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 چکیده

مدت و تواند عواقب کوتاهخشههونت میان فردی اسههت که می یقلدری در مدرسههه نوع: مقدمه
سههایی شههنا نی؛ بنابرادر پی داشههته باشههد هاآنقربانیان  و افراد قلدربرای  نامطلوبیبلندمدت 
رابطه بررسههی ، هدف پژوهش حاضههر. برخوردار اسههت یاژهیوآن از اهمیت  سههازنهیزمعوامل 
نقش توجه به با  آموزاندانشترجیح و شهههایسهههتگی اجتمهاعی با رفتارهای قلدری در  ، رفتهار 
 .  جنسیت بود یکنندگلیتعد

، جامعه آماری این پژوهش. همبسهههتگی بودبا طرح  توصهههیفیاز نوع  پژوهش روش: روش
 نفر 474به حجم  یانمونه هاآنسههاله شهههر کاشههان بودند که از بین   70تا  73 آموزاندانش

پرسههشههنامه  ه و به انتخاب شههد یاخوشههه یریگنمونه( به روش پسههر 979و  دختر 999)
 کینانمو  واردن یرفتار اجتماعمقیاس ، (9993) شهایسهتگی اجتماعی اسهمارت و سان سون   

 .  دپاسخ دادنو آزمون گروه سنجی ( 9997)پرسشنامه قلدری ایلی نویز ، (9993)
ایستگی ش با قلدری در بین دختران و پسران، که دادنتایج ماتریس همبسهتگی نشان  : هاتافته

اگرچه در بین دختران رابطه  همچنین،. دارد معنادار معکوسرابطه اجتماعی  و رفتار اجتماعی
 مشهههاهده نشهههد، در بین پسهههران طرد(و پذیرش ترجیح اجتماعی )با قلدری معناداری میان 

که  دادنتایج تحلیل رگرسههیون نشههان ، بعالوه. با طرد اجتماعی رابطه معناداری داشههتقلدری 
طرد  و (β ،6/9-=t= -43/9(، رفتههار اجتمههاعی )β ،77/4= t=71/9) جنسهههیههت متغیرهههای
واریهانس قلههدری را تبیین   39/9طور معنههاداری بههه تواننههدی( مβ ،90/9=t=77/9)اجتمهاعی  

فتار اجتماعی و ر رگرسهیون نشان داد که جنسیت در رابطه طرد تحلیل همچنین نتایج . نمایند
 .  داشت کنندهیلتعدبا قلدری نقش  اجتماعی
 بروزر د و ترجیح اجتماعی یرفتار اجتماع، شههایسههتگی نشههانگر اهمیت  ،نتایج: گیرینتیجه

اجتماعی  آموزش رفتارهایی در جهت برنامه بنابراین، تدوین و اجرای؛ اسههترفتارهای قلدری 
کاسههتن از طرد خاص،  طوربهو  در میان همسهها ن جایگاه اجتماعی مطلوب کسههب منظوربه

کهاهش رفتار قلدری در   توانهد بهه  می در پسهههرانو تقویهت رفتهارههای اجتمهاعی     اجتمهاعی  
 .  کمک کندآموزان دانش
 یرفتار اجتماع، ترجیح اجتماعی، شایستگی اجتماعی، یقلدر: کلیدی کلما 

                                                           
 کاشان دانشگاه تربیتی شناسیروان ارشد کارشناسی آموختهدانش.  7

 کاشان دانشگاه شناسیروان استادیار.  9

 sadoughi@kashanu.ac.ir: مسئول نویسنده*
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The Relationship between Social Behavior, Social 
Competence, Social Preference and Bullying Behavior 

among Students: The Moderating Role of Gender 
 

Sima-Sadat Korsavi 1 
Majid Sadoughi*2 
 

Abstract 
Introduction: Bullying at school is a type of interpersonal violence 
that could have serious short-term and long-term consequences 
for both the bullying and the victimized students. Therefore, it is 
essential to identify the underlying causes. The present study 
aimed to explore the relationship between social behavior, social 
preference, social competence, and bullying behaviors among 
students by considering the moderating role of gender. .  
Method: This study was descriptive and correlational. The 
statistical population included all 13-15-year old students in 
Kashan. Using cluster sampling, 414 students (202 females & 212 
males) were chosen. The participants filled in Illinois Bullying 
Scale (2001), Warden & Mackinnon Social Behavior 
Questionnaire (2003), and Smart and Sanson Social Competence 
Questionnaire (2003), and Sociogram.  
Results: Pearson correlation coefficients showed that there are 
significant, negative relationships between bullying with social 
competence and social behavior and positive correlation between 
bullying and social rejection. There was no relationship between 
bullying and social acceptance. Moreover, regression analysis 
indicates that gender (β=. 17, t=4. 11), social behavior (β=-0. 43, 
t=-9. 0), and social rejection (β=. 11, t=2. 65) can predict 30% of 
the variance in the bullying behavior. Furthermore, gender has a 
moderating role only in the relationship between social rejection 
and social behavior with bullying behavior.  
Conclusion: The results suggest the critical importance of 
competence, social behavior, and social preference in causing 
bullying behaviors. Hence, bullying behaviors could be decreased 
by designing and implementing programs to teach social behavior 
for obtaining a desirable social position among peers and 
especially reducing social rejection and enhancing social 
behaviors among male students.  
Keywords: bullying behavior, social competence, social 
preference, social behavior 

 
 
 

 

                                                           
1. MA in Educational Psychology, University of Kashan, Kashan, Iran 

2. Assistant Professor, Department of Psychology, University of Kashan, Kashan, Iran 

*Corresponding Author: sadoughi@kashanu.ac.ir  

mailto:sadoughi@kashanu.ac.ir
mailto:sadoughi@kashanu.ac.ir


  9911تابستان ، وهشتمسی شماره شناسی اجتماعی،های روانپژوهش

3 

 

