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چكيده:
ازآنجاکه ناتوانی در مهارت حل مسئلة اجتماعی در دانشآموزان قربانی قلدری یکی از عوامل
تشدید و تداوم قربانیشدن این گونه افراد است ،هدف این پژوهش آموزش حل مسئلة اجتماعی و
تعیین میزان اثربخشی آن بر کاهش قربانیشدن این دانشآموزان بود.
این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیشآزمون -پسآزمون و گروه گواه بود .جامعة آماری
مورد مطالعه یکی از دبیرســتانهای دخترانه دورة اول شــهر تبریز در سال تحصیلی  95-96بود
که بهصورت تصادفی از بین مدارس نواحی پنجگانة تبریز انتخاب شــد و نمونة آماری نیز شامل 30
دانشآموز قربانی قلدری بود که به روش خوشهای تصادفی در چند مرحله انتخاب و به شیوة تصادفی
در دو گروه  15نفری آزمایش و گواه گمارده شدند .گروه آزمایش طی  8جلسه تحت آموزش برنامة حل
مسئلة اجتماعی قرار گرفت .برای جمعآوری دادهها از مقیاس قربانی قلدری کالیفرنیا استفاده شد.
دادهها بهوسیلة  SPSS 16با روش تحلیل کوواریانس مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت .یافتههای حاصل
از این پژوهش نشان داد ،آموزش حل مسئلة اجتماعی بر کاهش رفتار قربانیشدن دانشآموزان قربانی
قلدری ،تأثیر معناداری داشته است ( .)f=93/74 ،df=)1/31 ،47/32(, p >0/001 , ŋ =0/73ازآنجاکه
نتایج ،بیان گر اثربخشی آموزش حل مسئلة اجتماعی بر کاهش قربانیشدن دانشآموزان بود .پیشنهاد
میشود که این برنامه بهعنوان بخشی از دورههای آموزش ضمن خدمت متولیان درگیر با دانشآموزان،
جهت ارتقای مهارتهای مقابلهای دانشآموزان قربانی قلدری قرار گیرد.
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مقدمه

