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 یآزمایشگواه( گمارده شدند. گروه فری)یک گروه آزمایشی و یک گروهن 05وه گر 2صورت تصادفی در

که قرار گرفت، درحالیتحت آموزش شناختی ارتقاء امید متوالی  هفته 8ای و درمدت قیقهد 31جلسه 8طی 

اسنایدر و  مداخله، براساس الگویی بود که لوپز جلساتدریافت نکرد. ای گواه هیچ مداخلهگروه

پژوهش های جمع آوری دادهعنوان ابزار به ایرانی قربانی قلدری مقیاسو از  ارائه نمودند( 2111)درسال

 .کوواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتتحلیل روش های بدست آمده با استفاده داده استفاده گردید.

شدن  کاهش قربانیای موثر موجب عنوان مداخلهتوانسته است به این کاربندینشان داد که  حاصلنتایج 

عنوان بخشی  هب آموزش شناختی ارتقاء امید شود برنامها توجه به یافته حاضر پیشنهاد میب .شودآموزان دانش
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عوامل مدرسه در جهت ارتقای سطح  های آموزش ضمن خدمت مشاوران مدارس و سایراز برنامه

 آموزان قربانی قلدری استفاده گردد.های دانشتوانمندی

 ، قلدریقربانی شدن د،امیارتقاء آموزش شناختی  :واژگان کلیدی

 مقدمه

ارس در دناآشنا نیست و اعتقاد بر این است که قلدری با تاریخ پیدایش مای پدیده 0قلدری

زار رساندن به همساالن و آموزان عادت به آهای زیادی دانشهم آمیخته است. برای نسل

م احتمال وجود (. امروزه ه2100و همکاران، 2)پاپانیکولوس اندهای خود داشتههمکالسی

ترین مشکالتی است که یکی از مهمترین و رایجود دارد و ای وجقلدری در هر مدرسه

زان حق برخورداری از آموکه همه دانش مواجه هستند، در حالیمدارس هر کشوری با آن 

به نقل از چراغی و ؛ 2112)اورپیناس و هورنای  م با امنیت را دارندیک آموزش توأ

شود که یف میگرانه تعر(. قلدری در معنای عام به عنوان یک عمل پرخاش2100پیشکان،

ی وی بین فرد قلدر و فرد قربانبارها از سوی فرد تکرار شده و دربردارنده یک قدرت نامسا

(. توجه به پدیده قلدری بعد از 1،2101به نقل از کوالسکی و لیمبر ؛0331وس)الوی باشدمی

( به طور علمی آغاز شد. او قلدری را به عنوان یک 0398در سال ) 4تحقیق مشهور الویوس

تعریف  ،نداز خود دفاع ک تواندرابر فرد قربانی که به آسانی نمیعمل پرخاشگرانه مکرر در ب

(. با توجه به تعاریف 2101 و همکاران، 5به نقل از روجری؛ 0332وس)الویکرده است 

این پرخاشگری  -2عملی پرخاشگرانه است.  -0ارد: قلدرانه پنج ویژگی مهم د قلدری، رفتار

دربردارنده یک  -4افتد. به صورت مکرر اتفاق می  -1نیست. از پیش برانگیخته  معموالً

وچک اجتماعی رخ های کدرگروه -5لدر و فرد قربانی است. قدرت نامتوازن بین فرد ق

 (.0130 ری،)استکی آزاد و امی دهد که اعضای آن با یکدیگر آشنا هستندمی
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پردازان این حوزه رفتار قلدرانه شامل پهنه ( و دیگر نظریه0331)براساس نظریه الویوس

وسیعی از رفتارهای مخرب است که به طور منظم و در یک دورۀ گسترده زمانی باعث قربانی 

و  0)روسونشود شناختی میمی و عاطفی یا روانکال ،شکل جسمانی شدن افراد به سه

مستلزم تماس فیزیکی مستقیم و محسوس میان فرد  2(.قریانی شدن جسمانی2100همکاران،

دن، لگد زدن و غیره قلدر و قربانی است و در اشکالی مانند ضربه زدن، هل دادن و تنه ز

. قریانی شدن (2100 ،1؛ پاپانیکولوس و همکاران2101)الیوت و همکاران،شود انجام می

از  متداولترین شکل آن است و شامل حمالت کالمی از سوی فرد قلدر با استفاده 4کالمی

کلمات برای توهین کردن، تحقیر کردن، ارعاب و تهدید کردن، لقب گذاشتن و بر چسب 

زدن بر روی فرد قربانی است. قربانی شدن جسمانی و کالمی چون توسط بروندادهای خود 

که به آن  5قربانی شدن عاطفیاما ستقیم قلدری معروفند. های مقابل مشاهده هستند، به روش

ا هگویند با استفاده از روابط اجتماعی میان گروهشناختی، ارتباطی و غیرکالمی هم میروان

پراکنی، تهمت زدن، خبرچینی، تحریک افراد دیگر از سوی فرد شود و شامل شایعهانجام می

همه مهم تر نادیده گرفتن، طرد کردن و محروم قلدر برای آسیب زدن به فرد قربانی و از 

 ؛2100چراغی و پیشکان،)های خاص استقربانی از گروه و یا از فعالیتکردن اجتماعی 

ویژگی مهم قربانی شدن عاطفی نسبت به قربانی شدن  (.2100 پاپانیکولوس و همکاران،

حتمال مشاهده نیست و لذا اجسمانی و کالمی غیر مستقیم و روانی بودن است که همیشه قابل 

