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اثربخشی آموزش حل مسئلة اجتماعی 
بر کاهش قربانی شدن 

دانش آموزان قربانی قلدری
منصور بیرامی*       تورج هاشمی**       میرمحمود میرنسب***          لیال کلیایی****

ازآنجاکه ناتوانی در مهارت حل مسئلة اجتماعی در دانش آموزان قربانی قلدری یکی از عوامل 
تشدید و تداوم قربانی شدن این گونه افراد است، هدف این پژوهش آموزش حل مسئلة اجتماعی و 

تعیین میزان اثربخشی آن بر کاهش قربانی شدن این دانش آموزان بود.
این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون و گروه گواه بود. جامعة آماری 
مورد مطالعه یکی از دبیرســتان های دخترانه دورة اول شــهر تبریز در سال تحصیلی 96-95 بود 
که به صورت تصادفی از بین مدارس نواحی پنج گانة تبریز انتخاب شــد و نمونة آماری نیز شامل 30 
دانش آموز قربانی قلدری بود که به روش خوشه ای تصادفی در چند مرحله انتخاب و به شیوة تصادفی 
در دو گروه 15 نفری آزمایش و گواه گمارده شدند. گروه آزمایش طی 8 جلسه تحت آموزش برنامة حل 
مسئلة اجتماعی قرار گرفت. برای جمع آوری داده ها از مقیاس قربانی قلدری کالیفرنیا استفاده شد. 
داده ها به وسیلة SPSS 16 با روش تحلیل کوواریانس مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. یافته های حاصل 
از این پژوهش نشان داد، آموزش حل مسئلة اجتماعی بر کاهش رفتار قربانی شدن دانش آموزان قربانی 
قلدری، تأثیر معناداری داشته است )f=93/74 ،df=)1/31 ،47/32(, p >0/001 , ŋ =0/73(. ازآنجاکه 
نتایج، بیان گر اثربخشی آموزش حل مسئلة اجتماعی بر کاهش قربانی شدن دانش آموزان بود. پیشنهاد 
می شود که این برنامه به عنوان بخشی از دوره های آموزش ضمن خدمت متولیان درگیر با دانش آموزان، 

جهت ارتقای مهارت های مقابله ای دانش آموزان قربانی قلدری قرار گیرد.
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مقدمه
يکی از مهم ترين مشکالت مراکز آموزشی که امروزه در تحقیقات به طورجدی مورد توجه قرار گرفته، 
پديده قلدری است )هنگ، لی وگاربارينو1، 2014(. مطالعات مختلف، حاکی از شیوع قلدری در مدارس 
و درگیری دانش آموزان با اين پديده اســت )نانسل و همکاران2، 2001 و کوک کینوس و کیپ ريتسی3، 
2012(. قلدری پديده ای ناآشــنا نیســت و با تاريخ پیدايش مدارس در هم آمیخته است، برای نسل های 
متمادی، دانش آموزان عادت به آزار رساندن به همساالن و همکالسان خود داشته اند )پاپانیکولوس، چات 
زيکوزما وکلیو4، 2011(. طبق نظريه سلسله مراتب نیازهای مازلو )1970( پس از ارضای نیازهای جسمانی، 
نیازهای مربوط به احســاس امنیت، عدم نگرانی خاطر و محیطــی امن و به دور از تهديد و خطر، جای 
نیازهای قبلی را می گیرند. اين مهم است که دانش آموزان در محیط مدرسه احساس آرامش کنند و از عوامل 
تهديدآمیز به دور باشــند تا بتوانند به يادگیری بپردازند )به نقل از سیف، 1389(. جلوگیری از اضطراب 
و اســترس دانش آموزان در کالس درس ضروری اســت. شواهد تجربی در دهه های اخیر تأيید کرده اند 
که پديده قربانی شــدن توسط همساالن يک مشکل مهم و درخور توجه از نظر پژوهش و مداخله است 
)ويسکانتی، لد و کلیفورد5، 2013(. مطالعه اين پديده، به صورت علمی با پژوهش های الويوس6 در سال 
1980 شروع شد. قلدری به عنوان رفتارهای پرخاشگرانه، مکرر و عمدی تعريف شده است که اين رفتارها 

