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 چکیده
 ختهیآم یطرح پژوهش کی یهیطرد همساالن بر پا یمدل ساختار نیوهش حاضر تدوپژ یهدف اصل

 یخودکارآمد ،یمدل در پرخاشگر نیبر ا یمبتن یآموزش یبرنامه یاثربخش ی( و بررسیفیک - ی)کمّ
آموزگاران  یهیهدف شامل کل یجامعه یفیآموزان بود. در قسمت ک دانش یاجتماع یو سازگار

 شد یشهر کرمانشاه م یها دانشگاه یتیو علوم ترب یروانشناس یرشته دیاسات یهیو کل ییبتدامقطع ا
از نوع هدفمند انتخاب  یریگ با روش نمونه تیو ترب میمتخصص تعل 11آموزگار و  11تعداد  نیکه از ا

تعداد  هشهر کرمانشاه بود ک یآموزان دبستان دانش یهیجامعه مد نظر شامل کل یشد. در قسمت کمّ
 یشیانتخاب شدند در بخش آزما یتصادف یا صورت خوشه عنوان نمونه و به به شانینفر از ا 911

که  شد یشهر کرمانشاه م ییآموزان دختر ششم ابتدا دانش یپژوهش شامل تمام نیا یجامعه
قرار گرفتند.  شیدر دو گروه گواه و آزما یکامالً تصادف یها به شکل نفر از آن 91صورت در دسترس  به
صورت  و ضعف در زبان و تعامل به گرانیضعف در درک د ،یخانوادگ یها نشان داد که ضعف جیانت
صورت  به یظاهر تیو عدم جذاب یلیتحص یها ضعف ،یشناخت مشکالت روان یها و سازه میرمستقیغ

 دایپ رازشب یدانیم یها با داده یمدل در قسمت کمّ نی. اگذارند یم ریبر طرد همساالن تأث میمستق
را کاهش  یاول پرخاشگر یدر مرحله یآموزش ینشان داد که برنامه جینتا یشیرد. در قسمت آزماک

 شتریب یاجتماع یسازگار یارتقا یرا برا نهیزم قیطر نیو بد دهد یم شیرا افزا یو خودکارامد
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 مقدمه

ی طرد اجتماعی از سوی همساالن حال گاهی تجربه ها اجتماعی هستند بااین اگرچه انسان

که طرد شدن امتدادیافته و شامل زمانی  ناپذیر از زندگی است. هنگامی بخشی اجتناب

شود و یا در مواردی که فرد نسبت به این مورد بسیار حساس است و طرد شدن  طوالنی می

شود )ویلیامز،  پذیرد طرد شدن تبدیل به یک مشکل بزرگ می افراد مهم صورت میاز سوی 

شناختی منفی  تواند منجر به پیامدهای روان ی طرد می(. تجربه1112، 1فورگاس و وونهیپل

نفس پایین، پرخاشگری و افسردگی شود )مکدوگال، هیمل، ولنکورت و  نظیر تنهایی، عزت

مینان و بدبینی نسبت به آینده را به همراه آورد )ریچمن ( و احساس عدم اط1111، 1مرسر

ی هیجانی دردناک باشد تواند یک تجربه (. طرد شدن از سوی همساالن می1113، 9و لری

مراتب  ی سلسلهواضع نظریه 4زیراکه انسان ماهیتی اجتماعی دارد در این رابطه آبراهام مازلو

هاست او  های بنیادی انسان ساس تعلق از انگیزهنیازها معتقد است نیاز به عشق، عالقه و اح

شناختی  گرا برای برخورداری از سالمت روان های درون در این رابطه معتقد است حتی انسان

 (.1324نیازمند دریافت عاطفه و محبت هستند )مازلو، 

تری  طرد شدن از سوی همساالن در مقطع ابتدائی و دوران کودکی از اهمیت ویژه

تواند در کودک درونی شود و بر سایر  ی طرد در این دوره میست زیرا تجربهبرخوردار ا

ی این است که زمانی که یک  دهنده ها نشان مراحل رشد تأثیری منفی بگذارد. نتایج پژوهش

های  احتمال بیشتری دست به فعالیت آموز را اکثریت همساالنش دوست دارند او به دانش

زند و بالعکس زمانی که همساالن یک  بین فردی میمشارکتی، دوستانه، اجتماعی و 

آورد و یا  احتمال بیشتری یا رو به رفتارهای مخرابانه می کنند او به آموز را طرد می دانش

توان گفت که ارتباط  (. در مجموع می1111، 2شود )بالند و دیروبرتیس دچار افسردگی می

که این ارتباط فرصتی برای آشنایی کند زیرا  با همسال نقش مهمی در رشد کودک ایفا می

درصد از  11تا  2دهد بین  حال آمارها نشان می باشد. بااین با قوانین اجتماعی می

ها را بیشتر مستعد عدم سازگاری  شوند که این طردشدگی آن آموزان دچار طرد می دانش

ه طرد آموزانی ک توان گفت که دانش طور خاص می سازد به های آتی می اجتماعی در سال

ها را از  شوند فرصت کمتری برای تعامل مثبت با همساالنشان دارند که این امر آن می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Williams, Forgas & vonhippel 
2. Mcdougall, Hymel, Valliancourt & Mercer 

3. Richman & Leary 

4. Abraham Maslow 

5. Bland & Derobertis 
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فرصت شناخت اجتماعی مطلوب، رفتارهای اجتماعی مناسب و یادگیری در حد نرمال 

