فصلنامه روانشناسی تربیتی

Quarterly of Educatinal Psychology

دانشگاه عالمه طباطبائی

Allameh Tabataba’i University

سال سیزدهم ،شماره چهل و هفتم ،بهار ،97ص  49تا 73

Vol. 13, No. 47, Springer 2018

اثربخشی آموزش حل مسئلۀ اجتماعی بر سازگاری و
خودکارآمدی دانشآموزان زورگو
علی شیخ االسالمی ،1اسماعیل سلیمانی ،2هنگامه
تاریخ وصول1316/07/01 :

محرمزاده3

تاریخ پذیرش1317/01/16 :

چکیده
پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی آموزش حل مسئلۀ اجتماعی بر سازگاری و خودکارآمدی
دانشآموزان زورگو انجام گرفت .روش پژوهش ،نیمهآزمایشی با طرح پیشآزمون-پسآزمون با گروه
کنترل بود .جامعۀ آماری پژوهش را تمامی دانشآموزان زورگو در مدارس شهر پارسآباد در سالتحصیلی
 1313-19تشکیل میدادند که از میان آنها  33دانشآموز زورگو با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی
خوشهای چندمرحلهای ،انتخاب شده و بهطور تصادفی در گروه آزمایش ( 16نفر) و گروه کنترل ( 16نفر)
جایگزین شدند .برای جمعآوری دادهها از مقیاس تجدیدنظر شدۀ زورگویی ،پرسشنامۀ سازگاری
دانشآموزان و پرسشنامۀ خودکارآمدی استفاده شد .گروه آزمایش در  8جلسه تحت آموزش حل مسئلۀ
اجتماعی قرار گرفت و در طی این جلسات به گروه کنترل هیچ نوع آموزشی داده نشد .دادهها با روش
آماری کوواریانس چندمتغیری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند .نتایج تحلیل کوواریانس چندمتغیری
نشان داد بین دانشآموزان گروه آزمایش و گروه کنترل در سازگاری (تحصیلی ،اجتماعی و هیجانی) و
خودکارآمدی (تحصیلی ،اجتماعی و هیجانی) تفاوت معناداری وجود دارد .به عبارت دیگر میانگین
مولفههای سازگاری و خودکارآمدی گروه آزمایش بعد از آموزش حل مسئلۀ اجتماعی افزایش یافته بود.
این نتایج حاکی از آن است که آموزش حل مسئلۀ اجتماعی میتواند سازگاری و خودکارآمدی
دانشآموزان زورگو را تعدیل کند.
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مقدمه
یکی از پدیدههای رفتاری ،زورگویی 1دانشآموزان به یکدیگر است که در آن ،یک
دانشآموز رفتارهای منفی را مکرراً دربارۀ یک یا چندین دانشآموز تکرار میکند.
رفتارهای منفی شامل تنوع وسیعی از رفتارهای غیرکالمی نظیر خیره نگاه کردن ،کشیدن
مو ،لقب دادن به دیگران ،مسخره کردن ،آزار و اذیتهای رابطهای تا حملههای فیزیکی
میباشد (الویس و لیمبر3010 ،3؛ به نقل از سلیمانی ،شیخاالسالمی و موسوی.)1311 ،
زورگویی یکی از پدیدههای پیچیده در مدارس است که علیرغم پیامدهای کوتاهمدت و
بلندمدت آن برای هر کدام از دانشآموزان زورگو و قربانی ،3تا سالهای اخیر توجه
چندانی در مدارس دریافت نکرده بود .این پدیده عالوه بر کودکان زورگو و قربانیان
آنها ،بر روی سایر دانشآموزان تماشاگر 9موقعیت نیز ،اثرات منفی دارد و همین مسئله نیز
اهمیت موضوع را دو چندان کرده است (دوپر و مایر-آدامز3003 ،1؛ هانیش 6و همکاران،
3001؛ کوچندرفر-الد و پلتیر .)3008 ،7براساس نظریۀ اولویوس 8و دیگر نظریهپردازان این
حوزه ،رفتار زورگویانه شامل پهنۀ وسیعی از رفتارهای مخرب است که بهطور منظم و در
یک دورۀ گستردۀ زمانی باعث قربانی شدن افراد به سه شکل جسمانی ،کالمی و عاطفی یا
روانشناختی میشود (بریت و الیویرا .)3013 ،1در این میان زورگویی بهعنوان نوعی رفتار
خشونتآمیز و پرخاشگرانه تعریف میشود که عمدی ،تکراری ،و شامل عدم تعادل
قدرت بین فرد زورگو و قربانی است (وانگ ،النوتی و لوک .)3013 ،10زورگویی یکی از
مهمترین مسائل شایع در مدارس امروزی است و یک مسئلۀ جهانی است که میتواند در
هر مدرسهای مشاهده شود و به جامعه یا موسسۀ خاص و یا شهر و روستا منحصر نمیشود.
در صورتی که تحصیل در مدارس امن و به دور از خطر و اضطراب حق طبیعی همۀ افراد
1. bullying
2. Olweus & Limber
3. victims
4. bystanders
5. Dupper & Meyer.Adams
6. Hanish
7. Kochenderfer.Ladd & Pelletier
8. Olweus
9. Brit & Oliverira
10. Wang, Ianotti & Luk
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است (اورپیناس و هورنه3001 ،1؛ به نقل از چراغی و پسکین )3011 ،3و مسئلۀ مهمتر
اینکه رفتار پرخاشگرانۀ افراد زورگو به محیطهای خارج از مدرسه هم گسترش مییابد
(بریت و الیویراو .)3013 ،در مطالعهای آتیک )3006( 3گزارش کرده است که بیشترین
نوع زورگویی ،زورگویی کالمی بوده است .همچنین کارتال )3001( 9نیز نشان داده است
که معمولترین شیوۀ زورگویی لقب دادن ،مسخره کردن ،فحش دادن ( 30/1درصد) بوده
است .پس از آن کتک زدن ،هل دادن و لگدزدن ( 11/1درصد) قرار داشتند .بهطورکلّی،
 67درصد از پسران و  98/3درصد از دختران گزارش کردند که مورد زورگویی کالمی
قرارگرفتهاند .از نظر زورگویی فیزیکی نیز  17درصد از پسران و  90/9درصد از دختران
گزارش کردند که مورد زورگویی فیزیکی (کتک خوردن ،هل داده شدن و لگدخوردن)
قرارگرفتهاند .در ایران در مطالعهای برزگر بفرویی و خضری ( )1313نشان دادند که
باالترین میزان وقوع زورگویی در پسران ،بهترتیب برای لقب دادن ( 93درصد) ،تمسخر
( 93درصد) ،فحش ( 36درصد) و ضرب و شتم ( 39درصد) میباشد.
پژوهش در زمینۀ زورگویی ،مملو از گزارش پیامدهای روانشناختی و رفتار منفی
