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  چکیده
ان قربانی قلدري یکی از آموز دانشنقص در کفایت اجتماعی در  ازآنجاکه: مقدمه

، شده انجامعوامل تشدید و تداوم قربانی شدن این افراد است و از طرفی مطالعات 
کفایت اجتماعی است، در این راستا هدف  بر ارتقا مسئلهیادگیري حل  تأثیرحاکی از 

بر  شده طراحیاجتماعی  مسئلهازپژوهش حاضرتعیین اثربخشی آموزش برنامه حل 
این پژوهش از : روش. ان قربانی قلدري بودآموز دانشکفایت اجتماعی در  هاي مؤلفه

جامعه آماري  .و گروه گواه بود آزمون پس ـ آزمون پیشنوع نیمه آزمایشی با طرح 
شهر تبریز در  اولدخترانه دوره  هاي دبیرستانان آموز دانششامل کلیه  موردمطالعه

قربانی قلدري بود که  آموز دانش 30بود ونمونه آماري شامل  95ـ  96سال تحصیلی 
نفري  15ي در چند مرحله انتخاب و به شیوه تصادفی در دو گروه به روش خوشه ا

جلسه تحت آموزش برنامه حل  8ایش طی گروه آزم .آزمایش و گواه گمارده شدند
ها از مقیاس قربانی قلدري کالیفرنیا براي جمع آوري داده. اجتماعی قرار گرفت مسئله

با روش  SPSS-16 وسیله بهها داده .استفاده شد و مقیاس کفایت اجتماعی فلنر
هاي حاصل از این یافته: هایافته .قرار گرفت وتحلیل تجزیهتحلیل کوواریانس مورد 

 هاي مؤلفهبر کلیه  شده طراحیاجتماعی  مسئلهپژوهش نشان داد، آموزش برنامه حل 
است داشته  داري معنی تأثیران قربانی قلدري، آموز دانشکفایت اجتماعی 

)001/0P< .(در  شده طراحینتایج، بیان گر اثربخشی برنامه  ازآنجاکه: گیرينتیجه
برنامه  شود میپیشنهاد . ان قربانی قلدري بودآموز دانشارتقاي کفایت اجتماعی 

آموزش ضمن خدمت  هاي دورهبخشی از  عنوان بهاجتماعی  مسئلهآموزش حل 
ان قربانی آموز دانشاي مقابله هاي مهارتان، جهت ارتقاي آموز بادانشمتولیان درگیر 

  .قلدري قرار گیرد
  .ی، قربانی قلدرياجتماعی، کفایت اجتماع مسئلهحل : واژگان کلیدي

 

Abstract 
 

Introduction: Because the deficit in social competence in 
students victimized by bullyingisone of the factors aggravating 
and continuing victimization of those people, and on the other 
hand, studies have shown the impact of learning problem 
solving on promoting social competence, the purpose of this 
research was to determine theeffectivenessofsocial problem 
solving training program on the components of social 
competence instudentsvictimized bybullying. Methods: This 
study was a quasi-experimental design with pretest-posttest 
withthecontrol group. The population studied included all the 
first period high school female students in Tabriz in the 
academic year 96-95. The research sample consisted of 30 
students who were bullying victimsselected through multi-stage 
random cluster sampling and were randomly assigned to 
experimental and control groups. The experimentalgroup in 8 
sessions were trained in social problem-solving program. For 
data collection,the social competence scale and victim of 
bullying California scale was used. The collected data were 
analyzed applying SPSS-16 software via ANCOVA. Results: 
The finding of the present study demonstrated a significant 
positive impact of developed social problem-solving training on 
all components of social competence students victimized by 
bullying, (P<0/001). Conclusion: The results indicate the 
effectiveness of developed program to promote social 
competence on students victimized by bullying. It is suggested 
that social problem-solving training program as part of training 
courses for all trustees involved with students to promote coping 
skills of students victimized by bullying. 
 

Keywords: social problem solving, social competence, victims 
of bullying. 
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  مقدمه
که  مشکالت مراکز آموزشی ترین مهم یکی از
است،  قرارگرفته موردتوجه يطورجد بهامروزه 
، 1هنگ، لی وگاربارینو( استقلدري پدیده 

قلدري  مطالعات مختلف، حاکی از شیوع). 2014
ان با این پدیده آموز دانشدر مدارس و درگیري 

کیپ  ؛ 3کوك کینوس ؛2001 ،2نانسل(است 
نیست و  ناآشنااي قلدري پدیده). 2012 ،4ریتسی

است، براي  آمیخته درهمبا تاریخ پیدایش مدارس 
ان عادت به آزار آموز دانش ،متمادي هاي نسل

 اندرساندن به همساالن و همکالسان خود داشته
طبق  ).5،2011، چات زیکوزما وکلیوپاپانیکولوس(

پس از  )1970(مازلو نیازهاي  مراتب سلسلهنظریه 
ارضاي نیازهاي جسمانی، نیازهاي مربوط به 
احساس امنیت، عدم نگرانی خاطر و محیطی امن 

تهدید و خطر، جاي نیازهاي قبلی را  دوراز بهو 
ان در محیط آموز دانشمهم است که . گیرندمی

 از عواملمدرسه احساس آرامش کنند و 
به دور باشند تا بتوانند به یادگیري  تهدیدآمیز

جلوگیري از اضطراب و ). 1389 سیف،(ند بپرداز
ان در کالس درس ضروري آموز دانشاسترس 

 تأییداخیر  هاي دههدر شواهد تجربی . است
که پدیده قربانی شدن توسط همساالن  اند کرده

پژوهش و  ازنظریک مشکل مهم و درخور توجه 
 .)2013 ،6و کلیفورد لد ،ویسکانتی( مداخله است

                                                             
1. Hong.Lee & Garbarino 
2. Nansel 
3. Kokkinos 
4. Kipritsi 
5. Papanikolaous, Chatzikosma, Kleio 
6.Visconti. Ladd & Clifford 

 هاي پژوهشعلمی با  صورت بهپدیده، این مطالعه 
قلدري . شروع شد 1980سال  در 7الویوس

رفتارهاي پرخاشگرانه، مکرر و عمدي  عنوان به
است که این رفتارها توسط فرد قلدر  شده تعریف

 شود میاعمال  تر ضعیفدر برابر همساالن 
  ).1994 الویوس،(

آسیب  اي عدهدهد وقتی قلدري رخ می     
 یادقلدري  8با برچسب قربانی ها آنکه از  بینند می
به دلیل  کودکان از برخی که رفتارهایی. شود می

