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 مقدمه
قلدری1 در مدرسه نوعی رفتار پرخاشگرانۀ بسیار مضر است که ممکن است در اوایل کودکی شروع 
شــود و در طول سال های مدرسه ادامه یابد. این پدیده می تواند در هر منطقۀ جغرافیایی و هر وضعیت 
مختلف اقتصــادی، اجتماعی و فرهنگی رخ دهد )اســمیت2 و همکاران، 2016(. قلــدری را تمایل به 
آسیب رساندن و نمایش اعمال آسیب رسان تعریف کرده اند که با تکرارکردن این اعمال و نداشتن توازن 
در قدرت فیزیکی و روان شناختی مشخص می شود )کوالسکی و لیمبر3، 2013(. سازمان بهداشت جهانی 
رفتارهای قلدرانه را این طور تعریف کرده اســت: »اســتفادۀ عمدی از قدرت یا نیروی جسمی و روانی، 
تهدید یا آزار واقعی علیه خود، شــخص دیگری، یا علیه یک گروه یا جامعه که یا  به نتیجه ای مشــخص 
منجر می شود یا به احتمال زیاد سبب بروز آسیب، مرگ، ضربۀ روانی، رشد ناقص یا محرومیت می شود.« 

)سازمان بهداشت جهانی، 2002 به نقل از بتس4، 2014(
افــراد قربانی معموالً شــناخت هایی منفــی و معیوب دربارۀ خود و جایگاه خــود دارند و همچنین 
مهارت هــای اجتماعی ضعیفی دارند )فیلیپه5 و همــکاران، 2011(. قربانیان قلدری و همچنین قلدرها 
پیامدهای کوتاه مدت و طوالنی مدت مخربی را تجربه می کنند )هاستینگ6 و همکاران، 2019(. همچنین 
آن ها احساس حماقت، خجالت زدگی و جذاب نبودن دارند و در محیط مدرسه تنها و طردشده اند )گلیوا7 
و همکاران، 2008(. چنانچه برای پیشــگیری از رفتار قلدری و آموزِش افراد اقدام مؤثری صورت نگیرد، 
این پدیده در محیط مدارس به هنجاری عمومی تبدیل خواهد شد و شمار دانش آموزانی که با مشاهدۀ 
فراینــد قلدری در آن مشــارکت می کنند، افزایش خواهد یافت )پاول و لَــد8، 2010(. ازآنجایی که فرد 
قربانی در پاســخ به پدیدۀ قلدری همســاالنش مهارت الزم را ندارد، می توان پیش بینی کرد که احتمال 
قربانی شدن فرد در آینده وجود دارد )سوکول9 و همکاران، 2016 به نقل از بیرامی و همکاران، 1396(. 
آگاه ســازی آن ها دربارۀ به کارگیری مهارت ها و داشتن واکنش های مناسب در مقابل قلدری و جلوگیری 
از قربانی شدنشــان و نیز استفاده از روش هایی به منظور بهبود روابط آنان با همساالن حائز اهمیت است 
)همان(. بنابراین ارتقای مهارت ها و توانمندی هایی از قبیل سازگاری اجتماعی10 و تاب آوری تحصیلی11 

برای این دسته از دانش آموزان اهمیت بسیاری دارد. 
از ضرورت ها و مهارت های موردنیاز برای انسان، و به خصوص دانش آموزان مدارس، سازگاری اجتماعی 
است زیرا نبود مهارت های اجتماعی الزم باعث می شود همساالنشان آنان را طرد کنند. موضوع سازگاری 
و ســازگاری اجتماعی برای هر موجود اجتماعی از ضرورت هاست. تالش روزمرۀ همۀ آدمیان نیز عموماً 
بر محور ســازگاری می چرخد. سازگاری اجتماعی مهم ترین نشانۀ سالمت روان است که جامعه شناسان 
و روان شناســان در دهه های اخیر توجه خاصی به این مبحث داشــته اند )ِممینگر12 و همکاران، 1381 
به نقل از طوالبی و صمدی، 1392(. قربانیان قلدری در سازگارشــدن با موقعیت های اجتماعی، ازجمله 
برقراری روابط با همســاالن، ضعف دارند. با توجه به اینکه انسان موجودی اجتماعی است برای تسهیل 
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روابط خود با دیگران همواره تالش می کند مهارت هایی ازجمله ســازگاری اجتماعی را کسب کند و در 
دنیای ارتباطات خود از این مهارت ها اســتفاده کند. مطابق تحقیقات، کمبود مهارت های اجتماعی در 
آینده باعث بروز اختالل های رفتاری مانند بزهکاری، نقص در عملکرد تحصیلی و شــناختی، گرایش به 
مصرف نوشیدنی های الکلی، فرار از مدرسه، رفتارهای ضداجتماعی و اختالل های روانی می شود )نیسی 