 (.1110و همکاران،  1سازد )شین محروم می

ر طرد توانند ب ی پژوهشی بیانگر این است که عوامل مختلفی میمرور پیشینه

و همکاران،  1توان جذابیت فیزیکی )کوی ی این موارد میهمساالن تأثیر بگذارند. از جمله

و  4( الگوهای زبانی )الوس1111و همکاران،  9سازی شده )فیت ( رفتارهای برون1311

( هشیاری اجتماعی 1111و همکاران،  2( عملکرد تحصیلی )وردنو1111همکاران، 

( را نام برد. نظر 1111، 1شناختی )جویل، جوردن و اورت روان( و مشکالت 1311، 0)اسپنس

آموز از سوی همساالن تأثیر دارد و با توجه به  که عوامل مختلفی در طرد شدن دانش به این

کند و این مطلب که تاکنون مدلی جامع در رابطه با  هایی که طرد همساالن ایفا می اهمیت

ی نشده و برازش آن در جامعه ایرانی باشد تدوینعوامل مؤثر بر طرد که مبتنی بر فرهنگ 

آموز از  ی اول عوامل مؤثر بر طرد دانشایرانی مورد ارزیابی قرار نگرفته است؛ در مرحله

ی پژوهشی و متخصصین سوی همساالن بر اساس دیدگاه آموزگاران مقطع ابتدایی، پیشینه

شود. در  مدل ساختاری ارائه می تعلیم و تربیت با تکیه بر تکنیک مثلث سازی در قالب یک

های ساختاری با رویکرد حداقل  ی دوم این مدل به روش میدانی و از طریق مدلمرحله

ی پایانی اثربخشی مدل در ارتقای گیرد؛ و در مرحله مربعات جزئی مورد برازش قرار می

الگوی ای خودکارامدی و پرخاشگری در قالب  سازگاری اجتماعی با تأکید بر نقش واسطه

 گیرد. )چند نشانگر چند پاسخ( مورد آزمون قرار می 1میمیک

های شناختی و اجتماعی دچار ضعف  که کودکان طرد شده در مهارت ازآنجایی

شوند درنتیجه  برانگیز دچار مشکل می های چالش شوند و در تبیین و تفسیر موقعیت می

صیه شده است. از میان ها در منابع پژوهشی مختلف تو های آموزشی برای آن برنامه

ها اثر بگذارد سه متغیر ویژه که در  تواند بر آن متغیرهای مختلفی که طرد شدن می

ها واداشته سه  های اخیر بسیار موردتوجه بوده و پژوهشگران را در پی تعدیل آن سال

(. پرخاشگری 1111، 3باشد )مستلینگ ی پرخاشگری، خودکارامدی و سازگاری می سازه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. shin 

2. coie 

3. fite 

4. laws 

5. veronneau 

6. spence 

7. jewell, jordan & evertt 

8. multiple indicators multiple causes 

9. Mestling 
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رفتارهایی دارد که به هدف آسیب رساندن، صدمه زدن و مجروح ساختن دیگری اشاره به 

تواند خود را در قالب کالمی، فیزیکی، ارتباطی، خشم و  پذیرد. این مفهوم می صورت می

باشد که در  خشونت نشان دهد درواقع پرخاشگری محصول تعامل ما با افراد و یا محیط می

ترین  (. خودکارامدی که یکی از مهم1112می، بین افراد مختلف متفاوت است )عال

باشد اشاره به اعتقاد فرد نسبت به  متغیرهای فردی در نظریه شناختی اجتماعی بندورا می

های مطلوب به همراه  دهی و انجام اعمالی دارد که نتایج و موفقیت اش در سازمان توانایی

زگاری اجتماعی بیانگر این است که ( و در پایان سا1111، 1آورد )بتورت، روسلو و آرتیگا می

کنند  فرهنگی را مدیریت می -های اجتماعی آموزان چطور انواع مختلفی از خواسته دانش

ای دارد که فرد از خود  (. درواقع این مفهوم اشاره به درجه1112و همکاران،  1)مکگاروی

شود )رومرا،  می های اجتماعی سازگار دهد و با بافت رفتارهای باکفایت اجتماعی بروز می

 (.1110، 9گومز رویز

های اصلی پژوهش حاضر شناسایی عوامل  درمجموع و با توجه به آنچه گفته شد هدف

های میدانی و نیز بررسی اثربخشی این مدل در قالب الگوی  مؤثر بر طرد، برازش آن با داده

ی عوامل باشد. بدین منظور در پژوهش حاضر پس از شناسای چند نشانگر چند پاسخ می

مؤثر بر طرد همساالن و بررسی چگونگی تأثیر آن، پروتوکلی آموزشی بر اساس آن طرحی 

( نشان 1گردید و تأثیر آن در قالب مدلی مورد آزمون قرار گرفت این مدل در شکل )

 شده است. داده

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Betoret, Rosello & Artiga 

2. Mcgarvey 

3. Romera, Gomez & Ruiz 
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 ( مدل مفهومی اثربخشی آموزش مبتنی بر مدل طرد همساالن1شکل )

( در قالب مدل ساختاری این MIMIC) 1چند نشانگر چند پاسخمنطق استفاده از الگوی 

زمان متغیرهای مشاهده شده )که در آن خطایی وجود  است که در این الگو امکان ورود هم

گردد( در مدل وجود دارد )پوسی،  ندارد( و متغیرهای مکنون )که در آن خطا محاسبه می

فاده از این الگو در طرح آزمایشی را (. این مشخصه امکان است1112، 1رابرت، لوری و بنت

