ مداخلهای با محتوای مهرارت حساسریت اخالقری انردیکات ،براش ،میشرل و
ناروائیز ( )1005به مدت  9جلسۀ  51دقیقهای در رروگ آزمایش اجرا شرد همچارین ،پرسشراامۀ
بیتفاوتی اخالقری باردوراو همکراران ( )5991و پرسشراامۀ خرودرزارشدهری رفترار اجتمراکی
هودهان هری و رروتتتر ( )5991پیش و پس از برنامه مداخلهای اجرا رردید و دادگهرا برا روش
تحلیل هوواریانس چاد متغیری و ت متغیری مورد تحلیل قرار ررفت.
یافتهها :نتایج حاصل از تحلیل مانکوا نشان داد هه دریافت آموزش حساسریت اخالقری در ررروگ
آزمایش ،موجب هاهش نمرات پسآزمونهای مکانیسرم بریتفراوتی اخالقری و ارتکرا قلردری
نسبت به رروگ هاترل رردید.
نتیجهگیری :بر اساس نترایج ایرن مطالعره ،پیشراهاد مریررردد هره موضروع رشرد اخالقری و
مهارتهای مرتبط با آن در جهت توسعه چادوجهی مهارتهرای هودهران و نوجوانران درزمیارۀ
پیشگیری و هاترل خشونت و قلدری مدنظر قرار ریرد.
کلمات کلیدی :بیتفاوتی اخالقی ،قلدری ،حساسیت اخالقی.
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Effectiveness of Ethical Sensitivity Skill Training on Moral
Disengagement and Bullying in Adolescent Girls
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Abstract
Introduction: Due to the high prevalence of bullying and the effect of the
moral disengagement mechanism in increasing bullying perpetration rate,
this study is conducted with the aim of investigating the effectiveness of
ethical sensitivity skill training on decreasing the moral disengagement
mechanism and bullying perpetration.
Method: This study was conducted using the quasiexperimental method and a pretest-posttest design with a
control group. The statistical population in this study consisted
of all middle school girls in Abhar in the academic year of
2019-2020, and two schools from the middle schools were
selected using random cluster sampling to conduct CrickGrotpeter’s self-reporting children’s social behavior scale
(1995) survey. 31 students from each group were also selected
with the collaboration of each school’s management staff and
consultant. Then, one of the schools was purposefully selected
as the experimental group for conducting the program, and the
other school, as the control group, did not receive any
interventional program. The interventional program,
consisting of ethical sensitivity skill of Endicott, Bock,
Mitchell, and Narvaez (2001), was conducted in nine 45minute sessions in the control group. Bandura’s moral
disengagement survey (1996) and Crick-Grotpeter’s selfreporting children’s social behavior scale survey (1995) were
as well conducted before and after the interventional program.
Data were analyzed using the multivariate and univariate
covariance analysis.
Results: MANCOVA analysis results show that receiving ethical
sensitivity training in the experimental group leads to a decrease in the
grades of moral disengagement and bullying perpetration post-tests in
comparison to the control group.
Conclusion: Based on the results of this study, it is suggested that the
topic of ethical growth and the related skills should be considered for
development of multi-aspect skills of children and adolescents in
prevention and control of aggression and bullying.
Keywords: Moral Disengagement, Bullying, Ethical Sensitivity
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مقدمه
قلدری در مدرسه حدود  04سال مورد مطالعهه قاررراتههه رسه و دربهی ریهداری در مهورد
ماهد  ،پویایی ،پدی ردنی کننده هها و پدامهدهای ف تهارهم مهده رسه فیهی ،تهارین هوف،
لدورب  ،تهوتی )7412 ،1رارین وجود ،قلدری هنوف ره عنورف یک میئله تاررداِ ردن رلمللی مطاح
روده و موضوعی مهم راری مدرخلۀ مؤثا و پژوهی های تجاری رسه رهاتنی ،تهارین هوف و
تهوتی .)7411 ،7تعایفی رف قلدری که ره بظا می رسد ،تورتق کلی درراره ف وجود دررد عبارت
رس رف؛  ) 1رتهارِ خشوب مدز جیمی و عاطفی که موجب سدب ،تحقدا و صدمۀ ره تهادی
دی ا شده؛  ) 7فمابی که دربی موفی رف بظا جیمی ،رجهماعی یا عاطفی قوی تا رف دربی موف
دی ا رس و در ف تو رفف قدرت ورقعی یا ردررک شهده وجهود بهدررد؛  ) 3تکاررشهوبده رسه ،
رراچه یک رخ درد قلدری بدز در صورت شدید رودف یا درشهن یک رل وی مهاتب مهی توربهد،
ره عنورف قلدری قلمدرد رادد رسالتای ،جورج و کِاف ،) 7411 ،3ربورع قلدری شامل؛ رتهارهای
پاخاشه اربه میهههقدم رسه کههه در ح ههور قارههابی رخ مههی دهههد و رتهارهههای پاخاشه اربه
غدامیهقدم که در جایافِ ف قارابی ،ح ور بدرشهه رما هنوف هم قصد ریجاد سدب وجود دررد
رسموکوتیکی و ریوربز.)7411 ،0
طبق رزررش یوبیکو )7411 5تقایباً یک سوم رف دربی موفرف  37درصد) حدرقل یک رار
در ماه رذشهه رف فماف رجهار ی پهژوهی) توسه همیهاخف خهود در مدرسهه مهورد قلهدری
قاررراتهه ربد .مطالعۀ شدوع شناسی بظام مارقب رتهارهای پاخطا بدز شدوع قلدری رر در 17
ماه رذشهه ،پدی رف پدمایی  11درصد در محد مدرسهه و  10/1درصهد رهه شهکل قلهدری
سایبای در ردن دربی موفرف درداسهابی پایه های تحصدلی  1تا  )17رزررش می دهد کاف 6و
همکاررف.) 7412 ،عالوه را شدوع رهاخی رخهدرد ههای قلهدری ،سهدب ههای مهعهددی رهاری
بقی های مخهلف درردا در قلدری ره ویژه تاد ماتکبِ قلدری قارل پدی ردنی رس  .در مداف
رتارد قلدر ،مشکالت رتهاری ردشها و عملکاد تحصدلی پایدن تا رزررش شهده هاییهدنگ 2و
همکاررف )7411 ،و ف ها در معاض خطا عالئم رداوبی سافی ،جهام ،جنایه و سوصمصها
مورد ،قارر درربد کلومِک ،سوربدر و لوف هدمو.)7415 ،2