دانشآموزان درگیر در زورگویی است .مخصوصاً ،زورگوها خشمگینترهستند و در
مقایسه با آنهایی که درگیر زورگویی نیستند ،دارای مشکالت رشد و سلوک بیشتری
هستند و قربانیها دارای افسردگی و اضطراب هستند و مشکالت شناختی و مشکالت
دوستیابی داشته و در اجتماعیشدن مشکل دارند و زورگویان سازگاری کمتری دارند
(ریگبی.)3010 ،1
زورگویی برای بسیاری از دانشآموزان مشکالت قابل توجهی ایجاد میکند و بر
عملکرد شناختی ،اجتماعی ،هیجانی ،خانوادگی آنان و سپس در بزرگسالی ،بر عملکرد
شغلی و زناشویی آنها تأثیر میگذارد .سببشناسی و درمان این اختالل هنوز بهطور کامل
مشخص نشده است و به نظر میرسد شناخت بهتر زورگویی ،به شناخت بهتر بسیاری از
اختاللهای همبود ،همچون اختالل سلوک ،اختالل نافرمانی مقابلهای و سایر اختالالت
رفتاری کمک میکند؛ چرا که این افراد در معرض خطر سوءمصرف مواد ،رفتارهای
1. Orpinas & Horne
2. Cheraghi & Piskin
3. Atik
4. Kartal
5. Rigby
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ضداجتماعی و سایر اختالالت روانپزشکی هستند .بیش از سه دهه است که زورگویی 1در
مدارس به عنوان یک مسئلۀ اجتماعی ،که به شکل جدی میتواند بر زندگی و عملکرد
بسیاری از دانشآموزان دبستانی تأثیر منفی بگذارد ،به طور گستردهای شناسایی شده است.
به دنبال کار دن اولویوس 3در کشور نروژ در دهۀ  ،1180پژوهشگران تصمیم گرفتند که
برنامههای مداخله ای بر ضد زورگویی را در مدارس اجرا کنند .تعداد قابل توجهی از چنین
مداخالتی هماکنون در اروپا ،آمریکای شمالی ،و استرالیا در حال انجام است .تحقیقات از
آن زمان تاکنون بیشتر در مورد ماهیت زورگویی و رنج حاصل از آن بوده است (ریگبی،
3010؛ اسمیت .)3009 ،یکی از اهداف این مداخالت افزایش توان سازگاری دانشآموزان
در محیطهای اجتماعی بهویژه محیط کالسی و مدرسهای میباشد .هافمن سازگاری را
تغییر دادن پیوستۀ تالشهای شناختی و رفتاری برای کنترل فشارهای خاص بیرونی یا
درونی که خستهکننده یا فراتر از توانایی شخصی ارزیابی شوند ،میداند و به زبان سادهتر
سازگاری تالشی است برای کنترل استرس به شیوههای مؤثر (هافمن3000 ،؛ به نقل از
حبیبی .)1383 ،سازگاری تمایل برای تغییر فعالیت در راستای انطباق با محیط است که در
واقع پاسخی به تغییرات محیط پیرامون محسوب میشود (تقینژاد و همکاران.)1316 ،
سازگاری اجتماعی شامل سازگاری فرد با محیط اجتماعی خود است که این سازگاری
ممکن است با تغییر دادن خود و یا محیط به دست آید .سازگاری هیجانی سالمت روانی
خوب ،رضایت از زندگی شخصی و هماهنگی میان احساسات ،فعالیتها و افکار است؛ به
عبارت دیگر ،سازگاری هیجانی یعنی مکانیزمهایی که توسط آنها ،فرد ثبات عاطفی پیدا
میکند .توانمندیها و شایستگیهای اجتماعی و هیجانی از عوامل تعیین کننده تأثیرگذار
بر سازگاری تحصیلی محسوب میشوند (صفوی ،موسویلطفی و اکبری .)1381 ،هدف
دیگر مداخالت مرتبط با دانشآموزان زورگو افزایش خودکارآمدی این دانشآموزان
میتواند باشد.
خودکارآمدی اولینبار توسط بندورا (1117؛ به نقل از شیخاالسالمی و رمضانی،
 )1316مطرح شد .به نظر او خودکارآمدی باور فرد به تواناییهای خود برای انجام
موفقیتآمیز یک عمل است .خودکارآمدی در واقع مفهومی است که افراد از توانایی
1. bullying
2. Dan Olweus
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خود برای انجام کار و فعالیت دارند و این باورها موجب تأثیرگذاری بر شیوۀ تفکر،
احساس ،انگیزش یا رفتار فرد نیز میشود (استروبل3011 ،؛ به نقل از شیخاالسالمی ،قمری
گیوی و محمّدی .)1311 ،خودکارآمدی درجهای از احساس تسلط فرد دربارۀ توانایی
انجام عملکردهای موردنظر میباشد .بهعبارت دیگر خودکارآمدی درجۀ اطمینانی است
که شخص ،رفتار خاصی را با توجه به موقعیت معین به اجرا گذاشته و انتظار نتایج مورد
نظر را داشته باشد (بندورا .)3001 ،1شواهدی وجود دارد که باال رفتن سطح خودکارآمدی
باعث افزایش انگیزش تحصیلی میشود (برونتینگ و گالور1388 ،3؛ ترجمهی خرازی)،
پاجارس )3000( 3و کرستوفر و والترز )3000( 9هر کدام در تحقیقات جداگانهای نشان
دادند که مداخلههای شناختی-رفتاری در افزایش باورهای خودکارآمدی تحصیلی مؤثرند.
تدابیر درمانی روانی-اجتماعی از جمله روشهای درمانی است که میتوان برای افراد
زورگو استفاده نمود .در این نوع تدابیر برای درمان زورگویی بر آموزش مهارتهای
ضروری مانند توجه کردن ،کنترل خود ،یادگیری مهارتهای اجتماعی و کاهش یا تنظیم
بهتر فعالیتهای اجتماعی تأکید دارند .هدف این شیوهها اصالح محیط و فراهم ساختن
فرصتهای سازماندار برای کودکان است تا مهارتهای کنترل خود را که میتوانند در
موقعیتهای جدید بهکار گیرند ،بیاموزند .درمانهای روانی-اجتماعی ،نوعاً مدیریت
رفتاری را آموزش میدهند و ممکن است آموزش والدین ،برنامههای کالسی سازمان یافته
و آموزش مهارتهای شناختی و اجتماعی نقشی مهم در آنها داشته باشند (کندال1389 ،؛
ترجمۀ نجاریان و داودی) .در حقیقت هدف برنامههای درمانی ایجاد تغییراتی است که در
موقعیتهای مختلف تداوم داشته و پایدار باشند ،اما این وضعیت همیشه روی نمیدهد.
رویکردهای درمانی مختلفی به-طور گسترده در زمینۀ درمان و بهبود بخشیدن به
1

