
Keywords

Revictimization

Cyberbullying

Social Work

*Corresponding Author
Study Type: Original
Received: 02 Jan 2019
Accepted: 14 Apr 2019

Effectiveness of Cognitive Behavioral Social 
Work Intervention on Preventing Cyberbully-

ing Revictimization Among Youths

Ayoub Mohammadi: MA student, department of social work, university of social welfare and rehabilitation 
sciences, Tehran, Iran. ayoubmohammady68@gmail.com

Masoomeh Maarefvand*:Assistant professor department of social work, university of social welfare and 
rehabilitation sciences, Tehran, Iran. arammaref@gmail.com

Samaneh Hosseinzadeh: Assistant professor, department of biostatistics, university of social welfare and 
rehabilitation sciences, Tehran, Iran. . hosseinzadeh.sam@gmail.com

Abstract 
Introduction: Cyberbullying is one of the most common results of 
information and communication technologies' development. Cyberbul-
lying victims may experience various consequences which will effect 
on different aspects of their well-being. In this investigation the effec-
tiveness of cognitive-behavioral social work intervention on preventing 
cyberbullying revictimization was studied.
Methods: This is a clinical trial study and convenience sampling was 
conducted to select forty-two members of the Red Crescent youth 
organization of Tehran participated who were cyberbullying victims. 
Participants were allocated randomly to intervention and control groups 
twenty-one persons for each group. Cyberbullying Victimize Checklist 
was used to collect data. The intervention group received cognitive-
behavioral social work intervention and control group received entrepre-
neurship education as placebo. The posttest was performed two months 
after the intervention. Chi-square, Fisher's exact test and ordinal regres-
sion were used to analyze data. 
Results: Forty-seven percent of the participants were male. Sixty-six 
point six percent of them were in the age group of eighteen to twenty-
one years old and seventy-six percent were single. The results of 
the study showed that there was a significant difference between the 
amounts of participants cyberbullying victimization before and after 
the intervention. The intervention group significantly revictimized in 
cyberbullying less than control group. The cognitive-behavioral social 
work intervention could predict cyberbullying revictimization duration 
and frequency. 
Conclusions: So this study showed that conducting cognitive behavior-
al social work intervention could be an effective strategy to reduce the 
risk of cyberbullying revictimization. 
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واژگان کلیدی

قربانی شدن مجدد

 قلدری در فضای مجازی

مددکاری اجتماعی
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نوع مطالعه: پژوهشی

تاریخ دریافت: 1397/10/12
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چکیده

مقدمه: قلدری در فضای مجازی از جمله رایج ترین پیامد توسعه فناوری های ارتباطی و 
اطالعاتی است. قربانیان قلدری در فضای مجازی ممکن است پیامدهای متعددی را تجربه 
کنند که بر جنبه های مختلف زندگیشان تاثیر خواهد گذاشت. در این مطالعه تاثیر مداخله 
مددکاری اجتماعی با رویکرد شناختی-رفتاری بر پیشگیری از قربانی شدن مجدد در فضای 

مجازی مورد بررسی قرار گرفت. 
روش: این مطالعه یک کارآزمایی بالینی بود و نمونه گیری به روش در دسترس انجام شد. 
در این پژوهش چهل و دو نفر از اعضای سازمان جوانان جمعیت هالل احمر شهر تهران 
در  تصادفی  به طور  و  داشتند، شرکت کردند  را  در فضای مجازی  قربانی شدن  تجربه  که 
گروه مداخله و کنترل قرار گرفتند، هر گروه بیست و یک نفر. چک لیست قربانی شدن 
مداخله  گرفت.  قرار  استفاده  مورد  داده ها  برای جمع آوری  مجازی  فضای  در  قلدری  در 
کارآفرینی  آموزش  و  مداخله  گروه  برای  شناختی-رفتاری  رویکرد  با  اجتماعی  مددکاری 
مداخله  اتمام  از  بعد  ماه  دو  اجرا شدند. پس آزمون  کنترل  برای گروه  مداخله نما  به عنوان 
انجام شد. آزمون دقیق فیشر و رگرسیون رتبه ای برای تحلیل داده ها مورد استفاده قرار گرفت. 
نتایج: چهل و هفت درصد از شرکت کنندگان را مردان تشکیل دادند. شصت و شش 
و شش  هفتاد  و  داشتند  قرار  و یک سال  بیست  تا  بازه سنی هجده  در  ممیز شش درصد 
درصد مجرد بودند. نتایج پژوهش نشان دادند که بین میزان قربانی شدن شرکت کنندگان در 
پژوهش، قبل و بعد از مداخله تفاوت معناداری وجود داشت. گروه مداخله به طور معناداری 
کمتر از شرکت کنندگان در گروه کنترل قربانی مجدد قلدری در فضای مجازی شده بودند. 
شدن  قربانی  دفعات  و  زمان  مدت  توانست  شناختی-رفتاری  اجتماعی  مددکاری  مداخله 

مجدد در قلدری در فضای مجازی را پیش بینی کند. 
می تواند  رفتاری  شناختی  اجتماعی  مددکاری  مداخله  اجرای  نتیجهگیری:  و بحث

راهبردی موثر در کاهش خطر قربانی شدن مجدد در قلدری در فضای مجازی باشد. 

تاثیر مداخله مددکاری اجتماعی با رویکرد شناختی-
رفتاری بر پیشگیری از تجربه قربانی شدن مجدد جوانان 
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بهار 1398، دوره 8، شماره 1، پیاپی 727

ایوب محمدی و همکاران

مقدمه

با ورود به عصر حاضر، موبایل و اینترنت، انقالبی در شــیوه های برقراری ارتباط انسان ها با یکدیگر ایجاد کرده و موجبات 
شکل گیری عصر ارتباطات را فراهم کردند. شبکه های اجتماعی مانند فیسبوک، تلگرام و تویتر در دهه اخیر مقبولیت زیادی 
مخصوصا در میان جوانان کســب کرده اند. با توجه به اینکه بســیاری از جوانان و نوجوانان در شــبکه های اجتماعی فضای 
مجازی عضویت دارند، می توان گفت که بیشتر از سایر اقشار تحت تاثیر این شبکه ها قرار دارند. دسترسی وسیع نوجوانان و 
جوانان در ایران به اینترنت علی رغم سرعت کم اینترنت و از سوی دیگر دسترسی بسیاری از ایرانیان به گوشی های هوشمند 

