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Abstract
Introduction: The purpose of this study was to investigate the effectiveness of group training
problem solving skills in order to decrease depression and bullied-victimized among male
students in third grade guidance school.
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Method: 20 students were selected on simple random sampling from among students of third
grade guidance school in ministry of education. Those were tested through the B.V.S and
B.D.I scales for participate in problem solving skills training and divided into two groups
(control, experimental) randomly. Problem solving skills training were administrated to the
experimental group in eight 60 minutes sessions. The control group did not receive any
training. All two groups completed the study’s scales after the training. Bully Victimization
Scale (BVS) and Beck Depression Inventory (BDI), were used. Data were analyzed using covariance test (pre test- post test with control group).
Results: the results of co-variance test in post test assessment showed significant difference
between the variables in the two groups.
Discussion and Conclusion: problem solving skills training is effective in order to decrease
depression and bullied-victimized among students.
Key words: problem solving skills training, depression, bully victimization, group training
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چکیده
مقدمه :هدف این پژوهش تعیین میزان اثربخشی آموزش گروهی مهارت هاي حل مسله ه بلر افسلردگی و احسلاس یربلانی شلدن
دانشآموزان یربانی یلدري بود.
روش :در این پژوهش اثر آموزش گروهی مهارت هاي ح مسه ه بر کاهش میزان افسردگی دانش آموزان یربانی یلدري بررسلی
شد .شرکت کنندگان در مدرسه و توسط همساال ن مورد یلدري یرار گرفته بودند و بر اساس پرسشلنامه ي افسلردگی بلد ،داراي
خوي افسرده نیز بوده اند .این آموزش در یا ب هشلت هفتله دو سلاعته انجلام شلد و در پایلان دانلش آملوزان مجلدد نا بلا پرسشلنامه
افسردگی بد آزمون شدند.
یافتهها :نتایج نشان داد آموزش گروهی مهارتهاي ح م سله بر کاهش افسلردگی و کلاهش یربلانی شلدن دانلش آملوزان یربلانی
یلدري مؤثر بود.
نتیجهگیری :با توجه به نتایج حاصله ،آموزش گروهی مهارتهاي ح مسله به منظور کاهش میزان افسردگی و یربانی شدن دانش
آموزان یربانی یلدري در مدارس وآاموزشگاهها توصیه میگردد.
کلید واژهها :مهارتهاي ح مسا ه ،یربانی یلدري ،افسردگی ،آموزش گروهی

]دریافت مقا ه:

پذیرش مقا ه:

[

] [ Downloaded from shenakht.muk.ac.ir on 2022-10-01

78

اثربخشی آموزش گروهی مهارتهاي ح مسه ه بر افسردگی و احساس یربانی شدن دانشآموزان یربانی یلدري

(دیویسون و گلدفرید .)1976 ،7کودکانی که اعتماد به

مقدمه
به نظر مسی)2003(1اگر یربانی یلدري شدن در

نفس باال دارند و زمینه مهارتهاي اجتماعی و ح مسله

دانشآموز بدون درمان بایی بماند ،میتواند منجر به

در آنان زیاد است ،به احتمال کمتري دستخوش

افسردگی ،اختالل استرس پس از ضربه ،ترک تحصی

افسردگی میشوند (سلیگمن ،رایویچ و دیگران،8

از مدرسه و حتی خودکشی شود .تقریبان  90درصد از

ترجمه داورپناه.)1383 ،

دانشآموزانی که یربانی شدهاند ،اظهار کردهاند که

بنابر نظر اریکسون )2001( 9سه نوع اصلی از

یلدري سبب مشکالت مهمی ،مانند از دست دادن

رفتارهاي یلدرانه وجود دارد که عبارتند از :یلدري

دوستان ،احساس تنهایی و ناامیدي میشود (اسپیالجی

جسمانی ،کالمی و عاطفی.

و هو ت .)2000 ،2هاز ر  )2000(3در پژوهشی نشان داد

به عقیدهي کا وروسا )2003(10یلدري جسمانی

که یربانیان یلدري احساس اضطراب ،انتقام جویی،

یاب

خشم ،عجز ،یاس ،افسردگی ،ترحم به خود ،سر

شناسایی میباشد و میتواند به صورت سیلیزدن ،ضربه

شکستگی (تحقیر) همگانی را گزارش دادند.