و شهنی ییالق، 1380(. 
دانش آمــوزان هر روز در کالس ها، دانشــگاه ها، خانه ها و دیگر اجتماعات با مســائل تحصیلی و 
اجتماعی روبه رو هستند. این مسائل و فشارها ممکن است دستاوردهای آن ها را تضعیف کند و به ترک 
تحصیل منجر شــود. البته باوجود موانع و موقعیت های دشوار، دانش آموزانی وجود دارند که می توانند 
با مشــکالت سازگار شوند و به سطح باالیی از پیشرفت تحصیلی و موفقیت دست یابند زیرا معتقدند 
که موفقیت در درس محصول تالش و پشتکار است نه فقط استعداد. این دانش آموزان را دانش آموزان 
تاب آور تحصیلی می نامند )خلف13، 2014(. تاب آوری یکی از ســازه های مهم و مطرح در روان شناسی 
مثبت گــرا و از ضروریــات زندگــی در دنیای کنونی اســت. همچنین، یکی از عوامــل تعیین کنندۀ 
پاســــخ های افراد در مقابل رویدادهای اضطراب آور به شمار می رود. تاب آوری توانمندی ذاتی نیست، 
بلکه اکتسابی است )رشیدزاده و همکاران، 1398(. افـــراد خودتـاب آور رفتارهای خودشکنانه ندارند، 
ازنظِر عاطفی آرام اند و توانایی تغییر شرایط اضطراب آور را دارنـد )رحیمیان بوگر و اصغرنژاد، 1387(. 
تاب آوری تحصیلی از موضوعات جدید حوزۀ روان شناســی و علوم تربیتی اســت. تاب آوری در محیط 
آموزشــی یعنی احتمال موفقیت بســیار زیاد در مدرسه و موقعیت های دیگر زندگی باوجود مصائب و 
دشــواری های محیطی )واکسمن14 و همکاران، 2003(. در تحقیقات عمدتاً دو دسته عوامل حفاظتی 
بیرونی و درونی در ایجاد و ارتقای تاب آوری تحصیلی مؤثر تشــخیص داده شده است. عوامل حفاظتی 
بیرونی عبارت اند از فرصت ها و حمایت های اجتماعی محیطی در دسترس در خانه، مدرسه، اجتماع و 
گروه های همســاالن؛ عوامل حفاظتی درونی نیز کیفیت  فردی و شخصیتی مانند مهارت ها، نگرش ها، 
باورها و ارزش های مرتبط با پیامدهای توســعه یافته مثبت اند )فاستر15، 2013 به نقل از رشیدزاده و 

همکاران، 1398(. 
زندگی پرتنش امروزی به گونه ای است که فرد مدام با موقعیت های گوناگون میان فردی و اجتماعی 
روبه رو می شــود. در چنین موقعیت هایی همیشــه بیم آن می رود که خواسته ها و حقوق مشروع فردی 
تحت الشعاع قرار گیرد؛ یعنی، فرد ناگزیر باشد تحمیالتی را بپذیرد. مثاًل، نتواند خواسته های خود را آن طور 
که بایدوشاید ابراز کند. مهارت ابراز وجود16 مرکز رفتار میان فردی و اساِس روابط انسانی است )لین17 و 
همکاران، 2004(. آموزش ابرازِ وجود می تواند از برنامه های مؤثر برای کاهش قلدری و قربانی شدن باشد، 
بــه این علت که اگر دانش، باور، عزت نفس، خودکارآمــدی و جرئتمندی  قربانیان بهبود یابد، می توانند 
نگرش هــای منفی خود را تغییر دهند و با عزت نفس بیشــتری رابطه برقرار کنند )بوکت18 و همکاران، 
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2016(. آموزش ابراز وجود به افراد کمک می کند تا نوع مناســبی از رفتار را برای هر موقعیتی انتخاب 
کنند که به افزایش اعتمادبه نفس، بیان افکار و احساسات و همچنین اکتساب پیشرفت در مسیر مطابق 
با موقعیتشــان منجر می شود )آوشــار و آلکایا19، 2017(. رفتارهای اجتماعی قربانیان در بافت مدرسه 
حول تنهایی اســت. قربانیان به هیچ کدام از شــبکه های اجتماعی مربوط به همساالنشان تعلق ندارند و 
روابط اجتماعی ضعیفی دارند )فلیپه و همکاران، 2011(. احتماالً اگر در افراد قربانِی قلدری اِبراز وجود 
افزایش یابد و یاد بگیرند که در موقعیت های گوناگون رفتارهای جرئتمندانه از خود نشان دهند، روابط 
اجتماعی شان بهبود می یابد، ســازگاری اجتماعی  شان ارتقا پیدا می کند و در مقابل مشکالت تحصیلی 