1. Zych, Farrington, Llorent, & Ttofi
2. Gaffney, Farrington & Ttofi
3. Slattery, George, & Kern
4. Smokowski & Evans
5. UNESCO
6. Kann
7. Hysing
8. Klomek, Sourander, & Elonheimo
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طی چند دهۀ رخدا ،شمار رو ره رشدی رف پژوهی ها ،تبددن هایی رررئه درده ربد که تلفدقهی
رف یاتهه های پژوهشی در فمدنه های رشد شناخهی -رجهماعی ،رخالقی و هدجابی و رررطۀ ف ها
را خشوب رس کوکدنوس ،ول اریدو ،مندررلی و پاروسددو .) 7416 1،در ریهن ررسهها ،قلهدری
ره عنورف کنشی غدارخالقی جدنی ،پافولی و هاسا ) 7411 ،7و مکابدیم ری تفهاوتی رخالقهی،3
ره عنورف یک پدی ردنی کنندۀ قویِ قلدری جدنی ،پافولی و هدمل ) 74100،و یکی رف خطهوِِ
پژوهشی در فمدنۀ قلدری و خشوب رس  .رندورر )7416 5را طاح مکابدیم ری تفاوتی رخالقی
ره مجموعه ری رف ساف وکارهای شناخهی رشاره دررد که تاد رف طایق ف را جدرسافی ربهخهاریِ
خود -تحایمی 6معدارهای دروبی تعدیل کنندۀ رتهار) رف رتهار سدب فر ،معدارهای رخالقی خود
رر ردوف رف دس دردف شارت بفس 2بقض می کند .رتارد در راررا رقدرم های سدب رسابی کهه
مزریای موردبظاشاف رر تأمدن کاده ،رما در مقارل معدارهای رخالقی ف ها رر بقض مهیکنهد،
تح تشار قارر می ردابد .در رین مداف ریی رف خود سافبشی رخال قی راع می شود ،رتارد
را رسهابدرردهای رخالقی خود ره سافش رسدده و هنوف رهوربند ،یکپارچ ی و تمامده رخالقهی
خود رر حفظ کنند ،را رین رساس ری تفاوتی رخالقی در ررتبهاِ رهدنِ « معدارههای رخالقهی» و
«رتهار ورقعی» بقی مدابجی رای دررد تدهزپاتایهک و روسهی .) 7412 2،مفههوم رهی تفهاوتی
رخالقی درفمدنۀ بظایۀ یادردای شناخهی ،رجهماعیِ رندورر  ) 1126و دیدراه عاملد رخالقی رو
مورد رارسی قارر می رداد .بظایه شناخ رجهماعی ،دیدراه تعاملی رر ره رخالق رتخاذ می کند
که را پایۀ ف ،رَعمال رخالقی محصول تعامهل مهقارهل تهأثدارت شخصهی و رجهمهاعی رسه
1
رندورر ) 7447 ،را رین رساس ،عاملد رخالقی ره شکلی دووجهی ،هم در بداومندیِ رافدرری
رف رتهارِ غداربیابی و هم دررارب دخهنِ 14رتهارِ ربیابی ،عمل می کند رندورر.)7416،
روبد پژوهشی در خصوص مکابدیهم رهی تفهاوتی رخالقهی و خشهوب قلهدری) ،رورره
همبیه ی ردن رین دو مهغدا ر ر مورد ررفیاری قارر درده ربد که تار تحلدل های صورت راتهه را
پایۀ رین پژوهی ها بشاف دهندۀ رررطه مثب و معنادرر مدافِ مکابدیم های ری تفاوتی رخالقی و
قلدری درراوهای سنی کودکاف و بوجورباف رسه کدلها ،روسهی ،ههاوس و هابه 7411،11؛
جدنی ،پافولی و هدمل .)7410 ،را توجه ره تنوع و تعدد رابامه های ضد قلهدریِ 17ریههاده و
1. Kokkinos, Voulgaridou, Mandrali & Parousidou
2. Gini, Pozzoli, & Hauser
3. moral disengagement
4. Gini, Pazolli &Hymel
5. Bandura
6. self-sanction
7. self-respect
8. Fitzpatrick & Bussey
9. inhibition
10. proactive
11. Killer, Bussey, Hawes & Hunt
12. anti-bullying programs
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مدرسه محور در فمدنۀ قلدری ،تار تحلدل رهاتنی ،تههوتی و تهارین هوف  )7411کهه حاصهل
ررفیاری  144رابامه مدرخله قلدری در مدررس رس  ،بشاف می دهد که مدرخله های ضد قلدری
توربیهه رس ؛ ررتکاب ره قلدری رر تا  74درصد و قارابی قلدری شهدف در مدرسهه رر تها 16
درصد کاهی دهد .همچندن بهایج تار تحلدل لهی ،کهدم و کهدم ) 7415 1در خصهوص تهأثدا
مدرخله های ضد قلدری را قارابی شدف بشاب ا رثارخشیِ کم و مهوس ِ رابامه های ضد قلدری
مدرسه محور ره بیب هزینۀ رجاری راخی رین رابامه هاس ؛ رنارارین رتخاذ رره بادهایی بظداِ
کنهال هدجابی و بظایا ف رر ره دلدل هزینه رثارخشیِ ردشها ،پدشنهاد می دهند.
در ردن روش های مدرخله ری که راهد ررتقاص شاییه ی های رجهماعی ،هدجابی و رخالقی
رجار می رادبد؛ مدرخله های معدودی را مؤلفه های رخالقی مهماکهز رهوده ربهد .در ریهن ررسهها
مطالعۀ مدرخله محور ،وربگ و رلدراگ ) 7412 7مدرخلۀ قلدری در سطح کهالس رر راههد ،
قارر دردف ری تفاوتی رخالقی رجار کادبد که بهایج رین مطالعه بشاف می دهد ،بیخۀ ری تفاوتی
رخالقی پاوژه ردردات قلهدری در کهاهی تائدهد مکابدیهم ههای رهی تفهاوتی رخالقهی توسه
دربی موفرف و قارابی کادف در قلدری موتق روده ،هاچند ریهن روش در ررتکهاب قلهدری در
راوه فمایی در مقاییه را راوه کنهال تغددای ریجاد بکاده رس  .در همدن ررسهها ،مطالعهۀ