عالوه بر رایانه زمینه را برای حضور در شبکه های اجتماعی در فضای مجازی تسهیل کرده است. 
گسترش فناوری های اطالعاتی و ارتباطی عالوه بر مزایا و فواید بسیاری که در جهت پیشرفت جوامع داشته است، معایبی 
نیز دارد که از جمله می توان به ابراز ســاده تر خشونت اشــاره کرد. یکی از اشکال بروز خشونت در فضای مجازی، قلدری 
در فضای مجازی اســت. علی رغم اختالفاتی که در بعضی تعاریف از قلدری در فضای مجازی وجود دارد می توان گفت 
که قلدری در فضای مجازی یک عمل عمدی پرخاشــگرانه اســت که توســط یک فرد یا گروه با اســتفاده از انواع ارتباط 
الکترونیکی در طول زمان، مکررا علیه یک قربانی  که نمی تواند به سادگی از خودش دفاع کند، انجام می پذیرد.)1( به زبان 
ساده هر اقدام تعمدی و پرخاشگرانه که از طریق فناوری های اطالعاتی و ارتباطی، به منظور اذیت و آزار شخص قربانی انجام 
شود از جمله مصادیق قلدری در فضای مجازی است. تماس تلفنی و پیام های متنی مزاحم یا تهدید کننده، چت خصوصی، 
ثبت تصاویر و فیلم و تمســخر فرد از جمله مصادیق قلدری در فضای مجازی هســتند.)1و2( شــیوع پدیده قربانی شدن در 
قلدری در فضای مجازی با توجه به رشــد نابرابر فناوری های اطالعاتی و ارتباطی در مناطق مختلف جهان متفاوت اســت. 
 به منظور برآورد شیوع قلدری در فضای مجازی و واقعی در نقاط مختلف جهان پژوهش هایی انجام شده است.)6،5،4،3و7(

 بیشتر پژوهش هایی که در این حوزه در ایران انجام گرفته اند، به قلدری در فضای واقعی پرداخته اند.)13،12،11،10،9،8،6و14( 
به عنوان مثال، خضری و همکاران اشاره می کنند که 79/6% دانش آموزان مدارس راهنمایی شیراز به نوعی از خفیف تا شدید 
درگیر قلدری در فضای واقعی بوده اند. به عالوه هشتاد و هشت درصد دانش آموزان به عنوان قربانی، مورد قلدری واقع شده بودند. 
همچنین یافته های آنان نشان داد که هشتاد و پنج درصد پسران و هفتاد و دو درصد دختران به نوعی از خفیف تا شدید قلدری 
کرده بودند. تقریبا هشتاد و هفت درصد پسران و هفتاد و سه درصد دختران شرکت کننده در این پژوهش قربانیان قلدری بودند 
و نود و دو درصد پسران و هشتاد و چهار درصد دختران به عنوان قربانی شناسایی شدند.)8( پژوهش های انجام شده در خارج 
از کشور بیشتر از پژوهش های داخلی بر قلدری در فضای مجازی تاکید داشته و مداخالت متعددی برای پیشگیری از قربانی 
 شدن در آن انجام شده است،نتایج نشان دهنده تاثیر مثبت مداخالت پیشگیرانه بوده است.)21،20،19،18،17،16،15و22(

 قربانــی شــدن در قلدری در فضــای مجازی پیامدهای متعددی از جمله افســردگی، کاهــش اعتمادبه نفس، خطر افکار، 
برنامه ریزی و اقدام به خودکشی را در میان قربانیان افزایش می دهد.)25،24،23و26( هبرت و همکاران2016 معتقدند میان 
قلدری در فضای مجازی با مشکالت سالمت روان دانش آموزان دبیرستانی رابطه وجود دارد.)27( سلکی و همکاران2015 
در پژوهشــی که در میان دانشــجویان دختر هجده تا بیست و پنج سال چهار دانشــکده آمریکا انجام دادند، دریافتند که از 
بیســت و هفت درصد دانشجویانی که تجربه شرکت در قلدری در فضای مجازی اعم از ارتکاب و قربانی شدن را داشتند، 

17/4% عالئم افسردگی و 37/5% عالئم مشکالت نوشیدن مشروبات الکلی را نشان دادند.)28(
مخاطراتی که قلدری در فضای مجازی برای نوجوانان و جوانان به دنبال دارد، موجب شــده اســت در کشورهای مختلف 
تدابیری برای کاهش قلدری در فضای مجازی اندیشیده شود و به همین منظور مطالعاتی نیز برای بررسی اثربخشی مداخالت 
مرتبط انجام گرفته است. برخی از این مطالعات به ایمن سازی محیط واقعی و مجازی برای کاهش قلدری پرداخته اند و برخی 
دیگر به قربانیان کمک می کنند که هنگام حضور در فضای مجازی از خود مراقبت کنند و در صورتی که در معرض قلدری 
قرار گرفتند، حمایت های الزم را برای ممانعت از قربانی شــدن جســتجو کنند.)29( پژوهش حاضر، اولین پژوهشــی است 
 که در ایران به بررســی تاثیر یک مداخله پیشــگیرانه بر قربانی شدن مجدد افراد در قلدری در فضای مجازی پرداخته است. 
جوانان در جســتجوی اســتقالل هستند و حضور در فضای مجازی تا اندازه ای شــرایط را برای تجربه استقالل مهیا می کند. 
آن ها ترجیح می دهند وقت بیشــتری را با همســاالن خود ســپری کنند و به تدریج ســهم تعامل با اعضای خانواده و نقش 
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فصلنامه مددکاری اجتماعی8

تاثیر مداخله مددکاری اجتماعی با رویکرد شناختی-رفتاری بر پیشگیری از تجربه قربانی شدن مجدد جوانان به قلدری در فضای مجازی

نظارتی خانــواده کاهش می یابد. هم اکنون بخــش مهمی از تعامالت 
نوجوانــان و جوانان در فضای مجازی شــکل می گیرد. این امر می تواند 
یکی از عوامل خطر قربانی شــدن در قلدری در فضای مجازی باشــد. 
این بدان معنا نیست که ســایر گروه های جامعه در معرض قربانی شدن 
در قلدری در فضای مجازی نیستند اما نوجوانان و جوانان بیش از سایر 
گروه هــا در معرض این خطر قــرار دارند. به همین دلیل در این پژوهش 
گروه هدف، جوانان در نظر گرفته شــده اند. قلدری در فضای مجازی 
می تواند هزینه های ســنگینی را به جامعه تحمیــل کند. قربانیان قلدری 
در فضــای مجازی در معرض آســیب های روانــی و اجتماعی متعدد و 
حتی خودکشــی قرار می گیرند. از این رو پیشــگیری از قربانی شدن از 
اهمیت ویژه ای برخوردار اســت. یکی از مهمترین اســتراتژی هایی که 
برای پیشگیری از قربانی شدن در قلدری در فضای مجازی به کار گرفته 
می شــود، ارتقای مهارت های خودمراقبتی فرد اســت. مداخله موردنظر 
در پژوهش حاضر یک مداخله کوتاه مدت است که به شخص کمک 
می کند مهارت های خودمراقبتی بیشتری کسب کند و همچنین موجب 

رشد و ارتقا عملکرد فرد در تعامل در شبکه های اجتماعی وی شود.
پژوهــش حاضر بر مبنای نظریه شــناختی-رفتاری انجام شــد. نظریه 
شــناختی-رفتاری بر شــناخت و یادگیری تاکید دارد و معتقد است که 
بســیاری از مشکالت انســان ها ناشی از شناخت اســت. این شناخت 

