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  چکیده

ی اجتماعی سازگاراثربخشی آموزش کفایت اجتماعی مبتنی بر مدل فلنر بر  تعیین وهش حاضرپژاز هدف 
ه نیماز نوع پژوهش طرح  بود.گیری اهداف اجتماعی با توجه به نقش جهتآموزان قربانی قلدری دانش

آموزان دختر قربانی قلدری در جامعه شامل دانش .بود کنترلگروه پس آزمون با  آزمایشی پیش آزمون،
 49نمونه شامل مدرسه بود که در پایه هفتم و هشتم دوره اول مقطع متوسطه مشغول به تحصیل بودند. 

آزمایش  ایهدر گروهآموز قربانی قلدری بود که با توجه به نوع جهت گیری اجتماعی به طور تصادفی دانش
ها از مقیاس آوری دادهبرای جمعنفر(.  11= کنترله ، گرونفر 11)گروه آزمایش=  شدندمنسوب  کنترلو

قربانی قلدری کالیفرنیا، جهت گیری اهداف پیشرفت اجتماعی و سازگاری اجتماعی استفاده شد. آموزش 
هیچ  کنترلو گروه جلسه به مدت شش هفته ارائه گردید  41کفایت اجتماعی برای گروه آزمایش در 

ماعی نشان داد که آموزش کفایت اجتدو راهه  متغیری تک کوواریانس نتایج تحلیل آموزشی دریافت نکرد.
تماعی تبحری اجهای  اثربخش است و این افزایش در گروهآموزان قربانی قلدری بر افزایش سازگاری دانش
ثیری دیده تأه عملکردگریزی اجتماعی اما در افزایش سازگاری اجتماعی گروبود و عملکردگرایی اجتماعی 

 توان ازآموزش کفایت اجتماعی مبتنی بر مدل فلنر برای آن است که می مجموع نتایج حاکی ازدر . نشد
      .استفاده کرد قربانی قلدری آموزانافزایش سازگاری دانش
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 جهت گیری اهداف ،قربانی قلدری ، سازگاریکفایت اجتماعی، مدل فلنر،  :واژگان کلیدی
 اجتماعی

 مقدمه
 .راه استبه مرحله نوجوانی هم آنانآموزان از مقطع ابتدایی به راهنمایی با ورود رود دانشو

سازگاری در این مرحله در راستای تحول عاطفی و مطرح شدن هویت برای نوجوان، 
پدیده امروزه  (. از سوی دیگر4311کند )اکبری، ای مهم جلوه میعنوان مسئلهاجتماعی به 

مدارس راهنمایی )رایوس در  از شیوع باالای است که قلدری در مدرسه پدیده گسترده
( 1242، 1؛ به نقل از کوک، ویلیامز، گورا، کیم و سادک1222، 4الیس، بالمی و شوجی

ربانی قلدری قشوند. که قربانی این پدیده میهستند کسانیقربانیان قلدری  برخوردار است و
ی آموزانی که به راحتتکراری علیه دانشدر مدرسه مشخصاً به عنوان پرخاشگری عامدانه و 

؛ 4443، 1؛ اولویس1242، 3شود )اسپالگ و سوئررقادر نیستند از خود دفاع کنند، تعریف می
همساالن، فرایند اجتماعی پویایی به وسیله  واقع قربانی شدن  در (.1241، 5به نقل از پگرو

اهس، گاری مرتبط است )باست که معموال با خطر افزایش گستره وسیعی از مشکالت ساز
ای برای تداوم قربانی شدن ها منبع بالقوهبه طوری که این ناسازگاری ،(1229، 9الد و هرالد

(. این کودکان و 1242 ،7ورنبرگ، لیتل، دیل و توإملو ،)بیگز در طول زمان است
و خودکارآمدی پایینی )کاکینوس و  عزت نفس و  بوده مضطرب معموالًآموزان دانش

ن روانشناختی قربانی شدتحصیلی و اثرات منفی  شواهد حاکی از . دارند( 1241، 1 کیپریتسی
به توان می( که از آن جمله 1224، 4)فلیکس، فورالنگ و استین استهمساالن به وسیله 

 ( و1227، 44گریزی )ویدمدرسه (،4447، 42مشکالت مدرسه )الد، کوچندرفر و کولمان

                                                           
1. Rios-Ellis, Bellamy & Shoji 

2. Cook, Williams, Guerra, Kim & Sadek 

3. Espelag & Swearer 

4. Olweus  

5. Peguero 

6. Buhs, Ladd & Herald 

7. Biggs, Vernberg, Little, Dill, Fonagy & Twemlow 

8  . Kokkinos & Kipritsi 

9  . Felix, Furlong & Austin 

10. Ladd, Kochenderfer & Coleman 

11. Wade 

http://link.springer.com/search?facet-author=%22Constantinos+M.+Kokkinos%22
http://link.springer.com/search?facet-author=%22Constantinos+M.+Kokkinos%22
http://link.springer.com/search?facet-author=%22Eirini+Kipritsi%22
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( 1242 ،4ویسینک و سایلسن برایان،طرد از طرف همساالن ) چونهممشکالت اجتماعی 
ی اجتماعی برای این دسته از مفهوم سازگاری بویژه سازگار ،بنابرایناشاره کرد. 

( 4413) 1اسلبی و پارکر یابد.قطع راهنمایی اهمیتی دو چندان میآموزان در مدانش
 مهارت هاآن از نظر و دانندمی اجتماعی هایمهارت با مترادف را اجتماعی سازگاری

طریقی  به اجتماعی معین زمینه در دیگران با ایجاد ارتباط توانایی از است عبارت اجتماعی
از طرفی (. 4312از بهرام گیری،  نقل باشد )به ارزشمند و پذیرفته جامعه، عرف در که

ز مشکالت اای از مطالعات حاکی از این است که کودکان درگیر در پدیده قلدری، دامنه
 (. 1242، 3جمله نواقصی در کفایت اجتماعی خود دارند )دانون

اجتماعی  پذیری و مسئولیت ها، توانایی سازگاریاجتماعی به نوعی به مهارت کفایت
های مهم و قابل تأمل در مورد قربانیان براین کفایت اجتماعی یکی از سازهبنااشاره دارد. 
به ؛ 4442) 1فیلیپس و لیس فلنر، ازگاری اجتماعی است.چنین در امر ارتقاء سقلدری و هم

است:  دارای چهارمولفه اجتماعی کفایت که معتقدند (4374نقل از عالقبند راد و فرهی، 
کسب  و پردازش هایمهارت و اطالعات خزانه شامل که شناختی هایمهارت -الف

است.  اسنادی هایسبک و ناکارآمد و کارآمد باورهای گیری،تصمیم توانایی اطالعات،
 ایمحاوره هایمهارت وجود، ابراز نقش، مذاکره، شامل ایفای رفتاری هایمهارت -ب