یکی از مهمترین مشکالت مراکز آموزشی که امروزه در تحقیقات بهطورجدی مورد توجه قرار گرفته،
پدیده قلدری است (هنگ ،لی وگاربارینو .)2014 ،1مطالعات مختلف ،حاکی از شیوع قلدری در مدارس
و درگیری دانشآموزان با این پدیده اســت (نانسل و همکاران 2001 ،2و کوک کینوس و کیپ ریتسی،3
 .)2012قلدری پدیدهای ناآشــنا نیســت و با تاریخ پیدایش مدارس در هم آمیخته است ،برای نسلهای
متمادی ،دانشآموزان عادت به آزار رساندن به همساالن و همکالسان خود داشتهاند (پاپانیکولوس ،چات
زیکوزما وکلیو .)2011 ،4طبق نظریه سلسلهمراتب نیازهای مازلو ( )1970پس از ارضای نیازهای جسمانی،
نیازهای مربوط به احســاس امنیت ،عدم نگرانی خاطر و محیطــی امن و به دور از تهدید و خطر ،جای
نیازهای قبلی را میگیرند .این مهم است که دانشآموزان در محیط مدرسه احساس آرامش کنند و از عوامل
تهدیدآمیز به دور باشــند تا بتوانند به یادگیری بپردازند (به نقل از سیف .)1389 ،جلوگیری از اضطراب
و اســترس دانشآموزان در کالس درس ضروری اســت .شواهد تجربی در دهههای اخیر تأیید کردهاند
که پدیده قربانیشــدن توسط همساالن یک مشکل مهم و درخور توجه از نظر پژوهش و مداخله است
(ویسکانتی ،لد و کلیفورد .)2013 ،5مطالعه این پدیده ،بهصورت علمی با پژوهشهای الویوس 6در سال
 1980شروع شد .قلدری بهعنوان رفتارهای پرخاشگرانه ،مکرر و عمدی تعریف شده است که این رفتارها
توسط فرد قلدر در برابر همساالن ضعیفتر اعمال میشود (الویوس.)1994 ،
7
وقتی قلدری رخ میدهد عدهای آســیب میبینند که از آنها با برچسب قربانی قلدری یاد میشود.
رفتارهایی که برخی از کودکان به دلیل مورد هدف قرارگرفتن رفتارهای پرخاشگرانه دیگر کودکان ،تجربه
میکنند ،قربانیشــدن نامیده میشــود و این نقش یکی از نتایج روابط نامطلوب است (فاکس و بالتون،8
 .)2003مطالعات زیادی اثرات منفی روانشناختی ،اجتماعی و تحصیلی قربانیشدن دانشآموزان توسط
همساالن را تأیید کردهاند (هایمل و سوئرر2015 ،9؛ فلیکس ،فورالنگ و آستین )2009 ،10که از آن جمله
به مشکالت مدرسه (هارتلی ،باومن ،نیکســون و داویس2015 ،11؛ الد ،کوچندرفر و کولمان،)1997 ،12
مدرسهگریزی (هاتزل و پی نی2012 ،13؛ وید )2007 ،14و مشکالت اجتماعی نظیر طرد از طرف همساالن
(برایان ،سایلسن وویسینک )2010 ،15میتوان اشاره کرد .همچنین قربانیان معموالً دارای مشکالت درونی
ســازی شده (مانند اضطراب ،افسردگی) ،ســطوح پایین عزتنفس ،کفایت اجتماعی (ویلفورد ،بولتون،
نوالند ،لیتل ،کارنا و ســال میوالی )2012 ،16و خودکارآمدی (کوک کینوس و کیپریتسی )2012 ،هستند.
خطر افزایش قربانیشــدن با داشتن دوستان کمتر ،طرد شدن توسط همساالن ،وابسته بودن به دیگران ،یا
داشــتن مهارتهای اجتماعی ضعیف نیز مرتبط است (رز کراســنور )1997 ،17و این دانشآموزان بیشتر
در خطر مشــکالت مربوط به سالمت جسمانی و عاطفی قرار دارند (نارایانان و بتس .)2014 ،18یکی از
مهمترین عوامل پیشبینیکننده احتمال قربانیشــدن فرد در آینده ،واکنش فرد قربانی در پاسخ به فرایند
قلدری میباشد (سوکول ،بوسی و راپی .)2015 ،19بنابراین لزوم آگاهسازی آنها در رابطه با اتخاذ واکنش
مناسب در مقابل قلدری و استفاده از روشهایی جهت بهبود روابط آنان با همساالن حائز اهمیت است.
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از دیدگاه شــناختی -اجتماعی ،افراد قربانی فاقد مهارتهــای اجتماعی الزم جهت برقراری روابط
مثبت با همساالن میباشند ،بنابراین در مواجهه با مسائل اجتماعی واکنش مناسبی از خود نشان نمیدهند
(اسپیالج والو .)2012 ،20یکی از مهارتهای اساسی اجتماعی در نوجوانان بهمنظور مقابله مؤثر با مسائل،
حل مسئلة اجتماعی است (لیوتنر ،فلیچر ،ورت ،گریف و فانک.)2012 ،21
حل مسئلة اجتماعی اشاره به فرایندی دارد که در آن ،افراد سعی میکنند تا روشهای مقابلهای مؤثری
را جهت رویارویی با مسائل استرسزایی که در زندگی روزمره خود با آن مواجهاند ،کشف کنند و به کار
بندند (دیزورال و نزو .)1982 ،22حل مسئلة اجتماعی ،نوعی تعامل مؤثر با تکالیف پویای محیطی است و
فرد تنها در صورتی میتواند با محیط خود تنظیم شود که بتواند اطالعات حاصل از محیط را در یک بازه
زمانی مشخص ،بهطور موفقیتآمیزی تحلیل نموده و یکپارچه سازد (مینر ،گریف ،گیدون و ریکارد، 23
 .)2016حل مسئلة اجتماعی نوعی سازه شناختی -رفتاری است که شامل جهتگیری مسئله و سبکهای
حل مسئله میباشد .منظور از جهتگیری مسئله ،ارزیابیها ،احساسات و باورهای عمومی فرد در مورد
توانمندیاش جهت مواجهه با موقعیتهای استرسزا ست که میتواند به دو صورت جهتگیری منفی
به مســئله و جهتگیری مثبت به مسئله باشد .ســبکهای حل مسئله نیز شامل کاربست مجموعهای از
فعالیتهای شناختی -رفتاری در طول فرایند حل مسئله است که هدف آن یافتن راهحلهای مؤثر برای
مسئله مربوطه است .سبکهای حل مسئله شامل سه سبک اجتنابی ،تکانشی و منطقی است (سیلویا ،واک،
جرف ،اندریو ،هرمن وچری .)2015 ،24حل مسئله زمانی اتفاق میافتد که راهبردهای تعریف و فرمولبندی
مسئله ،تولید راهحلهای مختلف ،تصمیمگیری ،اجرای راهحل و تثبیت نمودن آن به کار برده شود (دیزورال،
چانگ و سانا .)2003 ،25از جمله مدلهایی که از نظریه شناختی -اجتماعی نشئت گرفته و رفتار قربانیشدن
را توضیح میدهد ،مدلهای حل مسئلة اجتماعی است (دیزورال و نزو.)1982 ،
شواهد تجربی نشان داده که اگر حل مسائل اجتماعی بهطور موفقیتآمیزی انجام گیرد ،نوجوان استرس
و پرخاشــگری کمتری را در روابط بین فردی تجربه خواهد نمود (جو ،ژانگ و دنگ .)2015 ،26این در
حالی است که چنانچه حل مسئله بهطور موفقیتآمیزی انجام نشود ،پیامدهایی همچون خودکشی (هیرچ،
چانگ و جگلیک2012 ،27؛ سیلویا و همکاران ،)2015 ،افسردگی (بکر ،جیکوب ،رینک ،سیلویا و مارچ،28
 ،)2010اختالالت شــخصیتی (مک موران ،نزو ،مورگان و بوگرا )2012 ،29و ارتکاب رفتارهای پرخطر
(مرکز کنترل و پیشگیری بیماریها )2014 ،30را در آینده برای نوجوان ،به همراه خواهد داشت .نتایج یک
پژوهش اخیر نشان داد که آموزش مهارتهای اجتماعی منجر به کاهش رفتارهای قلدری و قربانیشدن در
افراد گردیده است (اسپیالج و الو2012 ،31؛ اسپیالج و هالت .)2013 ،32بهعالوه در این پژوهشها وجود
نقص در حل مســئلة اجتماعی در افراد قربانی دیده شده اســت (دنیز و ارسوی2016 ،33؛ ناوارو ،یوبرو،
الراناگا ومارتینز2012 ،34؛ کیم ،بویسه ،کوه ولونتال .)2009 ،35عدم تمایل فرد قربانی به صحبت در رابطه
با مشکل ،انکار نمودن مشکل و یا اجتناب از مواجهه با آن ،بخشی از نشانههای مقابله منفی با استرس و
یا همان کاربرد سبکهای ناکارآمد حل مسائل اجتماعی در برخورد با مشکل میباشد (کسیدی.)2009 ،36
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البته در مجموع در پژوهشهایی که تاکنون در این زمینه انجام شدهاست ،نتایج کام ً
ال همسانی در رابطه با
کاهش قلدری و قربانیشدن دانشآموزان گزارش نشده است (کسیدی2009 ،؛ کریستی.)2012 ،37
در داخل کشور نیز نتایج پژوهشهای بیرامی ،هاشمی ،بدری و دبیری ( ،)1395کاشانی وحید ،افروز،
شکوهی یکتا ،خرازی و غباری بناب ( ،)1395شیری ،ولی پور و مظاهری ( ،)1392نادری ،پاشاو مکوندی
( ،)1386مرادی ،اعتمادی و نعیمآبادی ( )1389و احدی ،میرزایی ،نریمانی و ابوالقاســمی ( )1388نشان
داد آموزش مهارتهای اجتماعی از جمله حل مسئلة اجتماعی بر بهبود نگرش ،جرئت مندی ،مدیریت
اســترس ،خودکارآمدی ،تنظیم هیجان ،کاهش خشــونت و ابراز وجود دانشآموزان مؤثر بوده و رفتار
قربانیشدن دانشآموزان را کاهش داده است.
با وجود اهمیتی که توانمندسازی دانشآموزان از نظر مهارتهای اجتماعی دارد ،این مهارتها بهصورت
مدون و سازمانیافته در برنامههای آموزشی دانشآموزان دیده نمیشود .در این پژوهش با بررسی مدلهای
مختلف حل مسئلة اجتماعی و حل مسئلة خالق و استفاده از مؤلفههای کلیدی آنها برنامة جدید آموزش
حل مسئلة اجتماعی تهیه گردید .اهداف این برنامه آموزشی به شرح زیر بود:
 .1فرد بتواند مسائل گوناگون خود را شناسایی کند.
 .2کمک به فرد تا بتواند از روش منظمی برای غلبه بر مسائل جاری و روزمره زندگی استفاده کند.
 .3کمک به فرد تا بتواند منابع و امکاناتی (فردی ،خانوادگی و اجتماعی) را که در اختیار دارد شناسایی
کند و از آنها در جهت حل مسائل خود بهره بگیرد (مشارکت گروهی).
 .4احساس کنترل بر شرایط و موقعیت در فرد ایجاد کند.
 .5توانمندتر کردن فرد در حل مسائلی که در آینده با آنها روبهرو خواهد شد.
 .6نگرش مثبت در توانایی حل مسائل در فرد ایجاد کند.