ممکن اســت وجود نداشته باشــد، یا ناقص 
باشــد. به زبان ساده تر یا شــخص یاد نگرفته 
اســت و یا اشــتباه و ناکافی یاد گرفته اســت 
لذا با ارایه شناخت صحیح و کافی و مهارت 
افزایی می توان انتظار داشــت کــه تغییراتی را 
در رفتار به وجود آورد. گمان بر این است که 
جوانان شناخت نادرست و یا ناکافی از پدیده 
قلدری در فضای مجازی و قربانی شــدن در 
آن دارند، لذا در این پژوهش نیز ابتدا شناخت 
شــرکت کنندگان در مداخله از قربانی شــدن 
و احساسات آن ها نســبت به این پدیده مورد 
بررســی قرار گرفت. سپس شــناخت کافی 
و صحیــح از پدیده ارائه شــد و تکنیک های 
مختلــف در جهــت ایجاد تغییــرات رفتاری 
آمــوزش داده شــد. براین اســاس هدف این 
پژوهش ارزیابی اثربخشــی مداخله مددکاری 
اجتماعی با رویکرد شناختی-رفتاری به منظور 
پیشــگیری از قربانی شــدن مجدد جوانان در 

قلدری در فضای مجازی بود.

روش

ایــن پژوهش از نوع نیمه آزمایشــی و با طرح پیش آزمــون پس آزمون با 
گروه های کنتــرل و مداخله بود. جامعه هــدف پژوهش حاضر جوانان 
بودند. جمعیت نمونه پژوهش، جوانان هجده تا بیست و چهار ساله عضو 

سازمان جوانان جمعیت هالل احمر شهر تهران بودند. 
معیارهایورودبهپژوهش: قرار داشــتن شخص در بازه سنی 
هجده تا بیســت و چهار سال، داشتن حداقل یک بار تجربه قربانی شدن 
در قلدری در فضای مجازی از طریق موبایل و یا اینترنت، داشتن رضایت 
گاهانه برای شرکت در پژوهش و داشتن حداقل تحصیالت سیکل. از  آ
تعداد صد و پنجاه نفر که چک لیست را تکمیل کردند، پنجاه و هشت 
نفر به دلیل نداشــتن سابقه قربانی شدن، هشت نفر به دلیل عدم رضایت 
برای شرکت در مداخله و چهل و دو نفر به خاطر قرار نداشتن در بازه سنی 
هجده تا بیســت و چهار سال از پژوهش خارج شدند. سپس تعداد چهل 
و دو نفر به صورت تصادفی ســاده در دو گروه کنترل و مداخله، بیسا و 

یک نفر هر گروه قرار گرفتند. دو گروه با اســتفاده از آزمون کای دو از نظر متغیرهای جنس، ســن، وضعیت تاهل و سطح 
تحصیالت مورد بررسی قرار گرفتند و نتایج نشان دادند که دو گروه تفاوت معناداری نداشتند. به منظور طراحی مداخله ابتدا 
در منابع موجود داخلی و خارجی جســتجو انجام شــد. در منابع داخلی به دلیل محدود بودن پژوهش های مداخله ای، بسته 
مداخله خاصی یافت نشد اما در پژوهش های خارجی بسته های مداخله مختلفی یافت شدند.)30،29،22،21،19،18،3و31(

بــا مطالعه منابع خارجــی و نحوه انجام مداخالت آن ها برخی عوامل تاثیرگذار و مهم شناســایی شــدند. عوامل مرتبط تر با 

( رابطه مدت زمان قربانی شدن از طریق اینترنت، قبل و بعد 6جدول)
 از مداخله به تفکیک گروه کنترل و مداخله

 ضریب کاپا

 بعد از انجام مداخله
حدود  قبل از مداخله

ماه شش  
حدود 
 یک ماه

یک تا دو 
 هفته

قربانی 
 نشدم

133/0-  
P= 073/0  

گروه  قربانی نشدم 1 13 0 -
 یک تا دو هفته 0 3 4 - مداخله

614/0  
P= 145/0  

 قربانی نشدم 3 0 0 0
گروه 
 کنترل

 یک تا دو هفته 1 4 0 0
 حدود یک ماه 0 4 6 2
 حدود شش ماه 0 0 0 1

  

 =150nتعداد افراد ارزیابی شده:  

 =21nگروه مداخله =n 21گروه کنترل

 

 جاگذاری تصادفی

   =n 42افراد واجد شرایط برای شرکت در مداخله

 اجرای مداخله نمااجرای مداخله

 =108nنداشتن معیارهای ورودخروج از پژوهش به دلیل 

 =n 42آزمون دو ماه بعد از مداخلهاجرای پس

 

 پژوهش CONSORT ( نمودار 1نمودار)
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بهار 1398، دوره 8، شماره 1، پیاپی 927

ایوب محمدی و همکاران

پژوهــش در طراحی مداخلــه حاضر مدنظر 
قرار گرفته و از آن ها اســتفاده شد. از ترکیب 
بســته های مداخله شناســایی شــده، بسته ای 
براساس رویکرد شناختی-رفتاری طراحی شد 
و به منظور بررســی روایــی)CVR( در اختیار 
صاحبنظــران قــرار گرفت. میانگیــن نمرات 
صاحبنظران به ســواالت پرسشنامه )اهداف، 
تکنیک ها، زمان و نحوه اجرا( حاکی از توافق 
باالی نظرات خبرگان96/03% مبنی بر روایی 

مداخله بود.
مداخلــه مــددکاری اجتماعی بــا رویکرد 
شــناختی رفتاری در ســه ســطح مددکاری 
اجتماعــی فــردی، گروهــی و خانوادگــی 
انجام شــد. در ســطح فردی هــدف افزایش 
انگیزش برای شــرکت در پژوهش و کســب 
گاهانــه بــود. در ســطح گروهی  رضایــت آ
محتوای اصلــی مداخله در قالب فعالیت های 
گروهی به شــرکت کنندگان ارایه شــد. و در 
ســطح مددکاری اجتماعی خانــواده، ضمن 
ارایه شــناخت صحیحــی از پدیــده قلدری 
و قربانــی شــدن در آن، اقدامــات الزم برای 
حساس سازی و فعال ســازی سیستم حمایتی 
خانواده برای پیشگیری از قربانی شدن مجدد 

شرکت کنندگان، صورت گرفت.
اعضای گروه کنتــرل مداخله نمای آموزش 
کارآفرینی را دریافت کردند. خالصه مداخله 

در جدول دو مورد اشاره قرار گرفته است.
غربالگری اعضای سازمان جوانان از طریق 
چک لیست قربانی شدن در قلدری در فضای 
مجازی انجام شــد. این چک لیســت دارای 
بیست وسه ســوال اســت. تعداد یازده سوال 
مربــوط به قلدری در فضای مجازی از طریق 
موبایــل و یازده ســوال مربوط بــه قلدری در 
فضای مجازی از طریق اینترنت اســت. یک 
سوال نیز به نظرات، پیشــنهادات و خاطرات 
افــراد در مورد قلــدری در فضــای مجازی 
اختصاص دارد که افراد می توانند پاسخ خود 
را به صورت مشــروح بنویســند. چک لیست 
فوق برای نخستین بار در پروژه موسسه دافنه2 