 پرخاشگرانه رفتارهاي گرفتن رقرا هدف مورد
     ، قربانی شدن نامیدهکنندمی تجربه کودکان، دیگر

شود و این نقش یکی از نتایج روابط نامطلوب می
مطالعات زیادي  ).2006، 9کسوبالتوناف(است 

و تحصیلی  ، اجتماعیشناختی رواناثرات منفی 
 تأیید آموزان توسط همساالن راقربانی شدن دانش

؛ فلیکس، 2015، 10هایمل و سوئرر(اند کرده
که از آن جمله به ) 2009، 11فورالنگ و استین
؛ 2015، و همکاران 12هارتلی(مشکالت مدرسه 

 مدرسه، )1997، 13الد، کوچندرفر و کولمان
 )2007، 15وید؛ 2012، 14هاتزل و پی نی( گریزي

و مشکالت اجتماعی نظیر طرد از طرف همساالن 
توان اشاره می) 16،2010نکیسیلسنوویسا برایان،(

                                                             
7. Olweus 
8. victim 
9  . Fox & Baulton 
10. Hymel & Swearer 
11. Felix, Furlong & Austin 
12. Hartley 
13. Ladd, Kochenderfer & Coleman 
14. Hutzell & Payne 
15. Wade 
16. Bruyan, Cillessen&Wissink 
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داراي مشکالت  معموالً قربانیان چنین هم. کرد
، )مانند اضطراب، افسردگی( سازي شده یدرون

، کفایت اجتماعی نفس عزتسطوح پایین 
خودکارآمدي  و) 2012، و همکاران 1ویلفورد(
خطر . هستند) 2012، 2کینوس و کیپریتسیوك ک(

افزایش قربانی شدن با داشتن دوستان کمتر، طرد 
شدن توسط همساالن، وابسته بودن به دیگران، یا 

اجتماعی ضعیف نیز مرتبط  هاي مهارتداشتن 
آموزان و این دانش) 1997، 3رز کراسنور(است 

 سالمت بهمشکالت مربوط  درخطربیشتر 
، 4نارایانان وبتس(جسمانی و عاطفی قرار دارند 

2014(.  
 کننده بینی پیشعوامل  ترین مهماز یکی     

احتمال قربانی شدن فرد در آینده، واکنش فرد 
 ،سوکول(است قربانی در پاسخ به فرایند قلدري 

سازي لزوم آگاهبنابراین ؛ )2015، 5و راپی یبوس
در رابطه با اتخاذ واکنش مناسب در مقابل  ها آن

جهت بهبود روابط  هایی روشقلدري و استفاده از 
یکی از عوامل  .استآنان با همساالن حائز اهمیت 

اجتماعی و تعامل سازنده  -مهم در رشد هیجانی
و  6آلدونسین( استبا همساالن، کفایت اجتماعی 

 کفایت اجتماعی در بینمفهوم ). 2014همکاران، 
. بوده است تأملو  موردبحثپژوهشگران مختلف 

بسیاري از پژوهشگران به این موضوع 
توان تعریف جامعی از که نمی اند کرده اشاره

                                                             
1.Williford 
2. Kokkinos&Kipritsi 
4. Rose Krasnor 
5. Narayanan, A. and Betts 
6. Sokol, Bussey, Rapee 
6. Alduncin,Lynne, Huffman, Feldman& Loe 

ه( ارائه دادکفایت اجتماعی  ؛ 7،2013آرگود
  ).8،2010النگ

وجه اشتراك تعاریف متعدد  )2012( 9ریتز    
ویژگی  در دو اجتماعی را باکفایتمتعدد در رابطه 

 رفتارهايآن نوع  ،کفایت اجتماعی: خالصه نمود
که در یک موقعیت ویژه منجر به  استفرد 

پیشروي وي جهت رسیدن به اهدافش گردد و 
در . پذیرش اجتماعی را تضمین نماید ،حال درعین

رفتاري در کفایت  مؤلفه به صرفاًاین تعریف، 
یکی از تعاریف جامع . اجتماعی بسنده شده است

، )1990( 10فلنراجتماعی توسط  کفایتبادر رابطه 
در این تعریف کفایت اجتماعی . است شده مطرح

 ـ الف: از اند عبارتکه  است مؤلفهشامل چهار 
مبتنی بر  هاي مهارتشامل : شناختی هاي مهارت
توانایی یادگیري،  ازجملهو قضاوت  گیري تصمیم

 ـ ب. پردازش اطالعات و سبک اسنادي
شامل مذاکره، ایفاي نقش، : رفتاري هاي مهارت

اي جهت شروع و محاوره هاي مهارتابراز وجود، 
تداوم ارتباطات و توانایی برقراري رفتار دوستانه 

شامل : هیجانی هاي مهارت ـ ج. با دیگران
مناسب به عالئم هیجانی در  دهی پاسخشناسایی و 

روابط اجتماعی و مدیریت استرس، توانایی 
نمونه  عنوان به(مثبت با دیگران  برقراري روابط

گسترش روابط مثبت و جلب اعتماد طرف مقابل 
 هاي مهارت -د). و ایجاد روابط حمایتی دوطرفه

                                                             
7. Arghode 
8. Lang 
9. Reitz 
10  . Flener 
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 هاي فردي،ساختار ارزششامل : انگیزشی
  .احساس اثربخشی و کنترل فرد

کفایت اجتماعی، ضامن سالمت افراد    
با  چراکه، است الیبزرگسجامعه از کودکی تا 

سالمت روان، عملکرد تحصیلی و رضایت شغلی 
). 2014، و همکاران آلدونسین( استمرتبط 

کفایت اجتماعی بازتابی از تعامل پویا بین فرد و 
در خالل  تدریج بهو  استمحیط پیرامون وي 

صورت وجود و در  گرفته شکلدوران کودکی 
نوجوانی رشد و گسترش  شرایط مساعد در دوران

در  کفایت اجتماعی ).2010، 1وچامپبی. (یابدمی
این  چراکه ،یابد می اي ویژهاهمیت دوره نوجوانی 

با تغییرات فیزیولوژیکی و بلوغ  سوي یکدوره از 
، کیرکوفسکی( است توأمجسمی، روحی و روانی 

و از سوي دیگر ) 2013 ،2انتیکوت و فیتزجرالد
با هنجارهاي اجتماعی  و به لحاظ محیطی

از  که طوري به .گردد میجدیدي مواجه  هاي چالش
رود استقالل بیشتري کسب انتظار می نوجوان

 و کرده، وابستگی خود را به خانواده کمتر کرده
 3کریدلند(بیشتري با همساالن برقرار نماید  رابطه