 مقدمه
 ایلهمقو شانتحصایلي  عملکرد و کودکان شاناتتي روان بهزیساتي  یبرا همساانن  روابط تیاهم
 قرن نیم از بیش مدرسه در قلدری مورد در تحقیق. (6002 ،1هرالد و ند ،باهس) اسات  شاده ثابت
. (6012 ،6ری دل و روییز-اورتگا ،چزی) یافت افزایش شدتبه گذشته هایدهه در و شاد  آغاز پیش

 برابر در توانندمي نوجوانان و کودکان چگونه اینکه مورد در دانش اساات نزم هنوز ،باوجوداین
 گسترده مشکل یک قلدری. (9601 ،3توفي ،فارینگتون ،زیچ) یابد گساتر   باشاند  محفوظ قلدری

 و (6010 ،4سالمیوالي) است همراه قرباني هم و قلدر فرد برای هم منفي نتایج با و است مدرسه در
. (6012 ری، دل و روییز-اورتگا زیچ،) اساات افزایش حال در ساارعتبه آن به مربوط مطالعات
 اساات متفاوت هایمحیط و هافرهنگ ،جغرافیایي مناطق در جدی مشااکل یک قلدری ،درواقع

 هک است مشاترک  زایاساتر   زندگي تجربه یک قلدری بنابراین ؛(6012 ،2تودا و واک ،ثاسامی )
 تأثیر مدرسه دوران طول در جهان سراسر نوجوانان و کودکان از درصد 13 روی بر میانگین طوربه
 اندکرده ارائه قلدری از متعددی تعاریف محققان که اگرچه. (6009 ،همکاران و 2کراگ) گذاردمي
 ،8لریا و ولکي ؛6007 ،7برگر) است نابرابر قدرت و آسیب ،تکرار ،تعاریف این در مشترک عنصر سه

 که ایيج دهدمي رخ قرباني علیه بر دائماً که است ناتواسته پرتاشگرانه رفتار یک قلدری. (6012
 دمانن) کالمي( لگدزدن و زدن ضربه) فیزیکي هایشکل شاامل  و شاود مي دیده قدرت تعادل عدم
-ویولو ،گالدن) اساات( محرومیت و پراکنيشااایعه مانند) ایرابطه و( کردن تهدید و کردن اذیت
 . (6014 ،9لومپکین ،هامبرگر ،کانتور
 نمونه یک در( 6014 ،همکاران 10مودکي) اذیت و آزار شاایوع مورد در چندگانه تحلیل یک در
 و سنتي قلدری درصدی 32 شایوع  میزان محققین ،سااله  هجده تا دوازده جوان 332219 از جامع
 از قلدری میزان ،الملليبین مطالعات از یکي در. زدند تخمین را سااایبری اذیت و آزار درصاادی 12

. (6009 ،همکاران گکرا) شد گزار  دتتران برای درصد 32-2 و پسران برای درصد 42-9 حدود
 از درصااد 2/7 که داد نشااان ساااری شااهر در( 1394) سااهرابي و نیا علیوردی پژوهش هاییافته

 در درصد 6/66 ،کم حد در آموزاندانش درصد 4/22 در قلدری و ندارند قلدری اصالً پاساخگویان 
 سالگي 12 تا 16 یعني متوسطه هایسال طول در. شد گزار  زیاد حد در درصد 9/4 و متوسط حد

 ،1لهایم و سورر) کندمي طي را تود کاهشي روند دبیرستان دوره پایان در و رسدمي اوج به قلدری

                                                           
1. Buhs, Ladd & Herald 

2. Zych, Ortega-Ruiz & Del Rey 

3. Zych, Farrington & Ttofi  

4. Salmivalli 

5. Smith, Kwak, & Toda 

6. Craig  

7. Berger  

8. Wolke & Lereya,  

9. Gladden, Vivolo-Kantor, Hamburger, & Lumpkin 

10. Modecki  
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 مطالعات کهدرحالي است داده نشان( 6007) برگر بررسي که طورهمان حالبااین. (6012 ،1هایمل
 که اندداده نشااان تجربي تحقیقات دیگر ،اندکرده گزار  ساان افزایش با را قلدری کاهش قبلي
. کندمي پیدا افزایش ریقلد دیگر هایشکل ،یابدمي کاهش سان  افزایش با فیزیکي قلدری اگرچه
 قلدری به فیزیکي قلدری از تغییری رساادمي نظر به ،قلدری مختلف شااکالاَ به توجه با ،درواقع

 که است شدهگزار  معمونً. (1994 ،6ثاسامی  و ریور ) آیدمي وجود به ایرابطه و غیرمساتقیم 
 ،پپلر) بشااوند دیگران با رفتار سااو  درگیر که دارد احتمال بیشااتر ،دتتران با مقایسااه در پسااران

ي و کرایج ،جییااناگ    اندکرده گزار  را اندکي تفاوت مطالعات برتي هرچناد . (6008 ،3کنول
 درگیر بیشااتر پساارها احتمانً که اندداده نشااان مطالعات اغلب ،(6017 ،سااالمیوالي و 4منساایني)

 الميک صورتبه احتمانً دتتران میان در قلدری کهدرحالي. هستند شدن قرباني جسمي هایشکل
 با اساات ممکن ساان کم کودکان میان در قلدری همچنین. (6002 ،2بیساااگ) اساات ایرابطه یا

. دباشن متفاوت تانوادگي تجارب و توانایي ،جسماني اندازه در هاآن اگر تصاوصااً   ،دهد رخ فراواني
 یکدیگر به کودکان که جایي ؛برانگیزاند را يدردناک رفتاری الگوهای است ممکن تصاوصیات  این
 . (6012 ،2ساراچو) شوندمي رحمبي