توسط فرد قلدر در برابر همساالن ضعیف تر اعمال می شود )الويوس، 1994(.
 وقتی قلدری رخ می دهد عده ای آســیب می بینند که از آن ها با برچسب قربانی7 قلدری ياد می شود. 
رفتارهايی که برخی از کودکان به دلیل مورد هدف قرارگرفتن رفتارهای پرخاشگرانه ديگر کودکان، تجربه 
می کنند، قربانی شــدن نامیده می شــود و اين نقش يکی از نتايج روابط نامطلوب است )فاکس و بالتون8، 
2003(. مطالعات زيادی اثرات منفی روان شناختی، اجتماعی و تحصیلی قربانی شدن دانش آموزان توسط 
همساالن را تأيید کرده اند )هايمل و سوئرر9، 2015؛ فلیکس، فورالنگ و آستین10، 2009( که از آن جمله 
به مشکالت مدرسه )هارتلی، باومن، نیکســون و داويس11، 2015؛ الد، کوچندرفر و کولمان12، 1997(، 
مدرسه گريزی )هاتزل و پی نی13، 2012؛ ويد14، 2007( و مشکالت اجتماعی نظیر طرد از طرف همساالن 
)برايان، سايلسن وويسینک15، 2010( می توان اشاره کرد. هم چنین قربانیان معموالً دارای مشکالت درونی 
ســازی شده )مانند اضطراب، افسردگی(، ســطوح پايین عزت نفس، کفايت اجتماعی )ويلفورد، بولتون، 
نوالند، لیتل، کارنا و ســال میوالی16، 2012( و خودکارآمدی )کوک کینوس و کیپريتسی، 2012( هستند. 
خطر افزايش قربانی شــدن با داشتن دوستان کمتر، طرد شدن توسط همساالن، وابسته بودن به ديگران، يا 
داشــتن مهارت های اجتماعی ضعیف نیز مرتبط است )رز کراســنور17، 1997( و اين دانش آموزان بیشتر 
در خطر مشــکالت مربوط به سالمت جسمانی و عاطفی قرار دارند )نارايانان و بتس18، 2014(. يکی از 
مهم ترين عوامل پیش بینی کننده احتمال قربانی شــدن فرد در آينده، واکنش فرد قربانی در پاسخ به فرايند 
قلدری می باشد )سوکول، بوسی و راپی19، 2015(. بنابراين لزوم آگاه سازی آن ها در رابطه با اتخاذ واکنش 

مناسب در مقابل قلدری و استفاده از روش هايی جهت بهبود روابط آنان با همساالن حائز اهمیت است.
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از ديدگاه شــناختی- اجتماعی، افراد قربانی فاقد مهارت هــای اجتماعی الزم جهت برقراری روابط 
مثبت با همساالن می باشند، بنابراين در مواجهه با مسائل اجتماعی واکنش مناسبی از خود نشان نمی دهند 
)اسپیالج والو20، 2012(. يکی از مهارت های اساسی اجتماعی در نوجوانان به منظور مقابله مؤثر با مسائل، 

حل مسئلة اجتماعی است )لیوتنر، فلیچر، ورت، گريف و فانک21، 2012(.
حل مسئلة اجتماعی اشاره به فرايندی دارد که در آن، افراد سعی می کنند تا روش های مقابله ای مؤثری 
را جهت رويارويی با مسائل استرس زايی که در زندگی روزمره خود با آن مواجه اند، کشف کنند و به کار 
بندند )ديزورال و نزو22، 1982(. حل مسئلة اجتماعی، نوعی تعامل مؤثر با تکالیف پويای محیطی است و 
فرد تنها در صورتی می تواند با محیط خود تنظیم شود که بتواند اطالعات حاصل از محیط را در يک بازه 
زمانی مشخص، به طور موفقیت آمیزی تحلیل نموده و يکپارچه سازد )مینر، گريف، گیدون و ريکارد23 ، 
2016(. حل مسئلة اجتماعی نوعی سازه شناختی- رفتاری است که شامل جهت گیری مسئله و سبک های 
حل مسئله می باشد. منظور از جهت گیری مسئله، ارزيابی ها، احساسات و باورهای عمومی فرد در مورد 
توانمندی اش جهت مواجهه با موقعیت های استرس زا ست که می تواند به دو صورت جهت گیری منفی 
به مســئله و جهت گیری مثبت به مسئله باشد. ســبک های حل مسئله نیز شامل کاربست مجموعه ای از 
فعالیت های شناختی- رفتاری در طول فرايند حل مسئله است که هدف آن يافتن راه حل های مؤثر برای 
مسئله مربوطه است. سبک های حل مسئله شامل سه سبک اجتنابی، تکانشی و منطقی است )سیلويا، واک، 
جرف، اندريو، هرمن وچری24، 2015(. حل مسئله زمانی اتفاق می افتد که راهبردهای تعريف و فرمول بندی 
مسئله، تولید راه حل های مختلف، تصمیم گیری، اجرای راه حل و تثبیت نمودن آن به کار برده شود )ديزورال، 
چانگ و سانا25، 2003(. از جمله مدل هايی که از نظريه شناختی- اجتماعی نشئت گرفته و رفتار قربانی شدن 

را توضیح می دهد، مدل های حل مسئلة اجتماعی است )ديزورال و نزو، 1982(.
شواهد تجربی نشان داده  که اگر حل مسائل اجتماعی به طور موفقیت آمیزی انجام گیرد، نوجوان استرس 
و پرخاشــگری کمتری را در روابط بین فردی تجربه خواهد نمود )جو، ژانگ و دنگ26، 2015(. اين در 
حالی است که چنانچه حل مسئله به طور موفقیت آمیزی انجام نشود، پیامدهايی همچون خودکشی )هیرچ، 
چانگ و جگلیک27، 2012؛ سیلويا و همکاران، 2015(، افسردگی )بکر، جیکوب، رينک، سیلويا و مارچ28، 
2010(، اختالالت شــخصیتی )مک موران، نزو، مورگان و بوگرا29، 2012( و ارتکاب رفتارهای پرخطر 
)مرکز کنترل و پیشگیری بیماری ها30، 2014( را در آينده برای نوجوان، به همراه خواهد داشت. نتايج يک 
پژوهش اخیر نشان داد که آموزش مهارت های اجتماعی منجر به کاهش رفتارهای قلدری و قربانی شدن در 
افراد گرديده است )اسپیالج و الو31، 2012؛ اسپیالج و هالت32، 2013(. به عالوه در اين پژوهش ها وجود 
نقص در حل مســئلة اجتماعی در افراد قربانی ديده شده اســت )دنیز و ارسوی33، 2016؛ ناوارو، يوبرو، 
الراناگا ومارتینز34، 2012؛ کیم، بويسه، کوه ولونتال35، 2009(. عدم تمايل فرد قربانی به صحبت در رابطه 
با مشکل، انکار نمودن مشکل و يا اجتناب از مواجهه با آن، بخشی از نشانه های مقابله منفی با استرس و 
يا همان کاربرد سبک های ناکارآمد حل مسائل اجتماعی در برخورد با مشکل می باشد )کسیدی36، 2009(. 
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البته در مجموع در پژوهش هايی که تاکنون در اين زمینه انجام شده است، نتايج کاماًل همسانی در رابطه با 
کاهش قلدری و قربانی شدن دانش آموزان گزارش نشده است )کسیدی، 2009؛ کريستی37، 2012(.