در این دوره، تعامالت ). 2014و همکاران، 
هاي محدود و اجتماعی و روابط دوستی از بازي

هاي دوستی به ارتباطات گسترده و شبکهکودکانه 
 ؛)2011، 4دونگ(یابد تغییر می بلندمدتو روابط 

بنابراین در دوره نوجوانی، فرد در رابطه با مسائل 
ل پذیري بیشتري داشته و احتمااجتماعی، آسیب

                                                             
1. Beauchamp 
2. Kirkovski, Enticott & Fitzgerald 
3. Cridland 
4. Duong 

و  کیرکوفسکی( گرددتر میناسازگاري او افزون
شواهد پژوهشی نیز حاکی از  ).2013 ،همکاران

و بوندو (آن است که کفایت اجتماعی پایین 
و  )2012، 6کمیلريولک و ( و؛ )2015، 5السنر

 ازجملهمتعاقب آن بروز رفتارهاي ناسالم 
ر(پرخاشگري  ، )2005، و همکاران 7فراست

) 2013، 9فراسر و ویک؛ 2013، 8سینیو(افسردگی 
) 2008 ،10موناهان(و اضطراب اجتماعی ) 2013

همساالن و قربانی شدن منجر به طرد فرد از گروه 
، برخی از رفتارهاي فرد دیگر بیان به. گرددوي می

قربانی که حاکی از کفایت اجتماعی پایین او بوده 
 مانند است کننده تقویتبراي فرد قلدر 

پرخاشگري واکنشی، گریه کردن، ترس و انزوا 
 ).2013، 11وآلساکر نیپر ،کایاست ،ملیفر راجري،(

افرادي که  درواقعاشاره شد  قبالًکه  طور همان
شوند به لحاظ واکنش به فرایند قلدري قربانی می

قربانیان : گیرندقرار می دودستهاز این  دریکی
 .)1987 ،الویوس( یتکانش و قربانیانمنفعل 

قربانیان تکانشی،  برخالفقربانیان منفعل 
. دهندنمیمستقیم به فرد قلدر واکنش نشان  طور به

گیر گوشه طورمعمول بهاین دسته از افراد قربانی 
مبهم،  هاي موقعیتو در  بوده، در مقابل فرد قلدر

. گیرنددفاع به خود میحالتی بیمضطرب شده و 
قلدر دوري کرده و از  از فرد ها آن دیگر بیان به

 چانگ والکر،( کنندرویارویی با او اجتناب می
                                                             
5. Bondu & Elsner 
6. Volk & Camilery 
7. Fraser   
8. Sinio 
9. Fraser & wike 
10. Monahan 
11. Ruggieri, Frieme, Sticca, Perren & Alsaker 
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منجر به تداوم  رفتارهاي اجتنابی. )2016، 1وهرچ
ویتمن و گات (گردد در فرد می شدن یقربان
واسطه آموز قربانی بهدانش چراکه؛ )2015، 2دینر

 هاي فعالیترفتارهاي اجتنابی دچار انزوا شده، در 
 ازپیش بیشگروهی شرکت نکرده و در طول زمان 

فرایندهاي  .گردد میاز سوي گروه همساالن طرد 
 ینیب شیپ ناتوانی در همچون ناکارآمدشناختی 

بروز رفتارهاي اجتنابی در افراد  خطر در احتمال
  ).2015، 3چاپانار( است سهیمقربانی 

، قربانیان تکانشی را )1978(الویوس      
 آسانی  بهکند که افرادي معرفی می عنوان به

ریز و با رفتارهاي بروننموده، احساس تهدید 
با احتمال  داده وپرخاشگرانه واکنش نشان 

اي را به همساالن نسبت بیشتري مقاصد خصمانه
، 4دي رویزر؛ 2015، السنرندو و وب(دهند می

  .)2003، 5دونگ و چوي؛ 2004
، این )2010( 6آرسنالت، بووز و شاکوور    

کفایت دسته از افراد قربانی را پرخاشگران بی
زمانی که  ها آنخشم  چراکهکنند، معرفی می

و  کنترل غیرقابل صورت بهکنند احساس خطر می
منجر به ظهور رفتارهاي  بوده و مهارنشدنی

، السنربندو و (شود می ها آنضداجتماعی در 
بروز چنین رفتارهایی سبب  درمجموع). 2015
 گشته و منجر بهاز سوي همساالن  ها آنطرد 

                                                             
1.Walker, Chang & Hirsch 
2. Whitman & Gottdiener 
3. Chapanar 
4. Deroiser 
5. Dong & Choi 
6. Arsenealt, Bowes & Shakoor 

و  ویتمن(گردد می ها آندر تداوم قربانی شدن 
 ).2015همکاران، 

که افراد  گفتتوان چنین ، میدرمجموع   
، قادر به )قربانیان منفعل و تکانشی(قربانی 
عالوه، ذهن ه ، بیستندخود ني هاهیجان مدیریت

این افراد به لحاظ شناختی دچار سوگیري شده 
سازشی، کنترل  هاي مهارتاست که همین امر، 

با مسائل اجتماعی را در  مؤثرها و مقابله هیجان
به بیان ). 2016، 7بی جرد( دینمال میمخت ها آن

زا، تجربه شرایط استرس واسطه بهتر، ساده
حل مسئله اجتماعی در این افراد  هاي مهارت
امر منجر به واکنش نامناسب  نیو هم یافته کاهش

گردد آمیز میو تهدید مبهمهاي به محیط ها آن
به اینکه یکی از ابعاد  با توجه ).2009 کسیدي،(

، به نظر استکفایت اجتماعی نیز، بعد شناختی 
رسد که تقویت این بعد و آموزش آن دسته از می

افراد را در جهت  شناختی که این هاي مهارت
و تفسیر صحیح مقاصد افراد و مدیریت  تشخیص

در این . رسدروابط یاري دهد، ضروري به نظر می
که در حال حاضر  هایی مهارتراستا یکی از 

جهت افزایش کفایت اجتماعی در این افراد 
گیرد، آموزش حل مسئله قرار می مورداستفاده

  .اجتماعی است
اشاره به فرایندي  اجتماعی مسئلهحل     

هاي کنند تا روشدارد که در آن، افراد سعی می
را جهت رویارویی با مسائل  مؤثرياي مقابله

زندگی روزمره خود با آن زایی که در استرس
دیزورال و ( کاربندنداند، کشف کرده و به مواجه

                                                             
7. Bjereld 

57 



  
  آموزان قربانی قلدريهاي کفایت اجتماعی دانشمؤلفه براثربخشی آموزش حل مسأله اجتماعی : و همکاران منصور بیرامی