 با رفتاردوستانه یادگیری و فراگیری هایاجتماعی، مهارت هایتعامل تداوم و شروع برای

 بر را رفتاری مورد نظر نتیجه یک به رسیدن برای شخص دیگران می شود. در واقع، وقتی

 که است دیگری مولفه های هیجانیمهارت -ج .باشد دسترس در رفتار آن باید گزیند،می

 دوطرفه، حمایتی روابط و اعتماد گسترش و ایجاد دیگران، مثبت با روابط برقراری برای

 الزم استرس مدیریت یا اجتماعی در روابط هیجانی به عالئم مناسب پاسخدهی و شناسایی

 احساس اخالقی، رشد سطح فرد، ارزشمند ساختار شامل انگیزشیهای مهارت -است د

در واقع مدل فلنر و همکاران  شود.می خودکارآمدی احساس و فرد کنترل و اثربخشی
( مدلی جامع از کفایت اجتماعی را ارائه می دهد که عالوه بر تأکید بر بعد رفتاری 4442)

مهارت های اجتماعی، بر اهمیت ابعاد دیگر شناختی، هیجانی و انگیزشی نیز در برقراری 

                                                           
1. Bruyan, Cillessen & Wissink 

2. Parker & Slaby 

3. Donnon 

4. Felner, Lease & Philips 



 55 انتابست، و سوم ، شماره بیستششمسال  ،ی بالینیشناسروانفصلنامه مطالعات                                         4

سازگاری  و پیامدهای آن از جملهتعامالت اجتماعی موفق و دست یابی به سالمت روان 
 کند.تأکید می

کفایت اجتماعی و برقراری تعامالت  ها،با نگاه از زاویه دیگر به اهمیت مهارت
متوجه نقش متغیر  آموزان به خصوص قربانیان قلدری در مدرسهدر دانشآمیز موفقیت

؛ 1241، 4)لولین و رادلفمطالعات . شویمیشرفت اجتماعی میانگیزشی مهمی به نام اهداف پ
گیری اهمیت نقش جهت حاکی از( 1244، 1رادلف، اباید، فالین، ساگیمورا و آگوستون

آموزان درگیر در پدیده دانشهای گرایشی و اجتنابی در میان و انگیزش اجتماعی اهداف
تمایل نوجوانان به دنبال کردن اهداف خود در دو حوزه مختلف  است.قلدری و پرخاشگری 

چارچوب انگیزشی  مطابق با(. 1241، 3یکسان است )شیم و فینچ تحصیلی و اجتماعی ماهیتاً
، تمایز نآدر مقابل نمایش  شایستگی توسعهبر ن اهداف متمرکز بی (4411) 1دویک و لجت

( 1221 ،1229 ،5با به کارگیری این چارچوب در زمینه اجتماعی )ریان و شیم. وجود دارد
های اجتماعی و بهبود مهارتکه شامل  9شود. اهداف توسعهگیری مطرح میسه نوع جهت 

ی روابط اجتماعی )سعی در شناخت بهتر دیگران، یادگیری چگونگی دوست خوب توسعه
های اجتماعی مثبت و شامل کسب قضاوت 7گراییاهداف نمایشهم چنین بودن( است. 

که  1یگریزو اهداف نمایش مانند مهم به نظر رسیدن، دوستان فوق العاده داشتن() پرستیژ
 احمق و بازنده به نظرهای اجتماعی منفی )مانند اجتناب از شامل به حداقل رساندن قضاوت

 .هستندرسیدن( 
ان نظریه ری حوزه اجتماعیجهت گیری اهداف پیشرفت در های نظری یکی از چارچوب

لیوت ا تحصیلی گیری اهداف پیشرفتجهتموازی و مشابه با که ( است 1223) 4و هاپکینز
، جهت گیری عملکردگرایی 44گیری هدف تبحر اجتماعیسه نوع جهت( 4447) 42و چرچ

                                                           
1. Llewellyn & Rudolph 

2. Rudolph, Abaied, Flynn, Sugimura & Agoston 

3. Shim & Finch 

4. Deweck  & Leggett 

5. Ryan & Shim 

6. Development Goals 

7. Demonstration- Approach Goals 

8. Demonstration- Avoidance Goals 

9. Ryan & Hopkins 

10. Elliot & Church 

11. Social Mastery Goal Orientation 
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)بدری گرگری و  را تعریف کردند 1گریزی اجتماعیو جهت گیری عملکرد 4اجتماعی
جهت گیری هدف تبحر اجتماعی بر ایجاد کفایتمندی در روابط اجتماعی  .(4314همکاران، 

گیری عملکردگرایی اجتماعی به نشان آموزان دارای جهت مقابل دانشمتمرکز است. در 
دادن کفایت در روابط اجتماعی تأکید دارند و تمرکزشان بر نمایش رفتارهایی است که از 

ی گریزد دارای جهت گیری عملکردچنین افراشود. همدیگران مثبت ارزیابی می طرف
و  ی)بدری گرگر اجتماعی بر رفتارهای اجتنابی منتهی به پیامدهای منفی متمرکزند

آموزان در دوران ( بر این باورند که سازگاری دانش1241شیم و فینچ ) .(4314همکاران، 
راهنمایی زمانی که اهداف پیشرفت تحصیلی و اجتماعی در نظر گرفته شوند بهتر قابل درک 

؛ 1224و همکاران،  3)هاراکیویکز با توجه به مطالعات پیشینچنین معتقدند ها همآناست. 
هایی که دارای اهداف تبحر تحصیلی و رود گروهانتظار می( 1224مکاران، و ه 1میگلی

ای سازگارانه را نشان دهند. اهداف رشد اجتماعی هستند به احتمال بیشتری از خود پیامده
گریزی طور افرادی که دارای اهداف عملکردگریزی تحصیلی و یا اهداف نمایشهمین

پیامدهای سازگارانه کمتری از خود نشان دهند. های تبحری اجتماعی هستند برعکس گروه
ا در هدر صورتی که پیش بینی اثرات اهداف عملکردگرایی در کل مشکل است زیرا یافته

 و ناتمام هستند. متناقض این مورد 
آیا این  کهاین، کفایت اجتماعی قربانیان قلدریپایین بودن با توجه به بنابراین 

 میزان اثربخشی آموزش کفایت اجتماعی فلنر بر دربین فردی ها در زمینه روابط گیریجهت
 نقش حمایتی یا خطرساز دارند قابل تأمل است.این گروه از افراد  افزایش سازگاری اجتماعی

ایی شناساست. یافته  افزایشتحقیقات در مورد قربانی شدن در مدرسه  در چند دهه اخیر
ه پدید چونهمناخوشایندی  وقایعکه  نوجوانانیدر عوامل ارتقاء دهنده پیامدهای مثبت 

ونا و )ساپ شودبه مداخالت موفق برای قربانیان منجر تواند میاند، قلدری را تجربه کرده
دهند که ابعاد چهارگانه نشان میقربانیان قلدری شواهد پژوهشی در مورد (. 1243، 5وولک

. به طور مثال، اندبررسی قرار گرفته موردکفایت اجتماعی به تنهایی، با قربانی قلدری شدن 
مشکالت  ( در رابطه بینکفایت اجتماعی از نقش اسنادهای کودکان )بعد شناختی تحقیقات

                                                           
1. Social Performance-Approach Goal  

2. Social Performance-Avoidance Goal 

3. Harackiewicz 

4. Midgley 

5  . Sapouna & Wolke 
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مربوط به همساالن )مانند طرد شدن و قربانی شدن توسط همساالن( و سازگاری رفتاری و 
؛ 4441، 1جاوونن؛ گراهام و 4441، 4اند )کریک و داجروانشناختی بعدی آن حمایت کرده

اما آموزش این  (.1243، 1ویسکانتی، الد و کلیفورد؛ به نقل از 1225و همکاران،  3پرینستین
ی در قربانیان قلدراجتماعی اهداف پیشرفت نقش در نظر گرفتن  باجامع مدل چهارگانه 

توجه  اخیراً موردنیز در داخل کشور پدیده قلدری و قربانی قلدری شدن  بررسی نشده است.
ش آموز در خصوصهای اندکی پژوهشچنین همروانشناسان تربیتی قرار گرفته است. 