در داخل کشور نیز نتايج پژوهش های بیرامی، هاشمی، بدری و دبیری )1395(، کاشانی وحید، افروز، 
شکوهی يکتا، خرازی و غباری بناب )1395(، شیری، ولی پور و مظاهری )1392(،  نادری، پاشاو مکوندی 
)1386(، مرادی، اعتمادی و نعیم آبادی )1389( و احدی، میرزايی، نريمانی و ابوالقاســمی )1388( نشان 
داد آموزش مهارت های اجتماعی از جمله حل مسئلة اجتماعی بر بهبود نگرش، جرئت مندی، مديريت 
اســترس، خودکارآمدی، تنظیم هیجان، کاهش خشــونت و ابراز وجود دانش آموزان مؤثر بوده و رفتار 

قربانی شدن دانش آموزان را کاهش داده است.
با وجود اهمیتی که توانمندسازی دانش آموزان از نظر مهارت های اجتماعی دارد، اين مهارت ها به صورت 
مدون و سازمان يافته در برنامه های آموزشی دانش آموزان ديده نمی شود. در اين پژوهش با بررسی مدل های 
مختلف حل مسئلة اجتماعی و حل مسئلة خالق و استفاده از مؤلفه های کلیدی آن ها برنامة جديد آموزش 

حل مسئلة اجتماعی تهیه گرديد. اهداف اين برنامه آموزشی به شرح زير بود:
1. فرد بتواند مسائل گوناگون خود را شناسایی کند.

2. کمک به فرد تا بتواند از روش منظمی برای غلبه بر مسائل جاری و روزمره زندگی استفاده کند.
3. کمک به فرد تا بتواند منابع و امکاناتی )فردی، خانوادگی و اجتماعی( را که در اختیار دارد شناسایی 

کند و از آن ها در جهت حل مسائل خود بهره بگیرد )مشارکت گروهی(.
4. احساس کنترل بر شرایط و موقعیت در فرد ایجاد کند.

5. توانمندتر کردن فرد در حل مسائلی که در آینده با آن ها روبه رو خواهد شد.
6. نگرش مثبت در توانایی حل مسائل در فرد ایجاد کند.

با توجه به وجود نتايج ناهمسان در تحقیقات گذشته و همچنین وجود خأل پژوهشی در اين حوزه، 
انجام اين پژوهش به منظور ارائة يک برنامة آموزشی اثربخش برای دانش آموزان قربانی قلدری ضرورت 
می يابد. يافته های احتمالی پژوهش حاضر عالوه بر پر کردن خأل پژوهشــی موجود و پاســخگويی به 
فرضیه های تحقیق؛ با ارائة يک برنامة آموزشــی جديد در جهت حل مســئلة اجتماعی می تواند کاربرد 

پیشگیرانه و مداخله ای برای کاهش پیامدهای منفی ناشی از قربانی شدن داشته باشد.

روش پژوهش
با توجه به اينکه هدف پژوهش حاضر، تعیین اثربخشــی آموزش حل مســئلة اجتماعی بر کاهش 
قربانی شدن دانش آموزان قربانی قلدری بود، روش پژوهش را نیمه آزمايشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون 

و گروه گواه انتخاب کرديم.
 جامعة آماری اين پژوهش شامل دانش آموزان يکی از دبیرستان های دخترانه دورة اول شهر تبريز بود 
که گروهی از آنها به صورت تصادفی از بین مدارس نواحی پنج گانه آموزش وپرورش شهر تبريز در سال 
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تحصیلی 96-95 انتخاب شدند. نمونه نهايی مورد مطالعه در اين پژوهش برای هر گروه 15 نفر )جمعاً 30 
نفر( در نظر گرفته شد. سپس تمامی دانش آموزان مدرسه منتخب که 330 نفر )102 نفر کالس هفتم، 100 
نفر کالس هشتم و 128 نفر کالس نهم( بودند به مقیاس قربانی قلدری کالیفرنیا پاسخ دادند و از میان آن ها 
30 نفر که باالترين نمرات را کسب کرده بودند به صورت تصادفی در دو گروه آزمايش )15 نفر( و گواه 
)15 نفر( گمارده شدند. 15 نفر گروه آزمايش ترکیبی از )6 نفر کالس هفتم، 4 نفر کالس هشتم و 5 نفر 
کالس نهم( و 15 نفر گروه گواه ترکیبی از )6 نفر کالس هفتم، 6 نفر کالس هشتم و 3 نفر کالس نهم( 
بــود. در ضمن اطالعات کافی به آزمودنی ها در مورد پژوهش، از جمله محرمانه ماندن اطالعات آن ها و 
حق آزادی کامل برای شرکت آن ها داده شد. مالک هايی نیز برای ورود )داشتن سالمت ظاهری جسمانی 
و زندگی دانش آموز با هر دو والد( و خروج )غیبت دانش آموز در حداکثر 2 جلسه آموزشی( افراد به نمونه 