  

 

اجتماعی، نوعی تعامل  مسئلهحل  ).1982، 1نزو
محیطی است و فرد تنها در با تکالیف پویاي  مؤثر

شود که  خودتنظیمتواند با محیط صورتی می
بتواند اطالعات حاصل از محیط را در یک بازه 

آمیزي تحلیل موفقیتطور زمانی مشخص، به
 ).2016و همکاران،  2مینر(نموده و یکپارچه سازد 

رفتاري ـ  اجتماعی نوعی سازه شناختی مسئلهحل 
 هاي سبکو  مسئلهگیري است که شامل جهت

، مسئله گیري جهتمنظور از  .است مسئلهحل 
ها، احساسات و باورهاي عمومی فرد در ارزیابی

 هاي موقعیتاش جهت مواجهه با مورد توانمندي
  به دو صورت  تواند میزا است که استرس
گیري مثبت به و جهت مسئلهگیري منفی به جهت
نیز شامل  مسئلهحل  هاي سبک. باشد مسئله

هاي شناختی اي از فعالیتکاربست مجموعه
است که هدف  مسئلهرفتاري در طول فرایند حل 

مربوطه  سئلهمبراي  مؤثر هاي حل راهآن یافتن 
حل مسئله شامل سه سبک  هاي سبک .است

و  3سیلویا(است منطقی اجتنابی، تکانشی و 
افتد زمانی اتفاق می مسئلهحل  .)2015، همکاران

تعریف و شود،  کاربرده بهکه راهبردهاي زیر 
 ،هاي مختلفحلراه دیتول ،مسئلهبندي فرمول

حل و تثبیت نمودن آن راه ياجرا گیري،میتصم
هایی مدل ازجمله ).2003دیزورال و همکاران، (

و  گرفته نشأتاجتماعی   ـ شناختی از نظریهکه 
 هاي مدلدهد، رفتار قربانی شدن را توضیح می

                                                             
1. DZurilla & Nezu 
2. Meiner 
3. Sylvia, Kwok, Jerf.Andrew, Herma & Cherry 
Cherry 

دیزورال و نزو، ( استحل مسئله اجتماعی 
1982.(  

اند که چنانچه شواهد تجربی نشان داده     
آمیزي انجام طور موفقیتبه حل مسائل اجتماعی

گردد، نوجوان استرس و پرخاشگري کمتري را 
جو، (در روابط بین فردي تجربه خواهد نمود 

این در حالی است که ). 2015، 4ژانگ و دنگ
آمیزي انجام طور موفقیتبه مسئلهچنانچه حل 

هیرچ، ( نشود، پیامدهایی همچون خودکشی
همکاران، ؛ سیلویا و 2012، 5و جگلیکچانگ 

، )2010، و همکاران 6بکر(، افسردگی )2015
و  مورگان ،نزو موران،مک (اختالالت شخصیتی 

مرکز (و ارتکاب رفتارهاي پرخطر ) 2012، 7بوگرا
را در ) 2014، 8ها بیماريمرکز کنترل و پیشگیري (

. در آینده براي نوجوان، به همراه خواهد داشت
تجربی متعددي به بررسی  هاي پژوهشهمچنین 

کیفیت روابط با همساالن و حل کفایت اجتماعی، 
-افراد قلدر و قربانی پرداختهمسائل اجتماعی در 

نشان اخیر  پژوهشیک  نتایج مثال عنوان به. اند
اجتماعی منجر به  هاي مهارتداد که آموزش 

کاهش رفتارهاي افزایش کفایت اجتماعی و 
قلدري و قربانی شدن در افراد گردیده است 

، 10؛ اسپیالج و هالت9،2012و الواسپیالج (
وجود نقص  ها پژوهشعالوه در این ه ب .)2013

است  شده دیدهدر افراد قربانی  اجتماعی کفایتدر 
                                                             
4. Ju, Zhang a, Deng 
5. Hirsch, Chang & Jeglic 
6. Becker  
7. McMurran, Nezu, Morgan & Bhugra 
8. Centers for Disease Control and Prevention 
9. Espelage & Low 
10. Holt 
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، و همکاران 2؛ ناوارو2016، 1دنیز وارسوي(
عدم  .)3،2003ولونتال کوه ،سهیبو ،کیم ؛2012

 تمایل فرد قربانی به صحبت در رابطه با مشکل،
نمودن مشکل و یا اجتناب از مواجهه با آن،  انکار

هاي مقابله منفی با استرس و یا بخشی از نشانه
حل مسائل  ناکارآمد هاي سبکهمان کاربرد 

، 4کسیدي(است اجتماعی در برخورد با مشکل 
که تاکنون  هایی در پژوهش درمجموعالبته ). 2009

همسانی  کامالً، نتایج شده است انجامدر این زمینه 
کفایت  هاي مؤلفهارتقاي همه در رابطه با 

؛ 2009، کسیدي( است نشده گزارش اجتماعی
  ).2012 ،5کریستی
 هاي پژوهشنتایج در داخل کشور نیز     

 و همکاران يمعتمد ،)1385( يمرادبیرامی و 
، )1390( یامرثیک، کاظمی، مومنی و )1391(

 و شیري، ولی پور، )1392( و همکاران افروز
 )1386( مکونديو پاشا، نادري ،)1392( مظاهري
نشان داد آموزش ) 1388( و همکاران و احدي

اجتماعی  مسئلهحل  ازجملهاجتماعی  هاي مهارت
 ،ت مندي، مدیریت استرسبر بهبود نگرش، جرأ

کاهش خشونت و  هیجان، میتنظ ،خودکارآمدي
ابعاد مختلف بوده و  مؤثران آموز دانشوجود ابراز 

ان را ارتقا بخشیده آموز دانشکفایت اجتماعی 
  .است

ان آموز دانش توانمندسازياهمیتی که  باوجود
مهارت حل  ازجمله هاي اجتماعی مهارت ازنظر

                                                             
1. Deniz & Ersoy 
2. Navarro 
3. Kim, Boyce, Koh & Levental 
4. Cassidy 
5. Kristi 

 صورت به ها مهارتدارد، این اجتماعی  مسئله
آموزشی  هاي برنامهدر  یافته سازمانمدون و 

در این پژوهش با . شود میان دیده نآموز دانش
اجتماعی و  مسئلهمختلف حل  هاي مدلبررسی 

کلیدي  هاي مؤلفهخالق و استفاده از  مسئلهحل 
اجتماعی  مسئلهبرنامه جدید آموزش حل  ها آن