طراحی و مورد اســتفاده قــرار گرفت.)32( روایــی و پایایی این چک 
لیست در مطالعه ای که توسط محمدی، معارف وند و حسین زاده انجام 
گرفت، بررســی شــد. بر اســاس نظرات صاحبنظران در ارزیابی روایی 
محتوایی معتقد بودند سواالت چک لیست ساده0/98%، واضح%0/94 
و مرتبط با قلدری در فضای مجازی0/91% هســتند. همچنین به منظور 
بررســی پایایی، چک لیســت قربانی قلدری شدن در فضای مجازی به 
روش آزمون بازآزمون در میان شصت و پنج جوان هفده تا بیست و شش 
ســاله شهر تهران اجرا شد. نتایج نشــان داد پرسشنامه از پایایی مناسب، 

درصد توافق کل برابر هشتاد و شش درصد، برخوردار است.)33(
بــرای اجــرای پژوهــش بعــد از معرفی بــه جمعیت هــالل احمر و 
هماهنگی های الزم با شــعبات سطح شــهر تهران از طریق چک لیست 
قربانی شــدن در قلدری در فضای مجازی غربالگری انجام شــد. بعد 

 منظور پیشگیری از قربانی شدن مجدد افراد در قلدری فضای مجازیرفتاری به-( خالصه مداخله مددکاری اجتماعی با رویکرد شناختی1جدول) 
 کنندهافراد شرکت /تکنیک /شرح /هدف /فاز

 جوانان غربالگری شده /مصاحبه انگیزشی /این فعالیت در قالب مصاحبه فردی انجام شد. /انگیزه افزایی-اخذ رضایت آگاهانه /سازیآماده
در این جلسه قوانین گروه، روزها و ساعات تشکیل جلسات گروهی،  /آشنایی، مرور اهداف و تعیین قوانین گروه /مداخله مددکاری گروهی-یکمجلسه 

 /شکن، بارش افکار، گوش دادن فعالهای یختکنیک./ رو و سایر موارد با مشارکت اعضا مورد بحث و  توافق قرار گرفت نحوه تشکیل، مباحث پیش
 جوانان
در این جلسه تمرکز روی بررسی سطح شناخت اعضا  /آن هاینمونهآشنایی با قلدری، قلدری در فضای مجازی و  /مداخله مددکاری گروهی-دومجلسه 

د. همچنین برروی احساسات ناشی از قربانی شدن در قلدری در بوشان در فضای مجازی، انواع و پیامدهای آن و ارتقای شناخت در مورد ماهیت قلدری
 جوانان /بارش افکار، پرسش سواالت، نمایش اسالید و فیلم، روایت داستانک /فضای مجازی بحث و گفتگو انجام شد.

توانایی استفاده از تنظیمات امنیتی نرم های پیشگیری از قربانی شدن در قلدری مجازی و کسب آشنایی با روش /مداخله مددکاری گروهی-سومجلسه 
های حل تعارض در فضای مجازی، تنظیمات کنندگان با روشدر این جلسه برای بهبود سطح شناخت، شرکت /های اجتماعی مختلفافزارها و شبکه

 جوانان /های کوچکبحث در گروه، ی نقشبارش فکری، اجرا /ها  آشنا شدند.های اجتماعی مختلف و امکانات موجود آنامنیتی نرم افزارها و شبکه
های گیری روشکارهو کسب توانایی ب های پیشگیری از قربانی شدن در قلدری مجازیآشنایی با روش /مداخله مددکاری گروهی-چهارمجلسه 

ت ورزی)ابراز وجود(، امانند مهارت جرهای رفتاری پیشگیری از قربانی شدن کنندگان با روشدر این جلسه شرکت./ پیشگیری از قربانی شدن
 جوانان  /های کوچکبارش فکری، اجرای نقش، بحث در گروه /یابی و مستندسازی آشنا شدند.حمایت
قربانی های مواجهه با قربانی شدن و کسب توانایی تهیه برنامه خودمراقبتی برای پیشگیری از آشنایی با روش /مداخله مددکاری گروهی-پنجمجلسه 
شود، مورد بحث قرار گرفت و راهکارهای گیرد یا قربانی آن میدر این جلسه چگونگی مواجهه در شرایطی که فرد در معرض قلدری قرار می./ شدن
 کارشناس مربوطه-جوانان /اجرای نقش، نمایش، بارش فکری /ای مناسب مطرح خواهد شد.مقابله

در این جلسه  /ریزی برای پیشگیری از قربانی شدن در قلدری در فضای مجازی و خاتمهتوانایی برنامهکسب  /مداخله مددکاری گروهی-ششمجلسه 
های فردی خود مراقبتی در مقابل قلدری در فضای مجازی بررسی شده و نظرات و اصالحات الزم انجام شده، منظور تقویت بعد رفتاری مداخله برنامههب

 جوانان /بندیبارش فکری، جمع /همچنین خاتمه جلسات گروهی اعالم شد.مباحث ارائه شده در گروه مرور و 
موضوع قلدری  /یابیحمایت-دلیل قلدری در فضای مجازیسازی خانواده در پیشگیری از قربانی شدن بهفعال /مددکاری با خانواده-هفتم و هشتجلسه 

ها از پدیده طور موثر عمل کند، مورد بحث قرار گرفت. شناخت خانوادهپیشگیری از آن بهتواند برای هایی که خانواده میدر فضای مجازی و روش
، ندیابی داشتقربانی شدن در قلدری در فضای مجازی بهبود یافت و در مواردی که فرد و یا خانواده در ارتباط با موضوع مداخله نیاز به حمایت

 اعضای خانواده-والدین-فرد /بحث و گفتگو /.گرفتهای الزم انجام یابیحمایت
 

 نمای کارآفرینیخالصه مداخله( 2)جدول
 کنندهافراد شرکت تکنیک/ شرح/ هدف/ فاز/

این فعالیت در قالب مصاحبه فردی  /مداخله در شرکت کنندگان برایشرکت در انگیزه ایجاد، شرایط واجد افراد به مداخله معرفی /سازیآماده
 /و رضایت آگاهانه اخذ شد. تقویت مداخله در شرکت برای کنندگانشرکت انگیزه سازیراغب هایتکنیک از استفاده . باگردیدانجام 

 اعضای گروه کنترل /احساسات و محتوا انعکاس سازی،راغب هایتکنیک
تشکیل جلسات  زمانگروه، روز و  هایانوندر این جلسه ق /گروه هاقانونو تعیین  هاهدفآشنایی، مرور  /مداخله مددکاری گروهی-یکمجلسه 

 های یخ شکن، بارش افکار، گوشتکنیک /رو و سایر موارد با مشارکت اعضا مورد بحث و توافق قرار گرفت.گروهی، نحوه تشکیل، مباحث پیش
 اعضای گروه کنترل /دادن فعال