هدف در نظر گرفته شد.
گروه آزمايش طی 8 جلسه 90 دقیقه ای به مدت 4 هفته تحت آموزش برنامة حل مسئلة اجتماعی قرار 
گرفت. گروه گواه هیچ مداخله ای دريافت نکرد. سپس در پس آزمون مجدداً مقیاس قربانی قلدری کالیفرنیا 
روی دو گروه آزمايش و گواه اجرا گرديد. داده های حاصل، با آزمون تحلیل کوواريانس و به وسیلة نرم افزار 

آماری SPSS 16 مورد تحلیل قرار گرفت.

ابزار پژوهش
در اين پژوهش از پرســش نامه قربانی قلدری کالیفرنیا که توســط فلیکس، شارکی، گرين، فورالنگ 
وتانیگاوا 38 )2011(، به منظور سنجش قربانی قلدری شدن در دانش آموزان ساخته شده است به عنوان ابزار 
گردآوری اطالعات مربوط به پیش آزمون و پس آزمون اســتفاده شد. اين ابزار شکل های مختلف قربانی 
قلدری شــدن را بدون به کاربردن اصطالح قلدری و تعريف آن برای دانش آموزان مورد ســنجش قرار 
می دهد. اين مقیاس شامل 12 آيتم است که قربانی شدن، عدم توازن قدرت، مکان و زمان قربانی شدن را در 
ساعات مدرسه، و اينکه فرد قربانی شدن خود را با چه کسی در میان می گذارد مورد سنجش قرار می دهد. 
اين آيتم ها مربوط به اشــکال قربانی شدن است که دانش آموزان در مدرسه تجربه می کنند )مورد طعنه يا 
خطاب قرار گرفتن به شــکل آزارنده، شايعه پراکنی يا بدگويی پشت سر فرد، بیرون کردن فرد از گروه يا 
ناديده گرفتن او، ضربه، هل دادن يا از نظر فیزيکی فشار واردکردن و...(. از دانش آموزان خواسته می شود 
فراوانی هريک از اين تجارب را روی مقیاس لیکرت پنج درجه ای )هرگز= 0، يک بار در ماه گذشــته= 1، 
دو تا ســه بار در ماه گذشته= 2، يک بار در هفته گذشته= 3، چندبار در هفته گذشته= 4( مشخص کنند. 
دانش آموزان قربانی قلدری، افرادی هستند که دست کم يکی از رفتارهای قربانی شدن را در حداقل فراوانی، 
دو تا ســه بار در ماه، تجربه کرده اند و می توانند حداقل يکی از اشکال عدم توازن قدرت را نیز گزارش 
کنند. نمره کل قربانی شــدن نیز از طريق جمع نمره آيتم های رفتار قربانی شــدن محاسبه می شود. روايی 
هم زمان و پیش بین و پايايی اين مقیاس مناسب گزارش شده است )فلیکس و همکاران، 2011؛ آتیک39، 
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2013(. آتیــک و گونری40 )2012( ضريب پايايی مقیاس به روش بازآزمايی با فاصله دو هفته را 0/82 و 
روايی هم زمان اين پرســش نامه را از طريق همبستگی با پرسش نامه قلدری/قربانی الويس 0/73 گزارش 
کرده اند. در پژوهش حاضر روايی پیش بین اين مقیاس از طريق همبســتگی با آزمون رضايت از زندگی 
دانش آموزان 0/78- به دست آمد. همچنین ضريب پايايی آن به شیوه بازآزمايی به فاصله دو هفته 0/80 و 

ضريب آلفای کرونباخ 0/61 به دست آمد.

روش اجرا
در برنامة »حل مسئلة اجتماعی» از مدل های حل مسئلة اجتماعی ديزوريال و نزو )1982( و ديزوريال 
و شــیدی41 )1991(، ديزوريال ، چانگ و ســانا42 )2003(، حل مسئله هپنر43 )2004(، هويت44 )2006( و 
مدل های حل مسئلة خالق اوزبرن45 )1963، 1967(، پارنس46 )1967، 1976، 1977(، ايساکسن و ترفینگر47 
)1992(، ايساکسن و دوروال48 )1992(، ايساکسن، دوروال و ترفینگر )1994، 1998، 2000( استفاده شد. در 
ضمن جهت بررسی روايی، قبل از اجرا، ابتدا برنامه آموزشی به تأيید پنج تن از اساتید روان شناسی و علوم 
تربیتی دانشگاه تبريز رسید و پس از انجام اصالحات، در 8 جلسه 90 دقیقه ای به شرح زير به اجرا در آمد.