با توجه به وجود نتایج ناهمسان در تحقیقات گذشته و همچنین وجود خأل پژوهشی در این حوزه،
انجام این پژوهش بهمنظور ارائة یک برنامة آموزشی اثربخش برای دانشآموزان قربانی قلدری ضرورت
مییابد .یافتههای احتمالی پژوهش حاضر عالوه بر پر کردن خأل پژوهشــی موجود و پاســخگویی به
فرضیههای تحقیق؛ با ارائة یک برنامة آموزشــی جدید در جهت حل مســئلة اجتماعی میتواند کاربرد
پیشگیرانه و مداخلهای برای کاهش پیامدهای منفی ناشی از قربانیشدن داشته باشد.

روش پژوهش

با توجه به اینکه هدف پژوهش حاضر ،تعیین اثربخشــی آموزش حل مســئلة اجتماعی بر کاهش
قربانیشدن دانشآموزان قربانی قلدری بود ،روش پژوهش را نیمه آزمایشی با طرح پیشآزمون و پسآزمون
و گروه گواه انتخاب کردیم.
جامعة آماری این پژوهش شامل دانشآموزان یکی از دبیرستانهای دخترانه دورة اول شهر تبریز بود
که گروهی از آنها بهصورت تصادفی از بین مدارس نواحی پنجگانه آموزشوپرورش شهر تبریز در سال
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تحصیلی  95-96انتخاب شدند .نمونه نهایی مورد مطالعه در این پژوهش برای هر گروه  15نفر (جمع ًا 30
نفر) در نظر گرفته شد .سپس تمامی دانشآموزان مدرسه منتخب که  330نفر ( 102نفر کالس هفتم100 ،
نفر کالس هشتم و  128نفر کالس نهم) بودند به مقیاس قربانی قلدری کالیفرنیا پاسخ دادند و از میان آنها
 30نفر که باالترین نمرات را کسب کرده بودند بهصورت تصادفی در دو گروه آزمایش ( 15نفر) و گواه
( 15نفر) گمارده شدند 15 .نفر گروه آزمایش ترکیبی از ( 6نفر کالس هفتم 4 ،نفر کالس هشتم و  5نفر
کالس نهم) و  15نفر گروه گواه ترکیبی از ( 6نفر کالس هفتم 6 ،نفر کالس هشتم و  3نفر کالس نهم)
بــود .در ضمن اطالعات کافی به آزمودنیها در مورد پژوهش ،از جمله محرمانه ماندن اطالعات آنها و
حق آزادی کامل برای شرکت آنها داده شد .مالکهایی نیز برای ورود (داشتن سالمت ظاهری جسمانی
و زندگی دانشآموز با هر دو والد) و خروج (غیبت دانشآموز در حداکثر  2جلسه آموزشی) افراد به نمونه
هدف در نظر گرفته شد.
گروه آزمایش طی  8جلسه  90دقیقهای به مدت  4هفته تحت آموزش برنامة حل مسئلة اجتماعی قرار
گرفت .گروه گواه هیچ مداخلهای دریافت نکرد .سپس در پسآزمون مجددا ً مقیاس قربانی قلدری کالیفرنیا
روی دو گروه آزمایش و گواه اجرا گردید .دادههای حاصل ،با آزمون تحلیل کوواریانس و بهوسیلة نرمافزار
آماری  SPSS 16مورد تحلیل قرار گرفت.
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ابزار پژوهش