سالمت روانی افراد به کار رفتهاند؛ یکی از این رویکردها ،آموزش حل مسئلۀ اجتماعی
است که در افزایش سالمت روانی و درمان برخی از اختالالت رفتاری میتواند مؤثر باشد.
دیزوریال ،نزو و مایدیو-الیوارس )3009( 6حل مسئلۀ اجتماعی را بهعنوان یک فرآیند

1. Bandura
2. Glaver & Bronting
3. Pajares
4. Christopher & Walters
5. social problem solving training
6. D’Zurilla, Nezu & Maydeu-Olivares
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شناختی-رفتاری برای شناسایی راهحلهای مؤثر برای حل مشکالت خاص که افراد در
زندگی روزمره با آن مواجه میشوند ،تعریف میکنند .این فرآیند ،انواع پاسخهای بالقوه
مؤثر برای سروکار داشتن با موقعیت مسئلهساز را در دسترس قرار میدهد و احتمال انتخاب
مؤثرترین پاسخ از میان این راهحلهای متناوب را افزایش میدهد .طبق مدل دیزوریال
پیامدهای حل مسئله در جهان واقعی عمدتاً بهوسیلۀ دو فرآیند عمدۀ نسبتاً مستقل یعنی
گرایش به مسئله و حل مسئله تعیین میشود .نتایج پژوهشهای مختلف حاکی از آن است
که سازش یافتگی اجتماعی تحت تأثیر تفکر مبتنی بر حل مسئلۀ اجتماعی است؛ به عبارت
دیگر ،غنیسازی محیط اجتماعی از لحاظ مهارتهای حل مسئلۀ اجتماعی میتواند سبب
شکلگیری سازگاری اجتماعی شود (پارک 1و همکاران1117 ،؛ ماژو 3و همکاران،
.)1118
محققان بسیاری دریافتند که الگوهای نادرست در پردازش اطالعات اجتماعی،
راهبردهای حل مسئلۀ اجتماعی و استدالل اجتماعی در شکلگیری سازش نایافتگی ،نقش
عمدهای ایفا میکنند (پاکساالتی3000 ،3؛ گرانت 9و همکاران3001 ،؛ تگالسی و راتمن،1
3001؛ هاروی ،فلچر و فرنچ .)3001 ،6بارکر )3003( 7نتیجهگیری میکند که توانایی حل
مسئله تأثیر مستقیمی بر سازگاری داشته است .همچنین پیگیری یکساله حاکی از آن بود
که تأثیر تا یک سال بعد ادامه یافته است .دریر ،الیوت ،فلچر و سوانسون )3001( 8گزارش
کردند که بین جهتگیری حل مسئلۀ منفی و سازگاری ضعیف رابطه وجود دارد و
مهارتهای حل مسئلۀ مثبت پیشبینی کنندۀ سازگاری مؤثر و کارآمد است .بلزر 1و
همکاران ( )3003بین نگرانی ،اضطراب و ابعاد حل مسئلۀ اجتماعی به استثنای حل مسئلۀ
منطقی ،رابطه معنیداری به دست آوردند .ساخودولسکی و همکاران ،)3006( 10دو مدل
آموزش مهارتهای اجتماعی در مقابل آموزش حل مسئلۀ اجتماعی را در کودکان مورد
1. Park
2. Major
3. Pakaslahti
4. Grant
5. Teglasi & Rottman
6. Harvey, Fletcher & French
7. Barker
8. Dreer, Elliot, Fletcher & Swanson
9. Belzer
10. Sukhodolsky, Golub, Stone & Orban
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آزمایش قرار دادند و به این نتیجه رسیدند که آموزش حل مسئله روش مؤثرتری است.
محمدی ( )1383تأثیر آموزش حل مسئلۀ اجتماعی را بر اختالل رفتاری دانشآموزان
بررسی کرده و به این نتیجه رسید که آموزش حل مسئلۀ اجتماعی اختالل رفتاری
دانشآموزان را کاهش میدهد .همچنین نتایج پژوهشی حاکی است که مداخلههای
شناختی-رفتاری بر باورهای خودکارآمدی تأثیر دارد و باعث افزایش آن میشود (رمزای
و روزتامین3007 ،1؛ نیجمی 3و همکاران .)3008 ،واکسمن )3013( 3در پژوهشی با عنوان

"تأثیر آموزش مهارتهای اجتماعی بر دانشآموزان نابهنجار" نشان داد که این آموزشها
در کاهش نابهنجاری رفتاری دانشآموزان مؤثر است .استفاده از شیوههای آموزش
مهارتهای اجتماعی مانند الگوسازی ،بازی نقش ،تقویت مثبت ،تکرار و تمرین به
دانشآموزان ،در ایجاد و گسترش روابط اجتماعی مثبت با دیگران و تطبیق مؤثر با

شرایط و انتظارات دیگران ،کمک میکند .رحمتی ،ادیبراد ،طهماسیان و صالح
صدقپور )3010( 9در پژوهشی با عنوان "تأثیر آموزش مهارتهای زندگی بر سازگاری
اجتماعی" به این نتیجه رسیدند که آموزش مهارتهای زندگی ،سازگاری اجتماعی
کودکان را بیشتر کرده و عالقه و انگیزه آنها را به بازیهای گروهی و دستهجمعی زیاد
میکند .در پژوهشی کولهاس 1و همکاران ( )3011بر روی کارگران سالخورده نشان
دادند که آموزش حل مسئله بر خودکارآمدی و نگرش مثبت کارگران تأثیر مثبت
معناداری دارد .ماتاجی 6و همکاران ( )3011در پژوهشی با عنوان "تأثیر آموزش حل مسئله
بر خودکارآمدی رفتاری زنان چاق" نشان دادند که آموزش حل مسئله بر خودکارآمدی
رفتاری زنان گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل تأثیر معنی داری دارد .در زمینۀ رابطۀ بین
حل مسئلۀ اجتماعی و اختالالت بالینی شواهد تجربی در حوزههای گوناگون اختالالت
روانی وجود دارد .بعضی از این حوزهها شامل رابطهی ناسازگاری و مهارت حل مسئله
است (کروگر3003 ،7؛ اسنایدر و لوپز3003 ،8؛ شلدون و همکاران3001 ،؛ سلیگمن و
1. Ramsay & Rostain
2. Nijmei
3. Waxman
4. Rahmati, Adibrad, Tahmasian & Saleh Sedghpour
5. Koolhaas
6. Mataji, Taghdisi, Shidfar & Gohari
7. Kruger
8. Snyder & Lopez
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همکاران3000 ،؛ الیوبومسکی3001 ،1؛ دوناهو و همکاران1110 ،3؛ شورت و همکاران،
1111؛ به نقل از محمدی.)1383 ،
بنابراین ،با توجه به اینکه پژوهشهای قبلی (باکر3003 ،؛ ایوانس و شورت1111 ،؛
کورا و سالبی1181 ،؛ ریچارد و داچ3؛ به نقل از محمدی )1383 ،نشان میدهد که
سازگاری اجتماعی با توانمندی حل مسئلۀ اجتماعی ارتباط تنگاتنگی دارد و با توجه به
اینکه افراد زورگو در مهارتهای اجتماعی مشکل دارند ،مسئلۀ اصلی در این پژوهش این
است که آیا میتوان با آموزش حل مسئلۀ اجتماعی سازگاری و خودکارآمدی
دانشآموزان زورگو را بهبود بخشید؟

