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Abstract
Objective: The present study was the effectiveness training
program based on social skills on the rate of victim behaviors of
primary boy's school students in Isfahan city.
Method: based on multi-stage sampling of four Primary boys
schools in Isfahan randomly selected and from among the second
and fourth grades, ٤٠ students victim Through Sociometry & Peer
relationship questionnaire selected and assigned in control and
experimental groups. Intervention based on Social skills was
performed on the experimental group. In the Post-test and follow-
up Peer relationship questionnaire were performed on two groups.
Results: Covariance analysis of data showed that Training
program based on Social Skills leading to reduction of the victim,
bullying behaviors of victim children was.
Conclusions: The results indicate that social skills training can
improve peer relationship in children.
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، 2رایس(دکان است هاي رشد اجتماعی کوترین جنبهیکی از مهم1روابط با همگنان
روابط با همگنان، به روابطی اشاره دارد که بین افراد همگن، یعنی ). 1387ترجمه فروغان، 

گیرد افرادي که از لحاظ مهارت، سطح آموزشی و یا موقعیتی برابر باشند، شکل می
، 4؛ به نقل از لی گرند1985، 3رودل(که لزوماً هم سن و سال نیستند ) 1384پورافکاري، (

برادر و سایر اعضاي خانواده، ،همگنان، مانند روابط با والدین، خواهربا روابط ). 2002
، 6ل؛ به نقل از کمب1983، 5پاهارت(کند نقش قاطعی در رشد کودکان خردسال ایفا می

اما با گیرند،با آنکه روابط اجتماعی اولیه در خانواده شکل می). 1387ترجمه صیادلو، 
کودکی اولیه و پیش دبستانی، آنها زمان بیشتري را با و ورود به دورهبزرگتر شدن کودکان 
کودکان به شدت متأثر از لذا). 1387ترجمه صیادلو، کمبل، (کنند میهمگنان خود سپري

ترجمه ابراهیمی ، 7فونتانا(گیرد صورت میهمگنانشان که توسط کودکان کارهایی هستند
د مهربانی و اجتماعی بودن همواره با پذیرفته شدن ویژگی هاي جهانی مانن).1385قوام، 

وجود گروه همگنان براي ). 2009، 8سالمیوالی و پیتز(از طرف همگنان پیوند داشته است
کودك، به عنوان یک عامل اجتماعی شدن، براي تحول هویت و ارزشها از اهمیت خاصی 

دکانی که مورد در طی دهه گذشته این فرض مطرح شده است که کو. برخوردار است
در واقع پژوهش هاي متعددي . پذیرش یا عالقه همگنان خود نیستند در معرض خطرند

اند و به این تأثیر روابط نابهنجار با همگنان را در تحول بعدي فرد مورد توجه قرار داده
اند که روابط ضعیف با همگنان در دوره کودکی با تحول بعدي رفتارهاي نتیجه دست یافته

به طوري که می توان مشکالت سازشی حال و آینده را . نایافته مرتبط استسازش 
از دیدگاه بسیاري از محققان، برخی از ).1383امیري، (براساس این روابط ارزیابی کرد 

کودکان که قادر به بدست آوردن پذیرش همگنان خود نیستند فاقد مهارت هاي اجتماعی 
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). 1386؛ به نقل از امیري، 1977، 2مبز و اسلبی؛ کا1977، 1آشر، ادن و گاتمن(هستند 
هاي اجتماعی که کودکان فاقد مهارتندنشان داد) 2010(3برایان، سایلسن و ویسینک

در واقع به ندرت از جانب . بیشتر امکان طرد شدن از جانب همگنان خود را دارند
پایینی از شوند و از جانب همگنان خود در سطحهمگنان خود هنگام بازي انتخاب می

رسد براساس قدرت پیش بینی روابط با همگنان، به نظر می. گیرندطبقه اجتماعی قرار می
در بخشی از سیستم اجتماعی مانند مدرسه در صورت وجود مشکالت اجتماعی در 