. دارند قشن قلدری رفتار گیریشکل رد گوناگوني عوامل ،گرفتهانجام متعدد مطالعات اسا  بر
 ،تورنر) رواني ،شااخصاایتي ،تانوادگي ،زیسااتي عوامل مانند گوناگوني عوامل از متأثر قلدری رفتار
. (9601 ،فيوت و فارینگتون ،زیچ) است ياجتماع و ایمدرسه ،فردی( 6013 ،7هالت و بریم ،اگزوم
 طوربه و (6018 ،همکاران و زیچ) پایین عاطفي و اجتماعي شایستگي با ،ختلفم سطوح در قلدری
 ،9همفیل و هردی) همسااانن حمایت ،(6010 ،همکاران و 8کوک) بان اجتماعي جایگاه با منفي
 ؛6012 ،16گیو ؛6017 ،11لوین و هو ،چن) بان نفسعزت ،(6014 ،همکاران و 10کووالساکي  ؛6017

 و کوک ؛6014 ،همکاران و کووالسااکي) بان تحصاایلي عملکرد( 6014 ،همکاران و کووالسااکي
 مثبت محیط ،(6012 ،گیووازلیا  و میتساپلو ؛6018 ،همکاران و زیچ) همدردی ؛(6010 ،همکاران

 موجود تعاریف و نظری ارچوبهچ اسا  بر. دارد ارتباط (6010 ،همکاران و کوک) مدرساه  و تانه
 تماعياج شااایسااتگي. اساات ارتباط در اجتماعي شااایسااتگي با قلدری رفتار ،پژوهش پیشااینه در
 تعریف تاص کارکرد و عمل ،وظیفه یک در آمیزموفقیت عملکرد برای توانایي عنوانبه طورکليبه

                                                           
1. Swearer& Hymel  

2. Rivers & Smith  

3. Pepler, Jiang, Craig & Connolly  

4. Menesini, & Salmivalli 
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10. Kowalski  

11. Chen, Ho, & Lwin  

12. Guo 



  9911تابستان ، وهشتمسی شماره شناسی اجتماعی،های روانپژوهش

5 

 

 فرد یک برای جامعه که يوظایف در که شوندمي گرفته نظر در شایسته افرادی ،طورکليبه. شودمي
 ياجتماع ازلحاظ صورتي در را افراد توانیممي ما. باشاند  سارآمد  گیردمي نظر در ساني  رده یک در

 روابط در و دکنن حفظ و گذاریپایه را يمثبت اجتماعي روابط باشااند قادر که کنیم تعریف شاایسااته 
 است تيشناتروان هیاول ازین کی طیمح در شایستگي احسا . باشاند  موفق شاان اجتماعي متقابل

 فاای ،دارد فعالیت آن در فرد که يمختلف هایحوزه در سااازگاری و  زیانگ در را ياصاال نقش که
 . (6017 ،1بوفارد و لداک) کندمي

 در عيمااجت ضد رفتارهای گستر  و شیوع باوجود اجتماعي رفتار ارزیابي و بررساي  ،عالوهبه
 در هروزان زندگي کیفیت برای آموزاندانش اجتماعي رفتار. اساات توجهقابل یقلدر ازجمله مدار 
 بر آموزاندانش اجتماعي ضااد رفتارهای هم و اجتماعي رفتارهای هم چراکه. اساات مهم مدرسااه

 ایوی امسي ؛6000 ،زیمباردو و بندرن ،پاستورلي ،باربارانلي ،کاپرارا) گذاردمي اثر هاکالسيهم سایر
 اندتومي که است رفتارهایي از وسیعي طیفي شاامل  اجتماعي رفتار. (1993 ،ونتزل ؛6000 ،ولکر و

 هب کمک مانند توجهقابل اعمال ،دوسااتان با وسااایل گذاریاشااتراک به مانند عرفي اعمال شااامل
 ایبر گفتن دروغ مانند پیچیده اقدامات از برتي حتي و اساات ناتوان یا دیدهآساایب که کسااي

-رومرا ،اورتیز-گومز. (6012 ،6براونل ،بدریک ،فوا ،هاموند) باشد دیگری احسااسات  از محافظت
 نشااان  را کمتری پسااندجامعه رفتار قلدرها که کنندمي مطرح( 6012) روییز-اورتگا و فلیکس

 رابطه پرتاشااگری با پسااند جامعه رفتارهای که کنندمي بیان( 6018) همکاران و زیچ. دهندمي
 قلدری کاهش بر معناداری تأثیر اجتمااعي  ساااازگااری  برنااما    آموز  همچنین،. دارد منفي
 . (1397 کریمي، و مرادی جدیدی، نجاری،) است داشته آموزاندانش

 و بهمرت باید فردی هایویژگي بر عالوه قلدری هایموقعیت در افراد رفتار فهم یبرا همچنین
 ردیف هایویژگي تعامل از ثرأمت رفتارها درواقع. شود گرفته درنظر همسانن گروه در افراد موقعیت

 این به و محیط در کودک رفتار درک ارچوبهچ به ناظر وضااوحبه نکته این و اساات محیطي و
 ،دن) دنشااومي ناشااي کودک ارتباطي محیط از بلکه کودک درون از تنهانه رفتارها که معناساات

