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چکیده
مقدمه :در حال حاضر قلدری در مدارس یک پدیده همهگیر استت کته میلیتونهتا دانتشآمتوز را
تحت تأثیر قرار میدهد .بر همین اساس هدف از پژوهش حاضر تدوین برنامته آموزشتی ستازگاری
اجتماعی و اثربخشی آن بر میزان قلدری دانشآمتوزان پستر دوره دوم متوستطه بتود .روش :روش
پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیشآزمون و پسآزمون با گتروه کنتترل بتود .جامعته متورد
مطالعه پژوهش شامل کلیة دانشآموزان پسر دوره دوم متوستطه شتهر بوکتان در ستال تحصتیلی
 1396-97بودند که از طریق روش نمونهگیری خوشهای تعداد  30نفتر ( 15نفتر گتروه آزمتایش و
 15نفر گروه کنترل) انتخاب گردید و جهت جمعآوری دادهها به مقیاس قلدری ایلی نتویز ()2001
پاسخ دادند .گروه آزمایش طی  10جلسه  90دقیقهای و بته متدت  5هفتته متتوالی (هتر هفتته 2
جلسه) تحت آموزش برنامه سازگاری اجتماعی قرار گرفتند و گروه کنترل هیچ مداخلتهای دریافتت
نکرد .دادههای بهدست آمده با استفاده از روش تحلیل کوواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتت.
یافتهها :نتتایج پتژوهش نشتان داد کته آمتوزش برنامتة ستازگاری اجتمتاعی بتر کتاهش قلتدری
دانشآموزان تأثیر معناداری داشته است (.) f= 28/94، p<0/000،η=0/52
نتیجهگیر  :در مجموع نتایج حاکی از اثربخش بودن برنامه سازگاری اجتماعی بتهعنتوان یتک
روش مؤثر در کاهش قلدری دانشآموزان پسر بود .پیشنهاد میشود که ایتن برنامته در دستتور
کار متولیان آموزش و پرورش و نهادهای تربیتی جهت مقابله و کاهش رفتارهای افتراد قلتدر در
مدارس قرار بگیرد.
واژهها کلید  :آموزش سازگاری اجتماعی ،دانشآموزان پسر ،دوره دوم متوسطه ،قلدری
 .1دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،سنندج ،ایران.
* نویسنده مسئولnajari.masoud@yahoo.com :
 .2استادیار ،گروه روانشناسی تربیتی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،سنندج ،ایران.
 .3استادیار ،گروه مشاوره ،دانشگاه آزاد اسالمی ،سنندج ،ایران.
 .4استادیار ،گروه روانشناسی تربیتی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،مهاباد ،ایران.
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Abstract
Introduction: School bullying is now an epidemic that affects millions
of students. Accordingly, the purpose of this study was to develop a
social adjustment curriculum and its effectiveness on the bullying rate of
secondary school students.
Method: The research method was semi-experimental with pre-test and
post-test design with a control group. The study population consisted of
all boys' secondary school students in the academic year of 1396-.97 Using
cluster sampling, 30 subjects (15 experimental and 15 control group)
were selected and collected. The data responded to the Illinois bullying
scale (2001). The experimental group received 10 sessions of 90 minutes
and for 5 consecutive weeks (2 sessions per week) under the social
adjustment program and the control group received no intervention. Data
were analyzed using covariance analysis.
Results: The results of this study showed that social adjustment
programs had a significant effect on student bullying (η = 0.52, p <0/000,
f = 28/94).
Conclusion: Overall, the results showed the effectiveness of the social
adjustment program as an effective method for reducing bullying in boys.
It is suggested that this program be put on the agenda of custodians of
education and educational institutions to counteract and reduce the
behavior of bullying people in schools.
Key words: social adjustment training, boy students, secondary school,
bullying
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مقدمه
در همۀ جوامع شيوة رفتار كودكان و نوجوانان از دغدغههاي اساسي نظام تعليم و تربيت و خانوادهها
ميباشند .كودكان و نوجوانان در دورههاي حساس رشد خود ،گاهي دچار مشكالت رفتاري شده و به
كمک نياز دارند .شايعترين مشكلي كه در افراد با اختالالت رفتاري در مدرسه و مراكز آموزشي ديده