اهداف این برنامه آموزشی به  .طراحی گردید
  :ودشرح زیر ب

فرد بتواند مسائل گوناگون خود را شناسایی  -1 
  .کند

کمک به فرد تا بتواند از روش منظمی براي -2 
غلبه بر مسائل جاري و روزمره زندگی استفاده 

  .کند
فردي، (کمک به فرد تا بتواند منابع و امکاناتی -3

را که در اختیار دارد ) خانوادگی و اجتماعی
در جهت حل مسائل خود  ها آنشناسایی کند و از 

  ).مشارکت گروهی( ردیبگبهره 
احساس کنترل بر شرایط و موقعیت در فرد  -4

  .ایجاد کند
کردن فرد در حل مسائلی که در  توانمندتر -5

  .خواهد شد رو روبه ها آنآینده با 
نگرش مثبت در توانایی حل مسائل در فرد  -6

  .ایجاد کند

ان قربانی آموز دانشجلسه به  8طی  اهداف فوق 
اجرا  روشقسمت قلدري آموزش داده شد که در 

  .آورده شده است
با توجه به وجود نتایج ناهمسان در تحقیقات 

پژوهشی در این  خألگذشته و همچنین وجود 
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 طراحی و ارائه منظور بهحوزه، انجام این پژوهش 
آموزان آموزشی اثربخش براي دانش یک برنامه

احتمالی  هاي یافته. یابد میضرورت  قلدريقربانی 
پژوهشی  خألپژوهش حاضر عالوه بر پر کردن 

با  ،تحقیق هاي فرضیهموجود و پاسخگویی به 
آموزشی جدید در جهت حل  ي یک برنامهارائه

 و ارتقاي کفایت اجتماعی اجتماعی مسئله
اي براي کاربرد پیشگیرانه و مداخله تواند می

منفی ناشی از قربانی شدن کاهش پیامدهاي 
   .داشته باشد

  
  روش

طراحی و هدف پژوهش حاضر،  که اینبا توجه به 
بر اجتماعی  مسئلهبررسی اثربخشی برنامه حل 

ان آموز دانشکفایت اجتماعی  هاي مؤلفهارتقاي 
، روش پژوهش، نیمه آزمایشی بودقربانی قلدري 

  .بود و گروه گواه آزمون پسو  آزمون پیشبا طرح 
ان آموز دانششامل کلیه جامعه آماري این پژوهش 

 گانه پنجنواحی  دخترانه دوره اول هاي دبیرستان
-96شهر تبریز در سال تحصیلی  وپرورش آموزش

در این پژوهش  موردمطالعه نمونه نهایی .بود 95
در نظر ) نفر 30 جمعاً(نفر  15براي هر گروه 

براي این کار ابتدا از میان نواحی . گرفته شد
تبریز یک ناحیه و از  وپرورش آموزش گانه پنج

میان تمام مدارس دوره اول متوسطه دخترانه آن 
تصادفی  گیري نمونهناحیه یک مدرسه به روش 

ان مدرسه آموز دانشسپس تمامی . نتخاب شدا
رنیا پاسخ به مقیاس قربانی قلدري کالیف منتخب

نفر که باالترین نمرات را  30 ها آندادند و از میان 

تصادفی در دو گروه  صورت بهکسب کرده بودند 
. شدند گمارده) نفر 15(گواه و ) نفر 15( شیآزما

سپس همه آزمودنی به مقیاس کفایت اجتماعی 
در ضمن اطالعات دادند،  پاسخ) آزمون پیش(فلنر 

و محرمانه  موردپژوهشدر  ها آزمودنیکافی به 
، حق آزادي کامل براي ها آنماندن اطالعات 

نیز براي ورود  هایی مالك داده شد و ها آنشرکت 
-داشتن سالمت ظاهري جسمانی و زندگی دانش(

آموز غیبت دانش(و خروج ) آموز با هر دو والد
افراد به نمونه هدف ) جلسه آموزشی 2در حداکثر 

  .در نظر گرفته شد
 پرسشنامه در این پژوهش از: ژوهشپ ابزار

قربانی قلدري کالیفرنیا که توسط فلیکس و 
سنجش قربانی قلدري  منظور به) 2011(همکاران 
 عنوان بهاست  شده ساختهان آموز دانششدن در 

این ابزار  .شناسایی نمونه آماري استفاده شدابزار 
هاي مختلف قربانی قلدري شدن را بدون به شکل

 اصطالح قلدري و تعریف آن براي دانش کاربران
این مقیاس . دهد میقرار  سنجش موردآموزان 

آیتم است که قربانی شدن، عدم توازن  12شامل 
قدرت، مکان و زمان قربانی شدن را در ساعات 

و اینکه فرد قربانی شدن خود را با چه  مدرسه
. دهد میقرار  موردسنجشگذارد می انیدر مکسی 

ربوط به اشکال قربانی شدن است که م ها تمیآاین 
مورد طعنه (کنند آموزان در مدرسه تجربه میدانش

یا خطاب قرار گرفتن به شکل آزارنده، 
یا بدگویی پشت سر فرد، بیرون  پراکنی شایعه

کردن فرد از گروه یا نادیده گرفتن او، ضربه، هل 
از ...). و واردکردنفیزیکی فشار  ازنظردادن یا 
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فراوانی هریک از  شود میان خواسته آموز دانش
 اي درجه پنجاین تجارب را روي مقیاس لیکرت 

، دو تا سه بار 1= در ماه گذشته بار یک، 0= هرگز(
، 3= در هفته گذشته بار یک، 2= در ماه گذشته

 .مشخص کنند )4= در هفته گذشته چند بار
آموزان قربانی قلدري، افرادي هستند که دانش

فتارهاي قربانی شدن را در حداقل یکی از ر
حداقل فراوانی دو تا سه بار در ماه تجربه کرده و 
حداقل یکی از اشکال عدم توازن قدرت را نیز 

نمره کل قربانی شدن نیز از طریق . گزارش کنند
رفتار قربانی شدن محاسبه  هاي آیتم جمع نمره

و پایایی این  بین پیشروایی همزمان و . شودمی
فلیکس و ( است شده ارشگزمقیاس مناسب 

 1آتیک و گونري). 2013؛ آتیک، 2011همکاران، 
 باز آزماییضریب پایایی مقیاس به روش ) 2012(

و روایی همزمان این  82/0دو هفته را  بافاصله
پرسشنامه را از طریق همبستگی با پرسشنامه 

 در .اند کردهگزارش  73/0 قربانی الویس/قلدري
طریق  از مقیاس این پیشبین روایی حاضر پژوهش