در . گیردهاي اجتماعی ضعیف نیز به صورت استراتژي در کودك شکل میکودك، مهارت
دبستانی در صورتی که کودك با همگنان خود ارتباط برقرار اوایل کودکی در سنین پیش

شود، در غیر این صورت فقدان کند به مرور زمان، این رابطه به رابطه دوستی تبدیل می
شدگی و هاي اجتماعی منجر به یک رابطه نامطلوب با همگنان خود همچون طردمهارت

هاي ذهنیت، آموزش رسمی مهارتبا در نظر گرفتن این ). 2005، 4مایز(شود قربانی می
اجتماعی به همه کودکان و به طور خاص به کودکان ناتوان در رفتارهاي اجتماعی بسیار 

نقش قربانی یکی از تبلورهاي روابط نامطلوب است که در ). 2004، 5داوا(حیاتی است 
، گزینندهایی که کودکان با توجه به موقعیت اجتماعی و مسائل شخصی خود بر مینقش

رفتارهایی که بعضی از ": شودبه این شکل تعریف می6قربانی شدن. شودمشاهده می
کودکان از هدف قرار گرفتن رفتارهاي پرخاشگرانه دیگر کودکان، که لزوماً هم سن و سال 

نقش قربانی در مقابل نقش زورگویی ). 2006، 7فکس و بالتون("کنندنیستند، تجربه می
شود تا آنان احساس تنهایی بیشتري کنند و ممکن موجب میزورگویی . شودپدیدار می

است شروع این احساس موجب شود آنان خود را مستحق آزار دیدن و مسخره کردن 
از لحاظ جسمانی اکثر . شودضعیف در آنان میبدانند، که این امر موجب یک خودپنداره

ي در مراقبت از خود از لحاظ قربانیان، کوچکتر از زورگوها هستند و معموالً توانایی کمتر
امن و محتاط هستند و به طور مداوم قربانیان معموالً مضطرب، نا. جسمانی و کالمی دارند
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آموزان به ندرت از خود در این دانش). 1997، 1بنکس(برند از عزت نفس پایینی رنج می
بسیاري از قربانیان .کننددهند دفاع یا مقابله به مثل میبرابر کودکانی که زورگویی نشان می

در نتیجه، از لحاظ اجتماعی از همگنان خود جدا می . هاي اجتماعی هستندفاقد مهارت
در واقع باید بین دو نقش مهم در ). 2000، 2سالمون، جیمز، کاسیدي و جاولویس(شوند 

براي کودکی است که زورگویی را براي 3"نقش قربانی": مقابل زورگویی تمایز قائل شد
. شودچندین بار در هفته که حداقل در طول سه ماه تداوم داشته است، متحمل مییک یا

کند که یک یا چند بار در طول هفته به مدت سه را نیز فردي بازي می4"نقش زورگویی"
دیگر افرادي هستند که با هر اما دسته. ماه، همگنان خود را مورد زورگویی قرار داده است

این نقش، از . کنندرا بازي می5"زورگویی/ نقش قربانی"دو توصیف مطابقت دارند و 
که در مقابل (7و قربانی فعال6شکل قربانی منفعلشود که به دو نقش قربانی منتج می

، )کنددهد و مقابله به مثل میزورگویی افراد زورگو، رفتار پرخاشگري را از خود بروز می
؛ به نقل از شافر، کرن، بردبک، 1997، 8شوارتز، داج و کوي(از هم متمایز شده است 

بیشتر از دو نقش دیگر افسردگی زورگویی / افراد در نقش قربانی). 2004، 9وولک و چالز
جئورجیو و (دهند و میزان باالي بروز عالئم فیزیکی ناشی از اضطراب را نشان می