تاب آوری بیشتری از خود نشان می دهند.
تأثیر آموزش ابراز وجود در ســازگاری اجتماعی از پشــتوانۀ علمی و پژوهشــی برخوردار است. در 
پژوهشی کیفی )پدیدارشناختی( مشــارکت کنندگان به ناتوانی در برخورد قاطعانه با فرد قلدر و فقدان 
جرئت  و اعتمادبه نفس کافی اشــاره کردند )حســینی و همکاران، 1394(. پژوهش ها نشان داده اند که 
آموزش جرئت  به بهبـــود ابـــراز وجـــود، عـزت نفـــس، تعامالت میان فردی و مهارت های ارتباطی 
می انجامد و اضطراب اجتمـــاعی را کاهش می دهد )لین و همکاران، 2004(. فاکس و بولت20 )2003( 
در بررســی هایی که روی قربانیاِن قلدری انجــام دادند، نتیجه گرفتند که آموزش مهارت های اجتماعی 
می تواند خودارزشمندی قربانیان قلدری را افزایش دهد. همچنین در پژوهشی مالحظه شد که شیوه های 
جرئت ورزی،  رد قاطعانه، بیان قاطعانه و درخواســت قاطعانه در سازگاری اجتماعی دانش آموزاِن دختر 
و پســر تأثیرگذار اســت و باعث افزایش جرئت ورزی ، بروز رفتار ســازگارانه، کنترل رفتارهای مخرب و 
کاهش اضطراب اجتماعی می شــود )هاشمی، 1389(. پژوهشگرانی چون نصیری و حمیدی )1395(، و 
آگباکورو و اســتیال21 )2012( اثربخشــی ابراز وجود بر تاب آوری را تأیید کرده اند. همچنین در پژوهش 
قدم پور و منصوری )1395( دربارۀ ارتباط میان جرئت ورزی  و تاب آوری گزارش شــد، اما درزمینۀ تأثیر 
ابراز وجود در تاب آوری تحصیلی به شیوۀ مستقیم پژوهشی یافت نشد. آگاسیستی و همکاران22 )2018( 
در پژوهشــی که به تغییرات تاب آوری تحصیلی دانش آموزان پانزده ســاله در سال های 2006 تا 2015 
پرداختند، اهمیت محیط و منابع مدرسه را در کاهش خطر شکست برای دانش آموزان محروم برجسته 
کردند. مطابق تحلیل، در اکثر قریب به اتفاق نظام های آموزشــِی بررسی شده در پژوهْش احتمال ارتقای 
تاب آوری تحصیلی در میان دانش آموزان شکست خوردۀ مدارسی که کالسشان فضایی نامناسب و منفی 

داشت کمتر و در مدارس با فضای مثبت این احتمال بیشتر است.
هدف پژوهش حاضر افزایش ســازگاری اجتماعی و تاب آوری تحصیلــی قربانیان قلدری به کمک 
آموزِش ابراز وجود و ارتقای این مهارِت ضروری اســت. لذا این پژوهش درصدد پاسخ گویی به این سؤال 
اساسی اســت که  آیا آموزش ابراز وجود می تواند سازگاری اجتماعی و تاب آوری تحصیلی دانش آموزان 

قربانی پدیده قلدری را بهبود دهد.
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فرضیه های پژوهش به شرح زیر است:
1. آموزش ابراز وجود بر سازگاری اجتماعی دانش آموزان پسر قربانی پدیدۀ قلدری مؤثر است.
۲. آموزش ابراز وجود بر تابآوری تحصیلی دانش آموزان پسر قربانی پدیدۀ قلدری مؤثر است.

 روش پژوهش
ازآنجایی که هدف اصلی این پژوهش بررســی اثربخشی آموزش ابراز وجود بر سازگاری اجتماعی و 
تاب آوری تحصیلی قربانیان قلدری است، روش آن از نوع شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون - پس آزمون 

و گروه کنترل است. 
جامعۀ آماری پژوهش کلیۀ دانش آموزان پســر دورۀ اول متوســطۀ شــهر مریوان است که در سال 
 تحصیلی 97-98 مشــغول به تحصیل بودند. در نمونۀ نهایی مطالعه شده در این پژوهش، برای هر گروه 
30 نفر در نظر گرفته شــد. برای انتخاب این تعداد ابتدا از میان تمام مدارس دورۀ اول متوســطۀ شهر 
مریوان، با اســتفاده از نمونه گیری تصادفی خوشه ای، ســه مدرسه انتخاب شد. ویژگی های افراد قربانی 
قلدری برای مشــاور و عوامل آموزشگاه توضیح داده شــد و در مراجعۀ بعدی فهرستی از دانش آموزان 
با ویژگی های افراد قربانی در اختیار پژوهشــگر قرار داده شد. دانش آموزان معرفی شده )83 نفر(، که به 
تشخیص مشاور و عوامل اجرایی مدرسه قربانِی قلدری شناخته شدند، به مقیاس قربانی - قلدری پاسخ 
دادند و از میان آن ها 60 نفر از دانش آموزانی که باالترین نمره ها را کسب کرده بودند به صورت جایگزینی 
تصادفی در گروه های آزمایش )30 نفر( و کنترل )30 نفر( قرار گرفتند. به این ترتیب، مشارکت کنندگان 
نهایی پژوهش انتخاب شــدند. دانش آموزان دو گروه، پرســش نامه های ســازگاری اجتماعی، تاب آوری 
تحصیلــی و قربانی قلدری را در مرحلۀ پیش آزمون تکمیل کردند. آموزش گروهی ابراز وجود در کارگاه  
آموزشــی مدارس برگزار شــد. گروه آزمایش به مدت دوازده جلسۀ 60 تا 75 دقیقه ای آموزش دیدند و 
گروه کنترل هیچ آموزشــی دریافت نکردند. پس از پایان جلســات آموزشــی و مداخله، هر دو گروه در 
مرحلۀ پس آزمون پرسش نامه های سازگاری اجتماعی و تاب آوری تحصیلی را تکمیل کردند. پس از پایان 
مداخله، کتابچه های تهیه شده دربارۀ ابراز وجود در اختیار دانش آموزان گروه کنترل قرار گرفت و قبل از 
اجرا، به مشارکت کنندگان دربارۀ حق آزادی برای شرکت در پژوهش توضیح داده شد. همچنین دربارۀ 
محافظت از هویت آن ها، دادن اطالعات کافی دربارۀ پژوهش، و محرمانه  ماندن اطالعاتشــان اطمینان 