ميشود ،مسائلي نظير پرخاشگري است اشكوهييكتا و پرند .)1384 ،در واقع يكي از متغيرهاي مهم
و اساسي در اين زمينه قلدري 1است .قلدري در مدرسه از رفتارهاي مشكل ساز دورة نوجواني اسات
كه اخيرا توجه پژوهشگران و صاحبنظران حيطۀ روانشناسي تربيتي را در ساه دهاۀ اخيار باه خاود
معطوف ساخته است و موضوع محوري مطالعات بسياري باوده اسات ااساميت2014 ،2؛ پااتچين و
هيندوجا2011 ،3؛ بالک ،وينلز و واشنگتون.)2010 ،4
قلدري پديدهاي ناآشنا نيست و اعتقااد بار ايان اسات كاه قلادري باا تااريخ پيادايش مادارس
درهمآميخته است .براي نسلهاي زياادي داناشآماوزان عاادت باه آزار رسااندن باه همسااالن و
همكالسيهاي خود داشتهاند اپاپانيكولو 5و همكاران .)2011 ،در حال حاضر قلدري در مدارس ياک
پديده همهگير است كه ميليونها دانشآموز را تحت تأثير قرار ميدهد .البته ،ميزان شيوع قلدري در
مطالعات انجام شده به ميزان متفاوت گزارش شده است اپوالنين و ورا .)2013 ،6پاژوهشهاا نشاان
دادهاند كه  10تا  30درصد از كودكان و نوجوانان در قلادري در مادارس شاركت دارناد اسالبر و
الويوس )2003 ،7و بعضي نيز در مطالعات خود گزارش كردهاند كه حدود  50درصد از دانشآماوزان
طي دوران تحصيل قلدري را تجربه كردهاند اساندرز و في2004 ،8؛ هنينگهام ،گاردنر و سوزانواكر،9
 .)2009قلدري رفتار آزارنده اي است كه عمدتا توسا يک فرد يا ياک گاروه از افاراد در ياک دوره
زماني بصورت مكرر اعمال مي شود و شامل عدم توازن قدرت است امنسيني ،10نوكنتينيپااالدينو و
همكاران2012 ،؛ ناوردل و همكااران2008 ،؛ تاوفي2008 ،11؛ ريگباي1996 ،12؛ الوياوس.)1993 ،
بطوريكه پژوهشها نشان ميدهد ،افراد درگير در پديده قلدري داراي نرخ بااليي از مشكالت نظير
همدلي پايين اساكول و فاارينگتون ،)2015 ،13عازت نفاس و خودبااوري پاايين ااستاپينساكي14و
همكاران2014 ،؛ فليپه15و همكاران ،)2011 ،قرباني شدن جسماني ،كالمي و عاطفي يا روانشناختي
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اروسون 1و همكاران2011 ،؛ ماريز و پيتارمن2010 ،؛ كاامپوالين 2و همكااران ،)1998 ،افساردگي
افيتزپاتريک 3و همكاران2010 ،؛ يانگ 4و همكاران ،)2006 ،عملكرد ضعيف در مدرسه و محل كاار
اهارتلي و همكاران2015 ،؛ مسترنان 5و همكاران2013 ،؛ كوچندرفر و الد )1997 ،6ميباشند.
يكي از مشكالتي كه متعاق قلدري به وجود ميآيد ،كاهش سازگاري اجتمااعي 7اسات الياو و
گريوز .)2011 ،8سازگاري به معناي توانايي فرد براي تطابق با محيا اطراف تعريف ميشود و داراي
ابعاد مختلفي از جمله ،اجتماعي ،خانوادگي ،عاطفي ،بهداشتي ،تحصيلي و غياره مايباشاد ابااچم و
كاسي .)2018 ،9هر انساني آگاهانه يا ناخودآگاه ميكوشد تا نيازهاي متنوع و گاه متعارض خود را در
محيا زندگي برآورده كند و از آنجا كه بايد نيازهاي خود را در قال ساخت اجتماعي بارآورده كناد،
سازگاري او به ناچار سازگاري اجتمااعي 10اسات امظااهري و افشاار .)1388 ،ساازگاري اجتمااعي
ميتواند تأثيري مستقيم بر سالمت روان داشته باشد انمازي و سهرابي .)1397 ،سالمت فرد نه تنها
بر خود فرد و خانواده بلكه بر كل جامعه تأثير ميگذارد ااستين 11و همكاران .)2015 ،به طاور كلاي
سازگاري را توانايي آميزش ،انطباق ،مصالحه ،همكاري و كنار آمدن با خود ،محيا و ديگران تعريف
كردهاند افوالدي .)1383 ،سازگاري با موقعيتهاي جديد و متنوع در دوراناي كاه عصار تنيادگي و
تغيير سريع اجتماعي است ،كار آساني نيست .پژوهشها نشان ميدهناد كاه هرگوناه دگرگاوني در
زندگي آدمي خواه خوشايند و خواه ناخوشايند ،مستلزم ناوعي ساازگاري مجادد اسات انازو ،نازو و
دوزوريال .)2013 ،12با توجه به اينكاه ساازگاري يكاي از اصاليتارين نشانههااي ساالمت رواناي
محسوب شده و اهميت آن در تمام جنبههاي زنادگي اعام از فاردي ،خاانوادگي ،تحصيلي ،شغلي و
اجتماعي روشن است و اين موضاوع كه انساان از طرياق سااازشيااافتگي بااا شاارايا جديااد،
اضطراب ،تنيدگي و افسردگي را در خود كاهش ميدهد ،سالمت رواناي خاود را حفاظ مايكنااد و
زميناه را باراي موفقيت خود فراهم ميآورد ااماني و همكاران)1390 ،؛ مايتواناد نقاش مهماي در
بروز رفتارهاي مثبت در نوجوانان قلدر فراهم كند .كساني كه قلدري ميكنند ،ساازگاري كمتاري در
مدرسه دارند و بيشتر احتمال دارد كه مشكالت رفتاري داشته باشند اكيم و همكاران 2011 ،به نقل
از گلستانجهرمي ،شهنيييالق ،بهروزي و اميديان.)1396 ،