روسهامابهه و چهورکس )7410 3دو ررهبهاد مدرخلهه ری رر راههد کاسههن رف مکابدیهم ههای
ری تفاوتی رخالقی مورد ررفیاری قارردردبد که بهایج بشاف دهنده رثارذرری مدرخله تفکا ربهقادی
و خودتنظدمی را کاهی معنی درر توجده رخالقی و ری تفاوتی رخالقی بیب ره مدرخلهه قهاب
ساف محور و تعالدههای روفبامه ب اری رود.
را توجه ره تأثدارذرری مکابدیم ری تفاوتی رخالقی را جای اه خودتنظدمی رندورر)7416 ،
ره بظا می رسد که رل وی موفش منیجم رخالق 0می توربد ،را مکابدیم ری تفاوتی رخالقی و
قلدری تأثدارذرر راشد .طبق رین مدل؛ در یک محد ِ موفش ِمنیجم رخالق ،ررزررهایی راری
خودتنظدمی در شکل ردای مَنی 5در رخهدار دربی موفرف قارر درده می شود بهارورئدز.)7446،
رویکاد موفش منیجم رخالق توس دررشدا بارورئدز )7446 6ریهاش یاتهه رس ؛ رویکادی
که مهارت ها و تاریندهای ف را رساس رل وی چهار مؤلفهه ری رخهالق حیاسهد  ،ق هاوت،
تماکز و کنی رخالقی )2رِس  )1123 2می راشد و مبهنی را مفهومِ رشد خباری 1رس ؛ تهاد
خباۀ رخالقی در حوفۀ حیاسد رخالقی در خوربدف سای و دقدق یهک موقعده رخالقهی و
1. Lee, kim & kim
2. Wang & Goldberg
3. Bustamante & Chaux
4. integrative ethical education
5. character formation
6. Darcia Narvaez
7. ethical sensitivity, judgment, focus, and action
8. Rest
9. expertise development
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تعددن بقشی که می توربند ریفا کنند ،رهها هیهند .ف ها در تالش راری پاسخ ویی رخالقی ره
دی ههارف بقههی هههایی رر رهها عهههده مههی ردابههد و سههوردای شخصههی رر کنهههال مههی کننههد
بارورئدز.)7446،
را توجه ره رهمد پدی ردنی کنندری دوسویۀ مکابدیم ری تفاوتی رخالقی و قلدری ،ررتقاص
رههاهی دربههی مههوفرف در مههورد سههاف وکارهههای روبههاروف رخالقههی و چ ههوب ی تههأثدا ریههن
تاریندهای شناخهی رجهماعی را ب اش و رتهار ف ها ریدار مهم رس  .رفریهن رو ،تهالش ههای
پدش داربه و مدرخله ری دررارۀ قلدری در مدررس راید را ری تفاوتی رخالق ی و قلهدری مهماکهز
راشد ،رنارارین ،مدرخالت رولده راری کاهی ری تفاوتی رخالقی در رتارد قلدر جورف راید جزئی
رف رابامه های پدش دای رف قلدری راشد ثاببهاگ ،وربیههاوم ،پهافولی و هابهگ .)7411 ،1در
بهدجه را توجه ره تعدرد معدود مطالعات صورت راتهه در فمدنۀ بحوۀ تأثدارذرری را مکابدیم
ری تفاوتی رخالقی و قلدری و رف سویی دی ا وجود تناقض های موجود در ردن ربدک ،مطالعات
ربجام راتهه و همچندن فمودف مهارت حیاسد رخالقی که تا پهدی رف ریهن مطالعهه ،مهورد
رارسی قارر ب اتهه رس  ،پژوهی حاضا در پی فمودفِ رثارخشی موفش حیاسد رخالقهی
در کاهیِ مکابدیم ری تفاوتی رخالقی و قلدری بوجورباف دخها رس .
روش
مطالعۀ حاضا را روش بدمه فمایشی و طاح پدی فموف و پس فموف را راوه روره رجار رادید.
جامعه ماری در رین مطالعه شامل کلده دربی موفرف دخها مهوسطۀ رول شهها ررهها در سهال
تحصدلی  12-11رود .در پژوهی حاضا رف مداف  73مدرسۀ مقط مهوسطۀ رول ،دو مدرسه ره
صورت تصادتی خوشه ری ربهخاب و پاسشنامۀ خود رزررش دهی رتهار رجهمهاعی کودکهاف -
کایک و راوتپها )1115 7در ف رجار شد ،ردین صورت کهه  67دربهی مهوف رها رسههفاده رف
معدارهای قلدری رولویوس را همکاری کارکناف مدیایهی و مشاوررف مدرسه ،ربهخاب شهدبد و
 31بفا رف بها ره صورت هدتمند در راوه فمایی و  31دربی موف در راوه کنهال جای زین
شدبد .در ماحله رعد رف کلده دربی موفرف مشارک کننده در طهاح ،رضهای بامهۀ کهبهی رف
ورلدین و دربی موفرف رخذ رادید سپس در ها دو راوه پدی فموف های ری تفاوتی رخالقی
رندورر  ) 1116و پاسشنامۀ خود رزررش دهی رتهار رجهماعی کودکاف  -کایک و راوتپها رجار
رادید و در ردرمه رابامۀ مدرخله ری را محهوری مهارت حیاسد رخالقی ربدیکات )7441 3ره
مدت  1جلیۀ  05دقدقه ری در راوه فمایی رجار شد و راوه کنهال هدی مدرخله ری رر دریات
ب کاد .ساربجام پس فموف رف ها دو راوه فمایی و کنهال ره عمل مد و درده ههای ردسه
1. Thornberg, Wänström, Pozzoli, & Hong
2. Crick & Grotpeter
3. Endicott, Bock, Mitchell, & Narvaez
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مده را فموف تحلدل کوورریابس را رسهفاده رف بام رتزرر  SPSSمهورد تجزیهه و تحلدهل قهارر
رات .
ابزارهای پژوهش
الف) پرسشنامۀ خود گززارش دهزر رفرزار ااریزاور اودازا  -اریز