الزم داده شد. 
مالک هــای ورود عبارت بودند از : 1. هم زمان با شــرکت در پژوهش، از خدمات روان شــناختی و 
روان درمانگری دیگری اســتفاده نکنند؛ و 2. در مدت پژوهش، از راهنمایی و مشــاورۀ گروهِی دیگری 
استفاده نکنند. مالک های خروج نیز عبارت بودند از: 1. غیبت در سه و بیش از سه جلسه آموزشی؛ و 2. 

رضایت نداشتن از ادامۀ مشارکت در پژوهش.
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 ابزار
ابزارهای گردآوری داده ها عبارت اند از :

الف( پرســش نامۀ سازگاری اجتماعی: این پرسش نامه را )بل23، 1962؛ نقل از فتحی آشتیانی، 
1388( تدوین کرده اســت. پنج مؤلفه دارد که شامِل سازگاری در خانه، سازگاری شغلی، سازگاری 
تندرستی، سازگاری عاطفی، و سازگاری اجتماعی است. کل آزمون 160 سؤال دارد و به صورت بلی 
و خیر نمره گذاری می شود )واربا و همکاران، 2007 نقل از میکائیلی منیع و مددی امامزاده، 1387(. 
در پژوهش حاضر از خرده مقیاس ســازگاری اجتماعی استفاده شد که 32 گویه دارد. اعتبار آزموِن 
مجدد این پرســش نامه در راهنمای آزمون از مقادیر 0/70 تا 0/93 و ضریب همسانی درونی آن از 
0/74 تا 0/93 گزارش شده است. بل ضرایب اعتبار )پایایی( را برای خردهمقیاِس سازگاری اجتماعی 
0/88گزارش کرده است )همان(. ضریب پایایی در پژوهش میکائیلی منیع و مددی امام زاده )1387( 

0/80 بود که ضریبی پذیرفتنی است.
ب( پرســش نامۀ تاب آوری تحصیلی: مقیاس تاب آوری تحصیلی24 )ARI( را سمیوئلزس25 در 
سال 2004 ساخت. نسخۀ اصلی این پرسش نامه 40 سؤالی است. در ایران، سلطانی نژاد و همکاران 
)1393( این پرســش نامه را هنجاریابی کردند. در هنجار ایرانی تعداد سؤال های این پرسش نامه به 
29 سؤال تقلیل یافته است. سؤال های 29، 28، 27، 23، 15، 14، 10، 7، 5 و 4 به صورت معکوس 
نمره گذاری می شوند. بقیۀ سؤال ها برای پاسخ های پرسش نامه نمره گذاری می شوند، یعنی برای پاسخ 
به کاماًل مخالفم نمرۀ 1 و برای پاســخ به کاماًل موافقم نمرۀ 5 و غیره اختصاص داده می شود. برای 
برآورد پایایی از روش آلفای کرونباخ استفاده شد و ضریب آلفای کرونباخ آن را در حدود 0/89 برآورد 
نمود. همچنین روایی ســازۀ این پرســش نامه نیز در پژوهش وی مطلوب ارزیابی شد. آن ها ضریب 
آلفای کرونباخ را برای عامل های این پرسش نامه در نمونۀ دانش آموزی میان 0/63 تا 0/77 بهدست 