دهد میالمللی در بین تمام کشورها نشانهاي بیننتایج پژوهش). 2008، 10استاوِرینیدیس
، 11لسیوودز، داون و کا(درصد کودکان، در مقابل زورگویان، قربانی هستند 46تا 8که 

همزمان با افزایش شناخت و آگاهی از اثرات قربانی و تبعات ناشی از آن، بسیاري ). 2009
گیرانه براي کاهش این هاي درمانی و پیشها درصدد فعالیتاز مدارس و آموزشگاه
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اعم از اعتماد به (مبنی بر این که آنها متحمل مشکالت زیادي ها و اثرات آن هستند، رفتار
هاي عدم پیشرفت تحصیلی، احساس تنهایی زیاد، اضطراب، افسردگی، بیمارينفس پایین، 

هاي مختلف هاي آتی در موقعیتدر دوران مدرسه و سال) روانی و نظایر این موارد
اند که آزار دیدن کودکان توسط همگنانشان محققین دریافتهشوند؛ و همچنین اجتماعی می

،افسردگی، عصبی شدن، اختالل در عزت نفسنتایج بلند مدت و کوتاه مدت جدي شامل 
دنبال ه تنهایی، ازدست دادن سالمتی، غیبت در مدرسه و مشکالت روابط در نوجوانی را ب

اند که کودکان با عزت نفس دریافته) 1998(1ایگان و پري). 2006فکس و بالتون، (دارد 
یین آمدن عزت نفس در و این افزایش منجر به پابیشتر در خطر قربانی شدن هستندپایین
و یاساس پژوهش بر روي کودکان قربانبر) 1978(2زیالو. شودهاي مدرسه میسال

ل به داشتن یشتر تماینسبت به کودکان زورگو بیزورگو اظهار کرد که کودکان قربان
. دارند) فعالیشتر در کودکان قربانیب(نشان مخصوصاً مادر یک با والدیاي نزدرابطه

انجام شده اند که بیان می کنند امکان درمان این کودکان وجود دارد از پژوهش هایی
هاي جرأت ورزي قربانیان در به آموزش مهارت) 1986(3در استرالیا، مک فادن: جمله

يهاي جرأت ورزها مالحظه کرد که آموزش مهارتل دادهیپرداخت و پس از تحلمدرسه 
5ریجبی و اسلی).2006، 4رانا(شدیدر کودکان قربانیقربانيمنجر به کاهش رفتارها

، از قربانیان% 50اً تقریبدریافته اند کهاي الویزهاي مداخلهبا استفاده از راهبرد) 1990(
با استفاده از آموزش ) 2004(6وونگ.داشتندين فردیبپیشرفت چشم گیري در ارتباط

ن یافت که از موثرتریورگو در مدرسه درو زیکودکان قربانيبر رویهاي اجتماعمهارت
و روابط یهاي اجتماعآموزش مهارتییو زورگویقربانيهاي کاهش رفتارهاياستراتژ

یبه منظور بررس) 2006(نتایج پژوهش فکس و بالتن . ن و همگنان استیمناسب با والد
کودك 499همگنان، در یو قربانین مشکالت اجتماعیاي ببه عنوان واسطهیعامل دوست

مثل یو عوامل اجتماعیمثل مشکالت درونيفرديساله نشان داد که فاکتورها11-9
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شدن همگن نقش یدر قربان) رش کودك محبوب کالسیتعداد دوستان و پذ(یابیدوست
ت و چگونگی دوستی با همگنان، نقش مهم یفیافتند که کین دریفکس و بالتن همچن. دارد

شدن در مقابل یزان قربانیمیابیا ارزیرش از جانب گروه همگنان و یتري در طرد و پذ
هاي از آن بود که آموزش مهارتیها، حاکج بسیاري از پژوهشینتا. همگنان دارد

دارد و باعث بهبود یدرکودکان قربانیش عملکرد اجتماعیاي موثر در افزاوهیشیاجتماع
نیز برنامه آموزشی الویز را در ) 2009(1موندری. گرددن کودکان مییروابط با همگنان در ا