زدن ،مشت زدن ،گد زدن ،چنگ زدن ،آب دهان

مشاهدهترین و سه ترین نوع یلدري جهت

داراي خودپنداره پایین میباشند و نمیتوانند از خود

شود .کا وروسا معتقد است یلدري کالمی شایعترین

دفاع کنند و به حاظ اجتماعی معموالن افرادي منزوي و

نوع یلدري هم در زنان و هم در مردان میباشد .یلدري

فاید مهارتهاي اجتماعی میباشند (نوجوانی ایمن،4

کالمی شام نامیدن نامها ( قب دادن) ،متلد گفتن،

 .)2005یربانیان به این د ی انتخاب میشوند که آنها

تحقیر کردن ،انتقاد از روي دشمنی ،بدنامکردن فرد،

حمایت اجتماعی بسیار کمی از جانب همساالن خود

تحقیر نژادي ،آزار و اذیت جنسی کالمی ،یادداشت

دریافت میکنند (دیویس .)2003 ،5ممکن است

گذاشتن ،اتهامات و شایعات نادرست میباشد

یربانیان یلدري در روابطشان خود را آسیبپذیر نشان

(ساکسون .)2004 ،11یلدري عاطفی نیز به خشونت

دهند (همانند تعداد اندک دوستان و نیاز به صمیمیت و

ارتباطی یا یلدري کردن به شک روانشناختی اشاره

نزدیکی با همساالن) که این میتواند شانسهاي ویوع

دارد ،که نوعی تحقیر کردن نظام دار احساس کودک

یلدري را افزایش دهد (یون و همکاران .)2004 ،6افراد

است که خود شام نادیده گرفتن ،منزوي کردن و طرد

در برخورد با مشکالت ،با یکدیگر تفاوت دارند.

شدن از سوي همساالن میباشد و بیشترین آسیب از

بسیاري از مواردي را که ما از نظر با ینی رفتار نابهنجار

انواع یلدري را به دنبال دارد (دیویس.)2003،

یا اختالل هیجانی مینامیم ،میتوان به تعبیر بهتر ،رفتار

احساسی که در اثر رفتارهاي یلدرانه در یربانی

غیر مؤثر با پیامدهاي منفی آن دانست ،مانند اضطراب و

ایجاد میشود حتی ممکن است به ترک تحصی منجر

افسردگی که مشکالت ثانویهاي ایجاد میکند

شود و ممکن است حضور مرتب آنها به د ی ترس از
رفتن به مدرسه رنجآور باشد .در سال ( )2003کاس،

3..Macy
4. Espelage & Holt
5. Hazler
1 .safe youth
5 .Davis
6 .Yoon et al
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7 .Davison & Goldfried
8 .Sligman, Raivich & et al
9 .Ericson
10 .Colorosa
11 .Saxon
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به طور کلی یربانیان یلدري ناایمن ،بسیار محتاط و

انداختن و یا آسیب رساندن به اموال شخصی اعمال

محمدراضی مرادي و همکاران

79

ایوانس و شاه 1در تحقیقی در فنالند دریافتند که

ممکن است سبب تحرید و تنش در میان همساالن

پسرانی که به طور مرتب یربانی یلدري بودهاند  5بار

شود و ممکن است بیش فعال باشد و یا رفتارهاي

بیشتر احتمال دارد که افسرده شده باشند و دختران نیز 3

ناخوشایندي از جانب همکالسیها و معلمان دریافت

بار بیشتر احتماالن افسرده شده بودند.

کند بنا براین ،وي در حال جلب توجه فرد یلدر به خود

تعریف او ویوس )1993( 2از یربانی یلدري شدن:

میباشد.

"هنگامی است که دانشآموزي به طور مکرر و در طی

به نظر او ویوس ( )1993یلدر بودن یا یربانی یلدري

گستره زمانی معینی از جانب دانشآموز یا دانش-

شدن تاثیرات پایداري خواهد داشت که به راستی می

آموزان دیگر با ایدامات ناخوشایندي مواجه شود ،مورد

تواند در سراسر زندگی شخص ادامه یابد .یربانیان

یلدري وایع شده است" .(Olweus, 1993, p. 9 .به

متحم بیشترین تاثیراتفاجعه آمیز رفتارهاي یلدرانه

طور کلی تعریف فوق ،به عنوان تعریفی استاندارد در

میباشند (دروک و کاپلوویتز .)2005 ،3به اعتقاد مسی

ادبیات این حوزه مورد پذیرش وایع شده است ،و آن

( )2003اگر یربانی شدن درمان نشود میتواند به

چیزي که یلدري را از دیگر رفتارهاي پرخاشگرانه و

افسردگی ،اختالل استرس پس از صانحه ،ترک

ضد اجتماعی مجزا کرده است تکرار این گونه رفتارها

تحصی از مدرسه و حتی خود کشی منجر شود .از

میباشد ،به عالوه در این نوع رفتارها ید عدم تعادل

دیگر سو ،ریجبی )2001( 4اظهار کرده است که اگر

در یدرت بین دو دانشآموز وجود دارد ،بنا براین

یربانی یلدري شدن در ید دوره زمانی بیش از حد

هنگامی که دو دانشآموز تقریبان با یدرت مشابهی در

تجربه شود احتماالن نه تنها منجر به اضطراب و افسردگی

حال دعوا و مرافعه میباشند نباید به آن مفهوم یلدري

میشود بلکه احتماالن میتواتد به سیستم ایمنی بدن

اطالق شود.