آوردند. ضریب آلفای پرسش نامه در این پژوهش 0/82به دست آمد.
ج( پرســش نامۀ رفتار قربانی: این آزمون شامِل پرسش نامۀ خودگزارش دهی است که اُلوئوس26 
)1996 بــه نقل از رضاپور و همکاران، 1392( آن را بــرای اندازه گیری دیدگاه دانش آموزان دربارۀ 
زورگویی و قربانی شــدن در ســنین 11 تا 17 سال ساخت. این پرســش نامه مشتمل بر 19 گویه 
اســت که ده گویۀ اول )1 تا 10( برای ســنجش قربانی شدن قلدری و 9 گویۀ بعدی برای سنجش 
ارتکاب به زورگویی لحاظ شــده است. هر گویه به صورت لیکرت 5 درجه ای از 1 )این اتفاق در چند 
ماه گذشــته برایم نیفتاده است( تا 5 )این اتفاق چندین بار در یک هفته برایم می افتد( نمره گذاری 
می شــود. مطالعات متعددی با این ابزار در نقاط گوناگون جهان انجام شــده و روایی و پایایی آن در 
بســیاری از مطالعات سنجش و تأیید شده است. لی و کورنل27 )2009( و محققاِن متفاوت ضریب 
آلفای گویه های آن را از 0/76 تا 0/78 گزارش کرده اند که بیانگر همسانی درونی باالی مقیاس است. 
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ضریب آلفای کرونباخ این پرســش نامه در پژوهش الوئوس)1997(، برای خرده مقیاس قربانی شدن 
زورگویی 0/86گزارش شده است که نشان از همسانی درونی خوب آزمون دارد )رضاپور و همکاران، 

1392(. ضریب آلفای کرونباِخ پژوهِش حاضر 0/78 بود. 
د( معرفی برنامۀ  مداخله ای: سرفصل جلسات آموزش ابراز وجود بر اساس کتاب های محمدخانی 
)1383 و 1390(، و معتمدین و عبادی )1392( تنظیم شــد. گروه آزمایش به مدت دوازده جلسۀ 
60 تا 75 دقیقه ای آموزش دیدند و گروه کنترل هیچ آموزشی دریافت نکرد. شرح مختصر جلسات 

در جدول 1 آمده است. 
مداخله گر دانشجوی دکتری روان شناسی تربیتی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان تبریز و فارغ التحصیل 
کارشناسی ارشد رشتۀ روان شناسی تربیتی و کارشناسی مشاوره از دانشگاه عالمه طباطبایی تهران بود 
که مشاور مراکز مشاوره و آموزشگاه های سطح شهر مریوان است. این پژوهش نیز استخراج شده از رسالۀ 

دکتری ایشان است.

 جدول 1.   برنامۀ  مداخلۀ آموزش ابراز وجود به تفکیک جلسه ها                                                                                                                                  

تکلیفمحتوا اهدافجلسه

آشــنایی با اعضای گروه، بیان اهداف و تبیین مفهوم معارفهاول
ابراز وجود

تدوین قوانین گروه

آشنایی با سبک های دوم
ارتباطی

توضیح و مقایســه ســبک های رفتــاری منفعالنه، 
پرخاشگرانه و جرئتمندانه

تعیین و بررسی سبک 
رفتاری غالب

تهیۀ فهرست حقوق افراد بیان حقوق و مسئولیت های افراد برای ابراز وجودآشنایی با حق وحقوقسوم
در محیط های مختلف

آشناشدن با شیوۀ بازسازی چهارم
شناختی

آمــوزش یکی از شــیوه های ابراز وجود )بازســازی 
شناختی(

تهیۀ کاربرگ نمونۀ 
 رفتارهای جرئت ورزانه

شناخت پیامدهای ابراز پنجم
وجود  نکردن

ایفای نقش در موقعیت های نیازمند رفتار جرئت ورزانه، 
بحث پیامدهای سبک رفتاری غیرجرئت ورزانه و منفعالنه

ایفای نقش جرئت ورزانه در 
موقعیت های فرضی

زبــان غیرکالمــی و ارتباط آن با ابــراز وجود، نحوۀ شناخت روابط غیرکالمیششم
استفاده از آن

تمرین زبان غیرکالمی

نحوۀ ابراز احساســات منفی خــود و نحوۀ برخورد با آشنایی با احساسات منفیهفتم
تحقیرهای کالمی و غیرکالمی

ارائۀ تکلیف دربارۀ پاسخ به 
تحقیرها
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تکلیفمحتوا اهدافجلسه

تمرین نه گفتنتوان شروع و ادامۀ رابطۀ اجتماعیآموزِش نه   گفتنهشتم

شناخت شیوه  های رفتار نهم
جرئتمندانه

تمرین تکنیک صفحۀ توضیح تکنیک های صفحۀ خط خورده و خلع سالح
خط خورده و خلع سالح

رد تقاضاهای نامعقول دیگران، آموزش اصالح باورها، شناسایی موانع ابراز وجوددهم
عقاید و انتظارات

تمرین روِی شناسایی باورها

توضیح تکنیک های اســتفاده از کمترین پاسخ مؤثر، آشنایی با احساسات مثبتیازدهم
جرئت ورزی افزاینده و به شوخی انداختن

تهیۀ کاربرگ ابراز احساسات 
مثبت

مــرور و جمع بنــدی و ارائــۀ خالصــه ای از مطالب جمع بندی مطالبدوازدهم
مطرح شده، اجرای پس آزمون