699، به اجرا گذاشت و 2طول سال تحصیلی دو مدرسه دبیرستانی در میدوسترن
زورگویی الویز را پر /آموز این مدارس، در ابتدا و پایان سال تحصیلی مقیاس قربانیدانش
یش و کنترل هم در نشان داد که بین دو گروه آزما) مانکوا(نتایج تحلیل واریانس . کردند

قربانیان و هم زورگویان، تفاوت معنی داري بین میانگین ها وجود دارد و در نتیجه برنامه 
آموزشی الویز، یک برنامه مفید و موثر براي کاهش دادن میزان رفتارهاي قربانی و 
زورگویی بود و به ایجاد محیطی امن و افزایش رفتارهاي پسندیده اجتماعی در مدارس، 

مونیکا، فیتز و میشل،، همچنین). 1390استکی، امیري و مولوي، (کرد کمک 
بیان کردند که زورگویی منجر به مشکالت سالمت روانی درکودکان، ) 2009(3پاتریک

قربانی شدن آنها و ایجاد رفتارهایی همچون اضطراب، تنش، عزت نفس پایین و مشکالت 
ی دهد این کودکان قربانی فاقد بازنگري یافته ها نشان م. شودجسمانی می-روانی

هاي اجتماعی هستند که منجر به عزت نفس پایین و رفتارهاي قربانی در مقابل مهارت
هاي اجتماعی، توان با برنامه آموزشی مبتنی بر مهارتهمگنان خویش شده است که می

در این. هایی براي ایجاد ارتباط مطلوب با همگنان خود فراهم کردبراي آنها فرصت
هاي اجتماعی برگرفته از برنامه آموزشی پژوهش تمرکز اصلی آموزش مبتنی بر مهارت

ترجمه(، کارتلج و میلبرن )2003(4هاي فرانکل و میاتهاي اجتماعی دیدگاهمهارت
فتحعلی لواسانی، (و راهنماي آموزشی سازمان بهزیستی کشور از ) 1372نظري نژاد، 

در کودکانی است که هاي اجتماعی نی از خالل مهارت، براي کاهش رفتارهاي قربا)1380
از آنجا که در پژوهش هاي داخل کشور، به .نقش قربانی را در مقابل همگنان خود دارند
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این موضوع به صورت آکادمیک و علمی، بسیار کم پرداخته شده است، بنابراین بر مبناي 
هاي اجتماعی به تپژوهش ها و بررسی هاي نظري، بررسی اثر بخشی آموزش مهار

. کودکان قربانی موضوع مورد نظر این پژوهش است

روش
آزمون و پیگیري با آزمون و پسطرح پژوهش حاضر، از نوع تجربی همراه با پیش

آموزان پسر قربانی مقطع دانشآماري این پژوهش شامل کلیهجامعه. گروه کنترل بود
40نمونه پژوهش شامل . بوده است، 88-89ابتدائی شهر اصفهان در سال تحصیلی 

نمونه آموز پسر بود که بیشترین نمره را در زیرمقیاس قربانی کسب کردند و به شیوهدانش
نفري 20گیري تصادفی سه مرحله اي انتخاب شدند و سپس به طور تصادفی در دو گروه 

لدین، پس از جلب رضایت وا. هاي آزمایشی و کنترل جایگزین شدندتقسیم و در گروه
بعد از .  هاي اجتماعی بر روي گروه آزمایش اجرا شدي آموزشی مبتنی بر مهارتمداخله

آزمون، مقیاس هاي آزمایش و کنترل در مرحله پسپایان جلسات آموزشی بر روي گروه
سپس براي بررسی تأثیر متغیر مستقل بر متغیر وابسته در . سنجش روابط همگنان اجرا شد

آزمون بر روي دو گروه کنترل از شش ماه از جلسات آموزشی و پسمرحله پیگیري، پس
. و آزمایش مقیاس سنجش روابط همگنان ریجبی و اسلی اجرا شد