و

گروتپرر ( :) 7331پاسشنامۀ رتهار رجهماعی کودکهاف شهامل  15سهؤرل و شهی خهاده
مقداس توفی شده رس خشوب رررطه ری ،خشوب جیمی ،خشهوب کالمهی ،رتهارههای
رجهماعی ،شمول و تنهایی) .در پهژوهی حاضها خهاده مقدهاس ههای خشهوب رررطهه ری،
خشوب جیمی ،خشوب کالمی موردرسهفاده قارر رات  .سؤرل ها در مقدا س پنج درجهه ری
ررفیاری شدبد  = 1هارز ره  = 5همدشه) و سطح راخیی رف پایهایی و همیهابی دروبهی رر
بشاف درده رس ره عنورف بموبه ضاریب لفای کاوبباخ رف  4 /66تا  4 /27رهاری هها خهاده
مقداس و  4/23راری خاده مقداس خشوب رررطه ری ره دس مده رس کایک وراوتپهها،
 1115ره بقه ل رف رسهپل  ،مهاررس و رهاوکس ) 7415 ،1همچنهدن در مدهاف پهژوهی ههای
درخلههی ،مطالعههۀ ورحههدی ) 1311 ،مقههدرر لفای کاببههاخ  4/60رههزررش شههده رس ه و در
پژوهی حاضا مدزرف ضایب لفای کاوبباخ رهاری خشهوب رررطهه ری ،خشهوب جیهمی،
خشوب کالمی ره تاتدب  4 /21 ، 4/20 ، 4 /61ره دس مد.
ب) پرسشن امۀ مکانیسم بر تفاوتر اخالقزر بنزدورا و هیکزارا (:)7331
پاسشنامۀ مکابدیم ری تفاوتی رخالقی ،شامل  37سؤرل رس که هاکدرم رف  2مکابدیم ماروِ
ره ری تفاوتی رخالقی مکابدیم های توجده رخالقی ،مقاییه سودمند ،حُین تعبدها ،جارجهایی
میئولد و ربهشار میئولد  ،تحایف پدامدها  ،ربیهابد فدریهی ،بیهب دردف سهافبی) رر رف
طایق  0پاسی ،در مقداس  5درجهه ری  = 1کهامالً مخهالف رهه  = 5کهامالً مورتهق) مهورد
ربدرفه ردای قارر می دهد .ضایب لفای پاسشنامۀ ری تفاوتی رخالقهی  4/27رهزررش رادیهده
رس رندورر ،راررارربلی ،کاپار و پاسهورلی )1116 ،7همچندن درر دن مطالعات درخلی ،پهژوهی
رسایی کوشک ،هی و منصوری  ) 1312رعهبهار فمهوف رهه روش همیهابی دروبهی لفهای
کابباخ)  4/27رزررش شده رس و در پژوهی حاضا مدزرف ضایب لفای کاوببهاخ 4/23رهه
دس مد.

1. Splett, Maras, & Brooks
2. Bandura, Barbaranelli, Caprara, & Pastorelli
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جدول  . 1محتوای جلسۀ های آموزشی :مهارت حساسیت اخالقی اندیکات ،باک ،میشل و
ن اروائیز ()1001
السه
رول