رضایت از زندگی  آزمون با همبستگی
 نیهمچن. به دست آمد - 78/0ان آموز دانش

 دو فاصله به ییبازآزما وهیش بهپایایی آن  بیضر
به  61/0و ضریب آلفاي کرونباخ  80/0 هفته

  .دست آمد
گردآوري اطالعات مربوط  منظور بههمچنین 

این . استفاده شد آزمون پسو  آزمون پیشبه 
) 1990( پسیلیفپرسشنامه توسط فلنر، لئیس و 

رفتاري،  هاي مهارتکه چهار بعد  شده ساخته

                                                             
1. Guneri 

شامل . سنجد میشناختی، انگیزشی و هیجانی را 
لیکرت  اي درجه 7مقیاس  صورت بهماده که  47

این پرسشنامه توسط . است شود میپاسخ داده 
پس  درنهایتهنجاریابی شده و ) 1385( نیپرند

عوامل نهایی  عنوان بهاز تحلیل عاملی، چهار عامل 
در این . قرار گرفتند تأییدپرسشنامه مورد 

 سؤال 7رفتاري،  هاي مهارت سؤال 34پرسشنامه 
 سؤال 3انگیزشی و انتظارات،  هاي مهارت
 هاي مهارتنیز  سؤال 3شناختی و  هاي مهارت

   .سنجند میهیجانی را 
با استفاده  اجتماعی مسئلهحل برنامه : روش اجرا

ونزو اجتماعی دیزوریال  مسئلهحل  هاي مدلاز 
و  الیزورید ،)1991(دیزوریال و شیدي  و) 1982(

 تیهو، )2004(هپنر  مسئله حل ،)2003(چانگ 
اوسبورن خالق  مسئلهحل  هاي مدلو ) 2006(
، )1967،1976،1977( پارنس ،)1963،1967(

دوروال  و، ایساکسن )1992( نگریترف وایساکسن 
 نگریترف، ایساکسن، دوروال و )1993،1992(
در ضمن جهت  .طراحی شد) 1994،1998،2000(

بررسی روایی، قبل از اجرا، ابتدا برنامه آموزشی 
 شناسی رواناز اساتید  تن پنج تأییدبه  شده طراحی

 از انجامو علوم تربیتی دانشگاه تبریز رسید و پس 
 90جلسه  8در  اصالحات، برنامه آموزشی

  .درآمدبه اجرا به شرح  اي دقیقه
 بادر این جلسه، عالوه برآشنایی  :جلسه اول

خصوص  در ان و برقراري ارتباط اولیه،آموز دانش
 اجتماعی، اهمیت آن و اهداف مسئلهتعریف حل 

 توضیحاتی اجتماعی مسئلهحل آموزشی  برنامه
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 انتهاي این جلسه نیز در ها آزمون پیش .ارائه شد
  .درآمدبه اجرا 

هدف این جلسه، ایجاد نگرش مثبت  :جلسه دوم
بود،  مسئلهو حداکثر انگیزش در توانایی حل 

اهمیت این مرحله در جایگاه اولین گام در حل 
است  توجه قابلدر ابعاد شناختی و هیجانی  مسئله

 گیري جهتعینی  هاي مثالبنابراین سعی شد با 
 .مثبت به مسائل آموزش داده شود

 درزمینهدر این جلسه مباحثی  :جلسه سوم
، مسئلهشامل تشخیص و شناسایی  "یابی مسئله"

 .مطرح شد مسئله جانبه همهتعریف دقیق و 
شروع یک توالى منطقى براى حل این،  درواقع
به شروع فرآیند خالق کمک  است ومسئله 

و شدن  تر دقیقروشى براى  مرحله در این .کند می
  .شود میارائه حیطه مسئله  کاهش

 شود میخواسته  آموز دانشکه از  صورت بدین
 :زیر پاسخ دهد سؤاالتبه 

در چه زمانی  مسئله -2 اصلی چیست؟ مسئله -1 
 ؟گیرد میدر کجا شکل  مسئله -3 ؟شود میشروع 

  نقش دارند؟ مسئلهاین  در ایجادچه کسانی -4
  براي من اتفاق افتاده است؟ مسئلهچرا این  -5
که  خاصی در من وجود دارد هاي ویژگیآیا  -6

 شده است؟ مسئلهباعث ایجاد 

ایده پردازي را آموزش   این مرحله :جلسه چهارم
فراگیر در این جلسه بعد به یافتن . دهد می
 با. پردازد می مسئلهمتعدد براي حل  هاي حل راه

ان آموز دانشاستفاده از روش بارش فکري از 

در جلسه  شده مطرح مسئلهخواسته شد براي یک 
 .ثبت کنند رسد میکه به ذهنشان  حلی راههر 

ادامه مرحله ایده پردازي است، ازهر  :جلسه پنجم
شخصی  مسئلهخواسته شد براي یک  آموز دانش

که  حلی راهاوسبورن هر  لیست از چکبا استفاده 
در این مرحله از وي  .ثبت کند رسد میبه ذهنش 

فردي، خانوادگی و (منابع و امکاناتی  خواسته شد
  .را که در اختیار دارد شناسایی کند) اجتماعی

 ها حل راهدر این جلسه نحوه ارزیابی  :جلسه ششم
بدین منظور از . ان آموزش داده شدآموز دانشبه 

  .داستفاده ش ها ایدهماتریس ارزیابی 
مرحله ان آموز دانشدر این جلسه به  :جلسه هفتم

آموزش داده شد یعنی  "براي عمل ریزي برنامه"
که بیشترین مزایا و کمترین معایب را  حلی راه چگونه

در صورت موفقیت به خودشان . داشت اجرا کنند
موفقیت مراحل قبلی  عدم پاداش دهند و در صورت

در کدام را بازبینی کنند تا مشخص شود اشکال 
  .مرحله بوده است

 مسئلهدر این جلسه طبق الگوي حل  :جلسه هشتم
ان قربانی قلدري در آموز دانشکه  هایی موقعیت
و نحوه مقابله با آن مطرح و  اند شده واقعمدرسه 

ان شد آموز دانشتشریح شد و با روش ایفاي نقش از 
در تمام مسائل زندگی  مسئلهکه به تعمیم الگوي حل 

  .نیز در این مرحله اجرا شد آزمون پس .بپردازند
نخست با استفاده از  ،مداخله آزمایشیبراي انجام 

قربانی شدن کلیه   نمرهمقیاس قربانی قلدري کالیفرنیا 
اساس باالترین  بر نفر 30و ان تعیین گردید آموز دانش

نمونه نهایی انتخاب و از  عنوان بهنمرات اکتسابی، 
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طریق جایگزینی تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه 
 آزمون پیش عنوان بهسپس هر دو گروه  .قرار گرفتند