شده در نظر گرفته  عنوان یک متغیر مشاهده دهد زیرا که در آن آموزش مبتنی بر مدل به می

گیرند و  ها یا در گروه آزمایش و یا در گروه کنترل قرار می شود که در آن آزمودنی می

عنوان متغیر مکنون  رد بهگذا ها تأثیر می متغیرهای دیگر که فرض بر این است آموزش بر آن

تری از تأثیرات آموزش  ها برآورد دقیق ی خطاهای آنشوند تا با محاسبه در نظر گرفته می

مبتنی بر مدل صورت بپذیرد. عالوه بر این در این مدل برخالف تحلیل کوواریانس، امکان 

 های واسطه وجود دارد. بررسی نقش

 روش پژوهش

کمّی( صورت گرفت و اثربخشی -یخته اکتشافی )کیفیاین پژوهش به روش طرح تحقیق آم

آزمون با گروه گواه در رابطه با  آزمون و پس آن از طریق روش شبه آزمایشی و طرح پیش

پرخاشگری، سازگاری و خودکارامدی مورد ارزیابی قرار گرفت. در قسمت کیفی و در بخش 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Multiple Indicators Multiple Causes 

2. posey, robert, lowry, bennett 
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ابتدایی بودند که در سال ی آموزگاران مقطع ی هدف کلیهمصاحبه با آموزگاران، جامعه

های دولتی و غیردولتی شهر کرمانشاه مشغول به کار بودند.  در دبستان 1930-31تحصیلی 

ی ی اساتید رشتهی هدف شامل کلیهدر بخش مصاحبه با متخصصین تعلیم و تربیت جامعه

نشگاه های شهر کرمانشاه اعم از دانشگاه فرهنگیان، دا روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه

متخصص  11آموزگار و  11های هدف پژوهش،  شد. از جامعه آزاد، پیام نور و سراسری می

)متناسب با پژوهش کیفی( انتخاب  1گیری از نوع هدفمند تعلیم و تربیت با روش نمونه

گیری که در پژوهش کیفی کاربرد دارد پژوهشگر در پی کسانی  شدند. در این نوع نمونه

توانند افکار  ایل به شرکت در امر پژوهش دارند و به شکلی روشن میاست که توانایی و تم

خود را بیان کنند. معیار انتخاب این تعداد نمونه، رسیدن به غنای الزم و تکراری شدن و در 

بود. در قسمت کمّی پژوهش حاضر جامعه مد نظر این پژوهش  1اصطالح اشباع اطالعاتی

نفر،  9111)در حدود  30-31ر کرمانشاه در سال آموزان دبستانی شه ی دانششامل کلیه

ای تصادفی  صورت خوشه عنوان نمونه و به نفر از ایشان به 911مدرسه( بود که تعداد  12

صورت که ابتدا شهر کرمانشاه به چهار قسمت تقسیم و سپس از هر  انتخاب شدند بدین

ی ششم تقسیم شد. یهآموزان پا ی دانشنامه بین کلیه قسمت سه مدرسه انتخاب و پرسش

آموزان دختر ششم ابتدایی شهر  ی این پژوهش شامل تمامی دانشدر بخش آزمایشی جامعه

های مقدماتی بیشترین نمره را در پرخاشگری و  ها و مصاحبه شد که در آزمون کرمانشاه می

 01کمترین نمره را در سازگاری اجتماعی و خودکارامدی داشتند. از این تعداد در حدود 

آموز تمایلی به همکاری  دانش 11طور تصادفی انتخاب شدند که از این تعداد  آموز به دانش

مانده به شکلی کامالً تصادفی در دو گروه گواه و  آموز باقی دانش 91نداشتند بنابراین 

 آزمایش قرار گرفتند.

 روش اجرای پژوهش

های  ی کیفی سؤالبه شیوه ها و ی برخاسته از دادهی اول با استفاده از نظریهدر مرحله

ها در  ی پژوهشی طراحی شد. سؤالی نیمه ساختاریافته با مرور دقیق پیشینهمصاحبه

ها بر  اختیار آموزگاران مقطع ابتدایی و متخصصین تعلیم و تربیت قرار گرفت و نظرات آن

روش ی کمّی و به ی دوم مدل طراحی شده به شیوهروی نوار ضبط و تحلیل شد. در مرحله

های تجربی مورد  توصیفی پیمایشی مورد ارزیابی قرار گرفت و برازش مدل مفهومی با داده

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. purposeful sampling 

2. Data saturation 
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ی ارزیابی قرار گرفت؛ و در قسمت پایانی اثربخشی این مدل مورد آزمون قرار گرفت. شیوه

ی پروتکل آموزشی به این صورت بود که بعد از شناسایی عوامل مؤثر بر طرد همساالن تهیه

های مرتبط با هر عامل موردمطالعه و بررسی قرار گرفت. سپس با  ها و پژوهش یهی نظرکلیه

و همکاران،  1؛ فیت1311و همکاران، 1های صورت گرفته )کوی توجه به نتایج پژوهش

و جویل،  1311، 2؛ اسپنس1111و همکاران،  4؛ وردنو1111و همکاران،  9؛ الوس1111

ی آموزشی و چگونگی رسیدن به اف هر جلسه( در این راستا اهد1111، 0جوردن و اورت

های مشخص تدوین گردید. عالوه بر این موارد در تدوین اهداف آموزشی  این هدف در زمان

آموزان موردتوجه قرار گرفت  های فردی دانش ی ایرانی، سن، تفاوتوضعیت فرهنگی جامعه

منظور بررسی  دید. بههای متخصصین این حوزه اعمال گر و در این رابطه نظرات و پیشنهاد

علمی و دانشجویان دکتری که  ی آموزشی طراحی شده از نظرات اعضای هیئتروایی بسته

ها اشکاالت  ی نظرات آنی تدریس در مقطع ابتدایی داشتند استفاده شد و بر پایهسابقه

شد و آموزان ارائه  ی پایانی اهداف آموزشی بسته به سه نفر از دانشمرتفع گردید. در مرحله