صدمه بزند .انجمن بزشکی آمریکا )2005( 5اعالم کرد

او ویوس ( )1993نشان داد که دو نوع رفتار یلدرانه
وجود دارد:
.1

که تحقیقات بسیاري نشان داده است که یربانیان یلدري
مداوم در طول دوره کودکی ،در زندگی آینده خود از

یربانی منفع  /سلطهپذیر :به این د ی

یاب

عزت نفس پایین و افسردگی رنج میبرند .فرد یلدر نیز

توجه است که او به عنوان ید فرد احساس بی ارزشی

زیر مجموعهاي است از دانشآموزان پرخاشگر که از

و ناایمنی میکند ،معموالن این دانشآموز اگر مورد

آزار و اذیت همساالن خود ذت میبرد (نلسون،6

حمله یرار بگیرد و یا به او توهین شود ،تالفی نمیکند.

.)2002

مضطرب به یلدري دارد و ممکن است به حاظ فیزیکی

ارتباطی یوي میان یربانی شدن و نشانههاي بیانکنندهي

از فرد یلدر ضعیفتر باشد.

ضعف روانشناختی و سالمت فیزیکی وجود دارد

یربانی تحرید آمیز /تحرید کننده :این نوع

(ریگبی .)2003 ،بنابراین یلدري موضوعی است که

.2

یربانی نیز ا گوي واکنشی مضطربی از خود نشان می-

توجه همهي کسانی که نگران آسایش کودکان در

دهد اما ممکن است به فرد یلدر پرخاشگري کند و
1 .Kass, Evans, & shah
2 .Olweus

3 .Druck & Kaplowitz
4 .Rigby
5 .American Medical Association
6 .Nelson
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معموالن گرایش به نشان دادن ید ا گوي واکنش

به طور پیوسته ،چندین تحقیق نشان دادند که
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مدرسه هستند را میطلبد و با توجه به اینکه درصد

آوردند ،به عنوان گروه نمونه به شک تصادفی انتخاب

باالیی از جمعیت کشورمان را دانشآموزان تشکی

شدند و سپس آنها به روش تصادفی در دو گروه کنترل

میدهند ،الزم است براي پیشگیري از اثرات منفی این

و آزمایشی جایگزین شدند.

پدیده بر آنها مداخالت آموزشی مناسب تدارک دیده
شود .ذا در این پژوهش یصد بر آن بود تا با آموزش
گروهی مهارت ح مسله به دانشآموزان یربانی بتوان
از افسردگی آنها کاست.

جلسات آموزش ح مسله  10جلسه بود و در هر
جلسه روي اهداف و اجزا مشخصی تمرکز شده بود.
جلسه اول :جهتگیري (مرحله اول آموزش ح
مسله)

در مطا عهي حاضر فرضیههاي زیر بررسی شدند:
فرضیه اول :آموزش گروهی مهارتهاي ح مسله
بر کاهش افسردگی دانشآموزان مؤثر است.
فرضیه دوم :آموزش گروهی مهارتهاي ح مسله

معرفی اعضا و رهبر گروه ،یوانین گروه ،توافق بر
سر زمان جلسات.
هدف از این جلسه ،ایجاد یا تقویت جهتگیري
دانشآموزان یربانی به سمت ح

مسله بود .بدین

بر کاهش میزان یربانی یلدري شدن دانشآموزان مؤثر

منظور و در جهت تقویت انگیزه و توجه افراد به

است.

موضوع از ید داستان نایص دربارهي یربانی یلدري

فرضیه سوم  :آموزش گروهی مهارتهاي ح مسله

شدن و مورد اذیت و آزار یرار گرفتن استفاده شد که

بر کاهش میزان یربانی شدن دانشآموزان به شک

بر اساس آن ید نوجوان با مشک روبروست و ی

عاطفی مؤثراست.

داستان بدون ذکر روش ح مسله و نتیجه ،ناتمام مطرح

فرضیه چهارم  :آموزش گروهی مهارتهاي ح

شد و از افراد درخواست شد که این داستان را به هر

مسله بر کاهش میزان یربانی شدن دانشآموزان به

صورتی که دوست داشتند به پایان برسانند و پس از آن

شک جسمانی

مؤثر است.

داستانهاي مطرح شده توسط هر ید از اعضا خوانده

فرضیه پنجم  :آموزش گروهی مهارتهاي ح

شد .با توجه به داستانهاي خوانده شده ،مشاور ح مسله

مسله بر کاهش میزان یربانی شدن دانشآموزان به

هر ید از اعضا را تشریح کرد و به این منظور در

شک کالمی مؤثراست.