در این پژوهش از پرســشنامه قربانی قلدری کالیفرنیا که توســط فلیکس ،شارکی ،گرین ،فورالنگ
وتانیگاوا  ،)2011( 38بهمنظور سنجش قربانی قلدری شدن در دانشآموزان ساخته شده است بهعنوان ابزار
گردآوری اطالعات مربوط به پیشآزمون و پسآزمون اســتفاده شد .این ابزار شکلهای مختلف قربانی
قلدری شــدن را بدون به کاربردن اصطالح قلدری و تعریف آن برای دانشآموزان مورد ســنجش قرار
میدهد .این مقیاس شامل  12آیتم است که قربانیشدن ،عدم توازن قدرت ،مکان و زمان قربانیشدن را در
ساعات مدرسه ،و اینکه فرد قربانیشدن خود را با چه کسی در میان میگذارد مورد سنجش قرار میدهد.
این آیتمها مربوط به اشــکال قربانیشدن است که دانشآموزان در مدرسه تجربه میکنند (مورد طعنه یا
خطاب قرار گرفتن به شــکل آزارنده ،شایعهپراکنی یا بدگویی پشت سر فرد ،بیرون کردن فرد از گروه یا
نادیده گرفتن او ،ضربه ،هل دادن یا از نظر فیزیکی فشار واردکردن و .)...از دانشآموزان خواسته میشود
فراوانی هریک از این تجارب را روی مقیاس لیکرت پنجدرجهای (هرگز=  ،0یکبار در ماه گذشــته= ،1
دو تا ســه بار در ماه گذشته=  ،2یکبار در هفته گذشته=  ،3چندبار در هفته گذشته=  )4مشخص کنند.
دانشآموزان قربانی قلدری ،افرادی هستند که دست کم یکی از رفتارهای قربانیشدن را در حداقل فراوانی،
دو تا ســه بار در ماه ،تجربه کرده اند و می توانند حداقل یکی از اشکال عدم توازن قدرت را نیز گزارش
کنند .نمره کل قربانیشــدن نیز از طریق جمع نمره آیتمهای رفتار قربانیشــدن محاسبه میشود .روایی
همزمان و پیشبین و پایایی این مقیاس مناسب گزارش شده است (فلیکس و همکاران2011 ،؛ آتیک،39
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 .)2013آتیــک و گونری )2012( 40ضریب پایایی مقیاس به روش بازآزمایی با فاصله دو هفته را  0/82و
روایی همزمان این پرســشنامه را از طریق همبستگی با پرسشنامه قلدری/قربانی الویس  0/73گزارش
کردهاند .در پژوهش حاضر روایی پیشبین این مقیاس از طریق همبســتگی با آزمون رضایت از زندگی
دانشآموزان  -0/78به دست آمد .همچنین ضریب پایایی آن به شیوه بازآزمایی به فاصله دو هفته  0/80و
ضریب آلفای کرونباخ  0/61به دست آمد.

روش اجرا

در برنامة «حل مسئلة اجتماعی« از مدلهای حل مسئلة اجتماعی دیزوریال و نزو ( )1982و دیزوریال
و شــیدی ،)1991( 41دیزوریال  ،چانگ و ســانا ،)2003( 42حل مسئله هپنر ،)2004( 43هویت )2006( 44و
47
مدلهای حل مسئلة خالق اوزبرن ،)1967 ،1963( 45پارنس ،)1977 ،1976 ،1967( 46ایساکسن و ترفینگر
( ،)1992ایساکسن و دوروال ،)1992( 48ایساکسن ،دوروال و ترفینگر ( )2000 ،1998 ،1994استفاده شد .در
ضمن جهت بررسی روایی ،قبل از اجرا ،ابتدا برنامه آموزشی به تأیید پنج تن از اساتید روانشناسی و علوم
تربیتی دانشگاه تبریز رسید و پس از انجام اصالحات ،در  8جلسه  90دقیقهای به شرح زیر به اجرا در آمد.

 جلسة اول :در این جلسه ،عالوه بر آشــنایی با دانشآموزان و برقراری ارتباط اولیه ،در خصوص
تعریف حل مسئلة اجتماعی ،اهمیت آن و اهداف برنامه آموزشی حل مسئلة اجتماعی توضیحاتی ارائه
شد .پیشآزمونها نیز در این جلسه به اجرا درآمد.