در این پژوهش از روش جامعه سنجی و پرسشنامه سنجش روابط :ابزار پژوهش
. همگنان کودکان استفاده شد
کالسضر در یک حاسنجی از کودکان در بررسی جامعه: روش جامعه سنجی

درجه بندي همکالسی هایشان را ، هاي تشخیصی قربانی خواسته شدبراساس مالك
همگنان خود را منزلت اجتماعیکنند که محققان اغلب از کودکان سوال می. نمایند

روش ). 1382؛ به نقل از امیري، 1989کی و دادج، پاالتز و واسرمن، (گزارش دهند
است که از کودکان ) 1382، به نقل از امیري،1989(رمنواسسنجی پژوهش حاضر جامعه

هاي قربانیهاي خود سه کودك که داراي ویژگیشود که از بین همکالسیخواسته می
گردد و در نهایت هاي کودکان استخراج میهستند را مشخص نمایند؛ سپس پاسخ

اند، به عنوان قربانی، هکودکانی که بیشترین انتخاب را در بین همگنان به عنوان قربانی داشت
. گردندمشخص می



توسط 1993این پرسشنامه در سال : پرسشنامه سنجش روابط با همگنان کودکان
ریجبی و اسلی به منظور بررسی روابط با همگنان کودکان مقطع ابتدایی تهیه و تنظیم شده 

گردد، این دهی است که توسط کودك تکمیل مییک پرسشنامه خودگزارش. است
نمره گذاري 5به 1سؤال است و در یک مقیاس لیکرتی ا ز 20رسشنامه مشتمل بر پ

ترجمه و هنجاریابی ) 1387(این مقیاس براي نخستین بار توسط طبائیان و امیري . شودمی
زیرمقیاس قربانی : براي این مقیاس دو زیر مقیاس منظور گردیده که عبارتند از. شده است

. 73/0مقیاس زورگویی با ضریب آلفاي ، زیر70/0با ضریب آلفاي 
:یافته ها

یانگین و انحراف معیار گروههاي آزمایش و کنترل را در م، )2(و ) 1(جداول 
ینشان م) B(زورگویی و ) V(در زیرمقیاسهاي قربانی پیگیريآزمون و آزمون، پسپیش
.دهد

آزمون، پیشهاي آزمایش و کنترل در میانگین و انحراف معیار گروه-1جدول 
)V(آزمون و پیگیري زیرمقیاس قربانی پس

پیگیريپس آزمونپیش آزمون
معیارانحراف میانگینانحراف معیارمیانگینانحراف معیارمیانگینگروه

7/2385/385/820/270/775/1آزمایشی
15/2387/345/2364/335/2310/3کنترل

آزمون، هاي آزمایش و کنترل در پیشانحراف معیار گروهمیانگین و -2جدول 
)B(آزمون و پیگیري زیرمقیاس زورگویی پس

پیگیريپس آزمونپیش آزمون
انحراف معیارمیانگینانحراف  معیارمیانگینانحراف معیارمیانگینگروه

65/1291/315/718/155/668/0آزمایشی
50/1126/365/1073/270/997/1کنترل



هاي آزمایش پس از اعمال شود، میانگین گروهمشاهده می2و 1همانطور که در جداول 
هاي قربانی ، در زیرمقیاس)هاي اجتماعیمداخالت آموزشی مبتنی بر مهارت(متغیر مستقل 

)V ( و زورگویی)B ( کاهش یافته است که نشان دهنده موثر بودن این مداخالت آموزشی
.است

ها پس از هاي نمرات پس آزمون و پیگیري زیرمقیاس قربانی گروهمقایسه میانگینجهت 
ارائه 3کنترل پیش آزمون از تحلیل مانکوا استفاده شده که خالصه نتایج آن در جدول 