درجه اول بر جهت گیري فرد تاکید شد ،که آیا به

گروه آزمایش اجرا شد که هر جلسه  45دییقه به طول

کلی شیوهي مقابله ي آنها مسله مدار است یا هیجان

از اجراي جلسات مقیاس یربانی

مدار؟ و پس از ذکر یکی از این داستانهاي نایص ،از

یلدري ) B.V.S(1اجرا شد و پس از آنکه دانشآموزان

افراد خواسته شد تا جلسه بعد این داستان را به گونهاي

شناسایی شدند ،پرسشنامه افسردگی بد )B.D.I(2به

تمام کنند که پایان خوشی را به همراه داشته باشد و با

روي آن دسته که در پرسشنامه ( )B.V.Sنمرهي باالیی

خود به جلسه بعدي بیاورند ،سپس در آخر از افراد

کسب کرده بودند اجرا شد و در نهایت  20نفر از آنها

خواسته شد تا نظر خود را دربارهي جلسه نخست بیان

که در پرسشنامه افسردگی بد نیز نمره باالتري

کرده و به این ترتیب با کنترل بیشتر نظریهها و

انجامید .یب

گرایشهاي افراد ،تغییرات ایجاد شده از سوي پژوهشگر
1. Bully Victimization Scale
2. Beck Depression Inventory
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و خود نیز به صورت فعال به آنها گوش فرا داد .براي
آموزش بیشتر ،آموزشدهنده یکی از مسای

مطرح

جلسه دوم :تقویت مرحله جهتگیري

شده توسط دانشآموزان را انتخاب و ان را به صورت

در طی این جلسه با توجه به داستانهاي تکمی شده

ساده و یاب فهم تعریف کرده و مشکلی را که باید ح

از سوي افراد به تقویت مرحله جهتگیري پرداخته شد.

میشد ،متمایز کرد .در پایان نیز از هر ید از اعضا

به این منظور بر طبیعی تلقی نمودن مشکالت و مسای

خواسته شد که یکی از مسای مطرح شده را براي

زندگی و زوم رعایت اص تویف و تفکر در مسای

جلسه بعدي انتخاب و به خوبی تعریف نمایند و آنچه را

تاکید شد .همچنین از آنان خواسته شد سعی نمایند

که بایستی ح شود ،مشخص کنند.

براي جلسه آینده چند مسا ه از مسای روزمره ي خود و

جلسه چهارم :تقویت مرحله دوم (تعریف مسله)

دوستانشان را تهیه کرده و با خود به جلسه آموزشی

در این جلسه مسایلی که افراد تعریف کرده بودند،
مورد بررسی یرار داده شد و به دانشآموزان توصیه شد

بیاورند.
جلسه سوم :آموزش تعریف مسا ه (مرحله دوم
آموزش ح مسا ه)

که در برخورد با مشکالت و مسای آنها را به صورت
واژههاي دییق و صریح بیان نمایند زیرا براي تعیین

باتوجه به جهتگیري به وجود آمده در طی

هدفهاي ح مسله ،تعریف مشک مبنا میباشد.

جلسات گذشته ،در این جلسه مباحث مربوط به مرحله

در پایان این جلسه به نوجوانان فرصت داده شد ،تا

دوم آموزش مهارت ح مسله مورد بررسی و آموزش

در مورد آنچه که یاد گرفتهاند بحث و گفتگو کنند تا

یرار گرفت و در این جلسه افراد تکا یف مربوط به

بدین صورت زمینهي کاربرد مباحث آموخته شده در

جلسه یب را خوانده و آموزشدهنده (پژوهشگر) با

مویعیتهاي دیگر نیز فراهم گردد و از آنها خواسته شد تا

تمرکز بر مسای ارایه شده توسط دانشآموزان از آنها

مسایلی را از زندگی خود و دوستان انتخاب و تعریف

خواسته شد که بر زوم تعریف دییقتر از آن مسای ،

نمایند و در جلسه آینده با خود بیاورند.

خرد کردن آنها به مسای جزیی تر(در صورت پیچیده
بودن) ،تعیین اهداف کوتاه مدت و پرهیز از اهداف
بلند مدت تاکید داشته باشند .در این مرحله بیان

جلسه پنجم :تو ید راهح هاي بدی (مرحله سوم
آموزش مهارت ح مسله)
بعد از اینکه دانشآموزان مسای را تعریف کردند،

مسله در این جا به معناي سوال پیچ کردن افراد نبوده و

کرد تاکید شد .به این منظور از افراد خواسته شد راه-

در این مرحله به افراد کمد میشود تا به بیان دییقتر

ح هایی را براي ح ید مشک بیان نمایند .پس از

مشکالت بپردازند و از ذکر عبارت کلی و مبهم پرهیز

آن راههاي بیان شده را جمعبندي کرده و بدین ترتیب،

نمایند.