ی  ها دربسته ها خواسته شد ابهامات و یا نظرات خاص خود را بیان کنند. نظرات آن از آن

 باشد. ای از جلسات آموزشی می ی گزیده دهنده ( نشان1آموزشی اعمال گردید. جدول )

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. coie 

2. fite 

3. laws 

4. veronneau 

5. spence 

6. jewell, jordan & evertt 
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 (. ساختار کلی جلسات آموزش برای گروه آزمایش1جدول )

 تکلیف خانگی تکلیف کالسی شرح موضوع جلسه

1 

نایی کلی آش

اولیا با فرایند 

 آزمایش

بیان اهداف پژوهش، برقراری 

ارتباط، تعریف و لزوم 

های  مشارکت اولیا در فعالیت

تحصیلی و تربیتی 

 آموزان دانش

ی نظرات شخصی، ارائه

های مرتبط،  بیان سؤال

های مطلوب  بیان تجربه

 و نامطلوب

برقراری آرامش در 

خانواده در حد امکان، 

تقای تالش برای ار

سطح کالمی 

 آموز دانش

 درک دیگران 1

شناسایی احساسات مثبت و 

منفی، دقت به زبان بدن، 

توجه به رفتار و طرز برخورد، 

های  در نظر گرفتن تفاوت

 فردی

گفتگو در رابطه با یک 

موقعیت فرضی که به 

 آموزان بیان شد دانش

ی نوشتن یک تجربه

شخصی و تأثیر درک 

کردن دیگران در 

 روابط

9 
ریزی  برنامه

 تحصیلی

بیان اهمیت برنامه، نقش 

برنامه در موفقیت تحصیلی، 

 ریزی چگونگی برنامه

ی تدوین یک برنامه

منظور پیشرفت  به

 تحصیلی

عمل به برنامه و بیان 

 نتایج آن

4 

آشنایی اولیا با 

مطالب آموزش 

 شده داده

توضیح موضوعات و دریافت 

حل در  ی راهبازخورد، ارائه

ود مشکل، صورت وج

 توانمندسازی اولیا

های  نوشتن چالش

ی آموز و ارائه دانش

 حل مناسب آن راه

به کاربردن 

 های احتمالی حل راه

2 
مشکالت 

 رفتاری

ها و تأثیر  بیان اهمیت

مشکالت رفتاری و بیان 

 سیستم تشویق و تنبیه

ثبت سیستم تشویق و 

تنبیه با در نظر گرفتن 

 یک روز در مدرسه

تکمیل سیستم 

تشویق و تنبیه در 

 منزل

0 

ارتقای 

های  مهارت

ی زبانی و نحوه

 تعامل

ی لغات، بیان ارتقای دامنه

داستان با هدف تعامل 

 مناسب، راهکارهای تعامل

ی اجرای تئاتر نحوه

 تعامل مناسب

نوشتن یک داستان 

در رابطه با تعامل 

 مناسب

1 
جلسه سوم با 

 اولیا

ی راهکارهای درمان ارئه

دن، حرف زشت خجالتی بو

 زدن و اذیت دیگران

نوشتن راهکارهای 

 درمان فرزند خود

کاربست راهکارها در 

 منزل

1 
مرور و 

 بندی جمع

بندی موارد ذکرشده در  جمع

 جلسات قبل

دریافت بازخورد از 

کنندگان و  شرکت

 آزمون اجرای پس

توصیه به استفاده از 

 های ارائه شده آموزش
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 ابزارهای پژوهش

منظور  به 1توسط ویسل، سارید و استرنبرگ 1119نامه در سال  این پرسش ی طرد همساالن: نامه پرسش 

ی مختص صوری این ابزار در جامعه گیری طرد همساالن طراحی شده است. روائی محتوایی و اندازه

علمی و روائی  آموزان ابتدایی از طریق متخصصین تعلیم و تربیت و اعضای هیئت دانش

تحلیل عامل اکتشافی، تحلیل عامل تأییدی مرتبه اول و تحلیل عامل  صوری آن از طریق

آموزان  ی مختص دانش صورت که در جامعه تأیید مرتبه دوم مورد تأیید قرار گرفت. بدین

احترامی قرار گرفتن،  های مورد تهمت و بی ایرانی، تحلیل عامل اکتشافی چهار عامل بنام

بودن، نادیده گرفته شدن و کنار گذاشته شدن را ی فیزیکی و دستورات نابجا  موردحمله

های نیکوئی برازش  شناسایی کرد و در تحلیل عامل تأییدی مرتبه اول و مرتبه دوم شاخص

(GFI( برازش فزاینده ،)IFI( برازش تطبیقی ،)CFI( نرم شده برازندگی ،)NFI و شاخص )

 ها را مورد تأیید قرار داد. ( آنNNFIنرم نشده برازندگی )