 جلسة دوم :هدف این جلســه ،ایجاد نگرش مثبت و حداکثر انگیزش در توانایی حل مسئله بود،
اهمیت این مرحله در جایگاه اولین گام در حل مســئله در ابعاد شناختی و هیجانی قابلتوجه است
بنابراین سعی شد با مثالهای عینی جهتگیری مثبت به مسائل آموزش داده شود.
 جلسة سوم :در این جلسه مباحثی در زمینه «مسئلهیابی» شامل تشخیص و شناسایی مسئله ،تعریف
دقیق و همهجانبه مســئله مطرح شد .در واقع این ،شروع یک توالی منطقی برای حل مسئله است و
به شروع فرآیند خالق کمک میکند .در این مرحله روشی برای دقیقتر شدن و کاهش حیطه مسئله
ارائه میشود.
بدینصورت که از دانشآموز خواسته میشود به سؤاالت زیر پاسخ دهد:
 .1مسئله اصلی چیست؟
 .2مسئله در چه زمانی شروع میشود؟
 .3مسئله در کجا شکل میگیرد؟
 .4چه کسانی در ایجاد این مسئله نقش دارند؟
 .5چرا این مسئله برای من اتفاق افتاده است؟
 .6آیا ویژگیهای خاصی در من وجود دارد که باعث ایجاد مسئله شده است؟
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 جلسة چهارم :این مرحلة «ایدهپردازی» را آموزش میدهد .فراگیر در این جلسه به یافتن راهحلهای
متعدد برای حل مسئله میپردازد .با استفاده از روش بارش فکری از دانشآموزان خواسته شد برای یک
مسئله مطرحشده در جلسه هر راهحلی که به ذهنشان میرسد ثبت کنند.
 جلسة پنجم :ادامه مرحله ایدهپردازی است ،ازهر دانشآموز خواسته شد برای یک مسئلة شخصی با
استفاده از چکلیست اوزبرن هر راهحلی که به ذهنش میرسد ثبت کند .در این مرحله از وی خواسته
شد منابع و امکاناتی (فردی ،خانوادگی و اجتماعی) را که در اختیار دارد شناسایی کند.
 جلســة ششم :در این جلسه نحوه ارزیابی راهحلها به دانشآموزان آموزش داده شد .بدین منظور از
«ماتریس ارزیابی ایدهها» استفاده شد.
 جلسة هفتم :در این جلســه به دانشآموزان مرحلة «برنامهریزی برای عمل» آموزش داده شد ؛یعنی
چگونه راهحلی را که بیشــترین مزایا و کمترین معایب را داشــت اجرا کنند ،در صورت موفقیت به
خودشان پاداش دهند و در صورت عدم موفقیت مراحل قبلی را بازبینی کنند تا مشخص شود اشکال
در کدام مرحله بوده است.
 جلسة هشتم :در این جلسه طبق الگوی حل مسئله موقعیتهایی که دانشآموزان ،در آن موقعیت ها ،قربانی
قلدری در مدرسه می شوند و نحوه مقابله با آن مطرح و تشریح شد و با روش ایفای نقش از دانشآموزان
شد که به تعمیم الگوی حل مسئله در تمام مسائل زندگی بپردازند .پسآزمون نیز در این مرحله اجرا شد.
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یافتههای پژوهش
جدول  .1میانگین و انحراف استاندارد قربانیان قلدری در گروههای آزمایش و گواه

پسآزمون

پیشآزمون
تعداد

میانگین

انحراف استاندارد

میانگین

انحراف استاندارد

آزمایش

15

7/53

2/03

3/78

2/69

گواه

15

7/87

2/11

7/74

2/23

کل

30

7/70

2/07

5/76

2/46

اطالعات جدول  1میانگین و انحراف استاندارد گروههای آزمایش و گواه در پیشآزمون و پسآزمون
قربانیان قلدری را نشان میدهد .بر اساس این اطالعات میانگین میزان قربانیشدن در گروه آزمایش بعد
از مداخله کاهش داشته است.
جدول  .2آزمون لوین جهت بررسی همسانی واریانسها در گروههای آزمایش و کنترل

معناداری

0/218

درجه آزادی بین گروهی درجه آزادی درونگروهی

1

28

F

0/031
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ازآنجاکه برای بررسی فرضیه پژوهش از طرح آزمایشی پیشآزمون-پسآزمون با گروه گواه استفاده
شده است ،لذا جهت تحلیل نتایج حاصله از روش تحلیل کوواریانس استفاده شد تا از این طریق اثرات
پیشآزمون بهعنوان یک متغیر تصادفی کمکی کنترل شود .بنابراین دو مفروضه اساسی تحلیل کوواریانس
یعنی همسانی واریانسها و همگنی شیبهای رگرسیون مورد بررسی قرار گرفتند .پیشفرض همسانی
واریانسها توسط آزمون لوین مورد بررسی قرار گرفت که نتایج حاصله در جدول  2قابلمشاهده است.
همانگونه که نتایج جدول  2نشان میدهد خطای واریانس گروههای مورد مطالعه همگن و برابر است
چون مقدار  Fبهدســتآمده برابر  0/031است که در سطح  p >0/05معنادار نمیباشد .بنابراین مفروضه
همسانی واریانسها برقراراست.
جدول  .3نتایج آزمون پیشفرض همگنی شیب رگرسیون