روش
روش پژوهش از نوع نیمهآزمایشی و با طرح پیشآزمون-پسآزمون با گروه کنترل است.
در این پژوهش آموزش گروهی حل مسئلۀ اجتماعی به عنوان متغیر مستقل و سازگاری
(تحصیلی ،اجتماعی و هیجانی) و خودکارآمدی به عنوان متغیرهای وابسته در نظر گرفته
شدند .جامعۀ آماری پژوهش حاضر شامل تمامی دانشآموزان غیرمنضبط (زورگو) دختر
دورۀ دوّم متوسطۀ (سالهای دوّم و سوّم) شهر پارسآباد در سالتحصیلی  1313-19بود.
نمونۀ پژوهش حاضر شامل  33دانشآموز دختر زورگو بود که از میان جامعۀ آماری
انتخاب شد .به این ترتیب که ابتدا  8مدرسه انتخاب و سپس براساس نظر معاونان ،معلمان و
مشاوران و براساس پروندۀ انضباطی که این دانشآموزان داشتند و براساس مقیاس
زورگویی ( 1سؤال مربوط به تشخیص زورگویی با نقطۀ برش  33 ،)30دانشآموز زورگو
از میان این دانشآموزان انتخاب و بهصورت تصادفی ساده در دو گروه آزمایش و کنترل
گمارده شدند .با توجه به اینکه در تحقیقات آزمایشی حداقل نمونه بایستی  11نفر باشد
(دالور ،)1383 ،به خاطر افزایش اعتبار بیرونی و تعمیمپذیری نتایج برای هر گروه  16نفر
انتخاب شد ( .)n=33در این پژوهش از ابزارهای زیر برای جمعآوری دادهها استفاده شد:

1. Lyubomirsky
2. Donahoe
3. Richard & Duch
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الف) پرسشنامۀ تجدید نظرشدۀ زورگو/قربانی اولویوس :(OB/VQ-R) 1پرسشنامۀ
اوّلیۀ اولویوس (اولویوس )1186 ،دارای  90ماده و یک مقیاس  1رتبهای بود؛ اما پرسشنامۀ
تجدیدنظر و کوتاه شدۀ آن  18ماده دارد و دارای یک مقیاس  3درجهای است .پرسشنامۀ
زورگو/قربانی اولویوس از دانشآموزان سئوال میکند که آیا آنها «در چند ماه گذشته»
دیگران را مورد زورگویی قرار دادهاند ،یا توسط دیگران مورد زورگویی واقع شدهاند.
دانشآموزان به سؤاالت که به بهترین وجه طرز تفکر یا احساس آنها در طی  3یا  3ماه
گذشته تاکنون را بیان میکند ،پاسخ میدهند .پرسشنامۀ اولویوس مهمترین و
پراستفادهترین زمینهیابی زورگویی در جهان میباشد .در مطالعهای رضاپور ،سوری و
خداکریم ( )1313بهمنظور روانسنجی نسخۀ فارسی مقیاسهای ارتکاب زورگویی و قربانی
شدن پرسشنامۀ زورگویی الویوس در مدارس راهنمایی نشان دادند پرسشنامۀ مذکور از
خصوصیات اعتبارسنجی قابل قبولی برخوردار است .در ایران در مطالعهای چالمه ()1313
نشان داد روایی همگرای این مقیاس حاکی از همبستگی رضایتبخشی بین ابعاد مقیاس
زورگویی ایلینویز با نمرۀ کل این مقیاس وجود دارد .برای تعیین روایی همزمان مقیاس،
همبستگی ابعاد مقیاس زورگویی با پرسشنامۀ پرخاشگری بهکار رفت که حاکی از
همبستگی مطلوبی بود .ضرایب آلفای کرونباخ ،دونیمهسازی و بازآزمایی برای کل مقیاس
و ابعاد آن بین  0/63تا  0/10نوسان داشت .سروشزاده ( )1311نیز پایایی این پرسشنامه را
به روش آزمون-بازآزمون با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برابر  0/83بهدست آورد.
همچنین در تحقیق حاضر ضریب آلفای کرونباخ برابر  0/71بهدست آمد که بیانگر پایایی
مطلوب و قابل قبول پرسشنامه برای ارزیابی زورگویی در نمونۀ مورد مطالعه بود .در مطالعۀ
حاضر از  1سؤال زورگویی پرسشنامۀ مذکور بهمنظور تشخیص دانشآموزان زورگو
استفاده شده است و همچنین با توجه به تعیین نکردن نقطۀ برش توسط سازندۀ پرسشنامه،
نقطۀ برش  30برای این مطالعه مدنظر قرار گرفت.
ب) پرسشنامۀ سازگاری دانشآموزان :این پرسشنامه توسط سینها و سینگ در سال
 1113تدوین و توسط کرمی ( )1118ترجمه و هنجاریابی شده است .این پرسشنامه دارای
 60سؤال است و دانشآموزان با سازگاری خوب را از دانشآموزان ضعیف در سه حوزۀ
سازگاری (اجتماعی ،هیجانی و تحصیلی) جدا میکند .ضریب پایایی این آزمون با روش
)1. Olweus Bully/Victim Questionnaire.Revised (OB/VQ.R
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دونیمه کردن و بازآزمایی به ترتیب  0/11و  0/13گزارش شده است (به نقل از کرمی،
 .)1118فوالد چنگ ( )1381در پژوهش خود ضریب بازآزمایی و ضریب کودر
ریچاردسون را برای این پرسشنامه به ترتیب  0/81و  0/83گزارش کرده است .برای بررسی
روایی این ابزار اندازهگیری رجبی ،چهاردولی و عطاری ( )1387از روش تحلیل عاملی
(تحلیل مؤلفههای اصلی) استفاده کردند که پنج عامل ناسازگاری عاطفی ،اجتماعی،
آموزشی و فردی شناسایی شدند و یک عامل هم به علت تعداد کم مادهها (سه ماده) فاقد
نامگذاری بود .پنج عامل در مجموع  %11/39از واریانس مقیاس را تبیین کردند.
پورشهریار و همکاران ( )1387نیز در پژوهش خود ،ضریب روایی درونی (همگونی)
سازگاری کل را برای  70آزمودنی که به صورت تصادفی انتخاب شده بودند 0/11 ،اعالم
نمودند .روایی محتوایی و صوری این پرسشنامه ،توسط سه نفر از اساتید مشاوره،
روانسنجی و آمار تأیید شده است .اساتید فوقالذکر تأیید کردند که این پرسشنامه برای
سنجش سازگاری در سه حوزۀ عاطفی ،اجتماعی و آموزشی برای دانشآموزان دبیرستانی
و پیشدانشگاهی قابل تأیید است (صفوی ،موسویلطفی و اکبری .)1381 ،همچنین در
پژوهش حاضر ضریب آلفای کرونباخ برابر  0/68بهدست آمد که بیانگر پایایی مطلوب و
قابل قبول پرسشنامه میباشد.
ج) مقیاس خودکارآمدی :مقیاس خودکارآمدی کودکان و نوجوانان (موریس،1
 33 )3001ماده دارد که آزمودنیها به آن با یک مقیاس پنج درجهای (خیلی بد تا خیلی
خوب) پاسخ میدهند .این پرسشنامه خودکارآمدی را با سه زیرمقیاس تحصیلی ،اجتماعی
و هیجانی میسنجد .حداقل نمره در این پرسشنامه  33و حداکثر آن  110میباشد .ضریب
آلفای پرسشنامه خودکارآمدی  0/88بهدست آمده است .تحلیل عاملی ،ساختاری سه
عاملی را در سه حیطۀ اجتماعی ،تحصیلی و هیجانی توسط موریس نشان داده است و
روایی آن براساس روایی محتوایی و صوری مناسب و قابل قبول است (پورقاز ،محمدی
و دوستی .)1311 ،بیگی ( )1310پایایی این مقیاس را با روش آلفای کرونباخ 0/80
گزارش کرد .همچنین در پژوهش حاضر ضریب آلفای کرونباخ برابر  0/73بهدست آمد
که بیانگر پایایی مطلوب و قابل قبول است.