 جایگاه ينوع اجتماعي ترجیح. (6017 ،3مبرکیگ مریز و نسااادال ،پن ،يداف از نقل به 6002
 و سایلسن ) دشاو مي مربوط نوجواني اوایل به طورمعمولبه آن به توجه شاروع  که اسات  اجتماعي
 و نلسیس) سازدمي منعکس را گروه در فرد بودن داشتنيدوست درباره قضاوت و (6004 ،مایوکس
 مارتین پژوهش نتایج. (6017 2سنیلیس و کسیهندر ،گرزیس ،پیکل بور از نقل به 6011 ،4مارکس
 با مثبتي طوربه پرتاشگری که دادند نشان ،(7601) 2اساتگلیچ  و آریاز-مارتینز ،آگوآدو-دییاز ،بابارو
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4. Cillessen & Marks 
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 1رنچف و لي ،جین ،نیو پژوهش نتایج. دارد رابطه همسانن پذیر  با منفي طوربه و همسانن طرد
 اجتماعي ترجیح با منفي طوربه ایرابطه هم و آشکار پرتاشگری هم که ساتت مشخص( 6012)
 در باغل آن با مرتبط رفتارهای سایر و قلدری که اندداده نشان مطالعات همچنین. هست ارتباط در

 ،کاراویتا) است بیشتر کنندمي تجربه را اجتماعي ترجیح از تریپایین ساطح  که آموزانيدانش میان
 . (6009 ،6سالمیوالي و بالسیو دی

 دارد يتنگاتنگ و مسااتقیم رابطه قلدری با که عواملي از یکي رساادمي نظر به ،دیگر سااوی از
 درسهم در قلدری ولي ،رسدمي نظر به پسران مختص ایمسئله قلدری اول نگاه در. است جنسیت

 لدریق رفتار دتتران از بیشتر پسران که دهدمي نشان بسیاری مطالعات. دارد وجود جنس دو هر در
 در که دانعقیدههم محققان از بساایاری. (6007 ،برگر ؛6009 ،همکاران و گکرا) دهندمي نشااان
 ضربه مانند فیزیکي قلدری بین ،عمده تفاوت یک. دارد وجود تفاوت پسران و دتتران قلدری رو 
 و توهین ،محرومیت ،نهادن نام مانند رواني یا کالمي قلدری و زدن مشااات و لگدزدن ،زدن

 نسبت پسرها که دریافت( 1978) 4اولوییو . (6012 ،3گیووازلیا  ،میتسوپلو) اسات  پراکنيشاایعه 
 غیرمستقیم لدریق درگیر بیشتر دتتران و شوندمي فیزیکي مستقیم قلدری درگیر بیشتر دتتران به

 . شوندمي پراکنيشایعه مانند
 رایب را فراواني پیامدهای ،یکدیگر با همساااانن روابط آمیزموفقیت مدیریت کلي، طور به

 اسنو ،سایرنسمی ،جانسون) دارد مدرسه با انطباق و تحصیلي عملکرد ،عاطفي و اجتماعي بهزیستي
 تعامالت ازآنجاکه ،همچنین. (6001 ،2مرکر و وایلنکورت ،هایمل ،داگل امسااي ؛6000 ،2پتیت و

 اردد قرار تحصیلي و رفتاری ،اجتماعي انحرافات معرض در ،کال  بساتر  در همساانن  با کودکان
 اب توانمي و است اهمیت حائز روانشناتتي چه و جسمي ازلحاظ چه واردشاده  هایآسایب  به توجه

 میان در جایگاهشان ارتقا  و افراد اجتماعي شاایساتگي   و رفتاری هایمهارت تقویت و پیشاگیری 
 ات است درصدد حاضر پژوهش ،روازاین. نمود جلوگیری مهم این بارزیان اثرات و وقوع از همسانن
 یزانم در نوجوانان اجتماعي شاایستگي  و اجتماعي رفتار ،اجتماعي ترجیح نقش شاناساایي   ضامن 

 . بپردازد رابطه این در جنسیت کنندهتعدیل نقش بررسي به قلدری رفتارهای
 

 

 

 روش

                                                           
1. Niu, Jin,l Lee & French  

2. Caravita, Di Blasio, & Salmivalli, 

3. Mitsopouloua & Giovazolias  

4. Olweus 

5. Johnson, Ironsmith, Snow, & Poteat 

6. McDougall, Hymel, Vaillancourt, & Mercer  
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 آموزاندانش را پژوهش این آماری امعهج. است همبستگي طرح با يفتوصی نوع از حاضار  پژوهش
. نددادمي تشکیل (نفر 11910) 1392 -97 تحصیلي سال در کاشان شهرستان اول متوسطه مقطع

 با. گردید تعیین موردنیاز نمونه حجم عنوانبه نفر 373 تعداد مورگان و کرجسااي جدول اسااا  بر
 از نفر 460 اتتیار در هاپرساااشااانامه ،آماری توان افزایش هدف با و احتمالي ریز  به توجه
 و مانده اقيب پرسشنامه 414 تعداد معیوب هایپرسشنامه حذف از پس که گرفت قرار آموزاندانش
 ایتوشااه گیرینمونه نوع از گیرینمونه رو  پژوهش این در. گرفت قرار وتحلیلتجزیه مورد

 تانشهرس متوسطه آموز  امور از اتذشده اطالعات اسا  بر ابتدا که گونه بدین بود یاچندمرحله
 پساارانه مدرسااه 4 و دتترانه مدرسااه 4 شااهرسااتان اول متوسااطه مقطع مدار  بین از ،کاشااان

( دتترانه کال  7 و پسرانه کال  7) کال  14 مدار  این از و ندشد انتخاب تصادفي صورتبه
 به اساا پ ضاامن شااد تواسااته آموزاندانش از سااپس. گردیدند انتخاب تصااادفي صااورتبه

 رفتار مقیا  و 6ساون  ساان  و اسامارت  اجتماعي شاایساتگي   ،1نویز ایلي قلدری هایپرساشانامه  
 هاآن با که دارند را تمایل بیشااترین کال  در که کساااني از نفر سااه ،3مکینان و واردن اجتماعي
 رادارند مایلت کمترین که کساني از نفر سه نام همچنین باشند داشته همکاری باهم و باشند دوست