نادیده گرفته شدن آن و در نتیجه آسیب دیدن بیشتر فرد قربانی وجود دارد. بعالوه چون 

را برای  شود، بیشترین آسیبدار احساس فرد مینی شدن عاطفی سبب تحقیر شدن نظامقربا

 .فرد قربانی نسبت به دیگر انواع قلدری در پی دارد

دراین میان باید بین دو نقش اصلی در فرایند قلدری یعنی نقش قلدر و نقش قربانی تمایز 

 مورد قلدری قرار داده و باقائل شد. افراد قلدر کسانی هستند که به طور مداوم دیگران را 

وند. این شخاشگر، متخاصم و تکانشی معرفی میجو، پرهایی مانند برونگرا، رقابتویژگی

                                                           
1. Rothon 

2. Physical victimization 

3. Papanikolaou etal. 

4. Verbal victimization 

5. Emotional victimization 
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تن بر از تسلط یاف ایان کردن احساساتی مانند ترس، غم و ناراحتی مشکل دارند،افراد در نم

توانند رنج پدید آمده در افراد قربانی که پیامد رفتارهای آنان برند و نمیمیدیگران لذت 

دف توسط افراد دیگر ه فراد قربانی کسانی هستند که مکرراًاست را تشخیص دهند. اما ا

هایی مانند درونگرا، ضعیف، احساسی، خجالتی، محتاط، ویژگی و با قلدری قرار گرفته

 ،0؛ اسپلیج و هالت2100)فیلیپه و همکاران، شوندراب معرفی میناایمن و با سطوح باالی اضط

تری در توانایی کم (. از لحاظ جسمانی اکثر قربانیان کوچکتر از قلدرها بوده و معموال2101ً

و از این رو اغلب هدف پرخاشگری  ی از خود دارنددفاع کردن و مراقبت جسمانی و کالم

 به نقل از استکی آزاد، ؛2101 2)تورنر، فینکلهر و امرود گیرندبدون علت افراد قلدر قرار می

هایی منفی و معیوب درباره خود داشته و همچنین شناخت (. معموال0131ً ،امیری و مولوی

( و در مقایسه با همساالن 2100 )فیلیپه و همکاران، های ضعیف اجتماعی هستنددارای مهارت

(. این افراد دیدگاهی منفی در مورد 0131 ،)هدایتی ترندد در ابراز هیجانات مناسب ناتوانخو

های اجتماعی تنها بوده ودر شبکه خود و جایگاه خود دارند، درمحیط مدرسه معموالً

 (.2100 )فیلیپه و همکاران، ها دارندآن ینکه روابط محدودی باو یا ا همساالن داخل نیستند

ین کننده دارند که اقربانی والدینی بیش از حد حمایت بعالوه برخالف افراد قلدر، افراد

ا این ها نقش داشته باشد زیرسبک فرزندپروری خود ممکن است در فرآیند قربانی شدن آن

 اند.دهها را ندابحران ی مواجهه با مشکالت وهای نحوهها آموزشوالدین از قبل به آن

مجموعه این نقایص احتمال مورد هدف قرارگرفتن افراد قربانی را از سوی افراد قلدر 

شود. این افراد پس از مدتی  هاافزایش داده که خود ممکن است باعث تشدید مشکالت آن

عزت ، (0131 ،)هدایتیست به احساس درماندگی برسندگیر و منزوی شده و ممکن اگوشه

، احساس (2101 ،1ها در سطح پایینی قرار گرفته )برایتو و اولیویرااعتماد بنفس آنو 

ود خ توانایی دفاع ازتری در مورد خود پیدا کرده و جرأت و خودکارآمدی و دیدگاه منفی

 تواند باعثآموز بدون درمان باقی بماند میدهند. اگر قربانی شدن در دانشرا از دست می

، خواب گوارشی، اختالالت -های عصبید ناراحتیت جسمانی ماننبروز مشکالت سالم

                                                           
1. Espelage & Holt 

2. Turner, Finkelher & Ormord 
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( 2101 به نقل ازکوالسکی و لیمبر، ؛2114 ،فک و کالجیوس) های عضالنیسردردها و تنش

 ی و لیمبر،)کوالسکرفتن به مدرسهار و یا امتناع از مشکالت تحصیلی و آموزشگاهی مانند فر

به نقل از چراغی و  ؛2111، )هاوکرمانند افسردگی شدید شناختی مشکالت روان (2101

شی و حتی احتمال اقدام به ( و در سطحی باالتر پروراندن افکار خودک2100 پیشکان،

دهد وجود این گستره از پیامدهای ناگوار نشان می ( شود.2101)اسپلیج و هالت، خودکشی

ب برای هایی مناسخلهگیری مداله اساسی است و بکارکه قربانی شدن دانش آموزان یک مسأ

کمک به افراد قربانی جهت افزایش توان و تقویت احساس مقابله با رفتارهای قلدرانه و در 