1. Muris
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مالکهای ورود :پاسخ به پرسشنامۀ زورگویی و تشخیص زورگویی بهوسیلۀ پرسشنامۀ
زورگویی براساس نقطۀ برش  30از  1( 90سؤال  1گزینهای) و نظر معلمان ،مشاوران و
معاونان؛ پذیرش شرایط آموزش از طرف دانشآموزان و والدین (زمان و مکان آموزش،
طول جلسات)؛ دختر بودن.
مالکهای خروج :عدم اخذ نمرۀ الزم برای زورگویی (زیر نمرۀ )30؛ رجوع به
روانپزشک و اخذ دارو؛ آموزش به وسیلۀ برنامۀ درمانی دیگر و عدم پذیرش شرایط برنامه
(براساس اظهارات خودشان).
روش اجرا :بعد از هماهنگی و کسب مجوز ،با رعایت مالحظات اخالقی و بیان
اهداف پژوهش ،با آگاه سازی والدین و کسب اجازه از آنها ،رضایت دانشآموزان
جهت شرکت در این پژوهش جلب شد .سپس بعد از بررسی پروندۀ انضباطی دانشآموزان
و جمع آوری نظرات مشاور ،معلم و معاون مدرسه ،آزمون تشخیصی زورگویی توسط
دانشآموزان تکمیل شد .سپس شرکتکنندگان دارای نمرۀ باال در پرسشنامۀ زورگویی
توسط پژوهشگر مورد مصاحبۀ بالینی قرار گرفت و دانشآموزان دارای زورگویی باال به-
صورت تصادفی در دو گروه آزمایشی و گواه گمارده شدند .ضمن توجیه آزمودنیها و
بیان اهداف پژوهش ،از آزمودنیها درخواست شد تا در دورههای آموزشی شرکت نمایند.
قبل از شروع روشهای آموزشی ،هر دو گروه مورد مطالعه تحت پیشآزمون قرار گرفته و
از آنها درخواست شد تا پرسشنامههای مورد نظر را تکمیل کنند .آموزش در  8جلسۀ یک
ساعته بهصورت آموزش در قالب سخنرانی ،بحث و گفتگو ،پرسش و پاسخ و انجام
تمرینات عملی انجام گرفت .در طی این جلسات به گروه کنترل هیچ نوع آموزشی داده
نشد .الزم به توضیح است که برنامۀ آموزشی مورد استفاده در این پژوهش ابتدا با استفاده
از مدل حل مسئلۀ اجتماعی توسط دیزوریال و گلدفرید ( )1171توصیف شد و سپس
دیزوریال و نزو ( )1183با اصالحاتی آن را گسترش دادند (به نقل از دیزوریال و شیدی،1
 .)1113آموزش حل مسئلۀ اجتماعی مداخلهای است که هدف آن ،چگونگی شناسایی
مسائل و غلبه بر آنها ،کنترل شرایط و توانمند کردن فرد در حل مسائل آینده میباشد.
خالصه جلسات مداخله بدین صورت بودند :جلسۀ اوّل :معارفه و تشخیص موقعیت کلّی؛
این جلسه با هدف آشنایی دانشآموزان با پژوهشگر و فراهم کردن زمینۀ درک و تفاهم
1. Sheedy
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متقابل و بیان انتظارات پژوهشگر از دانشآموزان انجام شد .جلسۀ دوّم :انتخاب رویکردی
صحیح نسبت به مسئله؛ اهمیت این مرحله در جایگاه اوّلین گام در حل مسئله در ابعاد
شناختی و هیجانی ،قابل توجه است .جلسۀ سوّم :تعریف دقیق مسئله؛ هدف از این مرحله
آموزش اولویتبندی مسائل برای مشخص شدن مسائل اصلی و کنار گذاردن مسائل
کماهمیتتر و غیرمرتبط است .جلسۀ چهارم :یافتن راهحلهای متعدد؛ پس از مشخص
کردن مسئلۀ اصلی در این جلسه با استفاده از روش بارش ذهنی ،از دانشآموز خواسته
میشود هر راهحلی را که به ذهنش میرسد ،ثبت کند .سپس معایب و مزایای هر راهحل را
بنویسد .جلسۀ پنجم :اجرای راهحل و بازبینی؛ در این مرحله به دانشآموزان آموزش داده
خواهد شد که بهترین راهحل شناسایی شده را ،اجرا کنند .در صورت موفقیت به خودشان
تقویت و پاداش دهند و در صورت عدم موفقیت مراحل قبلی بازبینی شده تا مشخص شود
اشکال در کدام مرحله بوده است .جلسۀ ششم :وارسی؛ در این مرحله ،طبق الگوی حل
مسئله چند نمونه از مشکالت دانشآموزان زورگو در کالس تشریح میشود .در این
مرحله با استفاده از ایفای نقش ،موقعیتهای اجتماعی فرضی تمرین میشود .جلسۀ هفتم:
تثبیت؛ در این مرحله موقعیتهای واقعی که دانشآموز با آنها مواجه بوده است ،در
کالس مطرح و تشریح میشود .همچنین در این مرحله ،از شیوۀ پسخوراند گروهی و
تقویت استفاده میشود و از دانشآموزان خواسته میشود که به تعمیم الگوی حل مسئله در
تمام مراحل زندگی ،بپردازند .جلسۀ هشتم :جمعبندی ،تمرین و اجرای پسآزمون.
دادههای بهدست آمده با استفاده از نرم افزار  SPSSمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافتهها
برای تجزیه و تحلیل دادهها و آزمون فرضیهها در این پژوهش از شاخصهای توصیفی
(میانگین ،انحراف معیار و  )...و آزمون استنباطی تحلیل کوواریانس چندمتغیری
( )MANCOVAاستفاده شده است که نتایج آنها در جداول ذیل آمده است.
جدول  .1میانگین و انحراف معیار ابعاد سازگاری و خودکارآمدی در پیشآزمون و پسآزمون گروههای
آزمایش و کنترل
گروه آزمایش
سازگاری
اجتماعی