اعضای گروه کنترل با مفاهیم کارآفرینی آشنا  /عنوان کارآفرینهارزیابی فردی ب، آشنایی با کارآفرینی /مداخله مددکاری گروهی-دومجلسه 
 اعضای گروه کنترل /سخنرانی، فعالیت اشتراکی، ارزیابی فردی /آوردند. عملعنوان یک کارآفرین ارزیابی بههشده و از خود ب

وکار اعضای گروه کنترل با ایده کسب /وکارکسب توانایی نوشتن ایده کسب، وکارآشنایی با ایده کسب /مداخله مددکاری گروهی-سومجلسه 
 اعضای گروه کنترل /فکری، سخنرانی طوفان /وکار را نوشتند.عنوان تمرین، یک ایده کسبهآشنا شده و ب

وکار اعضا با روش تحلیل هر ایده کسب /روش تحلیل ایده و بررسی میزان ریسک هر ایدهآشنایی با  /مداخله مددکاری گروهی-چهارمجلسه 
 اعضای گروه کنترل /، فعالیت اشتراکیSWOT تحلیل /یک ایده را تحلیل کردند. SWOTعنوان تمرین با استفاده از تحلیل هآشنا شده و ب

 /عنوان کارآفرین(هتقویت خود ب)وکارآشنایی با روش تبدیل ایده به طرح کسب، وکارکسبانتخاب ایده  /مداخله مددکاری گروهی-پنجمجلسه 
وکار خود را انتخاب کرده سپس با روش تبدیل ایده به طرح های انجام شده در جلسات قبل، ایده کسباعضا گروه کنترل بعد از تحلیل

 اعضای گروه کنترل /سخنرانی /فرین پرداختند.عنوان یک کارآهوکار آشنا شدند. همچنین به تقویت خود بکسب
کنندگان با نحوه ارزیابی شرکت /ارزیابی وضعیت مالی()وکارآشنایی با روش تبدیل ایده به طرح کسب /مداخله مددکاری گروهی-ششمجلسه 

یادگیری  /د.دنها را نیز تمرین کرتامین هزینه های مختلفها همچنین راه. آنندوکار آشنا شدهای مورد نیاز برای شروع کسبمالی و هزینه
 اعضای گروه کنترل /شده، سخنرانیمشارکتی دایت

یافته و از وکار دستدر این جلسه اعضا به ایده اجرایی کسب /وکار اجراییدستیابی به ایده کسب /مداخله مددکاری گروهی-هفتمجلسه 
 اعضای گروه کنترل /شده، سخنرانیهدایت یادگیری مشارکتی /پایان جلسات گروهی اعالم شد.د سپس دنعمل آورهای یکدیگر ارزیابی بهایده

 

 

 منظور پیشگیری از قربانی شدن مجدد افراد در قلدری فضای مجازیرفتاری به-( خالصه مداخله مددکاری اجتماعی با رویکرد شناختی1جدول) 
 کنندهافراد شرکت /تکنیک /شرح /هدف /فاز

 جوانان غربالگری شده /مصاحبه انگیزشی /این فعالیت در قالب مصاحبه فردی انجام شد. /انگیزه افزایی-اخذ رضایت آگاهانه /سازیآماده
در این جلسه قوانین گروه، روزها و ساعات تشکیل جلسات گروهی،  /آشنایی، مرور اهداف و تعیین قوانین گروه /مداخله مددکاری گروهی-یکمجلسه 

 /شکن، بارش افکار، گوش دادن فعالهای یختکنیک./ رو و سایر موارد با مشارکت اعضا مورد بحث و  توافق قرار گرفت نحوه تشکیل، مباحث پیش
 جوانان
در این جلسه تمرکز روی بررسی سطح شناخت اعضا  /آن هاینمونهآشنایی با قلدری، قلدری در فضای مجازی و  /مداخله مددکاری گروهی-دومجلسه 

د. همچنین برروی احساسات ناشی از قربانی شدن در قلدری در بوشان در فضای مجازی، انواع و پیامدهای آن و ارتقای شناخت در مورد ماهیت قلدری
 جوانان /بارش افکار، پرسش سواالت، نمایش اسالید و فیلم، روایت داستانک /فضای مجازی بحث و گفتگو انجام شد.

توانایی استفاده از تنظیمات امنیتی نرم های پیشگیری از قربانی شدن در قلدری مجازی و کسب آشنایی با روش /مداخله مددکاری گروهی-سومجلسه 
های حل تعارض در فضای مجازی، تنظیمات کنندگان با روشدر این جلسه برای بهبود سطح شناخت، شرکت /های اجتماعی مختلفافزارها و شبکه

 جوانان /های کوچکبحث در گروه، ی نقشبارش فکری، اجرا /ها  آشنا شدند.های اجتماعی مختلف و امکانات موجود آنامنیتی نرم افزارها و شبکه
های گیری روشکارهو کسب توانایی ب های پیشگیری از قربانی شدن در قلدری مجازیآشنایی با روش /مداخله مددکاری گروهی-چهارمجلسه 

ت ورزی)ابراز وجود(، امانند مهارت جرهای رفتاری پیشگیری از قربانی شدن کنندگان با روشدر این جلسه شرکت./ پیشگیری از قربانی شدن
 جوانان  /های کوچکبارش فکری، اجرای نقش، بحث در گروه /یابی و مستندسازی آشنا شدند.حمایت
قربانی های مواجهه با قربانی شدن و کسب توانایی تهیه برنامه خودمراقبتی برای پیشگیری از آشنایی با روش /مداخله مددکاری گروهی-پنجمجلسه 
شود، مورد بحث قرار گرفت و راهکارهای گیرد یا قربانی آن میدر این جلسه چگونگی مواجهه در شرایطی که فرد در معرض قلدری قرار می./ شدن
 کارشناس مربوطه-جوانان /اجرای نقش، نمایش، بارش فکری /ای مناسب مطرح خواهد شد.مقابله

در این جلسه  /ریزی برای پیشگیری از قربانی شدن در قلدری در فضای مجازی و خاتمهتوانایی برنامهکسب  /مداخله مددکاری گروهی-ششمجلسه 
های فردی خود مراقبتی در مقابل قلدری در فضای مجازی بررسی شده و نظرات و اصالحات الزم انجام شده، منظور تقویت بعد رفتاری مداخله برنامههب

 جوانان /بندیبارش فکری، جمع /همچنین خاتمه جلسات گروهی اعالم شد.مباحث ارائه شده در گروه مرور و 
موضوع قلدری  /یابیحمایت-دلیل قلدری در فضای مجازیسازی خانواده در پیشگیری از قربانی شدن بهفعال /مددکاری با خانواده-هفتم و هشتجلسه 

ها از پدیده طور موثر عمل کند، مورد بحث قرار گرفت. شناخت خانوادهپیشگیری از آن بهتواند برای هایی که خانواده میدر فضای مجازی و روش
، ندیابی داشتقربانی شدن در قلدری در فضای مجازی بهبود یافت و در مواردی که فرد و یا خانواده در ارتباط با موضوع مداخله نیاز به حمایت