دوم

سوم

چهارم

پنجم

ششم

هفهم

هشهم

بهم

شرح السه ها
معاتی رابامه ،ماور ساتصل ها و چ وب ی روبد رجارئی رابامۀ موفشی مهارت حیاسد رخالقی و رجاری پاسشنامۀ
ری تفاوتی رخالقی و قلدری.
خوربدف و رداف هدجاف ها :موفش خوربدف هدجابات شامل؛ شناسایی بدافها و رحیاس های خود و دی ا رف مهارت های
دروف تادی و ردن تادی) .موفش موقعد شناسی و بحوۀ صحدح ررارف هدجاف ها ره عنورف یکی رف عناصا رجهمهاعی
شدف ،جه راقارری ررتباِ ،حل تعارض ها و میائل .موفش خوربی و رداف هدجاف ها و رحیاسات در تام کالمهی،
چهاه ری و مهوف .تماین راری شناسایی ردافِ هدجا بی رف چهاۀ رافی ارف ،تشخدص هدجابات مخهلف در رتارد خابورده
مدرسه تشخدص حاخت هدجابی در روفبامه ها و رینهاب تشهخدص حاله ههای هدجهابی در موقعده ههای منفهی،
پدی ردنی هدجاف ها تماین ها؛ ریفای بقی در تشخدص حاخت و بوشهن مقاله و بامه را محوری دیدراه ردای.
دیدر اه ردای دی ارف :موفشِ دیدراه ردای شامل کشف چندین دیدراه و تفیداهای موقعد ها یا رویهدردها رهاری
رشد مهارت های ررتباطی و حل میئله .موفش مهارت های رسهنهاج کادف و رسهفاده رف دربی تاهنگ راری دیهدراه
ردای .تماین درسهاف هایی رف دشورری شخصی رتارد ره عنورف مثال ،ق ارر دردف خود ره جای تهادی کهه تلهج رسه )،
مصاحبه را دی ارف دررارۀ عالیق ف ها و علل ف ،رسهفاده رف ریفای بقی و رفهماف را محوری یک مع ل رخالقی یا
تفاوت تاهنگ های دی ا.
مارقب را راقارری ررتباِ را دی ارف :موفشِ ررتباِ را دی ارف ،بشاف دردف مارقب رف دی ارف ،ریجاد همدلی ،عمل میئوخبه ،دوسه
رودف و حفظ دوسهی .تماینِ بوشهن مقاله دربی موفرف در مورد مورقعی که مارقب و توجه دریات کادهربد یا مارقب خود رر بیهب
ره دی ارف بشاف دردهربد ،بوشهن دررارۀ ررفش دوسهی ،رارسی ردردات را محوری همدلی.
کار را تفاوت های ردن تادی و راوهی :موفش کار را تفاوت های ردن تادی و راوهی شامل رین شناخهی رسه کهه
چاریی و چ وب ی تأثدارت تفاوت ها را درردای و سوص تفاهم بشاف می دهد .موفش مهارت چند تاهن ی شدف؛ راهی
رف راوه های چندرابه ری که تاد ره ف هها تعلهق دررد ،درک مزریهای ربعطها پهذیای تاهن هی ،رهاهی و شهناخ
تاهنگ های ماتب را خودتاین مهارت های چند تاهن ی  -ربعطا پذیا رودف در مجموعه ی قورعد جدیهد .مهوفش
مهارت کار را تنوع در جامعه ؛ راهی رف تنوع ،درک رثارت تنوع را حل میئله و ررتباِ ،شناخ تاهنگ ههای دی ها.
تماین ررتباطات و حل میئله در ریها مهنوع.
پدش دای رف سوردای رجهماعی :موفشِ کنهال سوردای رجهماعی و پدی دروری؛ شامل درک ،شناسهایی و مقارلهه ی
تعال را سوردای می شود .ربدیشددف در مورد ماهد سوردای و بحوۀ راوف ف .موفش رارسی سوردای؛ یادردای در
مورد سدیهم های پادرفش رطالعات ربیابی و چ وب ی تأثدارذرری را سوردای ،شبده سافی تجارۀ رثارت سهوردای،
شناسایی سوردای در فراف ،مهن ،عادرت تدزیکی ،موفش ها .موفش پدش دای رف سوردای؛ رتخاذ رام های کوچک در
فبدری شخصی روفماه و غاف رصالحات/رعمال رجهماعی راری پدش دای رف سوردای.
تولدد تفیداها و رزینه ها :موفش شناسایی تفیداها و رزینه ها شامل توسعه ی مهارت های خالقابه ری جه تولدهد
تفیداهای مهعدد رف یک موقعد و رزینه های .رین رام مهمی در ها بوع حل میئله رسه  :مهوفش تولدهد چنهدین
تفیدا رف یک رویدرد/موقعد ؛ دسهه رندی تفیداها :چ وبه رادرش ها راری تاد دی ا ،ت اهنهگ دی ها ،بیهل دی ها،
جنید دی ا ،وضعد رجهماعی-رقهصادی دی ا ،محله ی دی ا ،کشور دی ا ،توربایی دی ا ،بوع مهارت مثالً ،هنامند
در مقاییه مهندس) مهفاوت رس  .موفش چند رزینه راری عمل؛ موقعد ها/رقدرمات ماروِ ره دربی موفرف دوره ی
مهوسطه :مصا مورد مخدر ،مصا رل کل ،سد ار کشددف ،خاید کادف ،قابوف شکنی کادف ،ربجام تکالدف در منزل،
میئولد های خابورده ،رتهار کادف در کالس درس ،رحهارم ره رزرگ ساخف ،رتهار را همیاخف ،بظات  ،ربهخاب ههای
تفایحی ،وتادرری.
شناسایی بهایج رعمال و ربهخاب ها :موفشِ شناسایی بهایج رعمال و ربهخاب ها شامل؛ درک رررطه ی ردن رویهدردها و
بهایجشاف و سپس رسهفاده رف ف درک راری پدی ردنی بهایج رحهمالی رعمال در بظا راتهه شده می شود .توربایی تکا
کادف در مورد بهایج کوتاه مدت و رلندمدت و همچندن در بظا راتهن همه ی رتاردی که ممکن رس تح تأثدا یک
عمل قارر ر دابد ،مهم رس به تق بهایج ردیهی) .رخشی رف یادردای رف رذشهه شناسایی بهایج رعمال رذشهه رهاری
پدی ردنی رهها بهایج ربهخاب های رالقوه رس .
ماور رابامه های موفشی مطارق را ساتصل ،رخذ پس فموف مکابدیم ری تفاوتی رخالقی و ررتکاب قلدری و تشکا رف
مشارک کنندراف
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یافره ها
جه رارسی تاضده های پژوهی رعد رف رطمدناف رف راقارری پدی تاض های مار پاررمهایک
و تحلدل کوورریابس رف تحلدل کوورریابس چنهد مهغدهاه  ) MANCOVAو یهک مهغدهاه
 ) ANCOVAرسهفاده شد .جدول  7رطالعات توصدفی ماتب را مهغدا های مکابدیهم رهی
تفاوتی رخالقی و قلدری رر بشاف می دهد.
جدول  .1میانگین و انحراف معیار پیش آزمون و پس آزمون مکانیسم بی تفاوتی اخالقی و
ارتکاب قلدری در گروه های آزمایش و کنترل
ردیف