پیشآزمون

M
8/31

SD
0/873

گروه کنترل
M
7/81

SD
1/03
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گروه آزمایش
سازگاری
سازگاری

هیجانی
تحصیلی
اجتماعی
هیجانی

خودکارآمدی
تحصیلی

گروه کنترل

پسآزمون

M
10/10

SD
1/91

M
8/01

SD
1/33

پیشآزمون

1/10

1/11

8/81

1/16

پسآزمون

11/31

1/17

1/17

1/19

پیشآزمون

1/71

1/31

10/33

/99

پسآزمون

11/71

1/98

10/06

1/89

پیشآزمون

11/18

1/37

16/03

1/31

پسآزمون

17/31

3/33

16/11

1/91

پیشآزمون

18/13

1/18

18/11

1/39

پسآزمون

30/87

1/36

17/11

1/68

پیشآزمون

16/13

1/61

17/39

0/183

پسآزمون

11/93

1/71

16/67

1/76

همانطور که در جدول ( )1مشاهده میشود میانگین (و انحراف معیار) دانشآموزان
زورگوی گروه آزمایش در پسآزمون در سازگاری اجتماعی  ،)1/91( 10/10سازگاری
هیجانی  ،)1/17( 11/31سازگاری تحصیلی  )1/98( 11/71خودکارآمدی اجتماعی 17/31
( ،)3/33خودکارآمدی هیجانی  )1/36( 30/87و خودکارآمدی تحصیلی )1/71( 11/93
است .قبل از استفاده از آزمون پارامتریک تحلیل کوواریانس چندمتغیری جهت بررسی
پیشفرضهای آن ،از آزمونهای باکس و لوین استفاده شد .آمارهی آزمون باکس برای
هیچ یک از متغیرها معنیدار نبوده و شرط همگنی ماتریسهای واریانس/کوواریانس
بهدرستی رعایت شده است ( .)BOX=1/31 ،F=0/781 ،P=0/181همچنین آزمون لوین
نشان داد سطح آمارهی  Fبرای ابعاد خودکارآمدی و سازگاری معنادار نیست ()P>0/01
و این نشاندهندۀ آن است که واریانس خطای این متغیرها در بین آزمودنیها (گروه
آزمایش و گروه کنترل) متفاوت نیست و واریانسها با هم برابرند .برای رعایت شرط
همسانی شیب خط رگرسیون نتایج نشان داد سطح معناداری یا ارزش احتمالی به دست
آمده برای متغیرهای مورد مطالعه باالتر از آلفای  0/01است که نشان میدهد مفروضۀ
همگنی شیبهای رگرسیونی که پیششرط ورود برای تحلیل کوواریانس هستند ،تخطی
نشده است ( .)P>0/01همچنین جهت بررسی پیشفرض برابری توزیع دادهها از آزمون
شاپیرو ویلک استفاده شد که حاکی از طبیعی بودن توزیع دادهها بود .بهطوریکه نتایج
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نشان داد که در متغیرهای مورد بررسی معنیداری آزمون شاپیرو ویلک از  0/01بزرگتر
است پس فرض نرمال بودن توزیع دادهها تأیید شده است .با توجه به برقرار بودن
مفروضهها ،از آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیری برای تعیین اثربخشی آموزش حل
مسئلۀ اجتماعی بر سازگاری و خودکارآمدی استفاده شد .نتایج آزمون تحلیل کوواریانس
چندمتغیری اثر المبدای ویلکز نشان داد که آمارهی  Fدر سطح  P>0/01معنادار میباشد؛

بنابراین ،مشخص میشود که بین دو گروه ،حداقل در یکی از متغیرهای پژوهش تفاوت
وجود دارد .نتایج این بررسی در جدول ذیل آمده است.
جدول  .2نتایج آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیری بر روی مولفههای سازگاری و خودکارآمدی در
گروههای آزمایش و کنترل
منبع
گروه

گروه

متغیر وابسته

SS

df

MS

F

p

Eta

سازگاری اجتماعی

31/01

1

31/01

16/11

0/001

0/380

سازگاری هیجانی

33/16

1

33/16

33/10

0/001

0/911

سازگاری تحصیلی

11/90

1

11/90

30/03

0/001

0/936

خودکارآمدی اجتماعی

91/61

1

91/61

30/10

0/001

0/130

خودکارآمدی هیجانی

90/06

1

90/06

33/11

0/001

0/966

خودکارآمدی تحصیلی

36/91

1

36/91

91/01

0/001

0/603

همانطوریکه در جدول ( )3مالحظه میشود بین دانشآموزان زورگوی گروه آزمایش
و گروه کنترل در مؤلفههای سازگاری و خودکارآمدی تفاوت معناداری در سطح
( )P<0/001وجود دارد .به عبارت دیگر میانگین سازگاری اجتماعی ،هیجانی و تحصیلی
گروههای آزمایش بعد از آموزش حل مسئلۀ اجتماعی متفاوت است .همچنین
خودکارآمدی اجتماعی ،هیجانی و تحصیلی گروه آزمایش بعد از آموزش حل مسئلۀ
اجتماعی متفاوت است؛ به طوریکه میانگین گروه آزمایش در مؤلفههای سازگاری و
خودکارآمدی افزایش یافته است.