. شده است
آزمون و پیگیري هاي نمرات پسنتایج تحلیل مانکواي مقایسه میانگین-3جدول 

آزمونپس از کنترل پیشها زیرمقیاس قربانی گروه

متغیر
المبدا 
Fویلکز

درجه  
آزادي

سطح 
معناداري

اندازه 
اثر

توان 
آماري

پیش 
آزمون

42/063/2420001/057/01

-عضویت

گروهی  
)V) (قربانی(

05/004/29820001/094/01

هاي اجتماعی مهارتآموزشی مبتنی بر شود تأثیر برنامهمشاهده می) 3(چنانچه در جدول 
). >0001/0P(آزمون و پیگیري نمرات قربانی معنادار است هاي پسدر مجموع بر میانگین

آزمون و پیگیري معنادار پسیعنی تفاوت بین نمرات قربانی به طور کلی در دو مرحله
هاي اجتماعی نتایج جدول حاکی از آن است که میزان تأثیرآموزش مبتنی بر مهارت. است

آزمون درصد واریانس نمرات پس94بوده است و این بدان معناست که 94/0فاوتها، و ت
و سطح 1توان آماري . و پیگیري زیرمقیاس قربانی مربوط به عضویت گروهی بوده است

. باشداحتمال نزدیک به صفر، داللت برکفایت حجم نمونه می
ها پس یاس زورگویی گروههاي نمرات پس آزمون و پیگیري زیرمقجهت مقایسه میانگین

ارائه شده 4از کنترل پیش آزمون از تحلیل مانکوا استفاده شد که خالصه آن در جدول 
. است



آزمون و پیگیري هاي نمرات پسنتایج تحلیل مانکواي مقایسه میانگین-4جدول 
آزمونها پس از کنترل پیشزیرمقیاس زورگویی گروه

متغیر
المبدا 
Fویلکز

درجه 
آزادي

سطح 
معناداري

اندازه 
اثر

توان 
آماري

72/069/62003/027/089/0پیش آزمون
عضویت گروهی 

)B) (زورگویی(
36/046/3120001/063/01

هاي اجتماعی آموزشی مبتنی بر مهارتشود تأثیر برنامهمشاهده می) 4(چنانچه درجدول 
نمرات زورگویی معنادار است آزمون و پیگیري هاي پسدر مجموع بر میانگین

)0001/0P< .(آزمون و پسیعنی تفاوت بین نمرات زورگویی به طور کلی در دو مرحله
نتایج جدول حاکی از آن است که میزان تأثیر آموزش مبتنی بر . پیگیري معنادار است

درصد 63بوده است و این بدان معناست که 63/0ها، هاي اجتماعی و تفاوتمهارت
آزمون و پیگیري زیرمقیاس زورگویی مربوط به عضویت گروهی بوده نس نمرات پسواریا
. باشدو سطح احتمال نزدیک به صفر، داللت برکفایت حجم نمونه می1توان آماري . است

بحث
ي همان طور که اشاره شد، هدف کلی از انجام این پژوهش، تعیین میزان تأثیر مداخله

هاي اجتماعی بر میزان رفتارهاي کودکان قربانی پسر مقطع مهارتبرنامه آموزشی مبتنی بر 
نتایج این پژوهش نشان داد که رفتارهاي کودکان قربانی قابل . ابتدایی شهر اصفهان بود

آزمون، تفاوت معناداري را با گروه کنترل نشان بهبود است و گروه آزمایش در نمرات پس
نتایج پژوهش نشان داد که تفاوت . شودخته میها پردادادند که در ادامه به تبیین آن

توان این تفاوت میانگین دو گروه آزمایش و کنترل از لحاظ آماري معنادار است و می
هاي این پژوهش بدین ترتیب آنچه از یافته. آموزشی نسبت دادمعنادار را به مداخله