منفی  هایینماید. از سوی دیگر وجود ویژگیها ضروری میاهش قربانی شدن در آننتیجه ک

اتوانی رمندی به ندر افراد قربانی از جمله درونگرایی، عزت نفس و خودکارآمدی پایین، باو

خود و فاقد جرأت مندی کافی برای دفاع از خود بتدریج سبب احساس درماندگی و ناامیدی 

مکرر  هاییط موجود شده و زمینه قربانی شدنگونه تغییری در شراها از توانایی ایجاد هرآن

ی در قربانرسد توانایی زنده کردن امید در فرد کند. لذا به نظر میها را فراهم میبعدی آن

جهت تعیین اهدافی برای مقابله با این مشکل و تالش برای تغییر در وضعیت موجود یک 

 0رویکرد شناختی آموزش ارتقاء امید اسنایدردر همین راستا  مداخله کلیدی و مناسب باشد.

زینی فرد گنگر محسوب شده، با تمرکز بر هدف شناسی مثبتکه رویکردی جدید در روان

ای هرسیدن به اهداف و مقابله با چالشهایی برای عیین گذرگاهزندگی و ت برای مشکالت

تواند باعث تبدیل احساس درماندگی فرد به امیدواری، باالرفتن عزت نفس و زندگی می

ایش معنادار شجاعت و افز (2113ارزشمندی )اسنایدر ساس خود خودکارآمدی، اح

گیختن فرد برای ایجاد رفتارهای انطباقی و بران (0188)نامداری و همکاران،  جسارت افراد

( و در نهایت 2101، 2)استفن و اسمیتمدیریت کردن و تغییر مشکالت خود در محیط 

، 1؛ به نقل از دیو و کینگ2112 ،شناختی بهتر در روابط بین فردی )اسنایدرعملکرد روان

 شود.( 2102

                                                           
1. Snyder 

2. Steffen & Smith 

3. Du & King 
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یک ساختار که مشتق از نظریه اسنایدر است امید ارتقاء آموزش شناختی نظریه 

به  ی تواندمشناختی است که اخیراً به عنوان یک نیروی روانشناختی بالقوه، که -انگیزشی

عنوان یک عامل حمایتی برای نوجوانان در رویارویی با رویدادهای ناسازگار زندگی 

رکزی بنیان ی مر سه مؤلفهی امید اسنایدر بنظریه. سودمند باشد، مورد توجه قرار گرفته است

در جریان ( 2111) اسنایدر .2عاملتفکرات و  0تفکرات گذرگاهگذاشته شده است: اهداف ، 

اهداف نقاط پایان و یا زنجیره عمل  متوجه شد کههای متعددی که با افراد داشت مصاحبه

تن انتظار داشامید تئوری در واقع عنصراصلی  مرجع تئوری امید هستند. کرده وذهنی را ایجاد 

 ،1مرای فرد قابل دستیابی هستند )ورشود برمثبت در رسیدن به اهدافی است که تصور می

فرد برای شناسایی و ایجاد  یهگذرگاه توانایی ادراك شد اتتفکرهمچنین (. 2102

درواقع تفکرات گذرگاه به این شناخت که فرد مسیرهای مسیرهایی به سمت هدف است. 

دیو و ) کندبرای رسیدن به اهداف تعیین شده مد نظر دارد، اشاره می محتمل گوناگونی را

رای من راهی ب»گذرگاه اغلب از طریق گفتارهای درونی، از قبیل اتتفکر(. 2101 ،4کینگ

کند. اغلب افرادی که دارای سطوح امید نمود پیدا می« انجام این کار پیدا خواهم کرد

این  .کنندباالترند قادر به تصور چندین گذرگاه مختلف هستند و از تفکر واگرا استفاده می

واجه مانع یا مشکل مه رسیدنِ موفقیت آمیز به هدف با های چندگانه هنگامی که فرد در راراه

در همین راستا  (.0334؛ اسنایدر، 0330، و همکاران )اسنایدر کننده هستندشود تعیینمی

که دهد یم به شخص اطمینانشودو محسوب میامید  ۀانگیزشی نظری یهمؤلف تفکرات عامل

 باشد.های خاص میدن گذرگاههای ضروری برای دنبال کرقادر به شروع و تحمل تالش

ها برای شروع و تحمل های افراد را در مورد توانایی آنتفکرات عامل مستقیماً شناخت

نجام توانم این کار را امن می»و با گفتارهای درونی مانند کندگرا منعکس میرفتارهای هدف

، 5کروسون، و ارلی)اسنایدر، الپوینته،  شودمشخص می« من قصد ندارم متوقف شوم»و « دهم

کند تا کمک می افرادآموزش شناختی ارتقاء امید رویکردی است که به  بنابراین(. 0338

                                                           
1. pathways 

2. agency 

3. Wermer 

4. Du & King 

5. Lapointe, Crowson & Early 
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ود ها بسازند، خرا برای رسیدن به آنهای متعددی اهداف روشنی را درنظر بگیرند، گذرگاه