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قلدري مهارتهاي اجتماعي و بهزيستي روانشناختي را هم در قربانيان و هم در قلدرها تحتتأثير
قرار ميدهد ابولتون 1و همكاران )2008 ،و با ناسازگاري رواني در ارتباط اسات اهااوكر 2و بولتاون،
 .)2000به همين جهت نياز به برنامه اي مدون جهت باالبردن سازگاري افراد قلدر ضرورت بيشتري
پيدا ميكند .البته در مجموع پژوهشهايي كه تاكنون در زمينه قلدري انجام شده است ،نتايج كاامال
يكساني در ارتباط با كاهش قلدري و قرباني شدن دانش آماوزان گازارش نكارده اسات اكريساتي،
 2012به نقال از بيراماي و همكااران .)1396 ،پاترياک ،انادرمان ،برونيناگ و دافاين 3ا )2012در
پژوهش خود به نتايج متفاوتي رسيدند و نشان دادند ،معلماني كه از راهبرد جدا كردن دانشآموزان از
يكديگر استفاده ميكنند ،شيوع كمتري از قلدري را در كاالس خاود تجرباه كارده و معلمااني كاه
قربانيان را تشويق به دفاع از خود ميكنند در واقاع شايوع بيشاتري از قلادري را تجرباه كاردهاناد.
همچنين واحدي ،فتحي آذر و گل پرور ا )1396دريافتند كه در اثربخشي برناماههااي ضاد قلادري
مدرسه زماني كه معلمان روشهاي حل مسئله را ياد ميگيرند ،تمايل بيشتري به اساتفاده از آنهاا
دارند ،اما پس از مداخله معلمان گروه آزمايش در مقايسه با گروه گواه تمايل كمتري باه اساتفاده از
راهبرد جدا كردن دانشآموزان دارند و بيشتر مايلند تا از راهبردهاي فعال مديريت قلدري در كاالس
استفاده كنند.
تحقيق بيرامي ،هاشمي ،ميرنس و كليايي ا )1396نشان داد كه برنامۀ حال مسائله اجتمااعي
بهعنوان مداخلهاي مؤثر ميتواند ،موج كاهش قرباني شدن داناشآماوزان قربااني قلادري شاود.
مطالعه پورسيد و همكاران ا )1396نشان داد كه عالقاۀ اجتمااعي درمااني ياک روش ماؤثر باراي
پرورش مهارت هاي اجتمااعي در جهات افازايش همادلي ،مسائوليتپاذيري ،همكااري ،ارتبااط و
مشاركت در نوجوانان قلدر و قرباني است .گلپرور و رحيمبدري ا )1395دريافتند كه ميزان آگاهي و
باورهاي معلمان در باره ماهيت قلدري و دانشآموزان قلدر در انتخاب راهبردهايي كاه آنهاا باراي
مديريت كالس بكار ميبرند ،تأثير دارند و همچنين در طراحي برنامههاي ضد قلدري مدرسه محاور
بايد افزايش آگاهي و شناخت معلمان درباره پديدههاي رفتاري كاالس نظيار قلادري و راهبردهااي
مناس براي مديريت آنها در كالس مدنظر قرار گيرد .دبيري ،بيرامي ،نصرتآبااد و بادريگرگاري
ا )1395در پژوهشي نشان دادند كه آموزش كفايت اجتماعي مبتناي بار مادل چهاار بعادي فلنار و
همكاران ا )1990موج ارتقاء تابآوري در دانشآموزان قرباني قلدري در مدرسه شده است و توجه
به ابعاد شناختي ،رفتاري ،هيجاني و انگيزشي كفايت اجتماعي در كنار يكديگر مايتوانناد در جهات
افزايش توانايي تابآوري دانشآموزان قرباني در موقعيتهاي قلدري در مدرساه نقاش مهماي ايفاا
كند .هاشمي ،گلپرور و فتحيآذر ا )1394در اثربخشي برنامه شناخت و مقابله با قلدري بر باورهاا و
ديدگاه هاي معلمان درباره قلدري و خودكارآمدي آنان در ماديريت رفتاار كاالس نشاان دادناد كاه
مداخله تربيتي توانساته تغييارات معنااداري در دو ناوع از باورهااي معلماان باه قلادري اباورهااي
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جرأت مندانه و هنجاري) و ميزان خودكارآمدي آناان در ماديريت رفتاار كاالس باه وجاود آورد .در
پژوهشي ديگر كه توسا حسيني ،هاشمي ،واحدي و اكبري ا )1394باا عناوان اثربخشاي آماوزش
شناختي ارتقاي اميد بر ميزان قرباني شدن عاطفي دانشآموزان دختر قربااني قلادري مادارس دوره
دوم متوسطه شهر بوكان انجام گرفت ،نتايج حاكي از اثربخشي برنامه بهعنوان مداخلاهاي ماؤثر بار
كاهش قرباني شدن عاطفي دانشآموزان گروه آزمايش بود.
با وجود ضارورتهاايي كاه در زميناه ايجااد ايمناي رواناي ،پيشاگيري از قلادري و قربااني و
توانمندسازي نوجوانان احساس ميشود ،خالء پژوهشاي اساساي در ايان زميناه وجاود دارد .بيشاتر
پژوهشها بر يک بعد منفرد در زمينه قلدري تمركز كرده و به متغيرهااي فاردي و ماوقعيتي توجاه
اندكي نشان دادهاند .پژوهشهاي انجام شده در حوزه روانشناساي فاردي قلادري از حاد كارهااي
توصيفي فراتر نرفته اند اپورسيد و همكاران .)1396 ،بنابراين پاژوهش حاضار باا تادوين برناماهاي
برگرفته از بسته آموزشي تابآوري 1هندرسون 2و همكاران ا ،)1997برنامه هوش هيجااني 3مااير و