ه می توان باز آن جمله  که های دیگر به چشم می خوردکفایت اجتماعی آن هم روی نمونه
( یا 4315)واحدی، فتحی آذر، آموزان پرخاشگر آموزش روی کودکان و دانش

)جلیل آبکنار، عاشوری، پور محمدرضای تجریشی،  ناتوانی ذهنیآموزان دارای دانش
( نشان 1242این در حالی است که نتایج فراتحلیل کوک و همکاران )( اشاره کرد. 4344

ربانیان بینی کننده معنادار، برای قکفایت اجتماعی به عنوان یک پیش اندازه اثرداده است که 
پژوهش حاضر به دنبال پاسخگویی به این  نابراین،ب گزارش شده است. قلدری متوسط به باال

اری اجتماعی سازگ افزایش سوال است که آیا آموزش کفایت اجتماعی مبتنی بر مدل فلنر بر
اثربخش است؟ و این اثربخشی با توجه به انواع آموزان قربانی قلدری در مدرسه دانش
 ؟چگونه استاهداف پیشرفت اجتماعی گیری جهت

 پژوهش روش
 سطرح پژوهش حاضر نیمه آزمایشی پیش آزمون و پ: گیریجامعه، نمونه و روش نمونه

آموزان دختر قربانی قلدری مدارس جامعه شامل کلیه دانشبود.  کنترلآزمون همراه با گروه 
 43 -41دولتی در مقطع متوسطه دوره اول )پایه هفتم و هشتم( شهر تهران در سال تحصیلی 

حله ی در مدارس، طی چند مرعدم تجانس پراکندگی افراد قربانی قلدر به دلیل احتمالبود. 
آموز دانش 49نمونه شامل گیری استفاده شد. برای نمونههای تصادفی و غیرتصادفی از روش

 .به روش انتساب تصادفی در قالب شش گروه قرار گرفتندقربانی قلدری بود که اعضای آن 
عامل ) می بایست از هر جهت گیری اجتماعی عاملی بود ودو طرح پژوهش که اینبا توجه به 

به ها روهگکل تعداد در نتیجه ، شدمی تشکیل کنترل( یک گروه آزمایش و یک گروه دوم

                                                           
1  . Crick & Dodge 

2. Graham & Juvonen 

3. Prinstein 

4. Visconti, Ladd & Clifford 
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 گیری بدین صورتروش نمونه. رسید( کنترلشش گروه )سه گروه آزمایش و سه گروه 
یک منطقه، و از بین مدارس  گانه آموزش و پرورش شهر تهران11ابتدا از بین مناطق بود که 

ه بدخترانه مقطع متوسطه )دوره اول( آن منطقه، سه مدرسه به شیوه تصادفی انتخاب شد. 
یابی مقیاس زمینه به همراه ابزار غربالگری )مقیاس قربانی قلدری کالیفرنیا( دنبال آن

تم هشهای پایه هفتم و آموزان تمام کالسروی دانشگیری هدف پیشرفت اجتماعی جهت
گیری در هر سه مدرسه اجرا شد. با این عمل هم قربانیان قلدری غربال شدند و هم جهت

یک در هر یک از مدارس فقط زمان مشخص شد. سپس هدف اجتماعی آنان به طور هم
مدرسه اعضای نمونه از . بدین معنا که در هر در نظر گرفته شدگیری اجتماعی نوع جهت

و اجتماعی به طور تصادفی در دگیری ربوط به یک نوع جهتفقط قربانیان قلدری م میان
ری جهت گیری تبح (الف)در مدرسه  به طور مشخص .شدند منسوب کنترلگروه آزمایش و 

 (ج)گیری عملکردگرایی اجتماعی و در مدرسه جهت (ب)اجتماعی، در مدرسه 
 .ودو این انتخاب به طور تصادفی ب گیری عملکردگریزی اجتماعی مد نظر قرار گرفتجهت

گانه بدین صورت بود که از مدرسه الف های ششدر گروهقلدری  انتوزیع قربانیدر نهایت 
نفر، گروه  47نفر(، مدرسه ب )گروه آزمایش=  45= کنترلنفر، گروه  49)گروه آزمایش= 

نفر  49، و جمعاً نفر( 45= کنترلنفر، گروه  45مدرسه ج )گروه آزمایش=  نفر(، 41= کنترل
 نفر( در نظر گرفته شد. 11= کنترلنفر، گروه  11به عنوان اعضای نمونه )گروه آزمایش= 

 ابزار:
مقیاس قربانی قلدری کالیفرنیا توسط فلیکس، : 1مقیاس قربانی قلدری کالیفرنیا

ر سنجش قربانی قلدری شدن در (، به منظو1244) 1شارکی، گرین، فورالنگ و تانیگاوا
های مختلف قربانی قلدری شدن را بدون به آموزان ساخته شده است. این ابزار شکلدانش

 دهد. در اینآموزان مورد سنجش قرار میطالح قلدری و تعریف آن برای دانشکاربردن اص
ر است تمقیاس به منظور تفکیک قربانی قلدری شدن، از قربانی شدن توسط همساالن که کلی

بودن، عدم توازن قدرت و رویدادهای مکرر در یک دوره  های قلدری )عمدیبه مالک
آیتم است که قربانی شدن،  41زمانی( به طور مشخص توجه شده است. این پرسشنامه شامل 

که فرد قربانی شدن عدم توازن قدرت، مکان و زمان قربانی شدن را در ساعات مدرسه، و این
آیتم )برای مقطع ابتدایی(  9ر می دهد. گذارد مورد سنجش قراخود را با چه کسی درمیان می

                                                           
1. The California Bullying Victimization Scale 

2  . Felix, Sharkey, Green, Furlong & Tanigawa 
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ر آموزان دآیتم )برای مقطع راهنمایی( مربوط به اشکال قربانی شدن است که دانش 7یا 
کنند )مورد طعنه یا خطاب قرار گرفتن به شکل آزارنده، شایعه پراکنی یا مدرسه تجربه می

ادن یا از او، ضربه، هل دبدگویی پشت سر فرد، بیرون کردن فرد از گروه یا نادیده گرفتن 
شود فراوانی هریک از این آموزان خواسته میی فشار وارد کردن و...(. از دانشنظر فیزیک

، یکبار در ماه گذشته= 2)هرگز=  ایشدن را روی مقیاس لیکرت پنج درجهتجارب قربانی 
( 1گذشته= ، چندبار در هفته 3شته= ، یکبار در هفته گذ1، دو تا سه بار در ماه گذشته= 4

مشخص کنند. در آیتم بعدی به منظور تعیین میزان عدم توازن بین فرد قربانی و قلدر در سه 
شود که پاسخ خود را در آموز خواسته میشهرت، هوش و قدرت فیزیکی از دانشزمینه 

ای )کمتر از من، مانند من، بیشتر از من( مشخص کند. در پژوهش حاضر که طیف سه درجه
یتم آ الگری قربانیان قلدری در مدرسه و مداخله برای آنان طراحی شده، از سهبا هدف غرب