لبه ها غهایی که باید بر آنرا برای پیگیری اهداف برانگیزند و موانع را به صورت چالش

نقش مهمی را در تعدیل تواند می امیدرو ارتقاء  از این .بندی کنندشود، از نو چارچوب

. کند یبازها باشد، تواند یکی از آنکه قربانی قلدری شدن میزندگی  یزارویدادهای تنش

 نفسه (، اعتماد ب2101، 0اسمیت اندیشی)استفن وها با افزایش مثبتامید بویژه در این موقعیت

ارزشی و سطح خود کنترلی (، احساس خود 2102، به نقل از دیو و کینگ ؛2112)اسنایدر 

شناختی در فرد که در آن ( و افزایش سرسختی روان2101)آالرکون و همکاران،  باالتر

تر شده و کنترل اتفاقات زندگی را به دست شناختی مقاومشخص در مقابل فشارهای روان

طباقی و سبب باال بردن احتمال استفاده فرد از رفتارهای ان (،2102 گیرد )سفرزاده،می

ها تلبه بر آن موقعیها و رویدادهای فشارزای زندگی و در نهایت غکنارآمدن موثر با موقعیت

ه اند کیقات کیفی در این حوزه نشان داده(. بعالوه تحق2100 ،2شود )رند، مارتین و شایمی

ود که شی و حمایتی متقابل شده و باعث میارتباطات اجتماعارتقاء امید سبب اهمیت یافتن 

ها به سمت جلب حمایت اجتماعی از دوستان و افراد مهم زندگی خود فرد در این موقعیت

تواند نقشی اساسی در ( که می2102، 1به نقل از شرانک و همکاران ؛2119 ،برود )هاوتون

 کاهش قربانی شدن داشته باشد.

آموزش خشی اثر بی از پشتوانه علمی و تجربی باالیی برخوردار بوده و این رویکرد شناخت

ی ازجمله بر افزایش سالمت جسمانی و روانی درتحقیقات متعددهای مهم مولفهبر آن 

رضایت از زندگی  (2100و همکاران،رند ( بهزیستی و سالمت روانی و رفتارهای سازگارانه

تر)برندس و نشانگان افسردگی پایین (2101، 4نقل از استیوز و همکاران به ؛2101)واسک 

 (2102ر، ؛ به نقل از ورم2114)مایر و مویی،  تر(، نشانگان اضطراب پایین2101، 5انهمکار

تر با اعی قویداشتن روابط اجتم (2101، 2)تاکر و همکاران ار خودکشیبازداری افک

                                                           
1. Steffen & Smith 

2. Rand, Martin & Shea 

3. Schranketal 

4. Esteves etal 

5. Berendes etal  

6. Tucker etal  
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ل اجتناب از ها شام(، کنارآمدن موثر با موقعیت2113 ،0)فردریکسونهمساالن و نزدیکان 

(، 0188زای زندگی و جستجوی حمایت اجتماعی)نامداری و همکاران، رویدادهای فشار

تأیید ( و متغیرهای بسیار دیگری 2،2101احساس خود ارزشی)آالرکون، باولینگ و کازون

 .شده است

 ت ونفس و احساس کفایه اگر اعتماد برسد که در افراد قربانی قلدری هم لذا به نظر می

قلدری با  لزای زندگی خود از قبیهای تنش رفته و یاد بگیرند که در موقیتارزشمندی باال

 ادهند توان مقابله بوع رفتارهای انطباقی از خود نشانهای متنتعریف اهداف و گذرگاه

معدودی در مورد بررسی های د. در ایران تاکنون پژوهشکننرفتارهای قلدرانه راپیدا می

 اند. در پژوهشی نامداری و همکارانارتقاء امید صورت پذیرفته بخشی آموزش شناختیاثر

عین های شخصیتی مراج( به بررسی تاثیرآموزش شناختی ارتقاء امید بر توانمندی0188)

 ستواند باعث ایجاد احساها نشان داد که ارتقاء امید میخو پرداختند. نتایج آنافسرده

هش بعالوه تاکنون پژو ، احساس کفایت و کارآمدی و روابط اجتماعی پربار شود.رضایت

های آموزان و بر گروهبر جامعه دانش شناختی ارتقاء امیدچندانی به بررسی تاثیر آموزش 

دی، مرادرگیر در فرایند قلدری از جمله گروه قربانی نپرداخته است. تنها در پژوهشی 

( به بررسی تاثیر مشاوره گروهی براساس نظریه انتخاب ویلیام 0183آبادی )اعتمادی و نعیم

ه این نتیجه بآموزان قربانی قلدری بله با رفتارهای قلدرانه در دانشگالسر برافزایش توان مقا

انی آموزان قربریه انتخاب ویلیام گالسر با دانشمشاوره گروهی براساس نظرسیدند که 

ا توجه از سوی دیگر بها موثر است. ابله بارفتارهای قلدرانه در آنقلدری برافزایش توان مق

آموزان قربانی قلدری این موضوع بسیار ر مخرب رفتارهای قلدرانه بر دانشبه اثرات بسیا

 تی را به طور موثر دراهمیت دارد که ما از طریق مطالعاتی قابل سنجش و کاربردی مداخال

جمله گروه قربانی اعمال کرده و با دقت نتایج رفتاری  های درگیر در قلدری ازمیان گروه

ی به در پی پاسخگوی مرتبط با این مداخالت را ارزیابی کنیم. در این راستا پژوهش حاضر

                                                           
1. Fredrichkson 

2. Alarcon, Bowling & Khazon 
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موزان آدر کاهش میزان قربانی شدن دانش شناختی ارتقاء امیداین سوال است که آیا آموزش 

 قربانی قلدری اثربخش است؟ دختر

 پژوهش روش

 دثربخشی آموزش شناختی ارتقاء امیبررسی اکه هدف اصلی پژوهش حاضر توجه به اینبا 

میزان قربانی شدن دانش آموزان است روش پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشی با طرح  بر

 پیش آزمون و پس آزمون و گروه گواه است.