 جلسة اول: در اين جلسه، عالوه بر آشــنايی با دانش آموزان و برقراری ارتباط اولیه، در خصوص 
تعريف حل مسئلة اجتماعی، اهمیت آن و اهداف برنامه آموزشی حل مسئلة اجتماعی توضیحاتی ارائه 

شد. پیش آزمون ها نیز در اين جلسه به اجرا درآمد.
 جلسة دوم: هدف اين جلســه، ايجاد نگرش مثبت و حداکثر انگیزش در توانايی حل مسئله بود، 
اهمیت اين مرحله در جايگاه اولین گام در حل مســئله در ابعاد شناختی و هیجانی قابل توجه است 

بنابراين سعی شد با مثال های عینی جهت گیری مثبت به مسائل آموزش داده شود.
 جلسة سوم: در اين جلسه مباحثی در زمینه »مسئله يابی« شامل تشخیص و شناسايی مسئله، تعريف 
دقیق و همه جانبه مســئله مطرح شد. در واقع اين، شروع يک توالی منطقی برای حل مسئله است و 
به شروع فرآيند خالق کمک می کند. در اين مرحله روشی برای دقیق تر شدن و کاهش حیطه مسئله 

ارائه می شود.
 بدين صورت که از دانش آموز خواسته می شود به سؤاالت زير پاسخ دهد:

1. مسئله اصلی چیست؟ 
2. مسئله در چه زمانی شروع می شود؟ 

3. مسئله در کجا شکل می گیرد؟
4. چه کسانی در ايجاد اين مسئله نقش دارند؟
5. چرا اين مسئله برای من اتفاق افتاده است؟

6. آيا ويژگی های خاصی در من وجود دارد که باعث ايجاد مسئله شده است؟
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 جلسة چهارم: اين مرحلة »ايده پردازی« را آموزش می دهد. فراگیر در اين جلسه به يافتن راه حل های 
متعدد برای حل مسئله می پردازد. با استفاده از روش بارش فکری از دانش آموزان خواسته شد برای يک 

مسئله مطرح شده در جلسه هر راه حلی که به ذهنشان می رسد ثبت کنند.
 جلسة پنجم: ادامه مرحله ايده پردازی است، ازهر دانش آموز خواسته شد برای يک مسئلة شخصی با 
استفاده از چک لیست اوزبرن هر راه حلی که به ذهنش می رسد ثبت کند. در اين مرحله از وی خواسته 

شد منابع و امکاناتی )فردی، خانوادگی و اجتماعی( را که در اختیار دارد شناسايی کند.
 جلســة ششم: در اين جلسه نحوه ارزيابی راه حل ها به دانش آموزان آموزش داده شد. بدين منظور از 

»ماتريس ارزيابی ايده ها« استفاده شد.
 جلسة هفتم: در اين جلســه به دانش آموزان مرحلة »برنامه ريزی برای عمل« آموزش داده شد ؛يعنی 
چگونه راه حلی را که بیشــترين مزايا و کمترين معايب را داشــت اجرا کنند، در صورت موفقیت به 
خودشان پاداش دهند و در صورت عدم موفقیت مراحل قبلی را بازبینی کنند تا مشخص شود اشکال 

در کدام مرحله بوده است.
 جلسة هشتم: در اين جلسه طبق الگوی حل مسئله موقعیت هايی که دانش آموزان، در آن موقعیت ها، قربانی 
قلدری در مدرسه می شوند و نحوه مقابله با آن مطرح و تشريح شد و با روش ايفای نقش از دانش آموزان 
شد که به تعمیم الگوی حل مسئله در تمام مسائل زندگی بپردازند. پس آزمون نیز در اين مرحله اجرا شد.

یافته های پژوهش
جدول 1.   میانگین و انحراف استاندارد قربانیان قلدری در گروه های آزمایش و گواه                                                                          

پس آزمونپیش آزمون
انحراف استانداردمیانگینانحراف استانداردمیانگینتعداد

157/532/033/782/69آزمايش
157/872/117/742/23گواه
307/702/075/762/46کل

اطالعات جدول 1 میانگین و انحراف استاندارد گروه های آزمايش و گواه در پیش آزمون و پس آزمون 
قربانیان قلدری را نشان می دهد. بر اساس اين اطالعات میانگین میزان قربانی شدن در گروه آزمايش بعد 

از مداخله کاهش داشته است.

جدول 2.   آزمون لوین جهت بررسی همسانی واریانس ها در گروه های آزمایش و کنترل                                                                                 

Fدرجه آزادی درون گروهیدرجه آزادی بین گروهیمعناداری

0/2181280/031
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ازآنجاکه برای بررسی فرضیه پژوهش از طرح آزمايشی پیش آزمون-پس آزمون با گروه گواه استفاده 
شده است، لذا جهت تحلیل نتايج حاصله از روش تحلیل کوواريانس استفاده شد تا از اين طريق اثرات 
پیش آزمون به عنوان يک متغیر تصادفی کمکی کنترل شود. بنابراين دو مفروضه اساسی تحلیل کوواريانس 
يعنی همسانی واريانس ها و همگنی شیب های رگرسیون مورد بررسی قرار گرفتند. پیش فرض همسانی 

واريانس ها توسط آزمون لوين مورد بررسی قرار گرفت که نتايج حاصله در جدول 2 قابل مشاهده است.
همان گونه که نتايج جدول 2 نشان می دهد خطای واريانس گروه های مورد مطالعه همگن و برابر است 
چون مقدار F به دســت آمده برابر 0/031 است که در سطح p >0/05 معنادار نمی باشد. بنابراين مفروضه 

همسانی واريانس ها برقراراست.