 آموزکه دانشزمان قربانی شدن در ساعت مدرسه، و این این مقیاس )که درباره مکان و
است( استفاده نشد. طبقه بندی  ،گذاردقربانی شدن خود را با چه کسی درمیان می

، آموزان غیرقربانیگیرد که دانشصورت انجام می های مختلف بدینآموزان به گروهدانش
ل، انی همساآموزان قربافرادی هستند که هیچ گونه رفتار قربانی شدن را گزارش نکنند؛ دانش

وجود های مرفتارهای قربانی شدن را در هر یک از فراوانی افرادی هستند که حداقل یکی از
و دانش آموزان قربانی قلدری، افرادی تجربه کرده و هیچ عدم توازنی را گزارش نکنند؛ 

در حداقل فراوانی دو تا سه بار در ماه  ل یکی از رفتارهای قربانی شدن راهستند که حداق
تجربه کرده و حداقل یکی از اشکال عدم توازن قدرت را نیز گزارش کنند. نمره کل قربانی 

ش زمان و پیشود. روایی همآیتم رفتار قربانی شدن محاسبه می 9شدن نیز از طریق جمع نمره 
؛ آتیک، 1244بین و پایایی این مقیاس مناسب گزارش شده است )فلیکس و همکاران، 

( ضریب پایایی مقیاس به روش بازآزمایی با فاصله دو هفته 1244) 4(. آتیک و گونری1243
نی ازمان این پرسشنامه را از طریق همبستگی با پرسشنامه قلدری/قربو روایی هم 11/2را 

بین این مقیاس از طریق اند. در پژوهش حاضر روایی پیشدهگزارش کر 73/2الویس 
چنین ضریب بدست آمد. هم -91/2آموزان گی با آزمون رضایت از زندگی دانشهمبست

بدست  54/2و ضریب آلفای کرونباخ  13/2پایایی آن به شیوه بازآزمایی به فاصله دو هفته 
 آمد.

  
                                                           

1  . Atik & Guneri 
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 4زاین ابزار توسط ریان و هاپکین: هدف پیشرفت اجتماعیگیری جهتپرسشنامه 
ی، گیری تبحر اجتماعگویه است که سه نوع جهت 11( ساخته شده و دارای 1223)

گریزی اجتماعی را توسط پاسخ شرکت کنندگان روی عملکردگرایی اجتماعی و عملکرد
بسیار صحیح = در مورد من 5= در مورد من صحیح نیست تا 4ای )درجه 5طیف لیکرت 

( در مطالعه خود روایی سازه این ابزار 4314کند. بدری و همکاران )است( اندازه گیری می
ی و ی، عملکردگرایی اجتماعرا تأیید کرده و ضریب پایایی خرده مقیاس های تبحر اجتماع

ژوهش اند. در پگزارش کرده 93/2و  71/2، 71/2یب گریزی اجتماعی را به ترتعملکرد
( تهیه 1242ای آن که توسط طالع پسند، علیجانی و بیگدلی )ماده 43کوتاه شده حاضر فرم 

( به منظور اعتباریابی 1242شده است، مورد استفاده قرار گرفت. طالع پسند و همکاران )
نفر از  123را روی ماعی آنگیری هدف پیشرفت اجتنسخه ایرانی پرسشنامه جهت

 های تبحرلفای کرونباخ را برای خرده مقیاسآ آموزان دبیرستانی اجرا کردند ودانش
 99/2و  95/2، 75/2اجتماعی، عملکردگرایی اجتماعی و عملکرد اجتنابی اجتماعی به ترتیب 

سؤال  43اند. در تحلیل عاملی، ساختار سه عاملی پرسشنامه با نمرات حاصل از گزارش کرده
ه هدف ه و همگرای فرم کوتاه پرسشناماین پرسشنامه تأیید شد و نتایج از پایایی، روایی ساز

( ضریب 1241) پیشرفت اجتماعی حمایت کرد. در تحقیقی دیگر طالع پسند و کشاورزی
های تبحر اجتماعی، عملکردگرایی اجتماعی و عملکرد آلفای کرونباخ را برای مقیاس

نیز اند. در پژوهش حاضر گزارش کرده 91/2و  97/2،  75/2اجتنابی اجتماعی به ترتیب 
های تبحر اجتماعی، عملکردگرایی و عملکرد آلفای کرونباخ برای خرده مقیاس ضریب

 بدست آمد. 14/2، 93/2، 91/2اجتنابی اجتماعی به ترتیب 

( ساخته 4443) سینگ و سینها توسط پرسشنامه اینآموزان: مقیاس سازگاری دانش
 آموزشی عاطفی،بعد  سه در عمومی سازگاری میزان نظر از را آموزاندانششده است و 

سؤال مربوط به بعد  12سؤال است که  92پرسشنامه شامل  .کندمی ارزیابی اجتماعی و
 درسؤال هم مربوط به بعد اجتماعی است.  12سؤال مربوط به بعد آموزشی و  12عاطفی، 

آن بدین  گذارینمره. شد استفاده این پرسشنامه اجتماعیبعد سازگاری  از پژوهش این
 نمرة غیرمنطبق هایپاسخ به صفر نمرة سازگاری بر منطبق هایپاسخ به صورت است که

 اجتماعی و آموزشی عاطفی، سازگاری بعد هر در فرد نمرات مجموعگیرد. تعلق می یک

                                                           
1  . Ryan  & Hopkins 
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 باال نمرة و باالتر سازگاریه دهند نشان پایین نمره .است بعد آن در فرد سازگاری شاخص

 آموزشی و عاطفی اجتماعی، بعد سه هر در آزمون این ت.اس ترپایین سازگاری هدهندنشان

. ضریب پایایی این آزمون توسط سینها و سینگ است برخوردار مناسبی پایایی و روایی از
 43/2، 41/2از طریق دو نیمه کردن برای سازگاری عاطفی، اجتماعی و تحصیلی به ترتیب 

، 41/2ریچاردسون  –و با روش کودر  43/2و  42/2، 49/2و از طریق بازآزمایی  49/2و 
ی ضرایب همبستگ( 4317) نویدی(. 4312)کرمی،  گزارش شده است 49/2و  41/2

 های آن با پرسشنامه سالمت عمومی گلدبرگ و هیلرپرسشنامه سازگاری و خرده مقیاس
. است کردهدار گزارش ( مثبت و معنی4444 ( و تجربه وبیان خشم )اسپیلبرگر،4474)

و برای سازگاری تحصیلی  11/2چنین پایایی از طریق آلفای کرونباخ برای کل مقیاس هم
( 4311) نویدیگزارش نموده است.  95/2و  91/2، 72/2هیجانی و اجتماعی به ترتیب 

دبیرستانی  آموزدانش نفر 714 روی بر سازگاری برای پرسشنامه را کرونباخ آلفای ضرایب
)به  دست آورده استب 12/2تا  71/2 از ترتیب به کلی سازگاری و هامقیاس برای خرده

در پژوهش حاضر نیز ضریب آلفای کرونباخ خرده مقیاس سازگاری (. 4317نقل از نویدی، 
 بدست آمد. 95/2اجتماعی 

مداخله آموزشی، شامل آموزش کفایت اجتماعی مبتنی بر مدل فلنر : مداخله آموزشی
جلسه آموزشی بود و  41جمعاً شامل ( به اعضای گروه آزمایش بود که 4442و همکاران )

ا هبه طور مختصر به محتوای این جلسهدقیقه به طول انجامید.  75هر جلسه به طور میانگین 
  اشاره می شود.
ها، معارفه گروهی، توضیح راجع به زورگویی در آزموناجرای پیش به : جلسه اول

 های اجتماعی، تعیین قوانین گروهمدارس و انواع آن، بیان اهمیت ارتقاء کفایت و مهارت
 پرداخته شد.