راهح متعددي براي ید مسله تدوین شد ،در صورتی

در این جلسه این گونه پرسشها مطرح شد ،چه

که افراد در این زمینه ضعف داشته باشند ،پژوهشگر

چیزي را به عنوان مشک تلقی میکنید یا ممکن است

(آموزش دهنده) با ارایه راه ح هاي بدی به فعال شدن

ید مثال بزنی ،که بسیار مفید وایع شد و همچنین

موضوع کمد میکند.

آموزش دهنده مراجعین را به صحبت آزاد دعوت کرد
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در طی این جلسه از افزاد خواسته شد براي تو ید

نایص دیگر نیز در رابطه با ید تعام مشک دار ،براي

راه ح هاي بدی اصول و یواعدي را رعایت نمایند

تمرین ارایه شد .تا در جلسه آینده مورد بررسی یرار

که عبارت بودند از:

گیرد.

 .1زوم توجه به تعداد راههاي نسبتان مناسب براي

جلسه نهم :تاکید بر تفکر وسیلهاي -هدف و باز

ح مسله و سعی در افزایش هر چه بیشتر تعداد راه

بینی به منظور سازماندهی شناختی ،مراحلی که تا کنون

ح ها.

آموزش داده شد بعد از بررسی تکا یف افراد،

 .2عدم یضاوت و پیش داوري در مورد عدم
موفقیت یا غیر عملی بودن راه ح ها.

پژوهشگر (آموزش دهنده) نحوه ح ید مسله را از
ابتدا تا انتها بحث نموده و مراحلی که افراد تا این جلسه

 .3توجه بیشتر به تو ید راه ح و نه روش اجراي

طی کردهاند را براي آنها تبیین و تشریح کرده و از آنها

آن ،با استفاده از روش سیال سازي ذهن (بارش

خواست از این پس در برخورد با مسای این نظم را

مغزي)که به فرد کمد میشود تا انواع راه ح ها را

رعایت نمایند:

بدون در نظر گرفتن ارزش آنها تو ید کنند.
با تاکید بیشتر و سپس اظهار نظر افراد در پایان
جلسه ،از آنها خواسته شد براي جلسه آینده در مورد

 .1گرایش به سمت ح مسله و مشک
 .2تعریف مناسب مسا ه و خرد کردن آن به اجزاي
تشکی دهنده

یکی از مسای که در جلسه براي آنها مشخص شده راه

 .3ارایه راه ح هاي بدی (تازه) و متنوع

ح هایی را ارایه کنند تا در جلسه بعدي مورد بررسی

 .4تصمیم گیري

یرارگیرد.

 .5اجرا و باز بینی

جلسه ششم :ادامه تو ید راه ح هاي بدی
بعد از ارایه تکا یف توسط افراد و تشویق آنها به

پس از آن با تشریح روش باز بینی از افراد خواسته
شد تا در پایان هر عملکرد به مرور و بررسی کار خود

نایص دیگر مطرح شد تا افراد در زمینه ارایه راه ح -

مسا ه در راهح هاي انتخاب شده با شکست مواجه

هاي گوناگون ورزیده شوند و از مایوس شدن آنها

شدند .به مرحله یا مراح یبلی رجوع کنند و با تالش و

پیشکیري گردد .در پایان از نوجوانان خواسته شد براي

کوشش مجدد در جهت ح مشک گام بردارند .در

جلسه آینده در مورد ید داستان ناتمام که به پایان

پایان این جلسه یکی دیگر از داستانهاي نایص جهت

خوبی منجر میشود راه ح هایی را ارایه نماید (داستان

تمرین و اجراي تمامی مراح آن به دانشآموزان ارایه

از سوي پژوهشگر مشخص شد).

شد.

جلسه هشتم :اجراي راه ح مناسب (مرحله پنجم)

جلسه دهم :در این جلسه به طور خالصه عملکرد

در طی این جلسه تکا یف افراد بررسی و اشکاالت

آزمودنیها در بکارگیري تفکر وسیلهاي هدفدار

آن مورد بحث یرار گرفت .در ادامه نیز موضوع اجرا

(توانایی تعیین مراح مورد نیاز در نی به ید هدف)

نمودن راه ح انتخاب شده طرح شد و با تقویت هر

مورد بررسی ،تمرین و تشویق یرار گرفت در پایان این

چه بیشتر و تمرینهایی در زمینهي روابط بین فردي،

جلسه نیز پرسشنامه افسردگی بد با حضور افراد گروه

فرایند کار دنبال شد .در پایان این جلسه ید داستان
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کنترل اجرا شد و پس از آن از تمامی دانشآموزان

شک یکرتی است و داري  26سوال میباشد ،کمترین

شرکتکننده در این جلسات تشکر و یدردانی شد.