هاي اجتماعی بر میزان رتبرنامه آموزشی مبتنی بر مهاآید حاکی از اثربخشی مداخلهبرمی
هاي حاصل از هاي پژوهش حاضر با یافتهیافته. رفتارهاي قربانی کودکان قربانی است

نتایج وي بیانگر این امر بودند که آموزش. همخوانی دارد) 2004(پژوهش وونگ 



هاي اجتماعی بر روي کودکان قربانی و زورگو در مدرسه از موثرترین مهارت
ش رفتارهاي قربانی و زورگویی و روابط مناسب با والدین و همگنان هاي کاهاستراتژي

هاي معرفی شدهو یافته) 2006(هاي فکس و بالتون ها با یافتههمچنین این یافته. است
خصوص اثربخشی برنامه هاي اجتماعی، درحاصل از به کارگیري برنامه آموزشی مهارت

هش اثرات منفی و مشکالت ناشی از قربانی هاي اجتماعی بر کاآموزشی مبتنی بر مهارت
ها گویاي اثربخشی هاي حاصل از این پژوهشیافته. شدن درکودکان قربانی همسو است

اي در میان هاي مداخلههاي اجتماعی و نیز دیگر برنامهآموزش مبتنی بر مهارتبرنامه
با توجه به تحقیقات توان اظهار داشت این فرض میدر تبیین نتیجه. کودکان قربانی است

هاي آموزش مبتنی بر مهارتهاي ذکر شده، درمورد دالیل احتمالی تأثیر برنامهو یافته
هاي مهم و توان گفت ایجاد فرصتی براي کودکان قربانی است که مهارتاجتماعی، می

به همین . اساسی روابط همگنان را بیاموزند و نسبت به رفتار خویش کنترل پیدا کنند
انتخابی این پژوهش از مقطع دبستان بود تا بتوان از این فرصت طالیی نمونهعلت،

بهینه نمود و تا این رفتارهاي آزاردهنده در کودك سالهاي ابتدایی تحول شناختی استفاده
. نهادینه نشده است و به اختالالت رفتاري منجر نشده است، از میزان بروز آن کاست

هاي دوم و چهارم بودند و اجراي برنامه در قالب گروه پایهانتخابی ازهمچنین، نمونه
بیشتري براي آورد تا کودکان قربانی انگیزهسنی، این امکان را فراهم میمتشکل از دو رده

پردازد، براي سایر کودکان تغییر داشته باشند و هنگامی که یک کودك به ایفاي نقش می
دغدغه و به دور از شرایط حاکم در یک یط بیافتد که در یک محاین فرصت اتفاق می

همچنین، . رابطه بین دو نفر، نظاره گر رفتار همگنشان باشند و بتوانند از او الگوگیري کنند
هاي خود و آشنایی با فرصت فکر کردن راجع به احساسات مختلف و چرایی رفتار

همچنین، در این . ندکنهاي مختلف ارتباطی را پیدا میهیجانات مختلف و آموزش مهارت
بیشتر براي مشارکت در ها موجب ایجاد انگیزهبرنامه، تنوع و جذاب بودن فعالیت

کودك و مهارتهاي اجتماعی روابطبین بعالوه، .جلسات آموزشی و مبین تأثیرات آن بود
هاي اجتماعی و در فقر مهارتطور مثال ه ب. از تأثیرات وجود دارد، او، الگویی چرخه اي

خود شود و این موضوع به نوبهمنجر به طرد همگنان مینتیجه پایین بودن عزت نفس
و منزلت اجتماعی منجر به تالشهاي بیهوده کودك طرد شده براي دستیابی به پذیرش 

به عالوه طرد پیوسته همگنان، . شوندشود و این تالشها خود باعث طرد بیشتر میمی



ها به نوبه خود گذارد، و اینانتظار دیگران تأثیر میاحتماالً بر روي عزت نفس کودك و
. هاي دیگر شودتواند باعث تشدید مشکالت اجتماعی و ایجاد مشکالتی در زمینهمی