سالووي 4ا )1997و بسته آموزشي مؤلفههاي تفكار انتقاادي 5كاگاان ا )2003در نظار دارد؛ برناماه
مداخالتي وسيعتري نسبت به برنامههاي قبال ارائه شده ،ترتي داده و از همين رو مسئله اساسي در
مطالعه حاضر ضمن تدوين برنامۀ آموزشي سازگاري اجتماعي در پي بررسي اين مسئله است كه آياا
اجراي اين برنامه ميتواند اثربخشي الزم را در زمينه كاهش قلدري دانشآموزان داشته باشد.
روش
روش پژوهش نيمهآزمايشي با طر پيشآزمون -پسآزمون با گروه گواه بود .جامعه آماري تحقياق
شامل كليۀ دانشآموزان پسر دوره دوم متوسطه شهرستان بوكان در سالتحصيلي  1396-97بود كه
با استفاده از روش نمونهگيري خوشهاي چند مرحلهاي تعداد  30نفر بصورت تصادفي انتخاب شادند.
ابتدا از بين همۀ مدارس شهرستان بوكان ،پنج مدرسه بهعنوان نمونه مورد نظر انتخاب و از بين اين
پنج مدرسه با مراجعه به مدارس و توضيح محقق در باره فرايند كاار و قلادري باه مادير ،معااون و
معلمان مدرسه ،يک مدرسه كه ميزان زورگويي از نظر معلمان و مدير و معااون بيشاتر شاايع باود،
انتخاب و از بين دانشآموزان اين مدرسه  30نفر بهعنوان نمونه مورد مطالعه انتخااب شادند .بادين
صورت كه ابتدا براي شناسايي دانشآموزان قلدر ،با توجه به شناختي كاه مادير ،معااون و معلام در
طول سال تحصيلي از دانش آموزان كالس ها داشتند و توضيحاتي كه محقق در باره قلدري به آنهاا
داده بود ،از هر كالس تعدادي دانش آموز قلدر جدا و سپس براي اطميناان پرسشانامه قلادري روي
دانشآموزان انتخاب شده اجرا شد و پس از پاسخگويي به پرسشنامه قلدري ،دانشآموزاني كه نماره
1. resiliency
2. Henderson
3. emotional intelligence
4. Mayer & salovey
5. Critical Thinking
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الزم را از پرسشنامه قلدري كس كرده بودند بهعناوان نموناه انتخااب شادند .در نهايات در مياان
دانشآموزاني كه نمرات باال كس كرده بودند ،ياک گاروه بصاورت تصاادفي تحات عناوان گاروه
آزمايش ا 15نفر) و يک گروه تحت عنوان گروه گواه ا 15نفر) انتخاب شد.
ابزار پژوهش
الف) مقیاس قلدری ایل:نویز ( :)IBSاين مقياس بوسيله اساپلگه و هولات ا ،2001باه نقال از
ساچمه )1392 ،ساخته شده و شامل  18گويه و داراي سه بعاد اقلادري ،زد و خاورد و قربااني شادن)
ميباشد .نمرهگذاري آن بر اساس يک شاخص پنج درجهاي از مقياس ليكرت با دامنه ياک اهرگاز) تاا
پنج اهفت بار يا بيشتر) ميباشد .هر بعد از اين پرسشانامه نمارهگاذاري جداگاناهاي دارد .دامناۀ نماره
مقياس قلدري ايلينويز از  18تا  90است .در اين مطالعه جهت شناساايي داناشآماوزان قلادر از ايان
پرسشنامه استفاده ميشود .اسپلگه و هولت ا )2001آلفاي كرونباخ آزماون را  0/87گازارش كاردهاناد.
سپهريانآذر و همكاران ا )1393ضري پايايي براي بعد قلدري پرسشنامه را  0/73گازارش كارده اناد؛
همچنين بيرامي و عالئي ا )1392ضري آلفاي كرونباخ براي قلدري كلي و اشكال سنتي و سايبري را
به ترتي  0/75 ،0/88و  0/77گزارش كردهاند .جهرمي و همكاران ا )1396نيز ضاري پاياايي باراي
خردهمقياسهاس قلدري و كل مقياس اين ابزار را به ترتي  0/93و  0/83گزارش كردهاند .در پژوهش
حاضر نيز ضري پايايي براي خرده مقياس و كل مقياس به ترتي  0/89و  0/81بهدست آمد.
در پژوهش حاضر با مطالعۀ يافتههاي پيشين نظاري و تجرباي در ماورد متغيرهااي مارتبا باا
سازگاري ،طراحي برنامه سازگاري اجتماعي بر اساس بسته آموزشي تابآوري هندرسون و همكاران
ا ،)1997برنامه هوش هيجاني ماير و سالووي ا )1997و بسته آموزشي مؤلفاههااي تفكار انتقاادي
كاگانا  ) 2003تدوين شده و پس از تدوين برنامه و پيش از اجرا جهت بررسي روايي به تاييد چهاار
نفر از اساتيد راهنما و مشاور كه در زمينه مورد مطالعه تخصص كافي داشتند ،رسايد و برناماه تايياد
شده به صورت آزمايشي بر روي دانشآموزان قلدر اجرا شد و پس از اجراي آزمايشي برناماه تادوين
شده سازگاري اجتماعي به مدت  10جلسه  90دقيقهاي ابه گروه آزمايش) ارائه شد و گاروه كنتارل
هيچ گونه مداخله اي دريافت نكرد .فرايند هر جلسه متشكل از -1 :وارسي تكاليف جلساه قبال-2 .
آموزش مستقيم به روش سخنراني -3 .بحث گروهي -4 .چالش فكاري -5 .جماع بنادي جلساه و
روش هايي همچون :بازسازي شناختي ،2بازي نقش ،3باارش فكاري ،4بررساي ساود و زياان ،الگاو
سازي ،5داستان گويي ،بازي و ...در طول جلسات مورد استفاده قرار گرفت .جلسات آموزش بصاورت
مختصر در ذيل ارائه شده است.
1