نامه که در قسمت کمّی مورداستفاده  این پرسش ی عوامل مؤثر بر طرد: نامه پرسش

های ضعف در زبان و  ای محقق ساخته است که شش عامل بنام قرارگرفته است پرسشنامه

های خانوادگی، عدم جذابیت  های تحصیلی، ضعف در درک دیگران، ضعف تعامل، ضعف

-های این عوامل بر پایه گیرد. نشانگرها و گویه میشناختی را اندازه  ظاهری و مشکالت روان

های متخصصین تعلیم و تربیت، نظرات آموزگاران  ی تکنیک مثلث سازی و بر اساس گفته

 اند. نامه شده ی پژوهشی که توضیح آن بیان شد وارد پرسشی ششم و پیشینهپایه

ساخته  1ر و الدتوسط ویل 1311این مقیاس در سال  خودکارآمدی در تعامل با همسال:

(. این 1911( این مقیاس را به فارسی برگردانده است )شریفی، 1911شده است. شریفی )

باشد این  ی ابتدایی میآموزان دوره گویه است که متناسب با دانش 11مقیاس شامل 

آموزان ایرانی هنجار شده  ی مختص دانش( در جامعه1910مقیاس توسط حسین چاری )

 (.1934به نقل از زارعی،  1910به نقل از زارعی است )حسین چاری، 

توسط اصغر دخانچی  1911این مقیاس درسال  پرسشنامه سازگاری اجتماعی کودکان:

ندرت، گاهی  وقت به های هیچ ای با گزینه سؤال چهارگزینه 91ساخته شده است دارای 

رش بیشتر مطابقت دارد هایی که با رفتا اوقات و بیشتر اوقات است که فرد باید یکی از گزینه

و روایی آن  13/1را انتخاب کند. اعتبار این تست با استفاده از روش دو نیمه کردن معادل 

 111تا  1شده است. حداقل و حداکثر نمره  درصد در مطالعه دخانچی گزارش 11/1معادل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Wiesel, Sarid & Sternberg 

2. wheeler & ladd 
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ی  دهدهن نمره خواهد بود هرچه کودک نمره باالتری در این آزمون کسب کند این امر نشان

 (.1911سازگاری اجتماعی بیشتر اوست )دخانچی، 

 1912این مقیاس که توسط شهیم در سال  نامه پرخاشگری کودکان دبستانی: پرسش

گویه  11نامه که دارای  رود. این پرسش طراحی شده برای ارزیابی پرخاشگری به کار می

ر شیراز مورد ارزیابی ای است و پایایی و روایی آن برای کودکان دبستانی شه چهار گزینه

 (.1912قرار گرفته است )شهیم، 

 ها یافته

ها و  ها، فرضیه شود و پرسش های خام تبدیل به اطالعات آماری می در این قسمت داده

گیرد. برای پاسخگوئی به پرسش اول پژوهش  وتحلیل قرار می اهداف تحقیق مورد تجزیه

از روش تحقیق  "ن چه متغیرهایی هستندعوامل مؤثر بر طرد همساال"حاضر مبنی بر اینکه 

ی پژوهش کیفی است استفاده کردیم و در این ها که یک شیوه ی برخاسته از دادهنظریه

راستا برای شناسایی عوامل مؤثر بر طرد و نشانگرهای آن از کدگذاری باز و کدگذاری 

استفاده ی پژوهش محوری در تحلیل متن مصاحبه با متخصصان، آموزگاران و پیشینه

ایم.  کردیم و سپس با استفاده از تکنیک مثلث سازی متغیرهای نهایی را وارد پژوهش کرده

باشد  ی عوامل مؤثر بر طرد همساالن و نشانگرهای مرتبط با آن می( نشان دهنده1شکل )

 که با تکیه بر تکنیک مثلث سازی به دست آمده است.
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 ی تکنیک مثلث سازیها بر پایه نگرهای آن( عوامل مؤثر بر طرد همساالن و نشا2شکل )
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شناختی که بر روی  جز متغیر مشکالت روان دهد به ( نشان می1گونه که شکل ) همان

توان سه  ی موارد با توجه به تکنیک مثلث سازی میآن چهار نشانگر وجود دارد در بقیه

 نشانگر بر روی هر متغیر قرار داد.

ل ساختاری عوامل مؤثر بر طرد همساالن مد"برای پاسخگوئی به این پرسش که

ی مدل ( نشان دهنده9استفاده شد. شکل ) 1از روش تحلیل محتوایی "چگونه است؟

ی ششم، متخصصان ی نظرات آموزگاران پایهمفهومی عوامل مؤثر بر طرد همساالن بر پایه

 باشد. ی پژوهشی میتعلیم و تربیت و پیشینه

 
 ثر بر طرد همساالن( مدل مفهومی عوامل مؤ3شکل )

ی دهد بر اساس نظرات آموزگاران، متخصصین و پیشینه ( نشان می9گونه که شکل ) همان

های خانوادگی، ضعف در درک دیگران و ضعف در زبان و  توان گفت که ضعف پژوهش می

های تحصیلی و عدم  شناختی، ضعف صورت غیرمستقیم و متغیرهای مشکالت روان تعامل به

 گذارند. صورت مستقیم بر طرد همساالن تأثیر می به جذابیت ظاهری

های  آیا مدل ساختاری طراحی شده با یافته "برای پاسخگوئی به این پرسش که 

صورت که  از روش حداقل مربعات جزئی استفاده شده است. بدین "میدانی برازش دارد؟ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Content Analysis 
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ی ختاری به ورطهگیری و اطمینان از درستی آن، مدل سا های اندازه بعد از آزمون مدل