گروه  .مقیاس کفایت اجتماعی فلنر را پاسخ دادند
هفته  4به مدت  اي دقیقه 90جلسه  8آزمایش طی 

 هشد طراحی اجتماعی مسئلهتحت آموزش برنامه حل 
دریافت  اي مداخلهگروه گواه هیچ . قرار گرفتند

کفایت مقیاس  مجدداً آزمون پسسپس در . نکردند
روي دو گروه آزمایش و گواه اجرا  اجتماعی فلنر

 انسیکووارتحلیل آزمون با ، حاصل هاي داده. گردید
تحلیل قرار  مورد SPSS16 آماري افزار نرم وسیله به

.گرفتند

  
 ها یافته

  آزمایش و گواه يها گروهدر  اجتماعیکفایت  هاي مؤلفهمیانگین و انحراف استاندارد . 1جدول 

روه
گ

  ها 

  آزمون پس  آزمون پیش  متغیرها
  انحراف استاندارد  میانگین  انحراف استاندارد  میانگین

ش
زمای

آ
  

  48/4  18/157  42/4  15/153  کفایت رفتاري
  31/3  06/28  05/3  40/25  کفایت انگیزشی

  20/2  60/15  93/2  83/13  شناختیکفایت 
  41/4  62/17  38/3  15/13  کفایت هیجانی

  95/7  46/218  68/7  53/205  )کفایت اجتماعی(کل 

واه
گ

  
  46/4  80/150  37/4  83/151  کفایت رفتاري
  20/2  33/25  42/2  93/25  کفایت انگیزشی
  49/3  75/14  23/3  08/14  کفایت شناختی
  41/4  29/13  48/4  11/13  کفایت هیجانی

  40/7  17/204  79/7  95/204  )کفایت اجتماعی(کل 
میانگین و انحراف  1طالعات جدول ا

آزمایش و گواه در  هاي گروهاستاندارد 
اجتماعی کفایت  آزمون پسو  آزمون پیش

بر اساس این  .دهد میقربانیان قلدري را نشان 
کفایت  هاي مؤلفهکلیه اطالعات میانگین 

در گروه آزمایش بعد از مداخله  اجتماعی
براي بررسی این  ازآنجاکه. داشته استافزایش 

 آزمون پس- آزمون پیشفرضیه از طرح آزمایشی 
است، لذا جهت  شده استفادهبا گروه گواه 

روش تحلیل کوواریانس از تحلیل نتایج حاصله 

 آزمون پیشاستفاده شد تا از این طریق اثرات 
؛ یک متغیر تصادفی کمکی کنترل شود عنوان به

بنابراین دو مفروضه اساسی تحلیل کوواریانس 
 هاي شیبو همگنی  ها واریانسیعنی همسانی 

 فرض پیش .قرار گرفتند موردبررسیرگرسیون 
توسط آزمون لوین  ها واریانسهمسانی 
قرار گرفت که نتایج حاصله در  موردبررسی

  .است مشاهده قابل 2جدول 
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  هاي آزمایش و کنترلدر گروه ها واریانسآزمون لوین جهت بررسی همسانی . 2جدول 
 F گروهی دروندرجه آزادي  درجه آزادي بین گروهی داري معنی

207/0 1 28  035/0 

 دهد مینشان  2که نتایج جدول  گونه همان
همگن و  موردمطالعه هاي گروهخطاي واریانس 

 031/0برابر  آمده دست به Fبرابر است چون مقدار 
 .نیست دار معنی >05/0Pاست که در سطح 

 .برقراراست ها واریانسبنابراین مفروضه همسانی 

یانس، استفاده از روش کووار فرض پیشدومین 
 وسیله بههاي رگرسیون است که همگنی شیب

قرار  موردبررسی ها شیبآزمون فرض همگنی 
.است مشاهده قابل 3جدول  نتایج آن در .گرفت

  همگنی شیب رگرسیون فرض پیشنتایج آزمون  .3جدول 
 درجه آزادي  میانگین مجذورات F داري معنی

072/0 28/2 32/5  1 

 Fدهد که مینشان  3نتایج جدول 
دار معنی <05/0Pدر سطح ) 13/2( شده محاسبه
با  .همگنی برقرار است فرض پیشبنابراین . نیست

هاي روش تحلیل فرض پیش که اینتوجه به 

از این روش براي . است یافته تحققکوواریانس 
  .است شده استفاده آمده دست بهتحلیل نتایج 

  

  انآموز دانشکفایت اجتماعی  هاي مؤلفهاجتماعی بر  مسئلهبرنامه آموزشی حل  تأثیرنتایج تحلیل کوواریانس  .4دول ج
  منبع  متغیرها

 

مجموع 
 مجذورات

 F میانگین مجذورات درجه آزادي
  
 

   داريمعنی
 

  
 کفایت

  رفتاري

  001/0 08/39 32/208 1  32/208 گروه
 

 001/0 81/60 14/324 1 14/324 آزمون پیش

 - - 33/5 27 12/144 خطا

 
  

کفایت 
  یانگیزش

  001/0 60/37 45/68 1 45/68 گروه
 

 

 001/0 80/101 28/185 1 28/185 آزمون پیش

 - - 82/1 27 18/49 خطا

  
  

کفایت 
  شناختی

  001/0 39/28 72/66 1 72/66 گروه
 

  
 

 001/0 89/90 60/213 1 60/213 آزمون پیش

 - - 35/2 27 15/63 خطا
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کفایت 
  هیجانی

  001/0 43/22 67/59 1 67/59 گروه
 

  
 

 001/0 67/81 25/217 1 25/217 آزمون پیش

 - - 66/2 27 05/72 خطا

 
  

کفایت (کل 
  )اجتماعی

  001/0 85/50 16/1532 1 16/1532 گروه
 

 

 001/0 37/27 93/824 1 93/824 آزمون پیش

 - - 13/30 27 53/813 خطا

 
در همه  دهد مینشان  4نتایج جدول 

 شده محاسبه Fمقدار کفایت اجتماعی  هاي مؤلفه
 نیبنابرا ،بوده است دار معنی >01/0Pدر سطح 

 مسئلهنتیجه گرفت برنامه آموزشی حل  توان می
کفایت  هاي مؤلفهارتقاي کلیه اجتماعی موجب 

 در گروهان قربانی قلدري آموز دانشاجتماعی 
   .است شده آزمایش

  
  و بحث گیري نتیجه

آموزش  تعیین اثربخشیهدف اصلی این پژوهش، 
 هاي مؤلفهارتقاي اجتماعی بر  مسئلهبرنامه حل 