مرغیر

1

مکابدیم ری تفاوتی رخالقی

7

ررتکاب قلدری

گروه ها
فمایی
کنهال
فمایی
کنهال

پیش آزمو
M
15/22
16/32
72/51
75/37

پس آزمو
SD
11/72
11/15
7/15
7/34

M
22/01
16/61
70/22
75/35

SD
14/75
11/10
7/17
7/36

را توجه ره مندرجات جدول  7می تورف رف مداب دن بماه مکابدیهم رهی تفهاوتی رخالقهی و
قلدری راوه فمایی در پس فموف بیب ره پدی فموف کاهی یاتهه رس .
جه رارسی پدی تاض بامال رودف رف ماره کولموراو رسمدابف رسهفاده شد که بهایج
بشاف درد بمارت مهغداها در راوه ها دررری توفی بامهال مهی راشهد .همچنهدن بههایج فمهوف
رم راکس بشاف درد ،ماتایس های کوورریابس در رهاوه ههای مهورد مطالعهه هم هن مهی راشهد
 602444/4 =/77و F)3و  .) P<4/45جه رارسهی پهدی تهاض همبیهه ی مهعهار در
مهغداهای مورد مطالعه رف فموف کاوی رارتل رسهفاده شد که بهایج بشاف درد ردن مهغداهای
مورد مطالعه همبیه ی مهعار وجود دررد فیار مقدرر خی دو محاسبه شده  )25/2در سهطح
 P< 4/45معنادرر رود .پدی تاض ورریابس خطا در راوه های مورد مطالعه را توجه ره بههایج
فموف لوف بشاف درد که هم نی ورریابس هها در مهغداههای مکابدیهم رهی تفهاوتی رخالقهی
 ) F=3/74 ، P=4/422و قلدری  ) F=1/01 ، P=4/73رعای شده رس .
جه رارسی پدی تاض هم نی شدب های خ رراسهدوف در مهغدها ههای رهی تفهاوتی
رخالقی و قلدری در فمایی و کنهال رف بمودرر شدب های رراسدوف رسههفاده شهد کهه بههایج
بشاف درد ،خطوِ مورفی و هم جه روده و رنارارین رین مفاوضه بدز راقارر رس .
بظا ره رینکه پدی تاض های تحلدل کوورریابس چند مهغداه محقهق رادیهد لهذر جهه
رارسی تاضده پژوهی رف تحلدل کورریابس چند مهغداه رسهفاده شد جدول  .) 3بهایج بشاف درد
که روش موفشی رثا مهفاوت را تاکدب مکابدیم ری تفاوتی رخالقی و قلدری دررد .چارکه F
ماروِ ره فموف پدالیی  ) F=66/01 ، P=4/441 df=7در سطح P< 4/45معنادرر رسه
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لذر پاسخ سؤرل پژوهشی مثب رس رف طاتی ربدرفه ضایب رِتا  4/24حهاکی رف ف رسه کهه
تفاوت رثا دو روش موفشی قادر رس  24درصد رف ورریابس مهغدا تاکدبی رر در رین مطالعهه
تبددن کند.
جدول  .3نتایج آمارة پیالیی بر روی ترکیب نمرات مؤلفه های مکانیسم بی تفاوتی اخالقی و
ارتکاب قلدری
تأثیر

مقدار

F

Df
فرضیه

Df
خطا

سطح

مجذور

معنر داری

اتا

آماری

توا

راوه

4/ 24

66/01

7

52

4/444

4/24

1/444

درردرمه جه مقاییه راوه های پژوهشی در مهغداهای مکابدیم رهی تفهاوتی رخالقهی و
قلدری رف تحلدل بکور در مهن مابکور رسهفاده شد که بهایج ف در جدول  0رررئه شده رس .
جدول .4نتایج تحلیل کوواریانس یک متغیره ( ) ANCOVAبر روی نمرات متغیرهای
مکانیسم بی تفاوتی اخالقی و قلدری در گروه های آزمایش و کنترل
مجیوع