1. Espelage, Holt
2. Cognitive restructuring
3. Role play
4. Brain storming
5. Modeling
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جدول محتوای اختصاصی جلسات برنامه آموزشی سازگاری اجتماعی
جلسهها

اول

دوم

سوم

چهارم

پنجم

ششم

هفتم
هشتم

نهم

دهم

محتوای اتتصاص :جلسات برنامه آموزش سازگاری اجتماع:
معارفه و اجراي پيشآزمون و تعريف سازگاري ،معرفي اعضاء و بيان مجادد هادف از برگازاري ايان دوره ،خاوش
آمدگويي ،آشنايي با آزمودنيها و گفتگو در مورد برنامه گروه ،اهداف و ساختار جلسات ،اهميات تكااليف خاانگي و
مقررات گروهي ،صحبتهاي مقدماتي درباره تفكار ،تفكار انتقاادي ،تاابآوري و هاوش هيجااني و نقاش آن در
تصميمگيري روزمره زندگي ،مقدمه كلي در مورد سازگاري اجتماعي و تأثير آن بر قلدري ،مشخص كردن تكااليف
خانگي.
تعريف هيجان و شناسايي انواع هيجان در زندگي ،مباني نظري هاوش هيجااني و درک و فهام آن اباراي مثاال:
روشنسازي مفاهيم كليدي هيجان و هوش هيجاني) ،شناسايي هيجانها اهمچون :شناسايي هيجان افاراد از ساه
پنجره برانگيختگي جسماني ،واكنشهاي شناختي و نحو ه عمل كردن) ،مشخص كردن تكاليف خانگي.
شيوههاي مختلف ابراز هيجانات و لزوم مديريت هيجانات در زندگي ،باه كاارگيري و اباراز هيجاان اباراي مثاال:
چگونه هيجانها را نشان ميدهيم ،ايفاي نقش ،استفاده از قدرت مثبات هيجاانهاا و حال مشاكالت) ،ماديريت
هيجان ابراي مثال :راهبردهاي مقابلهاي و كارآمدي آن ،رشد هيجانهااي مثبات ،ارتبااط جسام ذهان و تمارين
آرامش عضالني) مشخص كردن تكاليف خانگي.
تعريف تابآوري و معرفي خصوصيات افراد تابآور ،ارتباط تاابآوري و ساالمت روان .توضايح خصوصايات افاراد
تابآور شامل .1 :شادي .2 ،خردمندي و بينش .3 ،شوخ طبعي .4 ،همدلي .5 ،كفايتهاي عقالني .6 ،هدفمندي در
زندگي.7 ،ثبات قدم.
آگاهي نسبت به توانمنديهاي خود و شناخت موقعيتهاي ناخوشايند زندگي و افزايش سازگاري و تحمل در حيطه
فردي.
 .1تعريف ساده و روشني از خودآگاهي ارائه دهند .2 .مؤلفههاي اصلي خودآگاهي را بيان كنناد .3 .نقااط ضاعف و
قوت خود را بشناسند .4 .نسبت به اهدافشان خودآگاهي پيدا كنند .5 .درنهايت به اعتماد به نفس برسند .6 .آشانايي
با عوامل حمايتي داخلي و خارجي .مشخص كردن تكاليف خانگي.
تقويت عزت نفس و ارتباط مؤثر
 .1درک روشني از عزت نفس به دست آورند .2 .علل و عوامل مؤثر در تقويت عزت نفس را شناسايي كنند .3 .باه
اهميت و تأثير عزت نفس در زندگي پي ببرند .4 .ضعفهاي خود را شناسايي نموده و ياک ماورد از آن را برطارف
كنند .5 .در تقويت عزت نفس به ديگران ياري رسانند .6 .تعريف ساده و روشني از ارتباط بيان كنند .7 .قادر باشاند
با اطرافيان خود ارتباط صحيح و درستي برقرار كنند .8 .در زندگي خود به اهميت ارتباط پي ببرند و آن را به خاوبي