جدول 3.   نتایج آزمون پیش فرض همگنی شیب رگرسیون                                                                                                              

درجه آزادیمیانگین مجذوراتFمعناداری

0/0752/134/121

دومین پیش فرض استفاده از روش کوواريانس، همگنی شیب های رگرسیون است که به وسیلة آزمون 
فرض همگنی شیب ها مورد بررسی قرار گرفت. نتايج آن در جدول 3 قابل مشاهده است.

نتايج جدول 3 نشان می دهد که F محاسبه شــده )2/13( در سطح p <0/05 معنادار نیست. بنابراين 
پیش فرض همگنی برقرار اســت. با توجه به اينکه پیش فرض های روش تحلیل کوواريانس تحقق يافته 

است. از اين روش برای تحلیل نتايج به دست آمده استفاده شده است.

جدول 4.  نتایج تحلیل کوواریانس تأثیر برنامه آموزشی حل مسئلة اجتماعی بر قربانی شدن دانش آموزان قربانی قلدری           

مجذور اتامعناداریFمیانگین مجذوراتدرجه آزادیمجموع مجذورات

908/321908/3293/740/0010/73گروه

6/14016/1400/630/430/018پیش آزمون

---339/12279/68خطا

----1399030کل

نتايج جدول 4 نشــان می دهد مقدار F محاسبه شــده در سطح p > 0/01 معنادار بوده است، بنابراين 
می توان نتیجه گرفت برنامه آموزشی حل مسئلة اجتماعی موجب کاهش قربانی شدن دانش آموزان قربانی 
قلدری در گروه آزمايش شــده است. میزان تأثیر حدود 0/73 بوده است يعنی 0/73 واريانس پس آزمون 

مربوط به مداخله آموزشی بوده است.
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بحث و نتیجه گیری
هدف اصلی اين پژوهش، طراحی و بررسی تأثیر آموزش برنامة حل مسئلة اجتماعی 
بر میزان قربانی شدن دانش آموزان قربانی قلدری بود. نتايج نشان داد که اين مداخله توانسته 
اســت به عنوان مداخله ای مؤثر موجب کاهش قربانی شدن دانش آموزان شود. يافته های 
پژوهش با نتايج پژوهش های )اسپیالج و الو، 2012(، هالت )2013(، کسیدی )2009(، 
)وولک، کمیلری، دان مارينی49، 2012(، ويتمن و گات دينر50، 2015( و نادری، پاشــا و 
مکوندی )1386( که نشان دادند اجرای مداخله های مناسب بر روی دانش آموزان قربانی 
قلــدری باعث افزايش مهارت ها و کاهش میزان قربانی شــدن آن ها می گردد، همخوانی 

دارد.
در تبییــن اين يافته می توان اظهار داشــت در پژوهش هــای متعدد وجود نقص در 
مهارت های اجتماعی در افراد قربانی ديده شــده اســت )دنیز و ارسوی، 2016؛ کیم و 
همکاران، 2003(. عدم تمايل فرد قربانی به صحبت در خصوص مشــکل، انکار نمودن 
مشــکل و يا اجتناب از مواجهه با آن، ناشــی از کاربرد سبک های ناکارآمد حل مسائل 
اجتماعی در برخورد با مشکل می باشد )کسیدی، 2009(. همچنین اين رفتارهای اجتنابی 
منجر به تداوم قربانی شــدن در فرد می گردد چراکه دانش آموز قربانی به واسطه رفتارهای 
اجتنابی دچار انزوا شــده، در فعالیت های گروهی شــرکت نمی کنــد و در طول زمان 
بیش ازپیش از ســوی گروه همساالن طرد می گردد )سوکول، بوسی و راپی51، 2016(. از 
ســوی ديگر به محض اينکه ادراک همساالن، مبنی بر ناتوانی فرد در تنظیم روابط شکل 
گرفــت، فرد در تله قربانی شــدن گرفتار می گردد به گونه ای که خارج شــدن از اين تله 
برای او تقريباً امکان ناپذير می شود؛ چراکه برخی از رفتارهای واکنشی که در فرد قربانی 
ديده می شود از جمله پريشانی و خشــم و ترس، برای خیل کثیری از افراد قلدر بسیار 

تقويت کننده است )ساندرز و فی52، 2004(.
با توجه به ويژگی های برنامة »حل مسئلة اجتماعی« که عبارت  است از: ايجاد نگرش 
مثبت و حداکثر انگیزش در فرد برای حل مســئله، تأکید بر نقش فعال و دخالت بیشتر 
فرد در فرايند حل مســئله، تقويت روحیه مشــارکت و کار گروهی، رشد خالقیت در 
فرد و گروه، افزايش توانمندی فرد در تعريف، چارچوب بندی و تنظیم مســئله، افزايش 
توانمندی فرد در تشــخیص فرصت ها، افزايش توانمندی فرد در ايده پردازی با آموزش 
اســتفاده از چک لیســت اوزبرن و بارش فکری، تأکید بر به تعويق انداختن قضاوت در 
مورد راه حل های مسائل، تأکید بر ممانعت از افتادن در دام تثبیت و گرايش ذهنی، افزايش 
توانمندی فرد در تجزيه وتحلیل راه حل ها53 با آموزش نحوه اســتفاده از ماتريس ارزيابی 
ايده ها، افزايش توانمندی فرد در مديريت شرايط غیرقابل پیش بینی، فرد قربانی در مواجهه 
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با قلدری با حداکثر انگیزش و احســاس کنترل وارد عمل می شود و تکنیک حل مسئلة 
اجتماعی را به کار می گیرد.