ها و  ( بارهای عاملی، ضرایب مسیر مستقیم، معناداری آن4شده است. شکل ) آزمون گذاشته

 دهد. ( متغیرهای مالک را نشان میR2واریانس تبیین شده )

 
 (R2ها و مقدار واریانس تبیین شده ) ( ضرایب مسیر مستقیم، معناداری آن4شکل )

مسیر در سطح  3ضریب مسیر مستقیم  11از  دهد ( نشان می4گونه که شکل ) همان

باشد. همچنین مدل مفهومی  معنادار می 12/1و یک مسیر در سطح آلفای  11/1آلفای 

درصد از واریانس عدم  9درصد از واریانس طرد همساالن،  11تواند  پژوهش حاضر می

درصد از واریانس مشکالت  14تحصیلی و  های درصد از واریانس ضعف 11جذابیت ظاهری، 

ها، ضرایب  ( ضرایب مسیر مستقیم، معناداری آن1شناختی را تبیین کند. جدول ) روان

 .دهد ها را نشان می مسیر غیرمستقیم و معناداری آن
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 ها ( ضرایب مسیر مستقیم، غیرمستقیم و سطح معناداری آن2جدول )

 (Pمعناداری ) ضریب مسیر ثرنوع ا متغیّرهای مالک بین متغیرهای پیش

 ضعف در درک دیگران

 199/1 11/1 مستقیم )کل( شناختی مشکالت روان

 111/1 99/1 مستقیم )کل( های تحصیلی ضعف

 14/1 13/1 غیرمستقیم )کل( طرد همساالن

 های خانوادگی ضعف

 111/1 19/1 مستقیم )کل( شناختی مشکالت روان

 111/1 11/1 مستقیم )کل( های تحصیلی ضعف

 111/1 11/1 مستقیم )کل( عدم جذابیت ظاهری

 111/1 11/1 غیرمستقیم )کل( طرد همساالن

 ضعف در زبان و تعامل

 111/1 90/1 مستقیم )کل( شناختی مشکالت روان

 110/1 14/1 مستقیم )کل( های تحصیلی ضعف

 110/1 11/1 غیرمستقیم )کل( طرد همساالن

 111/1 12/1 مستقیم )کل( رد همساالنط شناختی مشکالت روان

 111/1 11/1 مستقیم )کل( طرد همساالن های تحصیلی ضعف

 113/1 19/1 مستقیم )کل( طرد همساالن عدم جذابیت ظاهری

( مراجعه 1( و جدول )4ی ضرایب مسیر مستقیم و غیرمستقیم )به شکل )نظربه اینکه کلیه

توان گفت که مدل  باشند بنابراین می می معنادار 12/1و  11/1شود( در سطوح آلفای 

 است. های میدانی برازش پیدا کرده و مدل از مطلوبیت برخوردار مفهومی پژوهش با داده

تواند  آیا آموزش مبتنی بر مدل طرد همساالن می"برای پاسخگوئی به این پرسش که 

عی کودکان از طریق کاهش پرخاشگری و افزایش خودکارامدی در افزایش سازگاری اجتما

( در قالب روش حداقل MIMIC) 1از رویکرد چند نشانگر چند پاسخ "اثربخش باشد؟

زمان متغیرهای مشاهده شده  استفاده شده است. در این الگو امکان ورود هم 1مربعات جزئی

گردد( در  )که در آن خطایی وجود ندارد( و متغیرهای مکنون )که در آن خطا محاسبه می

(. این مشخصه امکان استفاده از این 1112، 9وسی، رابرت، لوری و بنتمدل وجود دارد )پ

عنوان یک متغیر  دهد زیراکه در آن آموزش مبتنی بر مدل به الگو در طرح آزمایشی را می

ها یا در گروه آزمایش و یا در گروه  شود که در آن آزمودنی مشاهده شده در نظر گرفته می

ها تأثیر  دیگر که فرض بر این است آموزش بر آنگیرند و متغیرهای  کنترل قرار می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. multiple indicators multiple causes 

2. partial least squares 

3. posey, robert, lowry, bennett 
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ها  ی خطاهای آنشوند تا با محاسبه عنوان متغیر مکنون در نظر گرفته می گذارد به می

تری از تأثیرات آموزش مبتنی بر مدل صورت بپذیرد. منطق استفاده از الگوی  برآورد دقیق

MIMIC س، این الگوی امکان در پژوهش حاضر این است که برخالف تحلیل کوواریان

ی ضرایب مسیر ( نشان دهنده2دهد. شکل ) ای را به پژوهشگر می های واسطه بررسی نقش

منظور  باشد. الزم به ذکر است به مستقیم، معناداری آن و مقدار واریانس تبیین شده می

ها کم شده  آزمون، قبل از ورود نشانگرها به مدل این نمرات از آن حذف اثر نمرات پیش

 ست.ا

 ها و مقدار واریانس تبیین شده ( ضرایب مسیر مستقیم، معناداری آن5شکل )

 

دهد آموزش مبتنی بر مدل طرد همساالن توانسته است  ( نشان می2گونه که شکل ) همان

به شکلی معنادار بر خودکارامدی، کاهش پرخاشگری و افزایش سازگاری اجتماعی کودکان 

درصد از واریانس کاهش پرخاشگری  20یانس خودکارامدی، درصد از وار 24تأثیر بگذارد و 

( عالوه بر 9درصد از واریانس سازگاری اجتماعی کودکان را تبیین کند. جدول ) 11و 
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ی ضرایب مسیر غیرمستقیم و ها نشان دهنده ضرایب مسیر مستقیم و معناداری آن