 اعضای خانواده-والدین-فرد /بحث و گفتگو /.گرفتهای الزم انجام یابیحمایت
 

 نمای کارآفرینیخالصه مداخله( 2)جدول
 کنندهافراد شرکت تکنیک/ شرح/ هدف/ فاز/

این فعالیت در قالب مصاحبه فردی  /مداخله در شرکت کنندگان برایشرکت در انگیزه ایجاد، شرایط واجد افراد به مداخله معرفی /سازیآماده
 /و رضایت آگاهانه اخذ شد. تقویت مداخله در شرکت برای کنندگانشرکت انگیزه سازیراغب هایتکنیک از استفاده . باگردیدانجام 

 اعضای گروه کنترل /احساسات و محتوا انعکاس سازی،راغب هایتکنیک
تشکیل جلسات  زمانگروه، روز و  هایانوندر این جلسه ق /گروه هاقانونو تعیین  هاهدفآشنایی، مرور  /مداخله مددکاری گروهی-یکمجلسه 

 های یخ شکن، بارش افکار، گوشتکنیک /رو و سایر موارد با مشارکت اعضا مورد بحث و توافق قرار گرفت.گروهی، نحوه تشکیل، مباحث پیش
 اعضای گروه کنترل /دادن فعال

اعضای گروه کنترل با مفاهیم کارآفرینی آشنا  /عنوان کارآفرینهارزیابی فردی ب، آشنایی با کارآفرینی /مداخله مددکاری گروهی-دومجلسه 
 اعضای گروه کنترل /سخنرانی، فعالیت اشتراکی، ارزیابی فردی /آوردند. عملعنوان یک کارآفرین ارزیابی بههشده و از خود ب

وکار اعضای گروه کنترل با ایده کسب /وکارکسب توانایی نوشتن ایده کسب، وکارآشنایی با ایده کسب /مداخله مددکاری گروهی-سومجلسه 
 اعضای گروه کنترل /فکری، سخنرانی طوفان /وکار را نوشتند.عنوان تمرین، یک ایده کسبهآشنا شده و ب

وکار اعضا با روش تحلیل هر ایده کسب /روش تحلیل ایده و بررسی میزان ریسک هر ایدهآشنایی با  /مداخله مددکاری گروهی-چهارمجلسه 
 اعضای گروه کنترل /، فعالیت اشتراکیSWOT تحلیل /یک ایده را تحلیل کردند. SWOTعنوان تمرین با استفاده از تحلیل هآشنا شده و ب

 /عنوان کارآفرین(هتقویت خود ب)وکارآشنایی با روش تبدیل ایده به طرح کسب، وکارکسبانتخاب ایده  /مداخله مددکاری گروهی-پنجمجلسه 
وکار خود را انتخاب کرده سپس با روش تبدیل ایده به طرح های انجام شده در جلسات قبل، ایده کسباعضا گروه کنترل بعد از تحلیل

 اعضای گروه کنترل /سخنرانی /فرین پرداختند.عنوان یک کارآهوکار آشنا شدند. همچنین به تقویت خود بکسب
کنندگان با نحوه ارزیابی شرکت /ارزیابی وضعیت مالی()وکارآشنایی با روش تبدیل ایده به طرح کسب /مداخله مددکاری گروهی-ششمجلسه 

یادگیری  /د.دنها را نیز تمرین کرتامین هزینه های مختلفها همچنین راه. آنندوکار آشنا شدهای مورد نیاز برای شروع کسبمالی و هزینه
 اعضای گروه کنترل /شده، سخنرانیمشارکتی دایت

یافته و از وکار دستدر این جلسه اعضا به ایده اجرایی کسب /وکار اجراییدستیابی به ایده کسب /مداخله مددکاری گروهی-هفتمجلسه 
 اعضای گروه کنترل /شده، سخنرانیهدایت یادگیری مشارکتی /پایان جلسات گروهی اعالم شد.د سپس دنعمل آورهای یکدیگر ارزیابی بهایده
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یافتهها

 در این پژوهش تعداد چهل 
و دو نفر، بیست و یک نفر در 
گروه مداخله و بیست و یک 
نفر در گروه کنترل شــرکت 
از  حاصــل  نتایــج  کردنــد. 
تجزیه و تحلیل داده ها نشــان 
داد کــه پنجاه و ســه درصد 
پژوهش  در  شــرکت کنندگان 
زن، هفتــاد و شــش درصــد 
مجرد و ســی و پنــج درصد 
دیپلمه بودند. از نظر وضعیت 
سنی بیشتر شرکت کنندگان در 
محدود ســنی هجده تا بیست 
قــرار  و یــک ســال%66/6 
داشتند، پنجاه درصد آن ها از 
طریق موبایل و 88/1% نیز از 
طریق اینترنت حداقل یک بار 

در فضای مجازی قربانی قلدری شــده بودند. داده هــا از نظر تعداد دفعات 
قربانی شــدن و مدت قربانی شدن مورد بررســی قرار گرفتند. جدول شماره 
چهار نشان می دهد که اعضای گروه مداخله به طور معناداری کمتر از اعضای 
گروه کنترلP=000/1 در قلدری در فضای مجازی قربانی شده بودند. نتایج 

ضریب کاپا در جدول شماره پنج نشان داد که در گروه مداخله میان متغیر مدت زمان قربانی شدن از طریق موبایل، قبل و 
بعد از مداخله رابطه معنادارP=0/040 وجود داشت. در حالی که در گروه کنترل رابطه معناداریP=0/145 مشاهده نشد. 
همچنین نتایج ضریب کاپا در جدول شــماره شش نشــان داد که در گروه مداخلهP=0/074 و کنترلP=0/145 بین متغیر 

مدت زمان قربانی شدن از طریق اینترنت رابطه معناداری وجود نداشت.

فصلنامه مددکاری اجتماعی10

تاثیر مداخله مددکاری اجتماعی با رویکرد شناختی-رفتاری بر پیشگیری از تجربه قربانی شدن مجدد جوانان به قلدری در فضای مجازی

از غربالگری اعضای ســازمان جوانان و شناسایی اعضای واجد شرایط 
برای شــرکت در پژوهش لیست آن ها تهیه شد و طی هماهنگی از ایشان 
خواســته شــد که در فاز اول مداخله یعنی آماده سازی حاضر شوند. در 
ایــن مرحله اطالعات الزم در رابطه با مســائلی ماننــد مداخله و حقوق 
شــرکت کنندگان ارائه شد و سپس به منظور کسب رضایت فردی جهت 
گاهانه در اختیــار آن ها قرار گرفت  شــرکت در مداخله، فرم رضایت آ
و شــرکت کنندگان به صورت کتبی و شــفاهی رضایت خــود را اعالم 
داشتند. شــرکت کنندگان در هر مرحله ای از پژوهش این حق را داشتند 
که از پژوهش خارج شوند. شرکت کنندگان بعد از قرار گرفتن در گروه 
مداخلــه و کنتــرل، در فاز دوم مداخله یا فاز گروهی شــرکت کردند و 
مداخله های مربوط به هر گروه را دریافت کردند. شــرکت کنندگان دو 

ماه بعد از اتمام مداخله در پس آزمون شرکت کردند.