 هاپرسشنامه اجرای جمله از پژوهش اتالقي ضوابط. نمایند مشخص را باشاند  دوسات  هاآن با که
 به و شااده انجام پژوهش در کنندگانشاارکت تمامي شاافاهي رضااایت کسااب و فردی بصااورت
 روهيگ بصورت هاداده و بوده محرمانه و نامبي هاپرسشنامه که شد داده اطمینان کنندگانشارکت 
 توصاایفي آمار هایشاااتص از اسااتفاده با حاضاار پژوهش هایداده. شااد تواهند تحلیل و تجزیه

 مورد SPSS افزارنرم در مراتبي سااالساااله رگرسااایون آزمون و( معیار انحراف و میانگین)
 . گرفتند قرار آماری وتحلیلتجزیه

 

 پژوهش هایابزار

 یدارا و شدهطراحي 6001 سال درژ توسط پرسشنامه این: نویز ایلی قلدری پرسشنامه( الف

 و زدوتورد ،یقلدر مؤلفه سااه و اساات( شااهیهم تا هرگز) ایدرجهپنج کرتیل ا یمق در هیگو 18
 زیرمقیا  از آموزاندانش قلدری رفتار ساانجش منظوربه حاضاار پژوهش در. ساانجدمي را يقربان

 گویه 9 یدارا پرسشنامه این در قلدری مؤلفه. گردید اساتفاده  نویز ایلي قلدری پرساشانامه   قلدری
 شارها پراکنيشایعه و اجتماعي انزوای ،دیگران روی گذاشتن اسم ،دیگران اذیت و آزار به که است
 کرونباخ آلفای رو  از مذکور مقیا  پایایي بررسااي منظوربه( 6001) هولت و اسااپالگه. دارد

( 1396 ،چالمه) پژوهش در. بود 87/0 ،قلدری هایزیرمقیا  برای ضااریب این که کردند اساتفاده 
 باز و 83/0 ،سااازینیمه دو ،90/0 با برابر کرونباخ آلفای از اسااتفاده با قلدری مؤلفه اعتبار ضااریب

                                                           
1.Illinois Bullying Behavior Scale 

2. Smart & Sanson Social Competence Scale 

3. Warden & Mackinnon Social Behavior Questionnaire 
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 زا قلدری مؤلفه برای کرونباخ آلفای ضریب حاضر، پژوهش در. بود 77/0 هفته دو فاصله با آزمایي
 . آمد دست به 72/0 نویز، ایلي قلدری مقیا 

 که ار پرسشنامه این: سون سان و اسمارت اجتماعی شایستگی نامهپرسشش  (ب

 ایدرجه 2 فیط در و است سؤال هفده دارای نداهنمود هیته 6003 سال در سونساان  و اسامارت 
 ا یمق ریز پنج دارای مذکور پرسااشاانامه . شااودمي گذارینمره( شااهیهم تا هرگز) از يکرتیل

 نامهشپرس نیا پایایي ضریب. ستا تودکنترلي و رییپذتیمسائول  ،همدلي ،همکاری ،ورزیجرأت
 و اساامارت) دارد تیحکا نامهپرسااش بخشتیرضااا یيایپا از که اساات 78/0 تا 20/0 دامنه در

 رد کیاني پژوهش در کرانباخ آلفای اسا  بر نامهپرساش  نیا یيایپا بیضار . (6003 ،ساون ساان 
 نامهپرسااش توب دروني همساااني انگریب امر نیا که اساات بوده بانتر و 78/0 هاا یمق تمامي
 . است 80/0 پژوهش این در پرسشنامه این کرونباخ آلفای مقدار همچنین. است

 ياجتماع رفتار ا یمق از اجتماعي رفتار بررساااي منظوربه: اجتماعی رفتار مقیاس( ج

 هایرفتار از هرکدام که بوده سااؤال 64 یدارا مقیا  این. شااد اسااتفاده( 6003) مکینان و واردن
 چهار اب را يقربان رفتار و ایرابطه و آشکار ياجتماع ضاد  رفتار و يعمل و يارتباط ياجتماع یاریگر
 و ددار ارقر پرسشنامه نیا در يسرگرم سؤانت عنوانبه نیز سؤال راچه و کندمي گیریاندازه گویه
 یارفتاره هایگویه پرسااشاانامه يکل نمره گرفتن یبرا. دگیرنمي قرار محاساابه و يدهنمره مورد

 و شااودمي جمع باهم يقربان رفتار و ياجتماع ضااد رفتار هایگویه معکو  با ياجتماع یاریگر
 تا 0=هرگز) از ایگزینه سه کرتیل فیط کی یرو بر پرساشنامه  نیا. گیردمي قرار موردمحاسابه 

 اخکرونب آلفای ضااریب از پرسااشاانامه پایایي تعیین برای مکینان و واردن. دارد قرار( 6=شااهیهم
 اکبری از نقل به 6003 ،مکینان و واردن) کردند گزار  28/0 مطلوب حد در و کردند اسااتفاده

 برای (1393) همکاران و بنگانبلوط یاکبر پژوهش در. (1393 ،رضااایي و فر واعظ ،بنگانبلوط
 شااامل مختلف یآمار هایرو  از کودک اجتماعي رفتار مقیا  روانساانجي هایویژگي برر 
 تحلیل نتایج. دش استفاده کرونباخ یآلفا رو  به اعتبار لیتحل و یدییتأ و ياکتشااف  يعامل لیتحل
 فتارر مقیا  اعتبار و نموده دییتأ را مؤلفه پنج با مقیا  عاملي ساااتتار مناسااب براز  ،يعامل