معناداری

F

میانگین مجذورات

درجه آزادی

0/075

2/13

4/12

1

دومین پیشفرض استفاده از روش کوواریانس ،همگنی شیبهای رگرسیون است که بهوسیلة آزمون
فرض همگنی شیبها مورد بررسی قرار گرفت .نتایج آن در جدول  3قابلمشاهده است.
نتایج جدول  3نشان میدهد که  Fمحاسبهشــده ( )2/13در سطح  p <0/05معنادار نیست .بنابراین
پیشفرض همگنی برقرار اســت .با توجه به اینکه پیشفرضهای روش تحلیل کوواریانس تحقق یافته
است .از این روش برای تحلیل نتایج بهدستآمده استفاده شده است.
جدول  .4نتایج تحلیل کوواریانس تأثیر برنامه آموزشی حل مسئلة اجتماعی بر قربانیشدن دانشآموزان قربانی قلدری

F

معناداری

مجذور اتا

مجموع مجذورات درجه آزادی میانگین مجذورات

گروه

908/32

1

908/32

93/74

0/001

0/73

پیشآزمون

6/140

1

6/140

0/63

0/43

0/018

خطا

339/12

27

9/68

-

-

-

کل

13990

30

-

-

-

-

نتایج جدول  4نشــان میدهد مقدار  Fمحاسبهشــده در سطح  p > 0/01معنادار بوده است ،بنابراین
میتوان نتیجه گرفت برنامه آموزشی حل مسئلة اجتماعی موجب کاهش قربانیشدن دانشآموزان قربانی
قلدری در گروه آزمایش شــده است .میزان تأثیر حدود  0/73بوده است یعنی  0/73واریانس پسآزمون
مربوط به مداخله آموزشی بوده است.
82