بحث و نتیجهگیری
هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش حل مسئلۀ اجتماعی بر سازگاری
(اجتماعی ،هیجانی ،تحصیلی) و خودکارآمدی (اجتماعی ،هیجانی و تحصیلی)
دانشآموزان زورگو بود .یافتههای پژوهش نشان داد که بین دانشآموزان زورگوی گروه
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آزمایش و گروه کنترل در سازگاری تحصیلی ،اجتماعی و هیجانی تفاوت معناداری در
سطح ( )P<0/001وجود دارد .بهطوریکه آموزش حل مسئلۀ اجتماعی باعث افزایش
سازگاری اجتماعی ،هیجانی و تحصیلی دانشآموزان زورگو شده است .این نتیجه در
راستای یافتههای پژوهشی واکسمن ( )3013و رایان و شین ( )3019قرار دارد .واکسمن

( )3013در پژوهشی با عنوان " تأثیر آموزش مهارتهای اجتماعی بر دانشآموزان
نابهنجار" نشان داد که این آموزشها در کاهش نابهنجاری رفتاری دانشآموزان مؤثر

است .استفاده از شیوههای آموزش مهارتهای اجتماعی مانند الگوسازی ،بازی نقش،
تقویت مثبت ،تکرار و تمرین به دانشآموزان ،در ایجاد و گسترش روابط اجتماعی
مثبت با دیگران و تطبیق مؤثر با شرایط و انتظارات دیگران ،کمک میکند .رایان و شین
( )3019در پژوهشی با عنوان "تأثیر آموزش مهارتهای زندگی بر سازگاری اجتماعی" به
این نتیجه رسیدند که آموزش مهارتهای زندگی ،سازگاری اجتماعی کودکان را بیشتر
کرده و عالقه و انگیزۀ آنها را به بازیهای گروهی و دستهجمعی زیاد میکند.
در تبیین اثر بخشی آموزش حل مسئلۀ اجتماعی بر سازگاری باید گفت حل مسئلۀ
اجتماعی یا مسئلهگشایی فرایندی شناختی است که به وسیلۀ آن فرد میکوشد راهحل
مناسبی برای یک مشکل پیدا کند (پرال و ادونل .)3009 ،برنامهی حل مسئلۀ اجتماعی بر
این عقیده استوار است که باید به کودکان آموزش داد که چگونه فکر کنند .شور و
اسپیواک ( )1188عقیده دارند که توانایی فکر کردن ،آرامش هیجانی را میسر میکند؛
بنابراین ،از بدکارکردی روانی جلوگیری میکند و سالمت روان و سازگاری با
موقعیتهای مختلف را افزایش میدهد .به نظر شور و اسپیواک ( )1188مهارتهای حل
مسئله ،بهعنوان توانایی خلق راه های مختلف برای حل مسائل و توجه به پیامدهای مختلف،
کلید تسهیل بهداشت اجتماعی و روانشناختی است .افراد فاقد مهارتهای شناختی مسائل
اجتماعی بیشتر پرخاشگر هستند ،به دیگران اهمیت نمیدهند و از نظر اجتماعی منزوی
هستند .این شرایط ممکن است به سازگاری ضعیف در مدرسه و نیز بزهکاری منجر شود
(اسپیواک ،مارکوس و سوفیت .)1186 ،توانایی تفکر به بیش از دو راهحل در مسائل
روزمره ،باعث سازگاری کودکان به ویژه کودکان زورگو میشود.
یکی از اهداف مهم نظامهای آموزش و پرورش مدرن ،پرورش افرادی است که قادر
باشند بر مسائل و مشکالتشان در زندگی روزمره و در محیط اجتماعی به آسانی غلبه کنند.
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این نظامهای آموزشی به افراد کمک میکنند تا دانش ،مهارت و نگرش الزم برای غلبه بر
مشکالتشان را کسب کنند (سلوک ،کالیسکان و ارول)3007 ،؛ بنابراین با آموزش حل
مسئلۀ اجتماعی دانشآموزان زورگو که از لحاظ سازگاری اجتماعی ،هیجانی و تحصیلی
مشکل دارند ،در برقراری روابط با همساالن ،معلمان و سایر افراد زندگی (زندگی
خانوادگی و اجتماعی) بهبود مییابند .حل مسئلۀ اجتماعی به صورت فعالیت در گروههای
کوچک بستر مناسبی برای دستیابی به بسیاری از اهداف ناظر بر تربیت اخالقی مانند
مسئولیتپذیری ،رعایت حقوق دیگران ،ارزشگذاری به کار دیگران و در نظر گرفتن
عدالت در بحث و گفتگو خواهد بود (تانر1183 ،؛ به نقل از شعبانی و مهرمحمدی.)1371 ،
در حل مسئلۀ اجتماعی پیداکردن راهحل بخصوصی برای یک مسئلۀ ویژه ،مدنظر نیست.
مهم آن است که در اثر حل مسئله ،یک اصل یا قانون انتزاعی به دست آید که برای
موقعیتهای دیگر تعمیمپذیر باش د .به همین سبب است که یادگیری به دست آمده از حل
مسئله ،از سایر یادگیریها انتقالپذیری بیشتری به موقعیتهای جدید دارد .در این رویکرد،
آموزش با تمرکز بر اهداف زمان حال آغاز میشود .تمرکز بر اهداف زمان حال ،مقدمهای
است که احتماالً درمانجویان را ترغیب میکند روی مسئله متمرکز شوند و پس از آن
افراد بر راهحلها متمرکز شوند .همچنین در این رویکرد به افراد آموزش داده میشود تا از
روشی منظم برای غلبه بر مسائل استفاده کنند .این رویکرد روشی را در اختیار افراد
میگذارد تا با مسائل در آینده به نحو مناسبی مواجه شوند و احساس کنترل بیشتری بر
مسائل داشته باشند .افراد با استفاده از این رویکرد منابعی را که برای برخورد با مشکالت
در اختیار دارند ،شناسایی میکنند.
از طرف دیگر این روش آموزشی یکی از روشهای بسیار مؤثر و چندجانبه برای
مراجعان نوجوان بهویژه دانشآموزان زورگو است؛ زیرا میتواند برای انواع مختلفی از
اختالالت نوجوانان مورد استفاده قرار گیرد؛ خشم ،مشکالت انگیزشی که با افسردگی
همراهاند ،تعارض بین والدین و نوجوان ،ضعف در پیشرفت تحصیلی ،مشکالت ارتباطی با
همساالن و سازگاری نمونههایی از این اختالالت است (زرب1381 ،؛ ترجمهی افروز و
علوی) .کازدین و همکاران ( ،)1187محمودی راد ( ،)1381کهرازی ،آزاد فالح و
اللهیاری ( ،)1383باباپور و همکاران ( )1383و درر و همکاران ( )3001در تحقیقات خود
نشان داد ند که آموزش مهارت حل مسئله باعث کاهش رفتارهای ضد اجتماعی و
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پرخاشگری ،افزایش کنترل خود ،افزایش سطح سالمت روانی و رضایت از زندگی و یا به
عبارتی سازگاری افراد میشود.
همچنین ،نتایج مطالعۀ حاضر نشان داد که بین دانشآموزان زورگوی گروه آزمایش و
گروه کنترل در مؤلفههای خودکارآمدی (اجتماعی ،هیجانی و تحصیلی) تفاوت معناداری
در سطح ( )P<0/001وجود دارد .بهطوریکه آموزش حل مسئلۀ اجتماعی باعث افزایش
خودکارآمدی (اجتماعی ،هیجانی و تحصیلی) دانشآموزان زورگو شده است .این نتیجه
در راستای یافتههای پژوهشی نورمحمدی ( ،)1383رمزای و روزتامین ( ،)3007نیجمی و
همکاران ( ،)3008ماتاجی و همکاران ( )3011و کولهاس و همکاران ( )3011قرار دارد.
در پژوهشی ماتاجی و همکاران ( )3011با عنوان "تأثیر آموزش حل مسئله بر
خودکارآمدی رفتاری زنان چاق" نشان دادند که آموزش حل مسئله بر خودکارآمدی