دوره دوم دختر آموزان دانش شامل کلیه ی آماری این پژوهشجامعه ها:آزمودنی

نهایی  نمونه .بودندتحصیل  مشغول به 32–31که درسال تحصیلی بود شهر سنندجمتوسطه 

دا ابت . برای این کار درنفر در نظر گرفته شد 05مورد مطالعه در این پژوهش برای هر گروه 

فی گیری تصادبا استفاده از روش نمونه شهر سنندجاز میان تمام مدارس دوره دوم متوسطه 

در دسترس به فرم  آن به شیوهآموزان ک مدرسه انتخاب شد که تمامی دانشای یخوشه

از دانش آموزانی  نفر 11تعداد ها ایرانی مقیاس قربانی قلدری پاسخ دادند. سپس از میان آن

تصادفی در گروه جایگزینی به صورت  که باالترین نمرات را کسب کرده بودند

ا هین پژوهش قبل از اجرا به آزمودنیدر اقرار گرفتند.  (نفر 05)و گروه گواه نفر(05)آزمایش

حق آزادی کامل برای شرکت در تحقیق توضیح داده شده و در مورد حفاظت از هویت 

ها اطمینان کافی ها، دادن اطالعات کافی در مورد پژوهش و محرمانه ماندن اطالعات آنآن

 داده شد.
عنوان به )B.V.S(0ایرانی مقیاس قربانی قلدری فرمدر این تحقیق از  :گیریابزار اندازه

 22 این ابزار حاویشد. آزمون استفاده آزمون و پسار گردآوری اطالعات مربوط به پیشابز

ای درجه 2فی را در یک مقیاس لیکرتی و عاط کالمی، جسمانیگویه است که قربانی شدن 

 شوند. برای سنجشقلدری شناخته می به عنوان قربانی 5/43افراد با نمرات باالتر از  سنجد.می

مده ضرایب به دست آپایایی این مقیاس روش بازآزمایی مورد استفاده قرار گرفته است. 

، =r 38/1 های عاطفی، کالمی و جسمانی به ترتیب،و برای حوزه  =38/1rبرای کل آزمون

                                                           
1  . Bullying Victimization Scale 
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33/1r= 38/1و r= ز دو ش روایی ابرای سنج .که نشان از پایایی باالی این مقیاس است بود

روش تعیین روایی سازه یعنی روایی همگرایی و روایی همزمان استفاده شد. برای بررسی 

یج اروایی همگرایی ضریب همبستگی میان عوامل مقیاس و نمره کل مقیاس محاسبه شد و نت

تا  89/1برای سواالت خرده مقیاس عاطفی از حداقل  حاصل نشان داد ضرائب همبستگی

و برای خرده  31/1تا حداکثر 95/1می از حداقل برای خرده مقیاس کال ،31/1حداکثر 

ار بخش و معنادان بود که نشان از همبستگی رضایتدر نوس 83/1تا  94/1مقیاس جسمانی از 

های قربانی شدن عاطفی با نمره کل دارد. روایی همزمان ابزار هم با ستفاده مقیاسبین خرده

قربانی الویوس محاسبه شد. نتایج نشان داد که میان نمره  -قلدریاز اجرای همزمان پرسشنامه 

 -لدریامه قپرسشنجسمانی، کالمی، عاطفی ابزار با  کل و هر سه خرده مقیاس قربانی شدن

 برای بررسی روایی های آن همبستگی معناداری وجود دارد.مقیاسقربانی الویوس و خرده

ی دکتری در دانشگاه عالمه انشجویان دورهاز نظر اساتید و د محتوایی این مقیاس هم

 فته استاین متخصصان قرار گر طباطبایی استفاده شده است و روایی محتوایی آن مورد تایید

 . (0188)مرادی، 
د. ارتقاء امی شناختی کاربندی پژوهش دراین مطالعه عبارت بود از آموزش روش اجرا:

 هکلی قربانی شدنی هنمر (B.V.S) قربانی قلدریمقیاس برای این منظور نخست با استفاده از 

ی هاکتسابی از پرسشنام هایهنفر براساس باالترین نمر 11سپس .آموزان تعیین گردیددانش

قرار  واهگتصادفی درگروه آزمایش و گروه  جایگزینیطریق  انتخاب و بهقربانی قلدری،

ای به مدت دوماه)هرهفته یک جلسه( تحت دقیقه 31 جلسه 8فتند که گروه آزمایشی طی گر

ررسی قرار مورد ب قربانی شدنتأثیر آن بر کاهش  تا ش شناختی ارتقاء امید قرار گرفتآموز