تمرین تکنیک ها

 یافته ها
بــرای تجزیه وتحلیل آماری داده ها ابتدا از آمار توصیفی و ســپس از تحلیل کوواریانِس تک متغیره 
اســتفاده شــد. قبل از تحلیِل داده ها، پیش فرض های آزمون بررسی شــد. نتایج آزمون کولموگروف - 
اســمیرنف نشان داد که توزیع نمرات متغیرهای وابســته نرماالند. بنابراین با توجه به سطح معنی داری 
آزمون کولموگروف - اســمیرنف، که نتایج آن در جدول 2 آمده اســت، فرض به هنجاری توزیع نمرات 

متغیر در جامعۀ موردنظر پژوهش تأیید شد.

 جدول ۲.   نتایج آزمون کولموگروف - اسمیرنف برای بررسی نرمال بودن توزیع متغیرها                                                                                                                                  

معنی داریآماره )Z- KS(گروهمتغیر

سازگاری اجتماعی
۰/11۰/۲۰۰آزمایش

۰/14۰/۱۶۸کنترل

تابتاب  آوری تحصیلی
۰/14۰/۱۳۶آزمایش

۰/13۰/۱۸۴کنترل

مطابق جدول2، بررسی پیش فرض آمارۀ Z کولموگروف - اسمیرنف متغیر های سازگاری اجتماعی و 
.)P تاب آوری تحصیلی بیانگر برقراری شرط توزیع نرمال نمره ها در دو گروه آزمایش و کنترل بود )0/05˃ 

 جدول 1.   )ادامه( 
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 جدول 3.   آماره های توصیفی نمرات پیش آزمون- پس آزمون متغیرهای سازگاری اجتماعی و تاب آوری تحصیلی                                                                                                                                  

انحراف معیارمیانگینگروهمتغیر

سازگاری اجتماعی

آزمایش
16/42/34پیش آزمون

12/732/42پس آزمون

کنترل
17/702/02پیش آزمون

17/802/56پس آزمون

تاب آوری تحصیلی

آزمایش
100/2617/34پیش آزمون

106/9713/95پس آزمون

کنترل
102/4613/31پیش آزمون

102/9714/13پس آزمون

در جــدول 3 میانگین و انحراف معیار نمرۀ ســازگاری اجتماعی و تاب آوری تحصیلی در گروه های 
آزمایش و کنترل در مرحله های پیش آزمون و پس آزمون گزارش شده است.

برای بررســی اثربخشی بستۀ آموزشــی ابراز وجود در متغیرهای ســازگاری اجتماعی و تاب آوری 
تحصیلــی دانش آموزاِن قربانی قلدری در مرحلۀ پس آزمون از تحلیل کوواریانس تک متغیری اســتفاده 
شــد. قبل از انجام دادن تحلیل، مفروضۀ همگنی شیب ها بررسی شد که نشان می داد مفروضۀ همگنی 
شــیب های رگرسیون برای اجرای تحلیل کوواریانس برقرار است. همچنین نتایج بررسی نمایان ساخت 
که تعامل میان گروه و پیش آزمون ازنظر آماری معنی دار نبود و نتایج آزمون نمرات سازگاری اجتماعی 
)P˃ 0/05 ،df =1 ،F =3/75( و تاب آوری تحصیلی )P˃ 0/05 ،df =1 ،F =2/41( نشان دهندۀ تعامل 
غیرمعنی دار بود و همگنی شــیب های رگرســیون در گروه ها را آشکار می کرد. برای بررسی پیش فرض 
همگنی واریانس ها از آزمون لون اســتفاده شــد. با توجه به نتایج بررســی، آمارۀ لون برای متغیر های 
سازگاری اجتماعی و تاب آوری تحصیلی معنادار نبود )P˃ 0/05(. بنابراین پیش فرض استفاده از آزمون 
تحلیل کوواریانس رعایت شــده است، یعنی گروه های آزمایش و کنترل قبل از اعمال مداخلۀ آزمایشی 
)در مرحلۀ پیش آزمون( ازنظر واریانس همگن بودند. درنتیجه، برای بررســی فرضیه ها شروط استفاده از 

تحلیل کوواریانس رعایت شده است و می توان از آن استفاده کرد. 
در جدول 4 نتایج مربوط به تحلیل کوواریانس تأثیر آموزش ابراز وجود در میزان سازگاری اجتماعی 

و تاب آوری تحصیلی دانش آموزان قربانی قلدری گزارش شده است.
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 جدول 4.   نتایج تحلیل کوواریانس نمرات سازگاری اجتماعی و تاب آوری تحصیلی                                                                                                                                  