 ëشمارة 63
 ëسال شانزدهم
 ëپاییز 1396

بحث و نتیجهگیری

نشریة علمی ـ پژوهشی

فصلنامه نوآوریهای آمـوزشـی

اثربخشی آموزش حل مسئلة اجتماعی بر کاهش قربانیشدن دانشآموزان قربانی قلدری

هدف اصلی این پژوهش ،طراحی و بررسی تأثیر آموزش برنامة حل مسئلة اجتماعی
بر میزان قربانیشدن دانشآموزان قربانی قلدری بود .نتایج نشان داد که این مداخله توانسته
اســت بهعنوان مداخلهای مؤثر موجب کاهش قربانیشدن دانشآموزان شود .یافتههای
پژوهش با نتایج پژوهشهای (اسپیالج و الو ،)2012 ،هالت ( ،)2013کسیدی (،)2009
(وولک ،کمیلری ،دان مارینی ،)2012 ،49ویتمن و گاتدینر )2015 ،50و نادری ،پاشــا و
مکوندی ( )1386که نشان دادند اجرای مداخلههای مناسب بر روی دانشآموزان قربانی
قلــدری باعث افزایش مهارتها و کاهش میزان قربانیشــدن آنها میگردد ،همخوانی
دارد.
در تبییــن این یافته میتوان اظهار داشــت در پژوهشهــای متعدد وجود نقص در
مهارتهای اجتماعی در افراد قربانی دیده شــده اســت (دنیز و ارسوی2016 ،؛ کیم و
همکاران .)2003 ،عدم تمایل فرد قربانی به صحبت در خصوص مشــکل ،انکار نمودن
مشــکل و یا اجتناب از مواجهه با آن ،ناشــی از کاربرد سبکهای ناکارآمد حل مسائل
اجتماعی در برخورد با مشکل میباشد (کسیدی .)2009 ،همچنین این رفتارهای اجتنابی
منجر به تداوم قربانیشــدن در فرد میگردد چراکه دانشآموز قربانی بهواسطه رفتارهای
اجتنابی دچار انزوا شــده ،در فعالیتهای گروهی شــرکت نمی کنــد و در طول زمان
بیشازپیش از ســوی گروه همساالن طرد میگردد (سوکول ،بوسی و راپی .)2016 ،51از
ســوی دیگر بهمحض اینکه ادراک همساالن ،مبنی بر ناتوانی فرد در تنظیم روابط شکل
گرفــت ،فرد در تله قربانیشــدن گرفتار میگردد بهگونهای که خارج شــدن از این تله
برای او تقریب ًا امکانناپذیر میشود؛ چراکه برخی از رفتارهای واکنشی که در فرد قربانی
دیده میشود از جمله پریشانی و خشــم و ترس ،برای خیل کثیری از افراد قلدر بسیار
تقویتکننده است (ساندرز و فی.)2004 ،52
ت است از :ایجاد نگرش
با توجه به ویژگیهای برنامة «حل مسئلة اجتماعی» که عبار 
مثبت و حداکثر انگیزش در فرد برای حل مســئله ،تأکید بر نقش فعال و دخالت بیشتر
فرد در فرایند حل مســئله ،تقویت روحیه مشــارکت و کار گروهی ،رشد خالقیت در
فرد و گروه ،افزایش توانمندی فرد در تعریف ،چارچوببندی و تنظیم مســئله ،افزایش
توانمندی فرد در تشــخیص فرصتها ،افزایش توانمندی فرد در ایدهپردازی با آموزش
اســتفاده از چکلیســت اوزبرن و بارش فکری ،تأکید بر به تعویق انداختن قضاوت در
مورد راهحلهای مسائل ،تأکید بر ممانعت از افتادن در دام تثبیت و گرایش ذهنی ،افزایش
توانمندی فرد در تجزیهوتحلیل راهحلها 53با آموزش نحوه اســتفاده از ماتریس ارزیابی
ایدهها ،افزایش توانمندی فرد در مدیریت شرایط غیرقابلپیشبینی ،فرد قربانی در مواجهه
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با قلدری با حداکثر انگیزش و احســاس کنترل وارد عمل میشود و تکنیک حل مسئلة
اجتماعی را به کار میگیرد.
در تبیین این یافته میتوان گفت یکی از دالیل کاهش میزان قربانیشــدن در نتیجه
ارائه آموزش حل مسئلة اجتماعی ناشی از افزایش توانمندیهای مربوط به مؤلفه شناختی
حل مسئله این دانشآموزان است .دانشآموزانی که مهارت بیشتری در پردازش شناختی
مسئلة اجتماعی دارند با تشخیص دقیق مسئله در مذاکره با دیگران ماهرانهتر عمل میکنند
و در نتیجه از قربانیشدن توسط همساالن اجتناب میکنند (وولک و همکاران.)2012 ،
محتوای برنامه آموزشــی حل مســئلة اجتماعی با تأکید بر روحیه مشارکت و کار
گروهی سبب شد افراد قربانی با بهبود مهارتهای ارتباطی و دریافت پشتیبانی بیشتر از
ســوی همساالن و حل بهتر تعارضها کمتر قربانی شوند .بهعبارتدیگر با آموزش این
برنامه مهارتهای ارتباط بین فردی ،رفتار و تعامالت اجتماعی ،فنون محاوره و مذاکره
و مهارتهای کمک طلبی در افراد قربانی بهتر شــکل گرفته و منجر به گسترش شبکه
حمایت اجتماعی و کاهش قربانیشدن آنها میشود .طبق نظر ریتز )2012( 54و کسیدی
( )2009ادراک یک شبکه حمایت اجتماعی منجر به کاهش اثرات منفی وقایع ناگوار و
پراسترس میشــود .همچنین در برخی مواقع حمایت اجتماعی میتواند از قربانیشدن
جلوگیری کند (تریسی ،دسجاردین ،بونی و لیدبیتر.)2011 ،55
همچنین محتوای برنامة حل مسئلة اجتماعی با ایجاد نگرش مثبت و افزایش انگیزش
فرد برای حل مسئله ،باعث افزایش خودکارآمدی قربانیان گشته و ازآنجاکه خودکارآمدی،
روش تعامل فرد با محیط اجتماعی و تنظیم اهداف را تعیین میکند (کاپرارا2004 ،؛ به نقل از
کوک کینوس و کیپریتسی )2012 ،رفتار و تعامالت اجتماعی فرد بهتر شکل گرفته و همین
منجر به گسترش شــبکه حمایت اجتماعی و کاهش احتمال قربانیشدن آنها میشود.
با ارائه آموزش حل مسئلة اجتماعی ،قربانیان توانستند بر ترس خود از موقعیتهای
مبهم غلبه کرده و با ایجاد اعتماد متقابل به رفتارهای مشارکتی و بهرهگیری از فرصتها
اقدام کنند .بهگونهای که بعد از آموزش ،روحیه مشارکتی و تمایل به کارهای گروهی در
این افراد تقویت گردید.
رفتارهای مشارکتی نیز با کاهش قربانیشدن در افراد در ارتباط است .بهعبارتدیگر
افرادی که در فعالیتهای اجتماعی مشــارکت بیشــتری دارند و بــا احتمال کمتری از
روشهای منفعالنه جهت حل مسائل استفاده میکنند ،دارای مهارتهای مقابله مؤثر با
پیامدهای نامطلوب قلدری میباشند .همچنین از سالمت روان بیشتری برخوردار بوده و
از قربانیشدن مجدد خود که منجر به تشدید تبعات قلدری میگردد ،جلوگیری میکنند
(یوکسل شاهین.)2015 ،56
 ëشمارة 63
 ëسال شانزدهم
 ëپاییز 1396