نمره هر سوال  0و بیشترین نمره هرسوال  5میباشد و
با توجه به اینکه آزمون  26سوا ی است باالترین نمره

روش

 130میباشد .با توجه به اینکه میانگین محاسبه شده در

این پژوهش از نوع مطا عات نیمه آزمایشی است که

این آزمون  49/5گزارش شده است ،افرادي که نمرة

با استفاده از مقیاس ( )B.V.Sدانشآموزان یربانی

آنها ید انحراف معیار باالتر از میانگین باشد بعنوان

یلدري شناسایی شده و سپس پرسشنامه افسردگی بد

یربانی یلدري شناخته میشوند .پایایی ک مقیاس با

( )BDIبروي آنها اجرا شد ،تعداد زیادي از این دانش-

استفاده از "ضریب همبستگی پیرسون"  0/99و براي

آموزان نمره باالیی در پرسشنامه افسردگی دریافت

خرده مقیاس کالمی ،0/99هیجانی  0/98و جسمانی

کردند پس از آن از میان این دانشآموزان تعداد 30

 0/98به دست آمد .با استفاده از " همسانی درونی"

نفر که بیشترین نمره را در افسردگی دریافت کرده

محاسبه روایی هر خرده مقیاس نیز صورت گرفت .در

بودند ،انتخاب شدند و به طور تصادفی در دو گروه

خرده مقیاس هیجانی ضریب همبستگی از  0/87تا

کنترل و آزمایش جایگزین شدند پس از آن گروه

 ،0/93در خرده مقیاس کالمی ضریب همبستگی از

آزمایشی هر هفته به مدت  2ساعت و به مدت  10هفته

 0/75تا  0/90و در خرده مقیاس جسمانی ضریب

تحت آموزش مهارتهاي ح مسا ه یرار گرفتند و در

همبستگی از  0/61تا  0/89در نوسان بوده است .دیگر

پایان از دو گروه پس آزمون گرفته شد و پرسشنامه

پرسشنامه مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه

افسردگی بد مجددان اجرا شد .شرکتکنندگان در این

افسردگی بد ( )BDIاست که میزان افسردگی را

پژوهش دانشآموزان مدرسه راهنمایی پایههاي اول تا

مورد سنجش یرار میدهد.

سوم بودند .در پایان از آزمون ( )tاستودنت براي
مقایسه دو گروه مستق استفاده شد.

یافتهها

ابزار پژوهش

فرضیه اول :آموزش گروهی مهارتهاي ح مسه ه

در این پژوهش از دو ابزار استفاده شده است ،ید

بر کاهش افسردگی دانشآموزان مؤثر است.

ابزار محققساخته ،مقیاس( )B.V.Sکه دانشآموزان
یربانی یلدري را شناسایی میکند .در این آزمون که به

گروه ها

حجم نمونه

میانگین

انحراف استاندارد

آزمایش

10

16

6/09

کنترل

10

24/50

8/36

مجموع

20

20/25

8/35
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جدول  : 2تحلیل کوواریانس پس آزمون مقایسه تأثیر آموزش گروهی مهارتهای حل مسئله
برکاهش افسردگی در دو گروه آزمایش و کنترل
منابع

مجموع مجذورات

درجه آزادي

میانگین مجذورات

نسبت F

سطح معناداري

متغیر همراه

781/57

1

781/57

72/63

0/001

بین گروهی

401/85

1

401/85

37/34

0/004

درون گروهی

182/92

17

10/76

مجموع

9527

20

در جدول ( ،)2نتایج آزمون تحلی کوواریانس پس

فرضیه پژوهش که عبارت بود از :آموزش گروهی

آزمون با برداشتن اثر پیش آزمون صورت گرفته؛ بین

مهارتهاي حل مسأله بر کاهش یربانیشدن دانش-

دو گروه آورده شده است .بر اساس نتایج مندرج در

آموزان به شک عاطفی مؤثر است .با اطمینان 0/95

جدول ،چون مقدار  Fمحاسبه شده ( )F=37/34در

تهیید میگردد.

درجات آزادي  17و  1از مقدار  Fجدول ()F=4/21

فرضیه دوم :آموزش گروهی مهارتهاي ح مسه ه

بزرگتر است ،بنابراین فرض صفر رد و فرض پژوهش

بر کاهش احساس یربانی یلدري شدن دانشآموزان

تهیید میشود و با اطمینان  0/95نتیجه میگیریم که بین

مؤثر است.