 هش قرار گرفته است.های فرعی پژو باشد و مبنایی برای آزمودن فرضیه معناداری آن می

 ها ( ضرایب مسیر مستقیم، غیرمستقیم و سطح معناداری آن3جدول )

 نوع اثر متغیّرهای مالک متغیر تأثیرگذار
ضریب 

 مسیر

معناداری 

(P) 

آموزش مبتنی بر مدل 

 طرد همساالن

خودکارامدی در تعامل با 

 همسال
 111/1 19/1 مستقیم )کل(

آموزش مبتنی بر مدل 

 طرد همساالن
 111/1 12/1 مستقیم )کل( کاهش پرخاشگری

آموزش مبتنی بر مدل 

 طرد همساالن
 سازگاری اجتماعی

 غیرمستقیم

 )کل(
03/1 111/1 

 119/1 41/1 مستقیم )کل( سازگاری اجتماعی کاهش پرخاشگری

خودکارامدی در تعامل 

 با همسال
 111/1 21/1 مستقیم )کل( سازگاری اجتماعی

ی ضرایب مسیر در سطح آلفای دهد کلیه ( نشان می2و شکل ) (9گونه که جدول ) همان

ی آموزشی مبتنی بر مدل توان نتیجه گرفت که برنامه معنادار هستند بنابراین می 11/1

 طرد همساالن در ارتقای سازگاری اجتماعی کودکان اثربخش بوده است.

 گیری بحث و نتیجه

سالگی  11کنند. در سن  دکان ایفا میتری در زندگی کو با افزایش سن همساالن نقش مهم

شود. تعامل با  های اجتماعی کودکان شامل همساالن می درصد از فعالیت 21تقریباً 

های رقابتی و مشارکتی  همساالن در شکل دادن ادراک اجتماعی صحیح و تسهیل فعالیت

قیم با ی تعامل مستقیم و غیرمستها بسیار مؤثر است. از طریق تجربه نظیر انواع بازی

های شناختی، رفتاری و اجتماعی کسب  های مهمی را در حیطه همساالن، کودک مهارت

هایی که ارتباط مناسب با  رغم اهمیت (. علی1110، 1کند )ریجنتیس، استگ و تروگت می

شوند.  آموزان در این زمینه دچار اشکال می ی ابتدائی دارد برخی از دانشهمسال در دوره

ی اجتماعی و پرخاشگرایانه از خود نشان ه مکرراً رفتارهای ناسازگارانهآموزان طردشد دانش

دارند و رفتارهای فرااجتماعی کمی از خود نشان  های اجتماعی کمی ها مهارت دهند آن می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Reijntjes, Stegge & Terwogt 
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(. اگرچه در رابطه با همبسته و 1114، 1دهند و تعامل منفی با آموزگار دارند )بیرمن می

های مختلفی  زیادی صورت گرفته و در این زمینه پژوهش های اثرات طرد همساالن پیشرفت

های مبهمی وجود دارد  وجود در رابطه با این سازه همچنان زمینه شده است اما بااین انجام

 باشد. ها شناسایی عوامل مؤثر در طرد می یکی از این زمینه

از های پژوهش حاضر شناسایی عوامل طرد همساالن در مقطع ابتدائی  یکی از هدف

ی پژوهش در قالب یک طرح آمیخته بود. در شناسایی نگاه متخصصین، آموزگاران و پیشینه

ها  عوامل مؤثر بر طرد ما با استفاده از کدهای باز و کدهای محوری برخاسته از متن مصاحبه

بندی کرده و درنهایت با استفاده از تکنیک مثلث سازی متغیرهای  ابتدا عوامل را دسته

های تحصیلی،  اسایی کردیم بدین صورت که ضعف در زبان و تعامل، ضعفنهایی را شن

شناختی  های خانوادگی، عدم جذابیت ظاهری و مشکالت روان ضعف در درک دیگران، ضعف

آموزان مقطع  ی مختص دانشعنوان دالیل اصلی طرد شدن از سوی همساالن در جامعه به

ن عوامل آنچنان که توضیح آن بیان شد در ابتدایی در نظر گرفته شد و چگونگی تأثیرات ای

هایی از  های میدانی برازش پیدا کرد. این یافته با جنبه قالب یک مدل مفهومی ارائه و با داده

؛ 1111و همکاران،  4؛ الوس1111و همکاران،  9؛ فیت1311و همکاران،  1پژوهش هایکوی

باشد. در  می 1111، 1اورت؛ و جویل، جوردن و 1311، 0؛ اسپنس1111و همکاران،  2وردنو

آموزان  توان گفت که دانش ی پردازش اطالعات میها مطابق با نظریه رابطه با این یافته

ها  ها صرفاً به محرک کنند و آن کنند پردازش می مقطع ابتدایی اطالعاتی را که دریافت می

با استفاده از  کنند آموزان به اطالعات توجه می دهند. در واقع دانش واکنش خام نشان نمی

کنند تا  داری می ی بلندمدت نگهکنند و آن را در حافظه ی کاری آن را دستکاری میحافظه

(. زمانی که سایر 1111، 1در صورت نیاز بتوانند در آینده از آن استفاده کنند )گری

ها این  شوند آن آموز رویارو می آموزان با عوامل مؤثر در طرد از سوی یک دانش دانش

ی بلندمدت بایگانی طور ناخوداگاه آن را در حافظه ها را در ابتدا تفسیر و سپس به همشخص

ها صرفاً در راستای طرد  شود که آن کنند. این اطالعات ذخیره شده در حافظه موجب می می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Bierman 

2. coie 

3. fite 

4. laws 

5. veronneau 

6. spence 

7. jewell, jordan & evertt 

8. Gray 
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آموز برآیند. در این راستا یکی از آموزگاران حاضر در پژوهش حاضر در رابطه با یک  دانش

او  "گویند کنند و می آموزان دیگر همیشه او را قضاوت می شده گفت دانشآموز طرد  دانش

های  . این گفته"کند ما دوست نداریم کنار او بنشینیم همیشه کثیف است و ما را اذیت می

آموزان از اطالعات دریافتی و نیز نگهداری  ی تفسیر دانشوضوح نشان دهنده آموزان به دانش

 آن در حافظه است.