 ،76/0 قرباني مقیا  ترده و90/0 مقیا  کل برای کرونباخ آلفای ضاریب  از اساتفاده  با اجتماعي
 رفتار و 72/0 آشکار اجتماعي ضاد  رفتار ،28/0 ارتباطي اجتماعي رفتار ،29/0 عملي اجتماعي رفتار
 لک برای کرونباخ آلفای ضااریب. بود بخش رضااایت تقریباً که بود 72/0ایرابطه اجتماعي ضااد

 . آمد دست به 76/0 حاضر پژوهش در اجتماعي رفتار مقیا 

 از (اجتماعي طرد و پذیر ) ياجتماع حیترج يبررساا منظوربه: سششنجی گروه آزمون( د

 و داج و( 1986) همکاران و کي رو  از هاداده آوریجمع در. شااد اسااتفاده يساانج گروه آزمون
 انآموزدانش کل ياسام ارائه از پس که ترتیباینبه. گرفت انجام سنجي جامعه( 1990) همکاران
 دوست هاآن با که رادارند لیتما نیشتریب که يکسان از نفر سه ياسام شد تواساته  هاآن از کال 
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 نیترکم که يکسان از نفر سه نام نیهمچن ندینما مشاخص  باشاند  داشاته  یهمکار باهم و باشاند 
 از لنق به) ندینما مشخص ،باشند داشته یهمکار باهم و باشاند  دوسات  هاآن با که دارند را لیتما

 . (1384 ،امیری
 

 هایافته
 616 و( %8/48) دتتر نفر 606 ،پژوهش این در کنندهشرکت سااله  12 تا 13 نوجوان 414 میان از

 . دبودن( %6/21) پسر نفر
 کیکتف به پژوهش متغیرهای همبستگي ضرایب و اساتاندارد  انحراف و میانگین ،1 جدول در
 . است شدهارائه جنسیت

 

 نیمه :به تفکیک جنسیت پژوهشهمبستگی متغیرهای  ضرایب و انحراف استاندارد، یانگینم. 0جدول 

 نفر( 202نفر( و نیمه پایین قطر اصلی مربوط به پسران ) 212مربوط به دختران ) یباالی قطر اصل
 6 1 8 1 1 متغیرها

 10/0 -04/0 -34/0** -38/0** 1 قلدری( 1

 -14/0* 02/0 22/0** 1 -26/0** رفتار اجتماعی ( 1

 -17/0* 08/0 1 32/0** -19/0** شایستگی اجتماعی( 8

 -60/0** 1 67/0** 13/0 02/0 اجتماعی ( پذیرش1

 1 -68/0** -13/0** -12/0** 62/0** ( طرد اجتماعی6

 میانگین
 64/6 60/10 91/21 47/21 62/13 دتتران
 39/6 91/10 26/21 03/49 10/12 پسران

 36/6 22/10 71/21 66/20 71/14 کل

انحراف 

 استاندارد

 60/3 00/7 88/9 80/3 007/4 دتتران
 81/6 24/9 12/9 92/4 16/2 پسران

 01/3 39/8 20/9 28/4 86/4 کل
**p>0/01   *p>0/02 

 

 گيشااایساات با قلدری دتتران، بین در که دهدمي نشااان متغیرها همبسااتگي ماتریس نتایج

 معنادار معکو  رابطه( r =، 01/0>p-38/0) اجتماعي رفتار و (r =، 01/0>p-34/0) اجتماعي

 اجتماعي رفتار و( r =، 01/0>p-19/0) اجتماعي شااایسااتگي  با قلدری پسااران، میان در. دارد

(26/0-r =، 01/0>p )از یکهیچ با دتتران قلدری اگرچه همچنین،. دارد معنادار معکو  رابطه 
 در قلدری اما ردندا معناداری رابطه اجتماعي طرد و پذیر  شااامل اجتماعي ترجیح هایشاااتص

 . رددا معناداری مثبت رابطه( 62/0r =، 01/0>p) اجتماعي طرد با پسران
 و اجتماعي گيشایست اجتماعي، رفتار میان ارتباط در جنسیت کنندهتعدیل نقش تعیین منظوربه
 اب معنادار همبسااتگي عدم دلیل به اجتماعي ترجیح از اجتماعي پذیر  شاااتص) اجتماعي طرد
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 در آن نتایج هک شد استفاده مراتبي هلسلس رگرسیون تحلیل از( نشد رگرسایون  تحلیل وارد قلدری
 . است شده ارائه 6 جدول

ه میان جنسیت در رابط کنندهیلنتایج تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی برای تعیین اثر تعد. 2جدول 

 قلدری اجتماعی با شایستگی، رفتار و ترجیح

 R R2 ΔR2 P مدل
Durbin-

Watson 

1 30/0 69/0 30/0 000/0 82/1 

6 36/0 31/0 017/0 012/0  

 B SE β t P مدل

 00/0 96/13 - 27/6 83/32 مقدار ثابت. 1

 00/0 11/4 17/0 412/0 70/1 جنسیت

 00/0 -00/9 -43/0 020/0 -42/0 اجتماعي رفتار

 32/0 -90/0 -04/0 063/0 -061/0 شایستگي اجتماعي

 008/0 22/6 11/0 027/0 17/0 اجتماعي طرد

 003/0 01/3 - 412/8 38/62 مقدار ثابت. 6
 036/0 12/6 11/0 217/0 11/1 جنسیت

 708/0 -372/0 -028/0 191/0 -07/0 اجتماعي رفتار
 02/0 -92/1 -699/0 077/0 -12/0 شایستگي اجتماعي