دراه

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

مکابدیم ری تفاوتی
رخالقی

112/7

1

112/7

23/17

قلدری

61/12

1

61/12

60/13

مرغیر

F

سطح

مجذور

معنر داری

اتا

آماری

توا

4/441

4/56

1/444

4/441

4/57

1/444

بهایج جدول  0بشاف درد که را کنهال پدی فموف ،ردن راوه ههای فمهایی و کنههال در
مهغداهای مکابدیم ری تفاوتی رخالقی و قلدری  ،تفاوت معنی درری در سطح p< 4/441وجود
دررد .رنارارین ،موفش حیاسد رخالقی ره دربی موفرف دخها راوه فمایی ،منجا ره کاهی
مکابدیم ری تفاوتی رخالقی و قلدری ف ها شده رس .
بحث و نریجه گیری
پژوهی حاضا را هد رارسی رثارخشی موفش حیاسد رخالقی را مکابدیهم رهی تفهاوتی
رخالقی و قلدری بوجورباف دخها صورت رات  .را رین رساس ،موفش حیاسد رخالقهی رها
مکابدیم ری تفاوتی رخالقی رثای ک اهشی درشهه رس و دربی موفرف راوه فمایی در توجده
وجوه مخهلف قلهدری بظدهاِ خشهوب رررطهه ری ،قلهدری ههای کالمهی و تدزیکهی ،کمهها رف
مکابدیم های ری تفاوتی رخالقی راری عادی سافی ،توجده و ری رهمد جلوه دردفِ ررتکهاب
قلدری و کوچک شمادف رثارت منفی ف را قارابداف ،رسهفاده می کادبد .یاتهۀ حاصل رف ریهن
رخی در ررسهای بهایج معهدود مطالعهه ههای صهورت راتههه رها ههد کاسههن رف مکابدیهم
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ری تفاوتی رخالقی قارر دررد .مطالعۀ وربگ و رلدراگ  ) 7412را رسهفاده رف روش کهاب درمابی
 BPL-MDو مطالعۀ روسهمابهه و چورکس  ) 7410را قدهاس دو روش مدرخلهه ری ،بشهاف
می دهند که مدرخلۀ ها دو مطالعه توربیهه رس ؛ مکابدیم ری تفاوتی رخالقی رر کاهی دهد.
در تبددن تاثدارذرری موفش حیاسد رخالقی را کاهی مکابدیم ری تفاوتی رخالقی
طبق بظایۀ رندورر  ) 7416می تورف رف  ،رتارد رف طایق مکابدیم ری تفاوتی رخالقی و رهه
شکل ربهخاری ،خود تنظدمی رخالقی رر رف رتهار سدب فر جدر می کنند .مکابدیم رهی تفهاوتی
رخالقی در تاریندِ خودتنظدمی رخالقی در چههار جای هاهِ رتههاری ، 1عهاملدهی ،7پدامهدی 3و
قارابی 0ره شکلِ مکابدیم های توجده رخالقی ، 5مقاییه سودمند 6حُین تعبدا 2جارجهایی و
ربهشار میئولد  ، 2تحایف پدامد 1ربیابد فدریی 14و بیب دردف سافبی ،11عمل میکنهد
و ررتقاص حیاسد رخالقی را توسعۀ خودتنظدمی در شکل ردای مَنی 17بهارورئدز ) 7446،و
رشد خباری رخالقی ،دربی ردشها و سافماف یاتهه تای ریجهادکاده و مههارت ههای ردررکهی
تنظدم شده  ،تمایل رخالقی عمدق و پاسخ های خودکار رر تقوی می کند بارورئدز.)7446،
ره بظا می رسد کیب مهارت حیاسد رخالقی موجب می رادد که را ررتقاص عاملده
رخالقی در تاد ،توجده رتهار قلدری در قالب مکابدیم های ری تفاوتی رخالقی کاهی یارهد.
در تبددنِی دی ا در خصهوص بحهوۀ رثارهذرری مهوفش حیاسهد رخالقهی رها مکابدیهم
ری تفاوت ی رخالقی و ررتکها بِ قلهدری رها توجهه رهه یاتههه ههای مطالعهۀ پهافولی ،جدنهی و
ثابباگ ) 7416 13مبنی را رررطۀ مثب مکابدیم ری تفاوتی رخالقی و ررتکاب ره قلدری را
مدابجی رای عاطفه خودکار و توری بیب رهه بشهابه ههای رخالقهی  10)IAMSممکهن
رس  ،ررتقاص مهار تِ حیاسد رخالقی ،مادر ی و مجالِ پادرفش رخالقهی ردشههای ریجهاد
کاده؛ موجب شود ،تاد در شاری ررتکاب قلدری که شاملِ موقعد ههایِ مع هل رخالقهی
رس  ،کنهال ردشهای رِعمال بمهوده و در په یِ ف کمهها رف مکابدیهم رهی تفهاوتی رخالقهی
رسهفاده کنهد .همچنهدن « حیاسهد رخالقه یِ پایهه ری »15رها مبنهایِ پدشهنهادِ ثاب بهاگ و
1. behavior locus
2. agency locus
3. outcome locus
4. victim locus
5. moral justiﬁcation
6. advantageous comparison
7. euphemistic language
8. displacing & dispersing (diffusion) responsibility
9. minimizing, disregarding or distorting the consequences
10. dehumanization
11. attribution of blame
12. character formation
13. Pozzoli, Gini, & Thornberg
14. immediate affect toward moral stimuli
15. basic moral sensitivity
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جاب ِات ) 7413 1یک مکابدیم خودکار و غداررردی رس که ساخهارهای ذهنی بهفههه 7رر
تعال می کند که را تفیدا رطالعات رجهماعی دریات شده در یهک موقعده معهدن تهأثدا
می رذررد رسندو و لِمایز 7440 ،3ره بقل رف رومار 0و همکاررف . ) 7411 ،در پدوبد رها ریهن
موضوع ،بهایجِ مطالعۀ ثابباگ و جهاب ِات  ) 7413در خصهوص بحهوۀ ررتبهاِِ حیاسهد
رخالقی پایه ری ،ری تفاوتی رخالقی و رتهارِ طاتدررِ قلدری ،بشاف دهندۀ ررتباِ قهویِ منفهی
ردن حیاسد رخالقی پایه ری و ری تفاوتی رخالقی در قلدری رس و کودکاف و بوجوربهابی
که رف حیاسد رخالقی پایه ری پایدن ی راخوردرربد ،بیب ره کیابی کهه دررری حیاسهد