ی آموزشی مبتنی بر مدل طرد دیگر پژوهش حاضر نشان داد که برنامهی یافته

تواند با کاهش پرخاشگری و ارتقای خودکارامدی در تعامل  همساالن اثربخش است و می

آموزان فراهم سازد در رابطه با این یافته  زمینه را برای سازگاری اجتماعی بهتر دانش

های  تواند بر جنبه از سوی همساالن میتوان گفت که مشکالت مرتبط با طرد شدن  می

مختلفی از زندگی کودک تأثیر بگذارد. بر این اساس بسیاری از کودکان طرد شده ممکن 

اعتمادی  است احساس خوبی نسبت به خود نداشته باشند، بی انگیزه شوند و دچار یک بی

شوند و  شکال میگسترده شوند. این کودکان معموالً در سازگاری رفتاری و اجتماعی دچار ا

گوید کودک طرد شده  راحتی روابط مثبت برقرار کنند. فروید در این رابطه می توانند به نمی

گیرد و منفور اکثریت  مکرراً هدف قربانی شدن، سوءاستفاده و سرزنش شدن قرار می

ی (. زمانی که طرد شدن در دوره1110، 1همساالن است )لوویسل، شوارتز و استرنبرگ

باشد زیراکه در طی این دوره روابط  تر می پذیرد بحران بسیار جدی صورت میابتدائی 

شود کودک  اجتماعی با همسال، کارکردهای رشد متعددی دارد از جمله اینکه موجب می

های بین فردی را  های اجتماعی جدید بیاموزد، خودتنظیمی را یاد بگیرد، تعارض مهارت

اجتماعی را کشف کند. زمانی که کودک توسط ها و قواعد  حل کند و فرایندها، نرم

ی تعامل اجتماعی به نحوی محروم شود در واقع او از مزایای تجربه همساالن طرد می

های شناختی و اجتماعی مطلوب در  آموزان مهارت تواند مانند سایر دانش شود و نمی می

ی آموزشی در برنامه (. با توجه به اینکه1112، 1خود به وجود آورد )چن، درابیک و بورگرز

ی پژوهشی بود( پژوهش حاضر )که دقیقاً بر اساس نظرات آموزگاران، متخصصین و پیشینه

توانست منجر به طرد شود  هایی بود که می ها و شناخت هدف اصلی، تعدیل رفتارها، هیجان

شناختی نظیر افزایش  تواند پیامدهای مثبت روان پرواضح است که این تعدیل می

مدی، کاهش پرخاشگری و درنهایت ارتقای سازگاری را به همراه داشته باشد. در خودکارا

ها در سه  آموزان برگزار شد اولیای آن ی آموزشی عالوه بر جلساتی که برای دانشبرنامه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. lev-wiesel, Shwartz & Stermberg 

2. Chen, Drabick & Burgers 
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ی گروهی شرکت داده شدند تا زمینه و بستر را برای تعدیل رفتار، هیجان وشناخت جلسه

های آموزشی  ارد فراگرفته شده را نهادینه کنند این مشخصهآموز فراهم آورده و مو دانش

 های پژوهش نشان اثربخش واقع شد. همچنان که یافته

گذاران آموزشی و تربیتی نگران طرد  نظر به این که آموزگاران، والدین و سیاست

خواهند کودک را از اثرات طرد همساالن  باشند و معموالً می کودک از سوی همساالنشان می

( نتایج این 1119و همکاران،  1پیامدهای احتمالی آن در آینده محفوظ بدارند )اکروست و

کند تا عوامل مؤثر بر طرد  گذاران کمک می پژوهش به والدین، آموزگاران و سیاست

-همساالن و چگونگی تأثیر آن را دریابند و در جهت کاهش طرد همساالن با توجه به برنامه

بردارند و در این راستا بکوشند. زیراکه در پژوهش حاضر  ی آموزشی ارائه شده قدم

ها بر  ی تأثیرگذاری آنرویکردی علت شناختی اتخاذ شد و تاکید بر شناسایی علل و نحوه

ی کاربردی، به لحاظ پژوهشی سایر آموزان مقطع ابتدائی بود. عالوه بر این نکته دانش

ا افزودن متغیرهای دیگر مقدار واریانس توانند مدل حاضر را بسط داده و ب پژوهشگران می

توان به این نکات اشاره کرد  های این پژوهش می بیشتری تبیین کنند. از جمله محدودیت

ی ششم صورت گرفته است و همچنین این که این پژوهش صرفاً در مقطع ابتدائی و پایه

که این نکات باید ی زمانی و تنها در شهر کرمانشاه انجام گرفته است پژوهش در یک بازه

 هنگام تعمیم دهی نتایج مورد بررسی قرار بگیرد.

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. aukrust 
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