مشخصات دموگرافیک شرکت کنندگان در 
پژوهش با اســتفاده از شاخص های میانگین، 
انحــراف  معیــار، تعــداد و درصــد توصیف 
شدند. جهت بررســی تاثیر مداخله بر قربانی 
شــدن مجدد افراد، با توجه به اینکه پاســخ ها 
به صــورت کیفی و شــاخص مورد بررســی، 
درصدقربانی شــدن افراد قربانی شــده است، 
از میان آزمون های مقایســه نسبتی در گروه ها 
از آزمون کای اســکور و آزمون دقیق فیشــر 
استفاده شد و برای بررسی تاثیر متغیر مستقل 
نیز آزمون رگرسیون رتبه ای مورد استفاده قرار 

گرفت.
 

 شناختی به تفکیک گروه مداخله و کنترلکنندگان براساس متغیرهای جمعیت( توزیع شرکت3جدول)
 دو-آزمون کای  کنترل مداخله متغیرهای جمعیت شناختی

 جنسیت
 382/0آماره آزمون:  11( 4/52) 9( 9/42) مرد

 1درجه آزادی: 
P 537/0=  

 10(6/47) 12( 1/57) زن

وضعیت 
 تاهل

 525/0آماره آزمون:  4( 19) 6( 6/28) متاهل
 1درجه آزادی: 
P 469/0=  

 17( 81) 15( 4/71) مجرد

 سن
714/1آماره آزمون:  16( 2/76) 12( 1/57) 18-21  

1درجه آزادی:   
P 190/0=  

22-24 (9/42 )9 (8/23 )5 

وضعیت 
 تحصیلی

 8( 1/38) 7( 3/33) دیپلم
 000/1آماره آزمون: 

 3درجه آزادی: 
801/0=P 

 6( 6/28) 4( 19) کاردانی
 5( 8/23) 7( 3/33) کارشناسی

 2( 5/9) 3( 3/14) کارشناسی ارشد و باالتر
 

( مقایسه تعداد دفعات قربانی شدن با هر دو روش 4جدول)
 موبایل و اینترنت در دو گروه قبل و بعد از مداخله

 قبل از مداخله
آزمون 

 دو -کای
 جمع

تعداد دفعات قربانی شدن  گروه
 مداخله کنترل از طریق موبایل و اینترنت

697/0=P  

 تنها یک بار 8(1/38) 8(1/38) 16
 دو یا سه بار در ماه 3(3/13) 5(8/23) 8
 بار در هفته یک 10(6/47) 8(1/38) 18
 جمع 21 21 42

 بعد از مداخله

001/0=P 

 امقربانی نشده 13(9/61) 1(8/4) 14
 تنها یک بار 7(3/33) 3(3/14) 10
 دو یا سه بار در ماه 1(8/4) 6(6/28) 7
 بار در هفته یک 0 11(3/52) 11
 جمع 21 21 42

 

طریق موبایل، قبل ( رابطه مدت زمان قربانی از 5جدول)
 و بعد از مداخله به تفکیک گروه کنترل و مداخله

 ضریب کاپا
 بعد از انجام مداخله

حدود  قبل از مداخله
 یک ماه

یک تا دو 
 هفته

قربانی 
 نشدم

025/0 
P= 040/0  

گروه  قربانی نشدم 10 7 2
یک تا دو  0 0 2 مداخله

 هفته

528/0 
P= 145/0  

 قربانی نشدم 10 0 0
گروه 
 کنترل

0 3 1 
یک تا دو 

 هفته
7 (6/28)6  (8/4)1  حدود یک ماه 
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7 (6/28)6  (8/4)1  حدود یک ماه 

 

 

 

 

 شناختی به تفکیک گروه مداخله و کنترلکنندگان براساس متغیرهای جمعیت( توزیع شرکت3جدول)
 دو-آزمون کای  کنترل مداخله متغیرهای جمعیت شناختی

 جنسیت
 382/0آماره آزمون:  11( 4/52) 9( 9/42) مرد

 1درجه آزادی: 
P 537/0=  

 10(6/47) 12( 1/57) زن

وضعیت 
 تاهل

 525/0آماره آزمون:  4( 19) 6( 6/28) متاهل
 1درجه آزادی: 
P 469/0=  

 17( 81) 15( 4/71) مجرد

 سن
714/1آماره آزمون:  16( 2/76) 12( 1/57) 18-21  

1درجه آزادی:   
P 190/0=  

22-24 (9/42 )9 (8/23 )5 

وضعیت 
 تحصیلی

 8( 1/38) 7( 3/33) دیپلم
 000/1آماره آزمون: 

 3درجه آزادی: 
801/0=P 

 6( 6/28) 4( 19) کاردانی
 5( 8/23) 7( 3/33) کارشناسی

 2( 5/9) 3( 3/14) کارشناسی ارشد و باالتر
 

( مقایسه تعداد دفعات قربانی شدن با هر دو روش 4جدول)
 موبایل و اینترنت در دو گروه قبل و بعد از مداخله

 قبل از مداخله
آزمون 

 دو -کای
 جمع

تعداد دفعات قربانی شدن  گروه
 مداخله کنترل از طریق موبایل و اینترنت

697/0=P  

 تنها یک بار 8(1/38) 8(1/38) 16
 دو یا سه بار در ماه 3(3/13) 5(8/23) 8
 بار در هفته یک 10(6/47) 8(1/38) 18
 جمع 21 21 42

 بعد از مداخله

001/0=P 

 امقربانی نشده 13(9/61) 1(8/4) 14
 تنها یک بار 7(3/33) 3(3/14) 10
 دو یا سه بار در ماه 1(8/4) 6(6/28) 7
 بار در هفته یک 0 11(3/52) 11
 جمع 21 21 42

 

طریق موبایل، قبل ( رابطه مدت زمان قربانی از 5جدول)
 و بعد از مداخله به تفکیک گروه کنترل و مداخله

 ضریب کاپا
 بعد از انجام مداخله

حدود  قبل از مداخله
 یک ماه

یک تا دو 
 هفته

قربانی 
 نشدم

025/0 
P= 040/0  

گروه  قربانی نشدم 10 7 2
یک تا دو  0 0 2 مداخله

 هفته

528/0 
P= 145/0  

 قربانی نشدم 10 0 0
گروه 
 کنترل

0 3 1 
یک تا دو 

 هفته
7 (6/28)6  (8/4)1  حدود یک ماه 

 

 

 

( رابطه مدت زمان قربانی شدن از طریق اینترنت، قبل و بعد 6جدول)
 از مداخله به تفکیک گروه کنترل و مداخله