بازگو كنند .9 .راه برقراري ارتباط را به فرزندان خود بياموزند .مشخص كردن تكاليف خانگي.
مديريت خشم ،مديريت اضطراب و استرس .مفهوم خشم ،اضاطراب و اساترس را باه صاورت سااده بياان كنناد.
نشانههاي خشم ،اضطراب و استرس را نام ببرناد .علال و پيامادهاي خشام ،اضاطراب و اساترس را بياان كنناد.
روشهاي مديريت استرس را ياد بگيرند و بتوانند به ديگران نيز ياد بدهند .مشخص كردن تكاليف خانگي.
تعريف تفكر انتقادي و مؤلفههاي آن .گفتگو در مورد راههاي نقاداناه انديشايدن از زوايااي مختلاف و نقاش تفكار
انتقادي در زندگي و آوردن مثالهايي در زمينههاي مختلف براي فهم بهتر موضوع.
مهارت تحليل ،تقسير و ارزشيابي.
مهارت تحليل :شامل تجزيه و تحليل مباحث و تجربيات ،تحليل تكاليف و سؤاالت باه اجازاي كوچاک ،مشااهده
شباهتها و اختالفها ،خالصه كردن و يادداشت برداري .مهارت تفسير :شامل مفهوم تفساير ،تفساير تجربياات و
دوباره سازي ديدگاهها .مهارت ارزشيابي :شامل نقش ارزشيابي در رشد تفكر انتقادي ،مفهوم ارزشيابي و مراحل آن،
نقاط قوت و ضعف اصول قضاوت منطقي.
جمع بندي و مرور مطال همه جلسات .پاسخ دادن به ابهامات دانشآموزان در خصوص محتوي پروتكل درمااني و
جمعبندي و نتيجهگيري و اجراي پسآزمون.
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یافتهها
يافتههاي بهدست آمده در دو بخش توصيفي و اساتنباطي ارائاه و تحليال شادند .ابتادا يافتاههااي
توصيفي ارائه و بعد براي بررسي كردن فرضيه پژوهش با توجه به طر پژوهش آزمايشي باا طار
پيشآزمون -پس آزمون با گروه كنترل از تحليل كوواريانس يک راهه استفاده شاد .بناابراين پايش
فرض اساسي تحليل كوواريانس شامل همساني واريانسها توسا آزمون لاوين ماورد بررساي قارار
گرفت.
جدول  .1یافته های توصیفی قلدری در گروه های آزمایش و کنترل
پس آزمون

پیش آزمون
گروهها

ميانگين

انحراف استاندارد

ميانگين

انحراف استاندارد

آزمایش

28/80

10/38

24/06

5/93

کنترل

26/66

9/24

26/80

9/94

کل

27/73

9/72

25/43

8/16

همانطور كه نتايج جدول شماره  1نشان ميدهد ،ميانگين و انحراف استاندارد گروههاي آزمايش
و كنترل در مرحلۀ پيشآزمون و پسآزمون به تفكيک ارائاه شاده اسات .بار اسااس نتاايج جادول
ميانگين قلدري در گروه آزمايش ا )24/06بعد از مداخله برنامه آموزشي كاهش يافته است.
جدول .2آزمون لوین جهت بررسی برابری واریانس های خطا
درجات آزادی درونگروه:
1

معناداری
0/264

درجات آزادی بینگروه:
28

F
1/298

همانطور كه نتايج جدول  2نشان ميدهد ،از آنجا كه مقادار  fباهدسات آماده  1/298و ساطح
معناداري آن بزرگتر از  0/05است؛ بنابراين خطاي واريانس گروههاي ماورد بررساي برابار و پايش
فرض همگني واريانس خطاي گروهها تائيد شد.
جدول  .3نتایج تحلیل کوواریانس مداخله برنامه آموزشی سازگاری اجتماعی بر قلدری
مجموع