میانگینهاي دو گروه تفاوت معناداري وجود دارد و
جدول : 3میانگین و انحراف معیار نمرات پس آزمون دو گروه آزمایش وکنترل دانش آموزان
گروه ها

حجم نمونه

میانگین

انحراف استاندارد

آزمایش

10

63/70

14/11

کنترل

10

74/50

14/79

مجموع

20

69/10

15/12

جدول  : 4تحلیل کوواریانس پس آزمون مقایسه تأثیر آموزش گروهی مهارتهای حل مسئله
منابع

مجموع مجذورات

درجه آزادي

میانگین مجذورات

نسبت F

سطح معناداري

متغیر همراه

3368/15

1

3368/15

145/16

0/001

بین گروهی

803/93

1

803/93

34/64

0/001

درون گروهی

394/44

17

23/20

مجموع

99842

20

در جدول ( ،)4نتایج آزمون تحلی کوواریانس پس

جدول ،چون مقدار  Fمحاسبه شده ( )F=34/64در

آزمون با برداشتن اثر پیش آزمون صورت گرفته؛ بین

درجات آزادي  17و  1از مقدار  Fجدول ()F=4/21

دو گروه آورده شده است .بر اساس نتایج مندرج در

بزرگتر است ،بنابراین فرض صفر رد و فرض پژوهش
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تهیید میشود و با اطمینان  0/95نتیجه میگیریم که بین

دانشآموزان مؤثر است .با اطمینان  0/95تهیید می-

میانگینهاي دو گروه تفاوت معناداري وجود دارد و

گردد.

فرضیه پژوهش که عبارت بود از :آموزش گروهی

فرضیه سوم  :آموزش گروهی مهارتهاي ح مسه ه

مهارتهاي حل مسأله بر کاهش احساس یربانی شدن

بر کاهش یربانی شدن دانشآموزان به شک عاطفی
مؤثر است.

جدول : 5میانگین و انحراف معیار نمرات پس آزمون دو گروه آزمایش وکنترل دانشآموزان
انحراف استاندارد

گروه ها

حجم نمونه

میانگین

آزمایش

10

14/10

2/96

کنترل

10

16

2/21

مجموع

20

15/05

2/72

جدول  : 6تحلیل کوواریانس پس آزمون مقایسه تأثیر آموزش مهارتهای حل مسئله
برکاهش احساس قربانی شدن به شکل عاطفی در دو گروه آزمایش و کنترل
منابع

مجموع مجذورات

درجه آزادي

میانگین مجذورات

نسبت F

سطح معناداري

متغیر همراه

82/69

1

82/69

34/96

0/001

بین گروهی

26/78

1

26/78

11/32

0/004

درون گروهی

40/20

17

2/36

مجموع

4671

20

در جدول ( ، )6نتایج آزمون تحلی کوواریانس

فرضیه پژوهش که عبارت بود از :آموزش گروهی

پس آزمون با برداشتن اثر پیش آزمون صورت گرفته ؛

مهارتهاي حل مسأله بر کاهش احساس یربانی شدن

بین دو گروه آورده شده است .بر اساس نتایج مندرج

دانش آموزان به شک عاطفی موثر است .با اطمینان

در جدول ،چون مقدار  Fمحاسبه شده ( )F=11/32در

 0/95تهیید میگردد.

درجات آزادي  17و  1از مقدار  Fجدول ()F=4/21

فرضیه چهارم  :آموزش مهارتهاي ح مسه ه بر

بزرگتر است ،بنابراین فرض صفر رد و فرض پژوهش

کاهش احساس یربانی شدن دانشآموزان به شک

تهیید میشود و با اطمینان  0/95نتیجه میگیریم که بین

جسمانی مؤثر است.

میانگینهاي دو گروه تفاوت معناداري وجود دارد و

گروه ها

حجم نمونه

میانگین

انحراف استاندارد

آزمایش

10

17/10

4/93

کنترل

10

17/40

5/42

مجموع

20

19/25

5/50
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جدول  : 8تحلیل کوواریانس پس آزمون مقایسه تأثیر آموزش گروهی مهارتهای حل مسأله
برکاهش احساس قربانی شدن به شکل جسمانی در دو گروه آزمایش و کنترل
منابع

مجموع مجذورات

درجه آزادي

میانگین مجذورات

نسبت F

سطح معناداري

متغیر همراه

406/47

1

406/47

89/94

0/001

بین گروهی

113/04

1

113/04

25/01

0/001

درون گروهی

76/82

17

4/51

مجموع

7987

20

در جللدول ( ، )9نتللایج آزمللون تحلیل کوواریللانس

فرضیه پلژوهش کله عبلارت بلود از :آملوزش گروهلی

پس آزمون با برداشتن اثر پیش آزمون صورت گرفتله ؛

مهارتهاي حل مسأله بر کاهش احسلاس یربلانی شلدن

بین دو گروه آورده شده است .بر اسلاس نتلایج منلدرج

دانشآموزان به شک جسمانی ملؤثر اسلت .بلا اطمینلان

در جدول ،چون مقدار  Fمحاسلبه شلده ( )F=25/01در

 0/95تهیید میگردد.