در تبیین اين يافته می توان گفت يکی از داليل کاهش میزان قربانی شــدن در نتیجه 
ارائه آموزش حل مسئلة اجتماعی ناشی از افزايش توانمندی های مربوط به مؤلفه شناختی 
حل مسئله اين دانش آموزان است. دانش آموزانی که مهارت بیشتری در پردازش شناختی 
مسئلة اجتماعی دارند با تشخیص دقیق مسئله در مذاکره با ديگران ماهرانه تر عمل می کنند 

و در نتیجه از قربانی شدن توسط همساالن اجتناب می کنند )وولک و همکاران، 2012(.
محتوای برنامه آموزشــی حل مســئلة اجتماعی با تأکید بر روحیه مشارکت و کار 
گروهی سبب شد افراد قربانی با بهبود مهارت های ارتباطی و دريافت پشتیبانی بیشتر از 
ســوی همساالن و حل بهتر تعارض ها کمتر قربانی شوند. به عبارت ديگر با آموزش اين 
برنامه مهارت های ارتباط بین فردی، رفتار و تعامالت اجتماعی، فنون محاوره و مذاکره 
و مهارت های کمک طلبی در افراد قربانی بهتر شــکل گرفته و منجر به گسترش شبکه 
حمايت اجتماعی و کاهش قربانی شدن آن ها می شود. طبق نظر ريتز54 )2012( و کسیدی 
)2009( ادراک يک شبکه حمايت اجتماعی منجر به کاهش اثرات منفی وقايع ناگوار و 
پراسترس می شــود. همچنین در برخی مواقع حمايت اجتماعی می تواند از قربانی شدن 

جلوگیری کند )تريسی، دسجاردين، بونی و لیدبیتر55، 2011(.
همچنین محتوای برنامة حل مسئلة اجتماعی با ايجاد نگرش مثبت و افزايش انگیزش 
فرد برای حل مسئله، باعث افزايش خودکارآمدی قربانیان گشته و ازآنجاکه خودکارآمدی، 
روش تعامل فرد با محیط اجتماعی و تنظیم اهداف را تعیین می کند )کاپرارا، 2004؛ به نقل از 
کوک کینوس و کیپريتسی، 2012( رفتار و تعامالت اجتماعی فرد بهتر شکل گرفته و همین 

منجر به گسترش شــبکه حمايت اجتماعی و کاهش احتمال قربانی شدن آن ها می شود.
با ارائه آموزش حل مسئلة اجتماعی، قربانیان توانستند بر ترس خود از موقعیت های 
مبهم غلبه کرده و با ايجاد اعتماد متقابل به رفتارهای مشارکتی و بهره گیری از فرصت ها 
اقدام کنند. به گونه ای که بعد از آموزش، روحیه مشارکتی و تمايل به کارهای گروهی در 

اين افراد تقويت گرديد.
رفتارهای مشارکتی نیز با کاهش قربانی شدن در افراد در ارتباط است. به عبارت ديگر 
افرادی که در فعالیت های اجتماعی مشــارکت بیشــتری دارند و بــا احتمال کمتری از 
روش های منفعالنه جهت حل مسائل استفاده می کنند، دارای مهارت های مقابله مؤثر با 
پیامدهای نامطلوب قلدری می باشند. همچنین از سالمت روان بیشتری برخوردار بوده و 
از قربانی شدن مجدد خود که منجر به تشديد تبعات قلدری می گردد، جلوگیری می کنند 

)يوکسل شاهین56، 2015(.
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 انجام اين پژوهش محدوديت هايی به همراه داشــت که در ذيل به آن ها اشاره شده 
است:

اســتفاده از ترکیب چند روش به طور هم زمان )اجرای پرســش نامه، ارزيابی توسط 
همساالن و متعاقب آن تأيید اين نتايج با مصاحبه توسط مشاوران مدرسه( می تواند اطمینان 
الزم را در شناســايی دقیق دانش آموزان قربانی قلدری فراهم ســازد. در پژوهش حاضر 
ارزيابی توســط همساالن با مخالفت مسئوالن مدرســه روبه رو شد. به همین دلیل برای 
شناسايی قربانیان قلدری صرفاً به نتیجه پرسش نامه و مصاحبه نیمه ساختاريافته با معاونان 
و معلمان مدرسه در مورد لیست اسامی غربال شده بسنده شد. البته استفاده از پرسش نامه 