 ،. درپایان مدت آموزشگونه آموزشی دریافت نکردکه گروه گواه هیچگیرد. درحالی 

تجزیه و تحلیل .اجرا گردید برای هر دو گروه مقیاس قربانی قلدریآزمون شامل پس

یار( )میانگین و انحراف معتوصیفی با استفاده از آمار نیز  های خام حاصل از این پژوهشداده

 انجام شد. SPSS 08و بوسیله نرم افزار آماری  (تحلیل کوواریانس)آزمون  استنباطیآمار و 

ه لوپز ک اساس الگویی طراحی شده ای است که برامید درمانی برنامه :جلسات آموزش

کنندگان ابتدا با اصول ای، شرکتدند. در این روش مداخله( ارائه دا2111اسنایدر در سال) و
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شودکه چگونه این اصول را در ها آموزش داده میی امید آشنا شده، سپس به آننظریه

 زندگی خود به کارگیرند.
اول: ساختار جلسات و اهداف برنامه آموزشی معرفی و امید بر اساس نظریه اسنایدر  جلسه

 تعریف شد.

شد امید، ضرورت وجود آن و تأثیراحتمالی امید برکاهش ردوم: راجع به چگونگی جلسه

 بحث شد. قربانی شدن

رای بسوم: ازهریک از مراجعان خواسته شد تا داستان زندگی خود را به زبان خود  جلسه

 گروه تعریف کنند.

ه لی نظریی اصبر اساس سه مؤلفه آموزانارم: داستان زندگی هر یک از دانشچه جلسه

د. بندی شدنها قالبمجدداً این داستان ها( تبیین شد وگذرگاه و امید اسنایدر)هدف، عامل

 ردید وضمن این که در این مرحله مواردی از امید در زندگی هر یک از اعضاء شناسایی گ

 ها مورد توجه قرار گرفت.های گذشته به منظور شناسایی عامل وگذرگاهموفقیت

دگی م زنآموزان خواسته شد تا لیستی از اتفاقات جاری و ابعاد مهپنجم: از دانشجلسه

 ها را مشخص نمایند.اهمیت و میزان رضایت خود از هر یک از آن خود فراهم آورده و درجه

ی اسنایدر مطرح شد و سپس افراد های اهداف مناسب براساس نظریهششم: ویژگی جلسه

 برای تعیین اهداف در هر یک از حیطه های زندگی ترغیب گردیدند.

آموزان خواسته شد تا های مناسب مطرح شد و از دانشهای گذرگاههفتم: ویژگی جلسه

داده شد  ها آموزشبیابند. سپس به آنبرای رسیدن به اهداف تعیین شده راهکارهای مناسبی 

 های جانشین تعیینهای کوچک بشکنند و گذرگاهای از گامها را به مجموعهتا گذرگاه

 کنند.

 دهشتم: راهکارهایی برای ایجاد و حفظ عامل مطرح شد از جمله این که از افرا جلسه

و در  انجام داد، بپردازند اهداف چه که باید برای رسیدن بهخواسته شد تا به تمرین ذهنی آن

ها آموزش داده شد تا خود یک امید درمانگر باشند و تفکر امیدوارانه را به نهایت به آن

ا را هکه خودشان بتوانند اهداف و موانع دستیابی به آن صورت روزمره به کار برند به طوری
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های اهگذرگ و حفظ کنندها را در خود ایجاد و تعیین کرده، عامل الزم برای دستیابی به آن

 الزم را تشخیص دهند.

 ی پژوهشهایافته

 های آزمایش و کنترلمیانگین و انحراف معیار قربانیان قلدری در گروه .1جدول 

 

 گروه

 

 تعداد

 پس آزمون پیش آزمون

 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین

 12/0 42/8 02/0 42/01 05 آزمایش

 28/0 24/01 00/0 95/01 05 کنترل

 51/0 11/00 005/0 58/01 11 کل

آزمون و های آزمایش و گواه در پیشمیانگین و انحراف معیار گروه0اطالعات جدول 

 دهد. بر اساس این اطالعات میانگین گروه آزمایشآزمون قربانیان قلدری را نشان میپس

فرضیه از طرح آزمایشی ازآنجا که برای بررسی این کاهش داشته است.  پس از مداخله

 است، لذا جهت تحلیل نتایج حاصله آزمون باگروه کنترل استفاده شدهپس-آزمونپیش

تا از این طریق اثرات پیش آزمون به عنوان یک  ش تحلیل کوواریانس بکار رفته استرو

اریانس یعنی وبنابراین دو مفروضه اساسی تحلیل کومتغیر تصادفی کمکی کنترل شود. 