قربانی قلدري بود ان آموز دانش کفایت اجتماعی
که نتایج نشان داد این مداخله توانسته است 

ارتقاي کلیه موجب  مؤثر اي مداخله عنوان به
. شود انآموز دانش کفایت اجتماعی هاي مؤلفه

جدید برنامه از پژوهش  در این ازآنجاکه
اجتماعی استفاده شد، هیچ  مسئلهحل  شده طراحی

مشابهی براي  کامالً پژوهش داخلی یا خارجی
پژوهش با نتایج  هاي یافتهمقایسه یافت نشد ولی 

 یرکوفسکیک، )2013(آرگوده  هاي پژوهش
 وچامپیب، )2015(همکاران ، بوندو و )2013(

 ،)2013(هالت  ،)2012اسپیالج و الو،( ،)2010(
، افروز )1385( يمرادبیرامی و و ) 2009( يدیکس
) 1390(همکاران کاظمی و  ،)1392(همکاران و 

نشان دادند  که) 1386( يمکوندو  پاشا نادري،
ان آموز دانشمناسب بر روي  هاي مداخلهاجراي 

و کاهش  ها مهارتی قلدري باعث افزایش قربان
  .، همخوانی داردگردد می ها آنمیزان قربانی شدن 

 داشت دراظهار  توان میدر تبیین این یافته    
وجود نقص در  متعدد هاي پژوهش
در افراد قربانی  اجتماعی هاي مهارت

؛ 2016دنیز وارسوي، (است  شده دیده
 کیم و همکاران، ؛2012ناوارو و همکاران، 

عدم تمایل فرد قربانی به صحبت  .)2003
نمودن مشکل و یا  انکار در رابطه با مشکل،

 هاي سبکاجتناب از مواجهه با آن، کاربرد 
حل مسائل اجتماعی در برخورد با  ناکارآمد
این  همچنین ).2009کسیدي، (است مشکل 

رفتارهاي اجتنابی منجر به تداوم قربانی 
 آموز دانش چراکه گردد میشدن در فرد 

رفتارهاي اجتنابی دچار  واسطه بهقربانی 
گروهی شرکت  هاي فعالیتانزوا شده، در 
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از سوي  ازپیش بیشنکرده و در طول زمان 
 گرالك،(گردد  میگروه همساالن طرد 

 که این محض بهاز سوي دیگر  .)2012
ادراك همساالن، مبنی بر ناتوانی فرد در 
تنظیم روابط شکل گرفت، فرد در تله 

که  اي گونه به گردد میقربانی شدن گرفتار 
 تقریباًخارج شدن از این تله براي او 

برخی از  چراکه شود می ناپذیر امکان
رفتارهاي واکنشی که در فرد قربانی دیده 

و ترس،  خشم پریشانی، ازجمله شود می
براي خیل کثیري از افراد قلدر، بسیار 

برنامه ). 2015 ارتیکل،(است  کننده تقویت
ـ  اجتماعی طی فرآیندي شناختی مسئلهحل 

انیان   پذیر امکانرفتاري دو هدف را براي قرب
متعدد که  هاي حل راهارائه ) 1. سازد می
 مؤثربالقوه براي رویارویی با قلدري  طور به

احتمال انتخاب بهترین  شیافزا) 2 است
. شده ارائهمتعدد  هاي حل راهاز بین  حل راه

حل "برنامه  هاي ویژگیهمچنین با توجه به 
ایجاد نگرش  :از اند عبارتکه  "اجتماعی مسئله
 ،مسئلهبراي حل  در فردانگیزش  و حداکثرمثبت 
بر نقش فعال و دخالت بیشتر فرد در فرایند  تأکید

 و کارتقویت روحیه مشارکت  ،مسئلهحل 
افزایش  ،خالقیت در فرد و گروه رشد ،گروهی

و تنظیم  بندي چارچوب، در تعریفتوانمندي فرد 
افزایش توانمندي فرد در تشخیص ، مسئله

افزایش توانمندي فرد در ایده پردازي  ،ها فرصت
اوسبورن و بارش  لیست چکبا آموزش استفاده از 

بر به تعویق انداختن قضاوت در  دیتأک ،فکري

برممانعت از افتادن  تأکید ،مسائل هاي حل راهمورد 
توانمندي  شیافزا ،در دام تثبیت و گرایش ذهنی

با آموزش نحوه  ها حل راه وتحلیل در تجزیهفرد 
 شیافزا ،ها ایدهاستفاده از ماتریس ارزیابی 

 غیرقابلشرایط  فرد در مدیریتتوانمندي 
، فرد قربانی در مواجهه با قلدري با بینی پیش 

و احساس کنترل وارد عمل  زشیحداکثر انگ
اجتماعی را به کار  مسئلهتکنیک حل  و شود یم

این  تأثیرنشان داد که تحت  آزمون پس، گیرد می
 طور به کفایت اجتماعی هاي مؤلفهکلیه برنامه، 

نتیجه  توان میبنابراین ؛ یافت افزایش دار معنی
اجتماعی  مسئلهگرفت که آموزش برنامه حل 

افزایش موجب  مؤثر اي مداخله عنوان به تواند می
دختر مدارس  قربانی انآموز دانش کفایت اجتماعی

  .متوسطه اول گردد
وجود تحقیقات مشابه داخلی و خارجی  

هر محققی را در  تواند مییکی از عواملی است که 
پژوهش حاضر به . دهد خودیارينتایج  مقایسه 

دلیل جدید بودن فاقد پیشینه کافی جهت این 
همچنین محدود بودن نمونه، به  .استمقایسه 
اول متوسطه و  ان دختر و دورهآموز دانشجامعه 
براي  ها یافتهاحتمالی این  پذیري تعمیمعدم 

تحصیلی و عدم  هاي دورهپسر و سایر  انآموز دانش
محدودیت زمانی را وجود مرحله پیگیري به علت 

  .این پژوهش برشمرد هاي محدودیتاز  توان می
پژوهش حاضر، هم به لحاظ  هاي یافته    

نظري و  هاي دیدگاهنظري با بسط و تعدیل 
 ،اجتماعی مسئلهحل  هاي سازهتجربی مرتبط با 

و قلدري در ارتباط با قربانیان  جتماعیا تیکفا
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پیشنهاد . برنامه ریزان و والدین کمک خواهد کرد
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، در پسران و سایر مقاطع تر بزرگ هاي نمونهبا 
  تک  هاي طرحو همچنین در قالب  تحصیلی
  .مورد ارزیابی قرار گیردآزمودنی 
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