درجه

میانگین

گروه

مجذورات
456/42

آزادی
1

مجذورات
456/42

28/94

پیش آزمون

178/44

1

178/44

11/31

تطا

409/96

27

15/76

کل

20231

30
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F

سطح

مجذور اتا

معناداری
0/000

0/52

0/002

0/30
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همانطور كه نتايج جدول  3نشان ميدهد ،نتايج پاسآزماون در گاروههااي آزماايش و كنتارل
معنادار بوده است و با توجه به مقدار بهدست آمده ضري اتا  0/52از تغييرات متغير وابساته بوسايله
عمل آزمايشي قابل تبيين است؛يعني  0/52از واريانس متغير وابسته مربوط به تأثير مداخلاه برناماه
آموزشي سازگاري اجتماعي بوده است .در نهايت مي توان گفت كه تدوين برنامه آموزشي ساازگاري
اجتماعي موج كاهش قلدري در دانشآموزان پسر اگروه آزمايش) شده است.
بحث و نتیجهگیری
در حال حاضر قلدري يكي از مشكالت عمده و اساسي در نظام آموزش و پرورش به عنوان يک
پديده همه گير محسوب مي شود .با توجه به آمارهايي كه از قلدري ارائه شده ،امروزه با قاطعيت
مي توان گفت كه قلدري در مدرسه مشكلي بين المللي است .در نتيجه تمايل به شناخت و مهار
قلدري امروزه يكي از دغدغه هاي بسياري از مجامع ملي و بين المللي شده است .سازمان ملل
نيز قلدري را به عنوان يكي از مشكالت عمده در مدارس به رسميت شناخته و نسبت به پيامدها
و آثار مخرب آن هشدار مي دهد .بدون شک هيچ ترديدي باقي نمي ماند كه پيامدها و تأثيرات
قلدري روي قربانيان منجر به بروز مشكالتي مي شود كه در چارچوب موضوع خشونت بايد آنها
را مورد بررسي قرار داد امت تيوني .)2013 ،در همين راستا پاژوهش حاضار باا هادف تادوين
برنامه آموزشي سازگاري اجتماعي و اثربخشي آن بر كاهش رفتار قلدري دانش آماوزان انجاام
گرفت .نتايج پژوهش نشان داد كه اين برنامه توانسته است به عناوان مداخلاه اي ماؤثر باعاث
كاهش قلدري در ميان دانش آموزان پسر شود .يافته هاي پژوهش با نتايج لومااس و همكااران
ا ،)2012بيرامي و همكاران ا ) 1396و پورسيد و همكارانا )1396همسو مي باشد .در تبيين اين
يافته ها مي توان ،اظهار كرد كه آموزش نوجوانان مي تواند به عنوان ابزاري مؤثر در جهت تغيير
و جهت دهي رفتار آنان بكار گرفته شود و به عنوان وسيله اي براي كااهش مشاكالت رفتااري
كودكان و نوجوانان و افزايش مهارت هاي اجتماعي و رفتارهاي مثبات در آناان اساتفاده كارد
اصناعي ،بروجني و سرتشنيزي .)1396 ،لوماس و همكاران ا )2012در يافته هاي خود در مورد
هوش هيجاني و قرباني شدن و قلدري بيان كردند كه افراد قلدر بيشتر هيجان هااي منفاي را
نسبت يه هيجان هاي مثبت ابراز مي كنند و اين خود باعاث ماي شاود كاه ديگاران آن هاا را
به عنوان فردي خشن به حساب آورده و رفتارهاي قلدري آنان را قبول كنند .بيرامي و همكاران
ا ) 1396در تبيين اثربخشي آموزش كفايت اجتماعي بر ساازگاري اجتمااعي قربانياان ،اظهاار
كردند كه آموزش مذكور توانسته توانايي ها ،ظرفيت ها و مهارت هايي را كه الزمه سازگاري باا
محيا اجتماعي هستند و در دانش آموزان قرباني همراه با ضعف است را پارورش دهناد .ايان
برنامه آموزشي با كمک به رشد مهارت هااي حال مسائله و تصاميم گياري در داناش آماوزان،
پردازش شناختي آنان در موقعيت هاي احتمالي قلدري و يافتن بهترين راه حل و تصميم گيري را
تسهيل كرده و همچنين به سازگاري و تسلا فرد بر موقعيات ماذكور كماک كناد .پورسايد و
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همكاران ا ) 1396در تبيين اثربخشي عالقاه اجتمااعي درمااني در كااهش رفتارهااي قلادري
نوجوانان بيان كردند كه اين مداخله شكل گيري نگرش ها و رفتارهاي همياري ،ساهيم شادن،
همكاري و تشويق ديگران را در پي داشته است و به يكپارچه ساازي احسااس تعلاق داشاتن،
اعتماد به ديگران ،زندگي هماهنگ و نشا ن دادن رفتارهاي مسئوالنه در قبال ديگاران كماک
كرده است .با توجه به مطالعه يافته هاي پيشين پژوهشي در داخل و خار كشور پژوهشي كاه
به طور مستقيم سازگاري اجتماعي دانش آموزان قلدر را به عنوان متغيري كاه جازء الينفاک و
جدانشدني افراد قلدر است ،در نظر گرفته باشد ،يافت نشد .افراد قلدر معموال سازگاري كمي در