 دادیم. پیش فرضهای رگرسیون را مورد بررسی قرار و همگنی شیبها اریانسیکسانی و

ها توسط آزمون لوین مورد بررسی قرار گرفت که نتایج حاصله در جدول همگنی واریانس

 قابل مشاهده است. 2

 ها درمتغیر قربانیان قلدری آزمون لوین جهت بررسی همسانی واریانس .2جدول 

 F ی آزادی درون گروهیدرجه آزادی بین گروهیی درجه معنی داری

102/1 0 28 125/1 

های مورد مطالعه همگن دهد خطای واریانس گروهنشان می 2جدول همانگونه که نتایج 

دار معنی P<15/1است که در سطح  125/1بدست آمده برابر  Fو برابر است چون مقدار 

مچنین ه .ها برقرار استمفروضۀ همگنی واریانستوان ادعا کردکه باشد. بنابراین مینمی
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رفت ها مورد بررسی قرار گهمگنی رگرسیون به وسیله آزمون فرض همگنی شیب یمفروض

 مشهود است. 1جدول که نتایج آن در 
 قلدری  ها برای قربانیانفرض همگنی شیبپیش نتایج آزمون . 3جدول 

 ی آزادیدرجه میانگین مجذورات F معنی داری

185/1 82/2 02/4 0 

دار نیست. بنابراین پیش اثر متقابل معنی  p>15/1در  دهد کهنشان می 1جدول نتایج 

های تحلیل مفروضهبرقرار بودن با توجه به  رگرسیون برقرار است.شیب های فرض همگنی 

 .روش برای تحلیل نتایج بدست آمده استفاده شده استاین از  کوواریانس
 لدریق ش شناختی ارتقاء امید برقربانیاننتایج تحلیل کوواریانس مربوط به تأثیرآموز .4جدول 

ابع
من

ع  
مو

مج

ت
ورا

جذ
م

ی 
زاد

ه آ
رج

د
 

ن 
گی

میان

ت
ورا

جذ
م

 

F
 

ی
دار

عنا
ح م

سط
 

 اتا
ور

جذ
م

 

ان
تو

 

 480/1 450/1 **114/1 541/9 31/15 0 31/15 مقدارثابت

 205/1 124/1 **112/1 110/8 100/12 0 100/12 پیش آزمون

 32/1 902/1 **114/1 291/98 429/19 0 429/19 گروه

 -  - - 835/1 29 501/83 خطا

 -  - - - 11 22593 مجموع

و  دار بودهمعنی p<15/1بدست آمده در سطح Fدهد مقدارنشان می 4نتایج جدول 

نجر به مآموزش ارتقاء امید به سبک نظریه اسنایدر مداخله توان نتیجه گرفت بنابراین می

درصد بوده  90میزان تأثیر حدود  های آزمایش و گواه شده است.تفاوت معنادار میان گروه

وده ب آموزش شناختی ارتقاء امید مداخلهآزمون مربوط به درصد واریانس پس 90است یعنی 

توان اظهار داشت بین میانگین اصالح شدۀ گروه های بدست آمده میبراساس یافتهاست. 

تفاوت  35/1با سطح اطمینان  0و درجۀ آزادی  F=291/98کنترل با مقدار  آزمایشی و

باشد که حاکی ازکفایت حجم نمونه دارد. می0وجود دارد. همچنین توان آماریداری معنی

رتقاء امید آموزش شناختی ا مداخلهشود که بنابراین از نتایج جدول فوق اینگونه استنباط می

 تاثیر باالیی داشته است.وزان آمدانش کاهش قربانی شدنبر 
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 گیریبحث و نتیجه

 قربانی شدنارتقاء امید بر  هدف اصلی این تحقیق، بررسی تأثیر آموزش شناختی

وثر ای معنوان مداخلهبودکه نتایج نشان داد این کاربندی توانسته است به آموزاندانش

شده در این حوزه  این پژوهش در نوع خود اولین تحقیق انجام. گردد آنموجب کاهش 

سه نتایج آن یافت نشد. اما است و لذا هیچ پژوهش داخلی یا خارجی مشابهی برای مقای

(، 0131؛ به نقل از مقتدایی و همکاران، 0382مک فارن )های های آن با نتایج پژوهشیافته

( که نشان 0131( و مقتدایی و همکاران )0130محمد راضی و همکاران )(، 2114ونگ )

آموزان قربانی قلدری بر افزایش توان مقابله های مناسب بر روی دانشاجرای مداخله دادند

ها و کاهش میزان قربانی شدن این دانش آموزان موثر است با رفتارهای قلدرانه در آن

 همخوانی دارد. 

های ندیارتقاء سطح توانم توان اظهار داشت که محققین معتقدنددر تبیین این یافته می

از . ودهای عاطفی، شناختی و رفتاری شجنبه تواند باعث تغییرات مشخصی دری میشخصیت

ه سوی تفکر بو همچنین امید یک حالت شناختی، هیجانی وانگیزشی توانمندی جا که آن

دهد، انتظار پیامدهای مطلوب، باور به اینکه امور به خوبی پیش خواهند نشان میرا آینده 

های مناسب اتفاق خواهد در اثر تالشها این یههم به این که رفت، همچنین احساس اعتماد

امید  شاثرگذاری آموز شود. بنابراینو باعث اعمال هدفمند می را در فرد ایجاد کرده افتاد

را، واجد افراد درونگاین  تواند بدین صورت توضیح داده شود کهبر افراد قربانی قلدری می