رفتاری زنان گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل تأثیر معناداری دارد .کولهاس و
همکاران ( )3011نیز بر روی کارگران سالخورده نشان دادند آموزش حل مسئله بر
خودکارآمدی و نگرش مثبت کارگران تأثیر مثبت معناداری دارد .نتایج مطالعۀ رمزای و
روزتامین ( )3007و نیجمی و همکاران ( )3008حاکی از آن است که مداخلههای
شناختی-رفتاری بر باورهای خودکارآمدی تأثیر مثبت معناداری دارند.
در تبیین اثربخشی آموزش حل مسئلۀ اجتماعی بر خودکارآمدی باید گفت که
آموزش حل مسئلۀ اجتماعی به دانشآموزان موجب میشود که فرد در موقعیتهای
اجتماعی و در برخورد با چالشها بهتر بتواند بهصورت کارآمد مقابله کند؛ به عبارت دیگر
حل مسئلۀ اجتماعی جزو راهبردهای مقابلهای سازنده محسوب میشود و با پیامدهای مثبت
در زندگی اجتماعی دانشآموزان همراه است .در نتیجه زمانی که دانشآموز در برابر
چالشهای زندگی اجتماعی به شیوۀ مسئلهمحور برخورد میکند ،مشکالت به وجود آمده
حل شده و بر اعتقاد شناختی فرد بر میزان تواناییهایش برای مقابله با مشکالت افزوده
میشود .در واقع حل مسائل اجتماعی باعث میشود که دانشآموز به این باور برسد که
توانایی حل مشکالت را دارد و میزان بیشتری از خودکارآمدی اجتماعی را تجربه میکند
(ابوالقاسمی ،دادفر و نبیدوست .)1311 ،همچنین با توجه به اینکه بخش مهمی از زندگی
اجتماعی هر دانشآموز در مدرسه و در زمینۀ تحصیلی سپری میشود؛ بنابراین برخورداری
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از خودکارآمدی اجتماعی ادراک شدۀ باال بر باور مثبت فرد نسبت به تواناییهای تحصیلی
نیز اثر مثبت میگذارد.
عالوه بر موارد مطرح شده آموزش حل مسئلۀ اجتماعی موجب ارتقاء خودکارآمدی
هیجانی نیز میشود؛ چون تجربه حل مسائل اجتماعی با افزایش رضایتمندی درونی،
احساس غرور ،شادی و بهطور کلّی بهزیستی هیجانی همراه است و باور فرد نسبت به
توانایی هیجانی را نیز به دنبال دارد .در نتیجه میزان خودکارآمدی هیجانی نیز به صورت
مثبت افزایش پیدا میکند .در واقع در آموزش حل مسئلۀ اجتماعی به-وسیلۀ راهکارهای
مقابله با هیجانهای ناخوشایند ،فرد را قادر میسازد تا هیجانها را در خود و دیگران
تشخیص دهد؛ نحوۀ تأثیر هیجانها بر رفتار را بداند و بتواند واکنش مناسبی به هیجانهای
مختلف نشان دهد و خودکارآمدی هیجانی خود را ارتقا بخشد (سهرابنژاد .)1313 ،این
روش مددجو را یاری میدهد تا از مجموعه مهارتهای شناختی مؤثر خود برای کنار
آمدن با موقعیتهای هیجانی و مسئلهآفرین استفاده کند .مهارت حل مسئله این توانایی را
به ما میدهد که با توجه به تجارب عملی و توانمندیهای ذهنی خود بتوانیم در جهت حل
مسئله یا مشکل قدم برداشته و به نتیجۀ مطلوب دست یابیم .این توانایی همچنین فرد را قادر
میسازد تا بهطور مؤثرتری مسائل زندگی را حل کند .در واقع ،میتوان اینطور تفسیر کرد
که ابعاد خودکارآمدی با یکدیگر مرتبط بوده و با آموزش حل مسئلۀ اجتماعی میتوان
عالوه بر اینکه خودکارآمدی اجتماعی را ارتقاء داد؛ همچنین بهصورت مثبت میتوان
میزان خودکارآمدی تحصیلی و هیجانی دانشآموزان را نیز افزایش داد (هاشمیان ،شفیع-
آبادی و سودانی.)1387 ،
با توجه به کارآمدی آموزش حل مسئلۀ اجتماعی در افزایش سازگاری و
خودکارآمدی ،پیشنهاد میشود مراکز خدمات روانشناسی و مشاورهای از یافتههای این
پژوهش در ارایهی راهکارهای مناسب به دانشآموزان زورگو استفاده نمایند .نمونۀ
پژوهش حاضر محدود به دانشآموزان زورگوی دختر بود که این مسئله به نوبۀ خود بر
تعمیم یافتههای پژوهش حاضر به پسران محدودیت دارد .همچنین برای ارائۀ آموزشها
محدودیت زمانی وجود داشت؛ به همین دلیل نیز مرحلۀ پیگیری صورت نگرفت.
محدودیت بعدی حجم نمونه میباشد که براساس روش مطالعه (آزمایشی) و پیشینۀ
مطالعات آزمایشی که معموالً باالی  10نفر در نظر میگیرند ،میباشد که پیشنهاد میشود
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حجم نمونه براساس فرمول کوهن تعیین گردد .همچنین برای تعمیمپذیری نتایج ،این
پژوهش در شهرهای دیگر ،روی دانشآموزان پسر و همچنین گروههایی غیر از
دانشآموزان زورگو تکرار شود .پیشنهاد میشود مطالعات طولی روی شناخت عوامل مؤثر
بر کاهش زورگویی ،تأثیر این آموزشها و افزایش بهبودی متغیرهای مورد مطالعه در این
گروه و سایر افراد انجام شود.
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