مجموع منبع اثرمتغیر
میانگین درجۀ آزادیمجذورات

اندازۀ اثرمقدار pمقدار. fمجذورات

سازگاری 
اجتماعی

39/28139/286/970/0110/11پیش آزمون

288128851/080/0010/47 گروه 

---321/39575/64خطا

تاب آوری 
تحصیلی

000/36 /4173/914173/932/740پیش آزمون

406/331406/333/190/0810/053گروه 

---7266/0457127/47خطا

نتایج  جدول 4 نشان می دهد میان نمرات گروه آزمایش و کنترل ازلحاظ متغیر سازگاری اجتماعی، بعد 
از حذف اثر پیش آزمون، تفاوت معناداری وجود دارد )P˃0/05 ،F=51/08( و اجرای آموزش ابراز وجود در 
افزایش ســازگاری اجتماعی جامعۀ هدف تأثیر معناداری داشته است. میزاِن تأثیر حدود 0/47 بوده است، 
یعنی 0/47 واریانس پس آزمون مربوط به مداخلۀ آموزشی بوده است. توان آزمون نیز در نهایِت خود، یعنی 

1، است که نشان می دهد احتمال رد فرضیۀ صحیح مقابل )خطای نوع دوم( برابر با صفر است. 
دربــارۀ متغیر تــاب آوری تحصیلی، مطابق با جدول 4، پس از تعدیل نمــرات پیش آزمون میان دو 
گــروه آزمایش و کنترل، تفــاوت معنی داری وجود نداشــت )P˃0/05 ،F=3/19(. بنابراین فرض صفر 
مبنی بر نبود تفاوت میان دو گروه پذیرفته می شود. به عبارتی آموزش ابراز وجود بر تاب آوری تحصیلی 
دانش آموزان قربانی پدیدۀ قلدری تأثیری نداشــته است و دانش آموزان دو گروه آزمایش و کنترل ازنظر 

متغیر تاب آوری تحصیلی، پس از اجرای متغیر کاربندی، باهم تفاوتی نداشتند.

 بحث و نتیجه گیری 
هدف پژوهش حاضر تعیین میزان اثربخشــی مداخلۀ  برنامۀ آموزشی مبتنی بر 
ابراز وجود در ســازگاری اجتماعی و تاب آوری تحصیلی دانش آموزان پســر قربانی 
پدیدۀ  قلدری بود. نتایج پژوهش نشان داد که آموزش ابراز وجود در افزایش سازگاری 
اجتماعی دانش آموزان قربانی قلدری مؤثر بوده، اما بر تاب آوری تحصیلی آنان تأثیری 
نداشــته اســت. نتایج پژوهش در بررسی فرضیۀ 1 نشــان داد که میانگین های دو 
گروِه آزمایش و کنترل در مؤلفۀ ســازگاری اجتماعی تفاوت معنی داری وجود دارد. 
بر اســاس یافته های این پژوهش، مشــخص شــد که آموزش ابراز وجود، سازگاری 
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اجتماعی دانش آموزان را افزایش داده است. یافته ها ازلحاظ مبانی نظری با تلویحات 
نظریه ها و یافته های پژوهش های پژوهشگرانی ازجمله عمیدنیا و همکاران )1389(، 

و آوشار و آلکایا )2017( همخوانی دارد. 
در تبیین این یافته می توان اظهار داشــت کودکان مدرسه ای که قربانی قلدری 
می شوند تمایل فراوانی به درون گرایی دارند، عزت نفسشان کم است و دربارۀ خودشان 
و جایگاهشــان دیدگاه منفی دارند. آن ها غالباً بدون تحریک کردن افراد قلدر هدف 
حمالت پرخاشــگرانۀ قلدرها قرار می گیرند و در بیشــتر مواقع قادر به محافظت از 
خود در برابر قلدری نیســتند. قربانیان در محیط مدرسه معموالً تنها هستند. آن ها 
به هیچ کدام از شــبکه های اجتماعِی مرتبط با همساالنشــان تعلق ندارند. همۀ این 
نواقــص در رفتارهای اجتماعی، قربانیان را در معرض ابتال به اختالالت روانی و رنج 
حاصل از زورگویی قرار می دهد )فلیپه و همکاران، 2011(. آموزش ابراز وجود برای 
حل مؤثر مشکالت دورۀ نوجوانی که مسئولیت های شخصی و اجتماعی آنان افزایش 
می یابد بسیار مهم است. در تبیین این یافته  می توان اظهار داشت که ارتقای سطح 
توانمندی های شــخصیتی و مهارت های زندگی، تغییر و اصالح ســبک های زندگی 
غیرمفید و گاه مخرب می تواند باعث تغییرات مشخصی در زندگی و روابط میان فردی 
شــود. یک راه حل برای قلدری همســاالن، آموزش افراد در استفاده از ظرفیت های 