ت ارتعریف مه شامل که یافت اختصاص شناختی بعد هایمهارت به جلسه 3: جلسه دوم
 وافکار ناکارآمد کمک به شناسایی  ،هاناتوانیها و خودآگاهی، اهمیت شناخت توانایی

 جایگزینی با نوع کارآمد. 
های فرضی و واقعی از بیان مثال، تعریف مهارت حل مسئله و مراحل آن :جلسه سوم

 ها از طریق مراحل حل مسئله. مسائل مربوط به قلدری در مدرسه و حل آن
، تعریف هدف گذاری آن و تمرین مراحلگیری تعریف مهارت تصمیم :جلسه چهارم

 تی. های مربوط به بعد شناخهای منفی، جمع بندی آموزشویژگیو مراحل آن به منظور تغییر 
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 و بیان مفهوم رفتار جرأتمندانه شامل رفتاری بعد های مهارت به جلسه 1 :جلسه پنجم
 های مختلف. آموزش نحوه ابراز جرأتمندی به روش

 آن. های ارتباط بین فردی و بیان مراحل سه گانه تعریف مهارت: جلسه ششم
بیان آداب مذاکره و محاوره درست، برشمردن برخی اشتباهات رایج در : جلسه هفتم

 هایی برای هر مورد. محاوره و گفتار به همراه مثال
 . نهای آ، آموزش رفتار کمک خواهی و انواع روشتعریف کمک طلبی: جلسه هشتم

تعریف استرس و انواع آن، معرفی  شامل هیجانی بعد هایمهارت هب جلسه 1: جلسه نهم
ها، آموزش مدار( در انسانله با استرس )هیجان مدار و مسئلهراهبردهای متفاوت مقاب

 سازی. های آرامتکنیک
 های منفی. موزش مهارت کنترل هیجانآ: جلسه دهم

از تک تک دانش  درخواستشامل  انگیزشی بعد به مربوط جلسه 4: یازدهمجلسه 
اده ها اتفاق افتآموزان برای به یادآوری یکی از موقعیت های قلدری در مدرسه که برای آن

ا هاند )منبع موفقیت در عملکرد(، تشویق کالمی آن ها به خوبی قادر به حل آن بودهبود و آن
ز این اارگیری تجارب هرکدام در پی این افشاسازی )قانع سازی کالمی( و به نوعی به ک

آموزان )منبع دیگر ارتقاء به تجربه جانشینی برای سایر دانشآموزان به مثادانش
 خودکارآمدی(.  
جمع بندی و مرور جلسات گذشته، پاسخگویی به  به نیز :(دوازدهم)جلسه آخر 

ها در رابطه با قلدری و مورد زورگویی آموزان درباره تجارب شخصی آندانش هایسؤال
به  با توجه هاآموزان در پاسخگویی به این سؤالطلبیدن از سایر دانش واقع شدن، کمک

ه ها پرداختپس از یک هفته نیز به اجرای پس آزمون پرداخته شد. آموزش های ارائه شده
ش ایفای نق شد. روش آموزش به دو روش سخنرانی و یادگیری فعال )شامل بحث گروهی،

های آموخته شده هرجلسه به تکرار و تمرین مهارتل چنین درطوو بارش ذهنی( بود. هم
 .استفاده شد تقویت کنندهپرداخته و از 

 ی پژوهشهایافته
  .است شده ارائه سازگاری اجتماعیدر مقیاس نمرات آماری هایشاخص 4شماره  جدول در
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به تفکیک جهت  کنترلزمایشی و های آهای توصیفی متغیرهای وابسته در گروهشاخص .1جدول
 های اجتماعیگیری

متغیر 

 وابسته
 هاگروه

ف 
دا

 اه
ی

گیر
ت 

جه

عی
ما

جت
ا

 

 پس آزمون پیش آزمون

داد
تع

ین 
نگ

میا
 

رد
دا

ستان
ف ا

حرا
ان

 

داد
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ین 
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ستان
ف ا

حرا
ان

 

عی
ما

جت
ی ا

گار
ساز

 

ش 
مای

آز
 

 92/1 15/3 49 11/1 15/4 49 تبحری

 12/3 54/7 47 11/3 41 47 عملکردگرایی

عملکرد 

 گریزی
45 33/43 17/1 45 33/44 41/3 

 14/1 34/7 11 34/3 52/44 11 کل

رل
کنت

 

 41/1 92/1 45 33/3 27/4 45 تبحری

 95/3 41/4 41 11/3 42 41 عملکردگرایی 

 35/3 12/44 45 41/1 73/41 45 عملکردگریزی 

 14/3 42/42 11 11/3 51/42 11 کل 

میانگین  آزمون،مرحله پیش در شودمی مشاهده 4محتوای جدول شماره  از که طورهمان
 مراحل در ولی است یکسان تقریبا کنترلآزمایش و دو گروه  درسازگاری اجتماعی کل 

چنین میانگین هم .شودمی مشاهده متغیر آزمایشی(، تفاوت اجرای از )بعد آزمونپس
 آزمون تقریباًدر مرحله پیش کنترلگروه آزمایش و های اجتماعی گیریهریک از جهت

ای هگیری تبحری اجتماعی گروهمرحله پس آزمون بین میانگین جهت یکسان است اما در
روه گرایی اجتماعی در دو گگیری عملکردطور بین میانگین جهت، و همینکنترلآزمایش و 
 نترلکمیان گروه آزمایش و  شود. اما تفاوت محسوسیتفاوت مشاهده می کنترل آزمایش و
 شود.ری عملکردگریزی اجتماعی دیده نمیگیدر جهت

 بود، کنترلبا گروه  آزمون پس -آزمون  پی نوع از که حاضر پژوهش طرح به با توجه

 دو تک متغیری کوواریانس تحلیل روش از آزمونپیش اثر کنترل و هاداده برای تحلیل
منوط به برقراری چند  یابی به نتایج معتبر اجرای این تحلیلشد. به منظور دست  راهه استفاده

ا نرمال بودن ها پرداخته شد. یکی از این مفروضههمفروضه است که به ترتیب به بررسی آن
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استفاده شد.  4اسمیرنف –توزیع متغیر وابسته است که بدین منظور از آزمون کولموگروف 
= 11/2 > 25/2) سازگاری اجتماعیآزمون این آزمون، نرمال بودن توزیع پس مطابق با نتایج

P ،49  =df ،23/4 =K-S.یری، متغ تکمفروضه مهم دیگر تحلیل کوواریانس  ( تأیید شد
ا بمتغیر مستقل عامل است که از طریق بررسی عدم ت رگرسیون ضرایب مفروضه همگونی