انجام این پژوهش محدودیتهایی به همراه داشــت که در ذیل به آنها اشاره شده
است:
اســتفاده از ترکیب چند روش بهطور همزمان (اجرای پرســشنامه ،ارزیابی توسط
همساالن و متعاقب آن تأیید این نتایج با مصاحبه توسط مشاوران مدرسه) میتواند اطمینان
الزم را در شناســایی دقیق دانشآموزان قربانی قلدری فراهم ســازد .در پژوهش حاضر
ارزیابی توســط همساالن با مخالفت مسئوالن مدرســه روبهرو شد .به همین دلیل برای
شناسایی قربانیان قلدری صرف ًا به نتیجه پرسشنامه و مصاحبه نیمه ساختاریافته با معاونان
و معلمان مدرسه در مورد لیست اسامی غربالشده بسنده شد .البته استفاده از پرسش نامه
های خودگزارشی ،خود از محدودیتهای پژوهشی محسوب میشود.
نظر به اینکه در ادبیات پژوهشی مربوط به زمینه قربانیان قلدری ،بین دختران و پسران
در تجربه این پدیده تفاوتهایی گزارش شــده است؛ در پژوهش حاضر متغیر جنسیت
کنترل شــد و مطالعه صرف ًا بر روی دختران قربانی صــورت گرفت .ازاینرو ،در برنامه
آموزشــی نیز از مثالهایی که دختران قربانی از تجارب قربانیشدنشــان بیان میکردند،
استفاده شــده است .بنابراین برای اســتفاده از این برنامه آموزشی در دانشآموزان پسر
محدودیت وجود دارد.
به جهت محدودیتی که مدیر مدرسه در ایجاد فرصت زمانی برای ارائه برنامه آموزشی
مدنظر محقق داشت ،موافقت کرد فقط زمان الزم برای ارائه آموزش اصلی را و نه بیشتر،
به گــروه آزمایش در اختیار محقق قرار دهد .لذا امکان ارائه یک برنامه آموزشــی چند
جلســهای به گروه گواه (غیر از آموزش حل مسئلة اجتماعی و مؤلفههای آنکه به گروه
آزمایش ارائه شد) فراهم نشد.
بــا توجه به اینکه در ادبیات موجود در زمینه قربانیــان قلدری ،چندین نوع قربانی
(بهطــور مثال منفعل و تحریکآمیز) وجود دارد .در پژوهش حاضر انواع قربانیان مدنظر
قرار نگرفتند و فقط دانشآموزانی که طبق مالکهای پرسش نامه قربانی قلدری کالیفرنیا
بهعنوان قربانی شناخته شده و مورد تأیید معاونان و معلمان بودند ،صرفنظر از نوعشان،
وارد نمونه پژوهش شدند.
به جهت محدودیتی که مدیر مدرسه در ایجاد فرصت زمانی برای پژوهشگر فراهم
آورد امکان اجرای مرحله پیگیری جهت بررسی میزان پایداری نتایج حاصله فراهم نشد.
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پیشنهادهایپژوهشی

پیشــنهاد میشود در پژوهشهای آتی متناسب با طرحهای مورد نظر هر پژوهش و
زمانبندیهای مورد نیاز آنها ،برای اطمینان از شناسایی دقیق قربانیان قلدری در مدرسه
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از ارزیابی همساالن در مورد دانشآموزان قربانی نیز استفاده شود.
همچنین ،پیشــنهاد میشــود در صورت امکان مطالعات آتی به بررســی نقش
تعدیلکنندگی متغیر جنســیت نیز بپردازند .بدین معنا که بررسی شود آیا تفاوتی در
اثربخشی آموزش حل مســئلة اجتماعی بر متغیرهای وابسته مدنظر این پژوهش در
سطح متغیر جنسیت مشاهده میشود یا خیر.
جهت مداخله و آموزش برنامة حل مسئلة اجتماعی بر روی دانشآموزان قربانی
پســر و همچنین دانشآموزان مقاطع دیگر بهتر است بسته آموزشی اجراشده در این
طرح ،مورد بازبینی و اصالحات جزئی در مورد مثالهای آموزشی قرار گیرد.
با توجه به آنکه احتمال تأثیر متغیرهای اجتماعی -اقتصادی و فرهنگی در میزان
بروز پدیده قربانیشــدن وجود دارد .بنابراین مطلوب اســت پژوهشهای آتی ،این
تحقیق را روی دانشآموزان سایر شــهرها و روستاها ،با سطوح مختلف اجتماعی-
اقتصادی و فرهنگی اجرا کنند.
پیشــنهاد میشود در طرحهای پژوهشی مشابه بعدی برای قربانیان گروه گواه نیز
جلسات آموزشــی غیر مرتبطی با حل مسئلة اجتماعی ،بهطور مثال جلساتی مشتمل
بر راهنمای انتخاب رشته تحصیلی اجرا شود.
با توجه به مشــخص نشــدن نوع قربانی بودن دانشآموزان در پژوهش حاضر،
پیشنهاد میشــود که در مطالعات آتی ،اثربخشی آموزش برنامة حل مسئلة اجتماعی
روی قربانیــان قلــدری با توجه به نوع منفعل و تحریکآمیز نیز مورد بررســی قرار
گیرد.
پیشنهاد میشود جهت بررســی میزان ماندگاری تأثیر آموزش برنامة حل مسئلة
اجتماعی بر متغیرهای وابســته و اطمینان از پایداری بیشــتر اثر آن بر دانشآموزان
قربانی قلدری در پژوهشهای آتی مرحله پیگیری نیز مدنظر قرار گیرد.
پیشنهادهای کاربردی
پیشنهاد میگردد که برنامه آموزشی حل مسئلة اجتماعی با توجه به محدودیتهای
ذکرشده در اجرای آن و با هدف پیشــگیری ،مداخله و مقاومسازی قربانیان قلدری
در برابــر پیامدهای زیانبار پدیده قلدری در مدرســه ،در ســطح کالن مورد توجه
سیاستگذاران قرار گیرد.
پیشنهاد میگردد مشاوران مدارس و روانشناسان تربیتی برنامههایی آموزشی بر
اساس مهارتهای حل مســئلة اجتماعی (در قالب کتب درسی ،سخنرانی ،نمایش،
روزنامه دیواری و  )...طراحی کرده و در اجتماعات دانشآموزی ارائه نمایند.
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