 196/0 -30/1 -127/0 602/0 -62/0 طرد
 046/0 -04/6 -327/0 498/0 -01/1 رفتار اجتماعي با تعامل جنسیت
 098/0 22/1 643/0 423/0 72/0 شایستگي اجتماعي با تعامل جنسیت

 066/0 69/6 302/0 134/0 30/0 طردبا  تعامل جنسیت

 

 ترینمهم از يکی که Durbin-Watson آزمون از استفاده با تطاها استقالل شاتص ابتدا
 نیب اگر و باشد 4 تا 0 نیب دیبا شاتص این. گردید بررسي است ونیرگرسا  لیتحل هایفرضپیش
 چنانچه و باشد کینزد 6 به دیبا آماره نیا مقدار باشد، نداشته وجود يمتوال يهمبستگ هاماندهيباق
 6 جدول. (1389 ،يومیق فعال و يمنؤم) سات ین ينگران چیه یجا باشاد  2/6 تا 2/1 نیب آماره نیا

 فرضپیش ن،یبنابرا. تطاهاست استقالل دهندهنشان و 82/1 با برابر آماره نیا مقدار دهديم نشان
 که دهدمي نشان 1 مدل در رگرسیون تحلیل نتایج. است برقرار ونیرگرس لیتحل انجام یبرا نزم

 =127/0) طرد و (β، 9- = t = -43/0) اجتماعي رفتار ،(β، 11/4= t =17/0) جنسیت متغیرهای
β، 06/4= t )نشاااان 6 مدل. نمایند تبیین را قلدری واریانس 30/0 معناداری طوربه توانندمي 
 اب طرد رابطه در یتجنساا مسااتقل، متغیرهای از هریک با جنساایت املتع اثر ورود با که دهدمي

 ینا به ؛سااتا کنندهتعدیل نقش دارای قلدری و اجتماعي رفتار میان رابطه در همچنین و قلدری
 طرد نمیا تربزرگ یمعنادار طوربه و مستقیم رابطه شاهد دتتران با مقایسه در پساران  در که معنا

 ورطبه پسااران میان در قلدری و اجتماعي رفتار میان معکو  رابطه و هسااتیم قلدری و اجتماعي
 . است دتتران از ترقوی معناداری
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 گیرینتیجه و بحث
 ارتباطات ینا کیفیت و طبیعت ،گذرانندمي هایشانکالساي  باهم ارتباط در را بیشاتری  زمان نوجوانان تنهانه
 دباشاا مؤثر بلندمدت و مدتکوتاه در هابچه عاطفي و رفتاری ،تحصاایلي سااازگاری بر اساااساااً  تواندمي
 رتأثی قلدری کاهش در تواندمي همسااانن روابط با مرتبط عوامل شااناسااایي ازآنجاکه. (6007 ،1کیندرمن)

 ترجیح و اجتماعي رفتار ،اجتماعي شایستگي ارتباط بررساي  هدف با حاضار  پژوهش ،باشاد  داشاته  بسازایي 
 نشان حاضار  پژوهش نتایج. گرفت انجام جنسایت  کنندهتعدیل نقش به توجه با قلدری رفتارهای با اجتماعي

 پرن پژوهش نتایج با یافته این. دارد وجود معناداری و منفي رابطه قلدری با اجتماعي شااایسااتگي بین که داد
( 6002) همکاران و 4مالیک ،(1394) همکاران و عالمه ،(6016) 3همکاران و پونن ،(6002) 6آلساااکر و

 با آموزاندانش که اساات آن از حاکي ،(1394) همکاران و عالمه پژوهش هاییافته. اساات هماهنگ
 وهشپژ. برتوردارند عادی آموزاندانش به نساابت کمتری اجتماعي شااایسااتگي از پرتاشااگرانه رفتارهای
 تود همسااانن با ارتباط در تکانشااي و هیجاني ،پرتاشااگر کودکان داد نشااان( 6002) همکاران و مالیک

 ککری. دهندمي نشان جتماعيا مسائله  حل هایموقعیت در را کمتری تیلي مناساب  و مطلوب راهبردهای
 يپایین اجتماعي شااایسااتگي از قلدر کودکان دادند نشااان( 1394 ،همکاران و عالمه از نقل به ؛1994) داج و

 افراد این ،درواقع. نددار تود همسااانن به نساابت تریپایین اجتماعي و شااناتتي هایقابلیت زیرا ردارندبرتو
 در ،همچنین. کنندمي برداشت آمیزتصاومت  صاورت به را دیگران اهداف ،نامعلوم اجتماعي هایموقعیت در

 اکفایتب هایپاس  ارائه به قادر و هستند ناتوان اجتماعي هایموقعیت در مسائل به مناساب  هایپاسا   ارائه
 نشان تود مطالعه در نیز( 1600) 2لمرایز و آرسنیو. (6000 ،2گازو و هیرساچاستین  ،فری) نیساتند  مساائل  به

 میزان فزایشا باعث که کنندمي استفاده يمعیوب ارزیابي و قضاوت فرآیندهای از پرتاشاگر  کودکان که دادند
 يشااایسااتگ هایمؤلفه از یکي اینکه به توجه با ،این بر عالوه. شااودمي همسااانن با رابطه در تعارضااات
 روابط گساااتر  و ایجاد ،دیگران با مثبت روابط برقراری برای عاطفي و هیجاني هایمهارت اجتماعي
 و دالکن) اساات اجتماعي تعامالت در هیجاني عالئم به مناسااب دهيپاساا  و شااناسااایي ،دوجانبه حمایتي
 هیافتسااازمان مدیریت و دیگران هیجاني حانت تشااخیص در افراد این رساادمي نظر به ،(1993 ،7براسااول