درجللات آزادي  17و  1از مقللدار  Fجللدول ()F=4/21

فرضیییه پیینج  :آمللوزش مهارتهللاي حل مسللله بللر

بزرگتر است ،بنابراین فرض صلفر رد و فلرض پلژوهش

کللاهش میللزان یربللانی شللدن دانللشآمللوزان بلله شللک

تهیید میشود و با اطمینان  0/95نتیجه میگیریم که بلین

کالمی موثر است.

میانگینهاي دو گلروه تفلاوت معنلاداري وجلود دارد و

جدول  : 10میانگین و انحراف معیار نمرات پس آزمون دو گروه آزمایش وکنترل دانشآموزان
گروه ها

حجم نمونه

میانگین

انحراف استاندارد

آزمایش

10

32/50

9/18

کنترل

10

37/10

9/24

مجموع

20

34.80

9/27

جدول  : 11تحلیل کوواریانس پس آزمون مقایسه تأثیر آموزش مهارت های حل مسئله
برکاهش میزان قربانی شدن به شکل کالمی در دو گروه آزمایش و کنترل
متغیر همراه

1382/25

1

1382/25

161/90

0/001

بین گروهی

207/36

1

207/36

24/28

0/001

درون گروهی

145/14

17

8/53

مجموع

25854

20

در جدول ( ، )11نتایج آزمون تحلی کوواریانس

درجات آزادي  17و  1از مقدار  Fجدول ()F=4/21

پس آزمون با برداشتن اثر پیش آزمون صورت گرفته ؛

بزرگتر است ،بنابراین فرض صفر رد و فرض پژوهش

بین دو گروه آورده شده است .بر اساس نتایج مندرج

تهیید میشود و با اطمینان  0/95نتیجه میگیریم که بین

در جدول ،چون مقدار  Fمحاسبه شده ( )F=24/28در

میانگینهاي دو گروه تفاوت معناداري وجود دارد و
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منابع

مجموع مجذورات

درجه آزادي

میانگین مجذورات

نسبت F

سطح معناداري
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فرضیه پژوهش که عبارت بود از :آموزش گروهی

دانشآموزان یلدر یرار گیرد .بنابراین شناسایی دانش-

مهارتهاي حل مسأله بر کاهش احساس یربانی شدن

آموزان آسیب دیده در روابط همساالن و ارتقاء

دانشآموزان به شک کالمی مؤثر است .با اطمینان

بخشیدن به مهارتهاي آنان به مشاوران مدراس توصیه

 0/95تهیید میگردد.

میشود .همچنین ضروري به نظر می رسد تا آموزش
مقابله با رفتارهاي یلدرانه براي کارکنان مدارس (مدیر،

بحث و نتیجهگیری

مشاور ،معلمان و  )...و گارگاههایی به منظور آشنایی

اثرات یلدري بر یربانی یلدري بسیار است و حتی
در مواردي پس از تجربههاي متعدد یلدري ،دانشآموز

وا دین با اینگونه رفتارهاي دانشآموزان و نحوهي
کمد به فرزندانشان در این رابطه برگزار شود.

یربانی از مدرسه متنفر میشود و این تنفر از محیط

اگر چه در این مقا ه تمرکز بر یربانیان یلدري

آموزشی که با ترس همراه است منجر به افت تحصیلی

صورت گرفته است ،اما توجه ویژه به دانشآموزانی

میشود و در نهایت پس از چند سال کش و یوس

که ایدام به یلدري میکنند نیز حائز اهمیت است و چه

دانشآموز در مسیري ناخواسته پاي میگذارد و ممکن

بسا خود آنان نیز یربانی آسیبهایی دیگر باشند که

است استعداد بسیاري براي تحصی هم داشته باشد .با

بررسی و پژوهشهاي بیشتر را می طلبد .این پدیده به

این وجود از این فرصتها ناخواسته محروم شده است.

عنوان ید آسیب جدي که ریشههاي فردي،

بنابراین اهتمام در کاهش اثرات تجربه یلدري در

خانوادگی و اجتماعی دارد محسوب میشود و

دانشآموزان به هرشک ستودنی و یاب تقدیر است و

ضرورت دارد تا مدارس و محیطهاي آموزشی نسبت

در این میان آموزش مهارتهاي ح مسله بر کاهش

به رفع این مسا ه ایدامات پیشگیرانه و مداخلهاي نمایند.

میزان افسردگی دانشآموزان و کاهشمیزان یربانی

حضور و مداخله مددکاران اجتماعی در این مسا ه

یلدري شدن مؤثر است .به عبارت دیگر آموزش

بسیار کمد کننده است و مداخلههاي مددکاران

مهارتهاي ح مسه ه باعث میشود دانشآموز بتواند

اجتماعی را در سطوح فردي (و خانوادگی) ،گروهی و

رابطه خود را با فرد یلدر مدیریت نماید و به اصطالح از

حتی جامعهاي را طلب میکند.

خود نقطه ضعفی نشان ندهد که دستمایه اذیت و آزار
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