تعامل عمل آزمایشی در پژوهش حاضر  که است ذکر به شود. الزممحقق می پیش آزمون
هم  معنادار نشد. 45/2( در سطح اطمینان P  ،4=df ،17/2 =F=9/2 >25/2) با پیش آزمون

سازگاری  آزمونپیش و گیری اهداف اجتماعیمستقل جهت متغیر تعامل برای چنین
متغیر مستقل با ثر تعاملی دو ( و تعامل برای اP  ،1=df ،34/4 =F=11/2 >25/2اجتماعی )

این  .نیز معنادار نبود (P  ،1=df ،14/2 =F=14/2 >25/2آزمون سازگاری اجتماعی )پیش
ها نیز از طریق آزمون مفروضه همسانی واریانساست.  رگرسیون ضرایب همگونی از حاکی

 ,P ،33/4( =42= 19/2 >25/2محاسبه شده در این آزمون معنادار نبود ) Fبررسی شد.  1لون
5)F). چنین همگنی شیب خطوط رگرسیون و همها نیز تأیید شد. بنابراین همسانی واریانس

 3اکنشپر ها از طریق نمودارهگرودر خطی بودن رابطه بین متغیرهای کوواریته و وابسته 
 بررسی و مورد تأیید قرار گرفت.

. راهه انجام شد دومتغیری تک ها، آزمون تحلیل کوواریانس س از برقراری مفروضهپ
ابسته دو راهه برای متغیر ونتایج حاصل از تحلیل کوواریانس تک متغیری ، 1در جدول شماره

 شده است.ارائه سازگاری اجتماعی 

 مقایسه اثر بین آزمودنی ها تک متغیری دو راهه، تحلیل کوواریانس .2جدول
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 22/4 11/2 224/2 44/71 13/344 4 13/344 پیش آزمون

 44/2 35/2 224/2 14/11 17/193 4 17/193 اثر عمل آزمایشی

جهت گیری اهداف 

 اجتماعی
13/442 1 14/55 12/42 224/2 44/2 41/2 

                                                           
1  . Kolmogrov - Smirnov test 

2. Levene's Test  

3. Scatterplot   
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اثر گروه و جهت گیری 

 اهداف اجتماعی
19/11 1 43/14 57/7 224/2 41/2 41/2 

     13/5 14 57/113 خطا

جتماعی توانسته است شود، آموزش کفایت امشاهده می 1طور که در جدول شماره همان
اری تفاوت معناد کنترلگروه آزمایش و  سازگاری اجتماعیآزمون مقیاس بین نمرات پس

است، بدین معنا که آموزش  35/2(. مقدار ضریب اتا برای این متغیر نیز P <25/2ایجاد کند )
یج را تبیین کرده است. مطابق با نتا سازگاری اجتماعیاز تغییرات مربوط به  %35ارائه شده 

گیری اهداف اجتماعی آزمون سازگاری اجتماعی میان انواع جهتدر نمرات پسجدول، 
چنین بر اساس مندرجات جدول، اثر تعاملی مشاهده شد. هم (P <25/2نیز تفاوت معنی دار )

و انواع جهت گیری اهداف اجتماعی در نمرات سازگاری اجتماعی معنی آموزش ارائه شده 
ف های اهداگیریجهت وعمل آزمایشی  تعاملی. به عبارتی، تأثیر (P <25/2دار بوده است )

تفاوت معناداری  گانهی ششهاسازگاری اجتماعی گروهبین نمرات پس آزمون  اجتماعی
در که آموزش ارائه شده  است ، بدین معنا(Eta=41/2) مقدار ضریب اتا .ایجاد کرده است

ن را تبیی سازگاری اجتماعیاز تغییرات مربوط به  %41تعامل با انواع جهت گیری اجتماعی 
 کرده است. 

، انهگبین گروه های شش سازگاری اجتماعیبه منظور تعیین میزان و نحوه تغییر 
فرنی  بنبا استفاده از آزمون ها گروه پس آزمونهای اصالح شده میانگینهای زوجی مقایسه

 است. شده ارائه 3در جدول شماره 

های شش مقایسه زوجی میانگین اصالح شده پس آزمون سازگاری اجتماعی در بین گروه. 3جدول 
 گانه

 معنی داری سطح استانداردخطای  تفاوت میانگین هاسایر گروه های آزمایشگروه

 تبحری

 224/2 11/2 - 17/5* تبحری کنترل

 29/2 11/2 - 11/1 آزمایش عملکردگرایی

 224/2 12/2 - 13/9* عملکردگرایی کنترل

 224/2 42/2 - 33/5* آزمایش عملکردگریزی

 224/2 11/2 - 12/9* عملکردگریزی کنترل

 عملکردگرایی

 اجتماعی

 224/2 12/2 - 71/3* عملکردگرایی کنترل

 24/2 13/2 - 15/1* آزمایش عملکردگریزی

 224/2 13/2 - 71/3* عملکردگریزی کنترل
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 222/4 15/2 -17/2 عملکردگریزی نترلک اجتماعی یزیعملکردگر

بین  ح شدههای اصالمیانگین تفاوتو نتایج آزمون بن فرنی مطابق با نتایج جدول فوق، 
اری سازگ، نشان داد که آموزش کفایت اجتماعی توانسته است میزان گانههای ششگروه

تبحری اجتماعی و گروه آزمایش  را در قربانیان قلدری گروه آزمایش اجتماعی
شود هرچه نمره مقیاس یاد آوری می .(P <25/2) افزایش دهد عملکردگرایی اجتماعی

با توجه عدم ا ام شتر سازگاری اجتماعی است.سازگاری اجتماعی کمتر باشد به معنی میزان بی
ی عملکردگریز کنترلهای اصالح شده دو گروه آزمایش و میان میانگین تفاوت معنادار

، آموزش مذکور تأثیری در افزایش سازگاری اجتماعی گروه (P >25/2)اجتماعی 
        .  عملکردگریزی اجتماعی نداشته است

 گیریو نتیجه بحث
ر آیا آموزش کفایت اجتماعی مبتنی بهدف پژوهش حاضر پاسخگویی به این سؤال بود که 

آموزان قربانی قلدری در مدرسه با توجه به مدل فلنر بر افزایش سازگاری اجتماعی دانش
آموزش کفایت نتایج پژوهش نشان داد که اهداف پیشرفت اجتماعی اثربخش است؟ 

آموزان قربانی موجب ارتقاء سازگاری اجتماعی در دانشهای آن فلنر و مؤلفه اجتماعی
با توجه به مطالعات انجام یافته پیشین پژوهشی که مستقیماً به  قلدری در مدرسه شده است.