رخالقی پایه ری راخیی هیهند ،در راررا ری تفاوتی رخالقی ،مقاوم کمههای درربهد .عهالوه
را رین ،حیاسد رخالقی را رتهار طاتدررِ قلهدری بدهز ررتبهاطی منفهی دررد .تحه تهأثدا
سطوح راخی « حیاسد رخالقی پایه ری » و تشهخد صِ فمهابی کهه تهاد رها یهک موقعده
غدارخالقی مورجه رس  ،ساخهارهای ذهنهی بهفههه تعهال مهی رهادد رومهار و همکهاررف،
 ) 7411و مهعاقب ف چاخۀ ررتکهاب قلهدری و رسههفاده رف مکابدیهم رهی تفهاوتی رخالقهی
ت عدف می رادد .
همچندن ،بهدجۀ موفش مههارت حیاسهد رخالقهی در ریهن پهژوهی ،بشهاف دهنهدۀ
کاهی ررتکاب قلدری در راوه فمایی رس  .در خصوص تأثدارذرری مدرخله های مهنهوع
مورد رارسی در رثارذرری را قلدری ،یاتهه ههای ریهن مطالعهه رها تهار تحلدهلِ مارهوِ رهه
پژوهی ههای مدرخلهه محهورِ رهاتنی ،تههوتی و تهارین هوف  ) 7411مبنهی رها رثارهذرری
رابامه های ضد قلدری را قلدری همخهورف رسه  ،در بموبهه ری رف پهژوهی ههای مدرسهه
محور همخورف را پژوهی حاضا ،مطالعه رول ،شولهز و شای ههاوِر ) 7441 5بدهز ،بشهاف
می دهد که رابامۀ مدرخله ری راهد پدش داربه ،رف طایق ررتقاص شاییه ی های رجهماعی و
رخالق یِ دربی موفرف پایه هفهم تا بهم ،موجب کهاهی معنهادرر و عملهی رتههار قله دری و
خشوب ِ رررطه ری دربی موفرف رادید .مغهایا رها بههایج پهژوهی حاضها در رثارهذرری رها
ررتکاب قلدری ،بهدجۀ مطالعۀ وربگ و رلدراگ  ) 7412بشاف می دهد که ررتکهاب قلهدری
در راوه های درمهاف در مقاییهه رها رهاوه ههای کنههال تغددها بکهاد؛ رف دخیهل محهمهل
عدم تغددا رتهار ره فعم بو ییندراف ،سنِ پایدن مداب دن =  ) 2/13و رثا کَف 6رس توجدهه
رین رس که ریداری رف دربی موفرف در ررهدر بپذیاتههه ربهد کهه رتهارههای قلهدری ربجهام
می دهند) رلدراگ 7416 ،2؛ وربگ و رلهدراگ ،) 7412 ،حهال بکهه بوجهورف رهود فِ بموبهۀ
1. Thornberg & Jungert
2. latent mental structures
3. Arsenio, & Lemerise
4. Romera
5. Bull, Schultze, & Scheithauer
6. floor effect
7. Goldberg
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موردمطالعۀ در پژوهی حاضا توربیهه رس رین رثا سنی و رثا کف رر جبهارف بمایهد و رها
توجه ره راختاین مدزرف شدوع قلدری در پایه بهم پوبچز ،یاس ،لوربدوتیکی و پهوبچز،1
 ،) 7412فمدنۀ مناسب تای راری فمو فِ رثارخشی رابامۀ مدرخله ری ریجاد کنهد ،عهالوه رها
رین ،بهایج رثا رخشی رابامه های ضدقلدری بشاف می دهد که مدرخله ههای صهورت راتههه
در مدررس مهوسطه ،مؤثاتا رف مدررس ررهدریی رس لهی ،کهدم و کهدم .) 7415 ،در تبدهدن
تأثدارذرری موفش حیاسد رخالقی را کاهی رزررش مورردی بظدا خشوب رررطهه ری و
قلدری تدزیکی و کالمی می تورف رف که ررتقاص مههارت ههای تهاد در فمدنهۀ خوربهدف و
رداف هدجاف ها ،توسعۀ دیدراه ردای ،راقارری ررتباِ تورم را مارقب را دی هارف ،ربعطها
در راررا تفاوت های ردن تادی و راوهی وکنهال سوردای رجهماعی مهی توربهد ،رها ررتقهاص
شاییه ی های روربی ،رجهماعی و هدجابی تاد ،رثای کاهشی را بهاخ ررتکهاب رهه قلهدری
درشهه راشد.
در مجموع ،بهایج پژوهی حا ضا بشاف درد که موفش حیاسد رخالقهی تهأثدا معنهی
درری را کاهی ررتکهاب رهه قلهدری و مکابدیهم رهی تفهاوتی رخالقهی دررد و رها رسهاس
بظایه شناخهی رجهماعی در مورد ری تفاوتی رخالقی رندورر ) 1111 ، 7416 ،ررتکاب قلهدری
و مکابدیم ری تفاوتی رخالقی دررری ررتباطی مهقارل و تهدریجی 7هیههند رنهارارین رررئهه
موف شِ حیاسد رخالقی موجب ت عدف چاخۀ رخدرد های قلدری و رسههفاده رف مکابدیهم
ری تفاوتی رخالقی می رادد.
عمده تاین محدودی مطالعۀ حاضا عدم رسهفاده رف ماحله پد دای رهه دلدهل محهدود
رودف فماف پژوهش ا رود .همچندن ره دلدل ببود رمکاف رجاری تمامی مهارت های رخالقی
رویکاد موفش منیجم رخالق در پژوهی حاضا را توجه ره حجهم فیهاد مههوف موفشهی،
پدشنهاد می رادد که در مطالعه های ینده ،سایا مهو فِ موفشی رعهم رف ق هاوت رخالقهی،
رب دزش رخالقی و کنی رخالقی مورد رسهفاده قارر ردهاد .مههذکا مهی رهادد کهه در مههن
موفشی ،جه رتزر یی ربطبا قِ تاهن ی در راخی موررد و مثال ها تغددارتی ربجهام راته .
را توجه ره رینکه م طالعۀ حاضا در پاسهخ رهه تنهاقض ههای موجهود در ردردهات پهژوهی و
باکاتی رودف مدرخله در فمدنۀ ری تفاوتی رخالقی ،رهمد پادرخه رهه موضهوع قلهدری رف
منظا رشد رخالقی و ررتقاص سطح مههارت رخالقهی رر بشهاف مهی دههد ،رنهارارین پدشهنهاد
می رادد که موضوع موفش مههارت حیاسهد رخالقهی در جهه کهاهی بهاخ ررتکهاب
قلدری و رسهفاده رف مکابدیم های ری تفاوتی رخالقی مد بظا قارر رداد.

1. Pontes, Ayres, Lewandowski & Pontes
2. gradual
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