وانی خود، عزت نفس و خودکارآمدی پایین، فاقد جرأت احساس درماندگی و باورمند به نات

عد قربانی ها را مستکافی برای دفاع از خود و بسیاری مشکالت شناختی دیگر هستند که آن

شدن ساخته است. این در حالی است که رویکرد شناختی آموزش ارتقاء امید با تمرکز بر 

و  رسیدن به اهدافهایی برای رای مشکالت زندگی و تعیین گذرگاههدف گزینی فرد ب

تواند باعث تبدیل احساس درماندگی فرد به امیدواری، های زندگی میمقابله با چالش

افزایش  (2113 ،ساس خود ارزشمندی )اسنایدرباالرفتن عزت نفس و خودکارآمدی، اح

برانگیختن فرد برای ایجاد  (0188 )نامداری و همکاران، معنادار شجاعت و جسارت افراد

( 2101 ،یتن و اسم)استفرفتارهای انطباقی و مدیریت کردن و تغییر مشکالت خود در محیط 
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به نقل از دیو و  ،2112)اسنایدر  شناختی بهتر در روابط بین فردیو در نهایت عملکرد روان

 اند که ارتقاء امید سببیقات کیفی در این حوزه نشان دادهبعالوه تحقشود.( 2101کینگ 

ن شود که فرد در ایی و حمایتی متقابل شده و باعث میارتباطات اجتماعاهمیت یافتن 

ها به سمت جلب حمایت اجتماعی از دوستان و افراد مهم زندگی خود برود موقعیت

( که یکی از مهمترین راهکارها برای 2102، 0به نقل از شرانک و همکاران ؛2119 ،)هاوتون

وان تدر واقع میر کاهش قربانی شدن دارد.کاهش قربانی شدن فرد است و نقشی اساسی د

افراد  بویژه در عواطف و شناختای گسترده گفت که چون ارتقاء امید باعث چنین تغییرات

نخواهد داد در یک موقعیت چالش انگیز زندگی  در نتیجه فرد قربانی دیگر اجازهشود می

ر در تواند همانند یک کاتالیزگتی قربانی فرد قلدر شود. امید میمانند جریان قلدری به راح

زندگی عمل کرده و به افراد قدرت رها شدن از مشکالت جاری را داده و رضایت از زندگی 

 ایمداخله های طی اجرای برنامه در (2112) سلیگمنکند. همچنان که ها میرا جایگزین آن

اقعی عتماد به واز مالکیت و ا ، حسیگونه مداخالتاینکه استفاده از  مثبت خود دریافت

ورت ها احساس نیاز و ضربه مراجع منتقل کرده و فرد در به کارگیری آن را هابودن توانمندی

 کند. می

داخالت ماند که شناسی مثبت نشان دادهی روانبطورکلی تحقیقات انجام شده در زمینه

)سلیگمن  ددارن ظرفیت زیادی را برای پربار کردن زندگی افرادنگر مانند امید درمانی مثبت

ی آموزشی ارتقاء امید که دراین پژوهش هم تحت تأثیر مداخله .(2119، 2و سیگزنت میهالی

کاهش  و به میزان باالیی بطور معنادار قربانی شدندر مورد گروه آزمایش اعمال شد، 

ن عنواتواند بهکه آموزش شناختی ارتقاء امید می توان نتیجه گرفتدرکل می یافت.بنابراین

 گردد. متوسطهمدارس  دخترآموزان دانشقربانی شدن  ای موثر موجب کاهشمداخله

 هایصفت کهنای بر مبنی گرامثبت شناسانروان باور و اعتقاد به توجه بااز جنبه کاربردی 

 برابر در را افراد تا شوند گرفته نظر در میانجی عنوان به توانندمی گیریاندازه قابل مثبت

ن )ماس کنند حمایت زندگی زایاسترس رویدادهای مثل خطرساز، عوامل و منفی هایهیجان

                                                           
1. Schranketal 

2. Csiksentmihalyi 
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 و امید ینظریه اساس بر پیشگیرانه هایبرنامه رسد تدوینمی نظر به (،0338 ،0و کاتسورس

همچنین با توجه به یافته حاضر  .باشد مفید نوجوانان و آموزاندر رابطه با دانش آن از استفاده

ای امید است اختی ارتقو پیشینه موجود که نشانگر پشتوانه علمی و تجربی باالی آموزش شن

های آموزش ضمن خدمت مشاوران بعنوان بخشی از برنامه شود که این برنامهپیشنهاد می

ی و اختی، عاطفهای شنگیری از آن سطح توانمندیبتوانند با بهره مدارس قرار گیرد، تا

د آموزش شناختی امی یهشیوشود پیشنهاد میآموزان را ارتقاء دهند. همچنین رفتاری دانش

 های تک آزمودنیطرحو همچنین در قالب های بزرگتر های آزمایشی با نمونهدر قالب طرح

واند تو خارجی یکی از عواملی است که میوجود تحقیقات مشابه داخلی رفته شود.بکارگ

پژوهش حاضر بدلیل جدید بودن فاقد . ی نتایج خود یاری دهدمحققی را در مقایسههر 

 یباشد. همچنین محدود بودن نمونه، به جامعهجهت این مقایسه می کافی یپیشینه

ها به پذیری احتمالی این یافتهمیمو عدم تع ی دوم متوسطهو دوره دختر آموزاندانش

گیری به علت ی پیو عدم وجود مرحلهی تحصیلی هاو سایر دوره پسرآموزان دانش

 .توان از محدودیت های این پژوهش برشمردمحدودیت زمانی را می

 منابع
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