بررسی اثربخشی آموزش کفایت اجتماعی مدل فلنر روی سازگاری قربانیان قلدری پرداخته 
ابه اشاره هایی مشهشپژوحاضر به نتایج  توان در جهت تأیید یافتهباشد یافت نشد، اما می

 3بیرمن و فارمن و (1221) 1دی روزیر ،(1241) 4کایوهای با نتایج پژوهش یافتهاین کرد. 
های اجتماعی بر مبنی بر اثربخش بودن آموزش مهارت هانتایج آنخوان است. ( هم4411)

ایو، کقربانی شدن ) قربانی و کاهش میزان قلدری و آموزان قلدر،بهبود مشکالت دانش
(، و بر افزایش محبوبیت نزد همساالن، عزت نفس، خودکارآمدی و کاهش اضطراب 1241

( نیز حاکی 1225) 1نتایج فاکس و بولتن( است. 1221اجتماعی قربانیان قلدری )دی روزیر، 
از تفاوت معنادار بین گروه قربانیان قلدری و گروه غیرقربانی در مشکالت مربوط به 

                                                           
1. Koiv 

2. DeRosier 

3. Bierman & Furman 

4. Fox & Boulton 
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هایی که روی سو با یافته پژوهش حاضر، پژوهشهمچنین همهای اجتماعی بود. مهارت
 همکاران و مطالعه جلیل آبکنار های دیگر انجام شده به نتایج مشابهی دست یافتند.نمونه

آموزش کفایت اجتماعی باعث بهبود رفتار سازشی، مهارت ارتباطی،  نشان داد( 4344)
به جهت مشابهت  آموزان کم توان ذهنی شده است.مهارت زندگی و مهارت اجتماعی دانش

ئله، )حل مس های زندگیهای موجود در مهارتهای کفایت اجتماعی فلنر با مؤلفهزیاد مؤلفه
جمالی عه، پاقلجمالی های )توان به نتایج پژوهشمی همدلی(گیری، مدیریت استرس، تصمیم

، 4پور؛ رحمتی، ادیب راد، طهماسیان و صالح صدق4343پاقلعه، جدیدی فیقان و نظری بدیع، 
های زندگی بر بهبود سازگاری نیز اشاره کرد. مطابق با یافته آنان آموزش مهارت (1242

یجه نتبا چنین پژوهش حاضر همیافته  است.آموزان نوجوان اثربخش بوده اجتماعی دانش
اجتماعی بر  کفایت آموزش برنامة بخش بودن اثر بر مبنی (4344) یار احمدیان مطالعه
 .سو استآموزان همشدان اجتماعی  -های فردیتوانمندی و عمومی سالمت ارتقای

ی از عنوان یکچنین یافته مطالعه حاضر، از لحاظ اثربخش بودن آموزش ابراز وجود )به هم
های رفتاری کفایت اجتماعی( بر سازگاری اجتماعی با یافته پژوهش سعیدیان و نیلی مؤلفه

های های منفی )به عنوان یکی از مؤلفهآموزش کنترل هیجاناثربخشی از لحاظ  و ؛(4344)
هیجانی کفایت اجتماعی( بر سازگاری اجتماعی با یافته برغندان، ترخان و قائمی خمامی 

 خوان است.هم( 4344)
در تبیین اثربخشی آموزش کفایت اجتماعی بر سازگاری اجتماعی قربانیان قلدری 

ی چهار بعدی )شناختی، رفتاری، هیجان برنامه آموزشی نکه به جهت جامع بود گفتتوان می
و  هاتظرفی ها،تواناییموزش مذکور توانسته آ ،کفایت اجتماعی مدل فلنرو انگیزشی( 

آموزان قربانی همراه و در دانشبا محیط اجتماعی هستند که الزمه سازگاری را  ییهامهارت
ی حل هاتوانسته با کمک به رشد مهارت این برنامه آموزشیبا ضعف است را پرورش دهد. 

 های احتمالیپردازش شناختی آنان در موقعیت ،دانش آموزان درگیری  مسئله و تصمیم
فرد بر ط به سازگاری و تسل ،و تصمیم گیری را تسهیل کردهو یافتن بهترین راه حل  قلدری

های ی جرأتمندی، مهارتهااز طریق آموزش روشچنین موقعیت مذکور کمک کند. هم
محاوره و کمک خواهی بر خزانه رفتاری آنان افزوده تا بتوانند در جهت سازگاری  ارتباطی،

ین برنامه اآموزان این رفتارها را به کارببندند. همین طور چه بیشتر با محیط و با دیگر دانشهر
در آموزان این دانش ، به حفظ آرامشهای منفیبا آموزش مدیریت استرس و هیجان
                                                           

1. Rahmati, Adibrad, Tahmasian & Saleh sedghpour 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042810015752
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ها تاین ظرفیافزایش پراسترس قلدری و پرخاشگری کمک کرده است. با های موقعیت
ته بهبود یاف آموزان قربانیانشابط با همساالن و معلمان در داحتماال تعامالت اجتماعی، رو

موجبات افزایش آموز و درک آن توسط دانشگسترش شبکه اجتماعی است. این 
 ،ن راستادر ایخودکارآمدی و به دنبال آن سازگاری اجتماعی بهتری را به دنبال داشته است. 

 و کفایت اجتماعی تکنیکیهای اجتماعی ( آموزش مهارت4449) 4نظر مک کاسپیمطابق با 
آموزند که شایستگی خود را ارتقاء دهند و در عین حفظ است که به کمک آن افراد می

 های متفاوت به شکل مناسب به برقراری تعامل بپردازند. آرامش بتوانند در موقعیت
گیری اهداف اجتماعی در بخشی از سؤال پژوهشی به نقش جهت در این پژوهش

زایش سازگاری اجتماعی قربانیان قلدری اثربخش بودن آموزش کفایت اجتماعی بر اف
 میزان سازگاری اجتماعیپس از ارائه آموزش، تغییر که نتایج نشان داد اختصاص داشت. 

های مختلف به طور معنی داری متفاوت بوده گیریدر جهت کنترلآزمایش و هایبین گروه
های در گروهسازگاری اجتماعی که  توان گفتمیهای زوجی با توجه به میانگین است.

فته اما ری افزایش یاجهت گیری تبحری اجتماعی و عملکردگرایی اجتماعی به طور معنی دا
این  میزان ،چنینی اجتماعی افزایش نیافته است. همگیری عملکردگریزدر گروه جهت

 گیری تبحری نسبت به جهت گیری عملکردگرایی اجتماعی بیشتر بود.افزایش در جهت
 های اجتماعی در میزان اثربخشیگیریبه بررسی نقش جهت گرچه پژوهشی که مستقیماً

 سو باهمتوان پرداخته شود یافت نشد، اما میهای اجتماعی های کفایت و مهارتآموزش
ری گیری تبحری و نقش منفی جهت گینقش مثبت جهتپژوهش حاضر مبنی بر  هاییافته

 1وانگشیم، چو و های به نتایج پژوهششده،  ارائه عملکردگریزی در اثربخشی آموزش
 (، بدری و همکاران1224) 1موراتیدیس و سیدریدیس(، 1242) 3نیکیتین و فراند(، 1243)
گرایی گیری عملکردهای پیشین جهتچنین با توجه به نتایج پژوهشهم .کرد( اشاره 4314)

ی چون افزایش کفایت با پیامدهای مطلوب ( بوده و هم1221ذاتاً پیچیده )ریان و شیم، 
و هم ( 1241؛ شیم و ریان، 1229؛ ریان وشیم، 1242نیکیتین و فراند، ) اجتماعی و محبوبیت

؛ 1243شیم، کایفر و همکاران، ؛ 1243)شیم و همکاران ،  با پیامدهای ناسازگارانه
مرتبط شده ( 4314بدری و همکاران، ؛ 1221، ریان و شیم؛ 1224موراتیدیس و سیدریدیس، 
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نفر انجام گرفت نشان داد  31( که روی تعامل اجتماعی 1242مطالعه نیکیتین و فراند ) است.
که بین انگیزش اجتنابی با تجارب منفی و رفتار منفعالنه، و بین انگیزش گرایشی با تجارب 