رفتاری مناسْب ماننِد ابراز وجود است )بوکت و همکاران، 2016(. 
 مداخله و برنامۀ آموزشِی ابراز وجود با کمک به آزمودنی ها در استفاده از سبک 
ارتباطی جرئتمندانه به جای ســبک منفعالنه، توجه به ارتباطات غیرکالمی و تأثیر 
رفتار و زبان غیرکالمی در برخورد با همساالن و سایر افراد، به کارگیری تکنیک های 
خاص جرئتمندی از قبیل خلع سالح، صفحۀ خط خورده و دیگر تکنیک های آموزش 
داده شــده، آموزش مهارت و توانایی »نه گفتن«، شیوه های صحیح ارتباطی قربانیان 
قلدری را ارتقا می بخشــد و سازگارشــدن با ســایر دانش آموزان را ممکن می سازد. 
بــه عبارتی با آموزش این برنامه، دانش آموزان توانســتند احساســات و عقاید خود 
را ابراز کنند، ســازگاری اجتماعی بیشــتری از خود نشان دهند و همچنین مانع از 

سوءاستفاده کردن دیگران از خود  شوند. 
در این پژوهش بخشی از سؤال های پژوهشی به بررسی و تعیین میزان اثربخشی 
مداخلۀ  برنامۀ آموزشــی مبتنی بر ابراز وجود در تاب آوری تحصیلی دانش آموزان پسر 
قربانی پدیدۀ قلدری پرداخت. پژوهشــگراْن مطالعاتی در این زمینه و بررسی پیشینۀ 
پژوهش داشــتند. پژوهشی که مستقیماً به بررسی اثربخشی آموزش ابراز وجود روی 
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تاب آوری تحصیلی پرداخته باشد، یافت نشد. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که گروه 
آزمایش با گروه کنترل ازنظر میزان تاب آوری تحصیلی تفاوتی نداشــتند، یعنی بستۀ 
آموزشی نتوانسته است تاب آوری تحصیلی دانش آموزان را ارتقا دهد. در تبیین می توان 
گفت ابراز وجود مهارتی اســت که به برقــراری روابط بهتر، گرفتن حق وحقوق خود، 
ابراز عواطف و احساسات، نه گفتن و رد درخواست های نامعقول دیگران منجر می شود؛ 
اما شــاید توان ارتقای تاب آوری تحصیلی را حداقل در این پژوهش نداشــته باشــد. 
پژوهش  )رحیمیان بوگر و اصغرنژاد، 1387( نشــان دهندۀ وجود رابطۀ مثبِت معنادار 
میان تاب آوری و سرســختی روان شناختی اســت. برای افزایش تاب آوری تحصیلی 
دانش آموزان الزم اســت سرسختی روان شناختی و مؤلفه های آن یعنی تعهد، کنترل 
و مبارزه جویــی را هدف قرار داد. مطابق یافته های آگاسیســتی و همکاران )2018(، 
شانس تاب آوری تحصیلی دانش آموزان شکست خورده و ناموفق در هر نظام آموزشی 
بسیار متفاوت است و چنین تنوعی مربوط به مدرسه ای است که این گونه دانش آموزان 
در آن تحصیل می کنند. بنابراین می توان گفت تاب آوری تحصیلی به شدت تحت تأثیر 
عامل های محیطی و ازجمله فضای مدرسه و میزان فرصت یادگیری است. ابراز وجود 
ویژگِی شخصی و شخصیتی است که مربوط به خود فرد و دانش آموز است. برای ایجاد 
و تقویت تاب آوری تحصیلی باید روی شایســتگی، مهارت های تحصیلی، سرسختی، 

روان شناختی، فضای مدرسه، عوامل محیطی و خانوادگی متمرکز شد.
نبود امکان طراحی و ارائۀ برنامۀ آموزشــی برای گروه کنترل از محدودیت های 
پژوهــش بود، یعنی برای گروه کنتــرل هم زمان با گروهِ آزمایش برنامۀ آموزشــی 
دیگری غیر از مداخله و برنامۀ آموزشــِی ابراز وجود ارائه نشــد. پیشــنهاد می شود 
در پژوهش هــای بعدی از هر دو جنس دختر و پســر و دیگــر دوره های تحصیلی 
ابتدایی و متوسطۀ دوم استفاده شود تا ازطریق به کارگیری گروه های متفاوت قابلیت 
تعمیم پذیری نتایج افزایش یابد. پیشنهاد می شود عالوه بر استفاده از پرسش نامه های 
خودســنجی و عوامل اجرایی و مشاوران مدارس، برای اطمینان بیشتر از شناسایی 
دقیق تر قربانیان قلدری در مدرســه، ارزیابی همساالن نیز در انتخاب افراد گنجانده 
شــود. همچنین پیشنهاد می شــود در پژوهش های بعدی برای دانش آموزان قربانی 
گروه کنترل جلسات آموزشی نامرتبط با ابراز وجود، مثل سواد رسانه ای، مهارت های 
رایانه ای و هدایت تحصیلی اجرا شود. درنهایت پیشنهاد می شود در پژوهش های آتی 
برای بررسی میزان ماندگاری تأثیر آموزش برنامۀ  ابراز وجود در متغیرهای وابسته و 

اطمینان از پایداری در طول زمان مرحلۀ پیگیری نیز مدنظر قرار گیرد.
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