های خودگزارشی، خود از محدوديت های پژوهشی محسوب می شود.
نظر به اينکه در ادبیات پژوهشی مربوط به زمینه قربانیان قلدری، بین دختران و پسران 
در تجربه اين پديده تفاوت هايی گزارش شــده است؛ در پژوهش حاضر متغیر جنسیت 
کنترل شــد و مطالعه صرفاً بر روی دختران قربانی صــورت گرفت. ازاين رو، در برنامه 
آموزشــی نیز از مثال هايی که دختران قربانی از تجارب قربانی شدنشــان بیان می کردند، 
استفاده شــده است. بنابراين برای اســتفاده از اين برنامه آموزشی در دانش آموزان پسر 

محدوديت وجود دارد.
به جهت محدوديتی که مدير مدرسه در ايجاد فرصت زمانی برای ارائه برنامه آموزشی 
مدنظر محقق داشت، موافقت کرد فقط زمان الزم برای ارائه آموزش اصلی را و نه بیشتر، 
به گــروه آزمايش در اختیار محقق قرار دهد. لذا امکان ارائه يک برنامه آموزشــی چند 
جلســه ای به گروه گواه )غیر از آموزش حل مسئلة اجتماعی و مؤلفه های آنکه به گروه 

آزمايش ارائه شد( فراهم نشد.
بــا توجه به اينکه در ادبیات موجود در زمینه قربانیــان قلدری، چندين نوع قربانی 
)به طــور مثال منفعل و تحريک آمیز( وجود دارد. در پژوهش حاضر انواع قربانیان مدنظر 
قرار نگرفتند و فقط دانش آموزانی که طبق مالک های پرسش نامه قربانی قلدری کالیفرنیا 
به عنوان قربانی شناخته شده و مورد تأيید معاونان و معلمان بودند، صرف نظر از نوعشان، 

وارد نمونه پژوهش شدند.
به جهت محدوديتی که مدير مدرسه در ايجاد فرصت زمانی برای پژوهشگر فراهم 

آورد امکان اجرای مرحله پیگیری جهت بررسی میزان پايداری نتايج حاصله فراهم نشد.

پیشنهادهای پژوهشی
پیشــنهاد می شود در پژوهش های آتی متناسب با طرح های مورد نظر هر پژوهش و 
زمان بندی های مورد نیاز آن ها، برای اطمینان از شناسايی دقیق قربانیان قلدری در مدرسه 
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از ارزيابی همساالن در مورد دانش آموزان قربانی نیز استفاده شود.
همچنین، پیشــنهاد می شــود در صورت امکان مطالعات آتی به بررســی نقش 
تعديل کنندگی متغیر جنســیت نیز بپردازند. بدين معنا که بررسی شود آيا تفاوتی در 
اثربخشی آموزش حل مســئلة اجتماعی بر متغیرهای وابسته مدنظر اين پژوهش در 

سطح متغیر جنسیت مشاهده می شود يا خیر.
جهت مداخله و آموزش برنامة حل مسئلة اجتماعی بر روی دانش آموزان قربانی 
پســر و هم چنین دانش آموزان مقاطع ديگر بهتر است بسته آموزشی اجراشده در اين 

طرح، مورد بازبینی و اصالحات جزئی در مورد مثال های آموزشی قرار گیرد.
با توجه به آنکه احتمال تأثیر متغیرهای اجتماعی- اقتصادی و فرهنگی در میزان 
بروز پديده قربانی شــدن وجود دارد. بنابراين مطلوب اســت پژوهش های آتی، اين 
تحقیق را روی دانش آموزان ساير شــهرها و روستاها، با سطوح مختلف اجتماعی- 

اقتصادی و فرهنگی اجرا کنند.
پیشــنهاد می شود در طرح های پژوهشی مشابه بعدی برای قربانیان گروه گواه نیز 
جلسات آموزشــی غیر مرتبطی با حل مسئلة اجتماعی، به طور مثال جلساتی مشتمل 

بر راهنمای انتخاب رشته تحصیلی اجرا شود.
با توجه به مشــخص نشــدن نوع قربانی بودن دانش آموزان در پژوهش حاضر، 
پیشنهاد می شــود که در مطالعات آتی، اثربخشی آموزش برنامة حل مسئلة اجتماعی 
روی قربانیــان قلــدری با توجه به نوع منفعل و تحريک آمیز نیز مورد بررســی قرار 

گیرد.
پیشنهاد می شود جهت بررســی میزان ماندگاری تأثیر آموزش برنامة حل مسئلة 
اجتماعی بر متغیرهای وابســته و اطمینان از پايداری بیشــتر اثر آن بر دانش آموزان 

قربانی قلدری در پژوهش های آتی مرحله پیگیری نیز مدنظر قرار گیرد.
پیشنهادهای کاربردی

پیشنهاد می گردد که برنامه آموزشی حل مسئلة اجتماعی با توجه به محدوديت های 
ذکرشده در اجرای آن و با هدف پیشــگیری، مداخله و مقاوم سازی قربانیان قلدری 
در برابــر پیامدهای زيان بار پديده قلدری در مدرســه، در ســطح کالن مورد توجه 

سیاست گذاران قرار گیرد.
پیشنهاد می گردد مشاوران مدارس و روان شناسان تربیتی برنامه هايی آموزشی بر 
اساس مهارت های حل مســئلة اجتماعی )در قالب کتب درسی، سخنرانی، نمايش، 

روزنامه ديواری و ...( طراحی کرده و در اجتماعات دانش آموزی ارائه نمايند.
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