 ضریب کاپا

 بعد از انجام مداخله
حدود  قبل از مداخله

ماه شش  
حدود 
 یک ماه

یک تا دو 
 هفته

قربانی 
 نشدم

133/0-  
P= 073/0  

گروه  قربانی نشدم 1 13 0 -
 یک تا دو هفته 0 3 4 - مداخله

614/0  
P= 145/0  

 قربانی نشدم 3 0 0 0
گروه 
 کنترل

 یک تا دو هفته 1 4 0 0
 حدود یک ماه 0 4 6 2
 حدود شش ماه 0 0 0 1

  

 =150nتعداد افراد ارزیابی شده:  

 =21nگروه مداخله =n 21گروه کنترل

 

 جاگذاری تصادفی

   =n 42افراد واجد شرایط برای شرکت در مداخله

 اجرای مداخله نمااجرای مداخله

 =108nنداشتن معیارهای ورودخروج از پژوهش به دلیل 

 =n 42آزمون دو ماه بعد از مداخلهاجرای پس

 

 پژوهش CONSORT ( نمودار 1نمودار)
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بحثونتیجهگیری

هدف از انجام این پژوهش بررسی اثربخشی مداخله مددکاری اجتماعی با رویکرد شناختی رفتاری در پیشگیری از قربانی 
شــدن مجدد جوانــان در قلدری در فضای مجازی بود. نتایج حاصل از تحلیل داده ها نشــان دادنــد که مداخله مددکاری 
اجتماعی شــناختی-رفتاری در پیشگیری از قربانی شــدن مجدد اثربخش بود به این معنا که اعضای گروه مداخله، دو ماه 
بعــد از مداخلــه دفعات کمتری از قربانی شــدن را گزارش کــرده بودند. یافته های پژوهش حاضر بــا نتایج پژوهش راضی 
مرادی و همکاران،)34( حسینی و همکاران،)35( بیرامی و همکاران،)36و37( اسمری برده زرد و همکاران،)38( استکی 
آزاد و امیــری،)39( دوین و همکاران،)40( داســیلوا و همکاران،)18( دروســیر،)41( کراس و همــکاران،)42( پاالدینو و 
همــکاران،)22( ویلیفورد و همکاران)21( و وونگ و همکاران)43( همســو بود. و ســاویج و همــکاران)44( نیز به نتایج 

متفاوتی با این پژوهش دست یافتند. 
بر اســاس رویکرد شــناختی-رفتاری بخشی از مشــکالت افراد به دلیل عدم شــناخت صحیح یا کافی است که منجر به 
احساســات ناکارآمد شــده و متعاقبا موجب بروز رفتارهای آســیب زا می شــود لذا با ارایه شــناخت کافی و صحیح می توان 
احساسات و رفتارهای آسیب زا را بهبود بخشید. نتایج پژوهش حاضر نیز تایید کننده این نظریه بود. افرادی که در قلدری در 
فضای مجازی قربانی شــده بودند، پس از اینکه شناخت آن ها در مورد پدیده قلدری افزایش یافت، موفق شدند احساسات 

و رفتارهای کارآمدتری را بروز دهند.
اغلب شرکت کنندگان در این مطالعه خانواده شان را به عنوان اصلی ترین بخش سیستم حمایتی شان می دانستند اما در بسیاری 
موارد وقتی در شــرایط دشــواری که به دلیل قلدری به آن ها تحمیل می شد، قرار می گرفتند از حمایت های خانواده شان بهره 
نمی گرفتند. عدم اســتفاده از حمایت خانواده احتماال به این دلیل بود که خانواده ها فرزندان خود را مقصر می دانســتند و در 
عین حال در مورد قربانی شدن در قلدری و شیوع آن اطالعات محدودی داشتند. ترس از بیان قربانی شدن به دلیل نداشتن 
مهارت جرات ورزی و ترس از مورد سرزنش قرار گرفتن توسط خانواده باعث می شد که فرد قربانی بیشتر در معرض قربانی 
شدن قرار گیرد. بخشی از مداخله ای که در این مطالعه اجرا شد، بر این امر متمرکز شد که به قربانیان کمک کند از سیستم 
حمایتی خانواده شــان در شرایط دشوار استفاده کنند. با توجه به اینکه اعضای خانواده در رابطه با موضوع قلدری اطالعات 
گاهیشان از پدیده قلدری، شــیوع و پیامدهای آن بهبود یافت سپس به منظور درگیر شدن و  محدودی داشــتند ابتدا ســطح آ
حمایتگری مورد نیاز حساس سازی الزم صورت گرفت. به این معنی که در اعضای خانواده احساس مسئولیت در قبال فرد 
قربانی ایجاد شــد. برای رفع مشــکل عدم بیان قربانی شدن به خانواده نیز مهارت جرات ورزی به قربانیان آموزش داده شد. 
یکی از نکات دیگری که شــرکت کنندگان در پژوهش مطرح می کردند این بود که حمایت خانواده موجب می شــد قربانیان 

برای ممانعت از ادامه قلدری بیشتر به سیستم قضایی مراجعه کنند.
محدودیتها:مطالعه حاضر یک پژوهش نیمه آزمایشی بود، در پژوهش های نیمه آزمایشی امکان کنترل تمام متغیرهای 
مداخله گر وجود ندارد لذا ممکن اســت شــرکت کنندگان در پژوهش تحت تاثیر برخی عوامل که خارج از کنترل پژوهشگر 
بوده اســت، قرار گرفته باشــند. همچنین پژوهش حاضر در گروه سنی جوانان هجده تا بیست و چهار سال شهر تهران انجام 
شــد لذا تعمیم آن به سایر گروه های ســنی باید با احتیاط الزم صورت بگیرد. مدت زمان پیگیری در پژوهش حاضر دو ماه 

بود لذا اثربخشی این مداخله در بلندمدت نیاز به پیگیری های طوالنی تر دارد.
پیشنهادها: با توجه به محدودیت های ذکر شده پیشنهاد می شود پژوهش با گروه های هدف دیگر و در مناطق جغرافیایی 
متفاوت انجام شــود. مدت زمان پیگیری در پژوهش حاضر دو ماه بود پیشــنهاد می شــود در پژوهش های آتی مدت زمان 
پیگیری طوالنی تر در نظر گرفته شــود. همچنین پیشــنهاد می شــود در پژوهش های آتی پس از بومی ســازی سایر بسته های 
مداخله به منظور پیشگیری از قربانی شدن میزان اثربخشی بسته مداخله پژوهش حاضر با بسته های مداخله دیگر مقایسه شود. 
سپاسگزاری:با توجه به اینکه پژوهش حاضر در جمعیت هالل احمر انجام گرفت بر خود الزم می دانیم از تسهیلگری های 
سازمان جوانان جمعیت هالل احمر کل کشور و استان تهران، کارشناس محترم امور جوانان شهر تهران و شعبه ها شهر تهران 

تشکر و قدردانی کنیم. در عین حال از شرکت کنندگان در پژوهش و خانواده آنان نیز سپاسگزاریم. 
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تاثیر مداخله مددکاری اجتماعی با رویکرد شناختی-رفتاری بر پیشگیری از تجربه قربانی شدن مجدد جوانان به قلدری در فضای مجازی
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