هایی از جمله هاي اجتماعی با ارائه تکنیکآموزش مبتنی بر مهارتبنابراین، برنامه
اس ارزشمندي و پذیرش هاي ارتباطی، شناخت هیجانات و حل مسئله سبب احسمهارت

گردد و بدین شکل میزان رفتارهاي قربانی، آزاردهنده و ناپسندیده از جانب همگنان می
توان به افزایش براي تبیین بهبود رفتارهاي قربانی در مرحله پیگیري، می. یابدکاهش می

ین دلیل است پیگیري، اشاره کرد که احتماالً به اآزمون به مرحلهپسمیزان تأثیر از مرحله
که منزلت اجتماعی و روابط همگنان، بسیار به زمان بستگی دارد، به این صورت که 

گیرد، تأثیر آن را باید طی گذشت زمان اي و آموزشی صورت میهنگامی که اقدام مداخله
اندازه گیري کرد، زیرا تغییر در شناخت کودك و همچنین نگرش همگنان نسبت به 

نتایج تحلیل کوواریانس .یسر است و در لحظه اتفاق نخواهد افتادیکدیگر در طول زمان م
هاي نمرات هاي اجتماعی بر میانگیندهد که برنامه آموزشی مبتنی بر مهارتنشان می

بنابراین، برنامه. آزمون و پیگیري رفتارهاي زورگویی کودکان قربانی معنادار بوده استپس
. تارهاي زورگویی کودکان قربانی نیز موثر استهاي اجتماعی بر کاهش رفآموزش مهارت

اما از میزان تأثیر برنامه نامبرده در کاهش نمرات قربانی کمتر است که در تبیین این نکته 
هاي اجتماعی در این پژوهش بر کاهش آموزش مبتنی برمهارتتوان گفت که برنامهمی

در تبیین این . اي داردثر واسطهرفتارهاي قربانی تمرکز دارد و براي رفتارهاي زورگویی ا
هاي ي آموزش مبتنی بر مهارتتوان گفت همانطور که اشاره شد برنامهها مییافته

اغلب کودکان قربانی، نقش . اجتماعی برآن بود تا از میزان رفتارهاي قربانی بکاهد
که براي روابط پسندیده با همگنان و تعامالت موفق، ضروري است. زورگویی نیز داشتند

کودك قربانی نه تنها از رفتارهاي طرد شده خود دوري کند، بلکه براي جلوگیري از 
هاي اجتماعی را فرا گیرد تا بتواند زورگو شدن خود در مقابل دیگر همگنان نیز مهارت

در این برنامه . منزلت اجتماعی خوبی را براي خود در بین همگنان خویش به دست آورد
تماعی به کودکان آموزش داده شد که چگونه در مقابل دیگر هاي اجبا آموزش مهارت

. همگنان خود رفتار کنند و رفتار آزاردهنده خود و یا پرخاشگري خود را کنترل کنند
همچنین تأثیر برنامه نامبرده بر رفتارهاي زورگویی کودکان قربانی در مرحله پیگیري، 

آزمون و قابلیت از اجراي پسدهنده ثبات نتایج کسب شده پس از گذشت شش ماهنشان



آموزشی مبتنی بر پذیري نتایج این پژوهش و میزان اثر بخشی برنامهاعتبار و تعمیم
بنابراین، هدف برنامه آموزشی، ایجاد مهارت هایی در کودکان . هاي اجتماعی استمهارت

از طریق رشد یا گسترش . براي داشتن رابطه اي مطلوب با همگنان خود می باشد
هاي بین فردي کودك توان به ارتقاء تواناییکودکان قربانی میهاي اجتماعی در این هارتم

و حفظ روابط سالم با همساالن خود در زمان حال و آینده کمک کرد و همچنین موجب 
هاي کنترل هیجان، افزایش اعتماد به نفس آنها، کاهش استرس و تعدیل بهبود مهارت
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