مدارس از خود نشان مي دهند كه خود باعث بوجود آمدن مشكالت زيادي در زميناه تحصايلي
مي شود .معموال اين افراد بيشتر از محيا مدرسه متنفر مي شوند و زمينه هاي ناسازگاري بقيه
افراد قرباني را نيز فراهم مي كنند .اين افراد هم براي قربانياان مشاكالت جادي و هام خاود
رفتارهاي غيرمرتبا با مدرسه را انجام مي دهند كه در پاژوهش حاضار توجاه كاافي باه امار
سازگاري افراد قلدر شد و از طريق تدوين يک برنامه منساجم در ايان زميناه كااهش ميازان
قلدري در دانش آموزان مورد هدف قرار گرفت .بنابراين در تبياين اثربخشاي برناماه آموزشاي
سازگاري اجتماعي بر روي قلدري مي توان گفت كه خانواده ها و دست اندركاران تعليم و تربيت
در مدرسه ،نقش مستقيمي در رشد اجتماعي ،هيجاني و عاطفي فرزندان ايفا مي كنند .با وجاود
آنكه مشاهده الگوهاي مناس در خانواده ،محايا هااي آموزشاي ياا در رساانه هااي مختلاف،
مي تواند به سازگاري فرزندان كمک كند .اما پيچيدگي هاي جامعه در دوران حساس كاودكي و
نوجواني ،آموزش هاي مستقيمي را ايجاب مي كند اخليلي و همكاران )1395 ،و اين آموزش ها با
شناخت همه جوان رفتاري كودكان و نوجوانان صورت مي گيرد و برنامه هاي مختص به خاود
را مي طلبد .در واقع با شناسايي متغيرهاي همبساته و مارتبا باا ساازگاري اجتمااعي اهاوش
هيجاني ،تاب آوري و تفكر انتقادي) برنامه آموزشي تدوين شاد .در زميناه متغيرهااي هاوش
هيجاني نوجوانان با درک و فهم هيجان هااي خاود و ديگاران ،خودآگااهي ،ماديريت خاود و
مديريت روابا ،تنطيم و مهار هيجان توانستند روش هاي مناسبي جهت برقراري ارتباط مؤثر با
گروه همساالن ياد بگيرند و براي كاهش رفتارهاي آسي زا از آن بهاره ببرناد .همچناين باا
استفاده از ابزار تاب آوري اطمينان به توانايي هاي شان افزايش يافات و ساالمت روان خاود را
ارتقاء و حمايت اجتماعي آنها از طرف ديگر توسا گروه همساالن پذيرفتاه شاد و بناابراين از
طريق تفكر در مورد ديدگاه هاي گوناگون ،ارزيابي شواهد و انعكاس عقايد خود و مجهز شادن
به مهارت هاي تفكر انتقادي دانش آموزان توانستند از دخالت عوامال چاون يااس و نااميادي،
فشارهاي رواني افراد ديگر جلوگيري و با استفاده از تصميمات منطقي در زمينه بروز رفتارهاي
مثبت زمينه سازگاري بيشتر را فراهم آورند .در مجموع مي توان بيان كرد كه آماوزش برناماه
سازگاري اجتماعي توانست افراد قلدر را در شناسايي بهتر هيجان هاي خود ،مديريت هيجا ن ها ،
همدلي با يكديگر ،هدفمندي در زندگي ،خودآگاهي ،اعتما د بنفس الزم در زمينه ارتباط برقرار
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كردن با ديگر دانش آموزان بصورت مثبت ،تقويت عزت نفس و شناسايي نقاط ضاعف و قاوت
خود و همچنين مديريت خشم ،اضطراب و استرس و پرورش مهارت هاي تفكر انتقاادي باراي
باالبردن سازگاري خود كمک كند و ازين رو برنامه تادوين شاده ،توانسات ميازان قلادري را
كاهش دهد .انجام اين پژوهش با محدوديت هايي از جمله تمركز بر روي نوجوانان پسار دوره
دوم متوسطه كه تعميم يافته ها را به جنس و به بقيه گاروه هااي ساني باا محادوديت هماراه
مي كند .از محدوديت هاي ديگر پژوهش مي توان به مكان اجرا و گستره اجراي پژوهش به شهر
بوكان و مدارس دولتي نام برد و همچنين از اين رو پيشنهاد مي شود ،پژوهشي در دانش آموزان
گروه هاي سني مختلف چه مقاطع باال ،چه مقاطع پايين و در شهرهاي متفاوت ماورد بررساي
قرار گيرد .به علت زمان اندک و كمبود امكانات در ارتباط با اجراي پژوهش عدم وجود پيگيري
امكان پ ذير نبود و پيشنهاد مي شود در پژوهش هاي آتي مرحله پيگيري نيز مدنظر قارار گيارد.
پيشنهاد مي شود ،برنامه تدوين شده سازگاري اجتماعي بر روي متغيرهاي ديگري نظير خشام،
اضظراب ،استرس و .. .اجرا شود و اثربخشي آن در ارتباط با نتايج حاصله از اين تحقياق قارار
گيرد .در نهايت مدل تدوين شده را مي توان به تمامي دست اندركاران و افرادي كه با نوجوانان
در ارتباط هستند ،را آموزش داد تا پس از آگاهي و كس مهارت هاي الزم آن را در مادارس و
ديگر مكان هاي تربيتي اجرا كنند و از نتايج آن براي كاهش رفتارهااي پرخاشاگرانه اساتفاده
كنند.
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