، 1229یم )ش چنین نتایج مطالعه ریان وهم مثبت و رفتار فعاالنه اجتماعی ارتباط وجود دارد.
( حاکی از ارتباط اهداف توسعه اجتماعی با افزایش رفتار اجتماعی، کاهش رفتار 1221

پرخاشگرانه و افزایش درک کیفیت مثبت روابط دوستی بود و جهت گیری نمایش گریزی 
ی، اخباری، عریضگیری مضطربانه مرتبط بود. ار گوشهاجتماعی نیز به طور مثبت با رفت

( در بخشی از مطالعه خود دریافتند که شرکت کنندگان دارای 1243) 4عسکری و دارامی
جهت گیری هدف تبحری در مقایسه با گروه آموزشی که دارای جهت گیری عملکردی 

  .هستند مهارت بیشتری را کسب کردند
های گیریتوان به نظریات ضمنی افراد به عنوان زیربنای جهتدر تبیین این یافته می

های ضمنی درباره خودشان و جهان، معنا نظریه ساختافراد به کمک اهداف اشاره داشت. 
دی این در افراد مختلف متفاوت است. افرا کنند کهبرای تعامالتشان تعیین می و ساختاری

 یرهای شخصی ثابت و غیر قابل تغیوجودی هستند معتقدند ویژگیضمنی که دارای نظریه 
ها افزایشی دارند بر این باورند که ویژگیضمنی و درمقابل افرادی که نظریه  هستند

افراد دارای نظریه وجودی به داشتن  .(4411، )دویک و لجت پذیر و قابل تغییرندانعطاف
که تمرکزشان روی بدست آوردن  )گرایشی و اجتنابی( گیری اهداف عملکردیجهت

ی منفی درباره کفایتشان است تمایل دارند، هاهای مثبت و اجتناب از قضاوتقضاوت
یری و گیری تبحری که بر یادگبه دنبال کردن جهتحالی که افراد دارای نظریه افزایشی در

؛ دویک 1227، و دویک 1بلک ول، ترزسنوسکی)متمایلند  ،توسعه شایستگی متمرکز است
با همساالن )رادلف، های ضمنی به حیطه روابط با کشاندن موضوع نظریه (.4411و لجت، 

های هتوان یافتهای اهداف اجتماعی میگیریها با جهتجه به رابطه این نظریه( و با تو1242
نظریه  ،گیری تبحریآموزان قربانی دارای جهتدانش اضر را تبیین کرد. در واقعپژوهش ح

االن یک سضمنی افزایشی دارند و بر این باورند که کفایت اجتماعی و کیفیت روابط با هم
ویژگی انعطاف پذیر و پویاست، بنابراین در مواجه شدن با چالش اجتماعی قلدری در مدرسه 

هارت ماستفاده از این فرصت آموزشی که ایجاد شده، کنند تا با تالش میدلسرد نشده و 
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ط و در نتیجه سازگاری بیشتری با محی دهنداجتماعی خود را توسعه  کفایت کسب کرده و
 کنند. اجتماعی خود پیدا می

( بر این باورند که تمرکز روی توسعه کفایت اجتماعی به نوعی یک 1221ریان و شیم )
جهت گیری مثبت نسبت به جهان اجتماعی است که حرکت به سوی باورها و رفتارهای 

ریزی گکه جهت گیری اجتماعیشان عملکرد قربانیانیدر مقابل، کند. سازگارانه را فراهم می
ا همعتقدند که عدم پذیرش آن ع دارای نظریه ضمنی وجودی هستند. این افراداست در واق

یر هم بنابراین تالشی برای تغی .توسط همساالن یک ویژگی ذاتی و غیرقابل تغییر است
( 1221ریان و شیم )شود. ها نیز دستخوش تغییر نمیتماعی آننخواهند کرد و سازگاری اج

های منفی همساالن، با رفتارهای اجتماعی بر این باورند که تمرکز روی اجتناب از قضاوت
ر نگرانی پایدااحتمال دارد در واقع دهند مرتبط است. که سازگاری اجتماعی را کاهش می

انایی توهای منفی دارند، اجتناب از قضاوت و مداومی که این گروه از قربانیان در رابطه با
 ها را برای توسعه روابط اجتماعی و دوستانه در طول زمان محدود کند.آن

دانش آموزان دارای جهت گیری علل احتمالی افزایش سازگاری اجتماعی چنین  هم
 که با توجه به رویکرد ذاتی این نوع جهت گیریتواند این باشد میعملکردگرایی اجتماعی 

پیامدهای اجتماعی مثبت مانند کفایت اجتماعی باال )ریان و شیم، به گرایش برای رسیدن به 
فات ص علی رغم باور درونی به تغییر ناپذیریو نمایش و اثبات شایستگی به دیگران،  (1221

ا بدهد هها و شرایطی که امکان نمایش این شایستگی را به آناز موقعیت ،ایشانهو شایستگی
ا و هامکان وجود دارد که پس از آشنا شدن با برخی مهارتاین  کنند. در نتیجهمیاستقبال 
 هبموفقیت در پاسخگویی مناسب  ،هاو به کار بستن آن آموزش داده شده هایتکنیک
دی افزایش خودکارآم یابد.ها افزایش میخودکارآمدی آنبیشتر شده و  های قلدریموقعیت

مه آموزشی در طی مراحل خود به منابع از این طریق و هم چنین از طریق اهتمامی که این برنا
ا ههای بیشتر و به کارگیری بیشتر آنافزایش خودکارآمدی داشت، مجدداً به کسب مهارت

. بنابراین امکان یابدشود و همین امر به صورت یک چرخه در آمده و ادامه میمنجر می
اری نتیجه سازگ، در جتماعی و گسترش روابط اجتماعی افزایش یافتههای اکسب مهارت
 شود.بیشتر می اجتماعی آنان

های هفتم و هشتم شهر تهران و عدم انجام آموزان دختر پایهمحدود بودن نمونه به دانش
ابزاری جامع برای بود. همچنین فقدان پژوهش حاضر های پیگیری از جمله محدودیت

ود ش. پیشنهاد میهای دیگر بودحدودیتموزان قربانی قلدری از جمله مآغربالگری دانش
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در صورت امکان مراحل  وهای تحصیلی چنین سایر پایههای آتی روی پسران و همپژوهش
. با توجه به اهمیت موضوع سازگاری به خصوص در قربانیان قلدری انجام شود پیگیری نیز

که آموزش کفایت اجتماعی منجر به افزایش و این آموزانرویکرد انگیزشی دانش و
 ،دشدارای جهت گیری تبحری و عملکردگرایی اجتماعی سازگاری در قربانیان قلدری 

جتنابی به های امطالعات بعدی به بررسی عوامل مؤثر بر تغییر جهت گیری شودمی پیشنهاد
ش جهت افزایاهتمام ورزند. مطلوب است  سمت گرایشی و به خصوص نوع تبحری

 ولین مدرسه و برنامه ریزاناین آموزش مورد توجه مسئآموزان قربانی قلدری دانشسازگاری 
آموزش و پرورش قرار گیرد تا بتوان از پیامدهای منفی قربانی شدن جلوگیری کرد و با 

ن هموار آموزاتر دانشرا برای تحول سالمسالمت روان افزایش سازگاری و به تبع آن بهبود 
 کرد.

 منابع
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