 نیستند قادر اکهازآنج دارند پاییني اجتماعي شایستگي که افرادی ،دیگر یسو از. ندسته ضعیف هیجاناتشاان 
 احتمالبه راداف این و کنندمي استفاده پرتاشاگری  از کنند حل بیان یا ساازگارانه  شایوه  به را مشاکالتشاان  

                                                           
1. Kindermann  

2. Perren & Alsaker 

3. Polan 

4. Malik 

5. Frey, Hirschstein & Guzzo  

6. Arsenio & Lemerise 

7. Kendall & Braswel 
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 و ساتین پرین) بردمي بان را پرتاشاگری  تود نوبهبه این که شاوند مي طرد همسااننشاان   توساط  بیشاتری 
 .  (6012 ،1کاپال و کاراویتا ،کامودیکا از نقل به ؛6009 ،همکاران

 و منفي رابطه قلدری با اجتماعي رفتار بین که اساات آن از حاکي نهمچنی حاضاار پژوهش نتایج 
 و زیچ ،(6012)  6روییز-اورتگا و رومرا ،اورتیز-گومز هایپژوهش نتایج با یافته این. دارد وجود معنااداری 
( 6012) روییز-اورتگا و رومرا ،اورتیز-گومز. اساات هماهنگ ،(6014) همکاران و 3کارلو ،(6018) همکاران
 و کارلو ،(6018) همکاران و زیچ. دهندمي نشااان را کمتری پسااندجامعه رفتار قلدرها که کنندمي مطرح

 این. تاساا ارتباط در پرتاشااگری با منفي طوربه پسااند جامعه رفتارهای که کنندمي بیان( 6014) همکاران
 ،ابسف و ایزنبرگ) دهد پرور  و کرده تسااهیل را اجتماعي روابط پسااند جامعه رفتارهای که رودمي انتظار
 هم اجتماعي گیری دیدگاه و پرتاشااگری ،عالوهبه. (6014 ،4نیل واتلینگ و کاپال ،تورنتو از نقل به 1998

 ستنده رابطه در پساند جامعه رفتار با اجتماعي اعتماد راه از غیرمساتقیم  صاورت به هم و مساتقیم  صاورت به
 فاقد که شاناساند  مي افرادی عنوانبه را قلدرها پردازاننظریه برتي. (1398 احمدیان، و نیاصافاری  سایدی، )

 رد پایین اجتماعي جایگاه و اجتماعي اطالعات پرداز  در مشااکالتي دارای و هسااتند اجتماعي هایمهارت
 ،روازاین. (6017 ،سالمیوالي و منسیني) دارند دیگری سازگاری مشکالت و هستند همسااننشاان   گروه میان
 ،کریگ) دارد ارتباط فرد شاااناتت و روابط برقراری هایمهارت با آمیزموفقیت اجتماعي تعامالت ایجاد
 طرواب برقراری در کمتری موفقیت شودمي باعث اجتماعي شاناتت  و روابط برقراری در مهارت عدم. (1993

 دهدمي نشان اجتماعي پرداز . (2199 ،همکاران و 2گورالنیک) باشاند  داشاته  همساانن  گروه با اجتماعي
. کننديم ارزیابي و تولید را متناوب هایپاساا  و تفساایر و کدگذاری را اجتماعي اطالعات کودکان چگونه که

 و داج) کندمي هدایت را اجتماعي رفتارهای ،اجتماعي شااناتت که اساات اسااتوار اسااا  این بر داج مدل
 و اندوتتن ،پرداز  ،رمزگرداني برای ساااازوکاری اجتماعي اطالعات پرداز  ،بنابراین ؛(1994 ،2پرایس
 و فرینگتون ،بنت) شاااودمي فرد در اجتماعي رفتار هدایت باعث که اسااات اجتماعي هایداده بازیابي
 رفتاری یسازگار برای افراد که باورند این بر اجتماعي شاناتت  و نمادین متقابل کنش پردازاننظریه. (6002
 پسااند جامعه رفتارهای از بانیي سااطوح درگیر که جوانانينو بنابراین،. (1982 ،8بندورا) کنندمي تال 
 درگیر یندهآ در کمتری احتمالبه کنند حفظ رفتارهایشااان و هانگر  ،باورها در را ثبات اینکه برای شاوند مي

 را دپسن هجامع رفتارهای که همسانني با بیشتری احتمالبه جواناننو این و هساتند  اجتماعي ضاد  رفتارهای
 و متناقض عمل و هانگر  ،باورها که همسااانني از احتمانً و هسااتند لماتع در کنندمي تقویت و یدتأی

 ضااعیف هایمهارت ،شااناتتي نظریه اسااا  بر. (6014 ،همکاران و کارلو) گیرندمي فاصااله دارند متضاااد
 از اکيح نوجوانان و کودکان با شدهانجام تحقیقات. شاود مي مربوط ضاعیف  اجتماعي رفتارهای به اجتماعي

                                                           
1. Camodeca, Caravita & Coppola 

2. Gomez-Ortiz, Romera-Felix, & Ortega-Ruiz  

3. Carlo  

4. Torrente, Cappella, & Watling Neal 

5. Guralnick 

6. Dodge, & Price 

7. Bennett, Farrington, & Huesmann  

8. Bandura 
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 روزمره يزندگ مشااکالت با اندتوانسااته بهتر بودند گرفته یاد را هایيآموز  چنین که افرادی که اساات آن
 هاناکامي با بهتر و کنند بینيپیش را بیشااتری رفتاری پیامدهای و هاحلراه تا اندگرفته یاد هاآن. بیایند کنار
 اسااتفاده ودت انتظارات سااریع تحقق برای پرتاشااگری از کمتر و بیایند کنار انتظارات انداتتن تأتیر به و

 سایر زا تراثربخش( نوجواني و کودکي) رشاد  فرآیند اولیه مراحل در هامهارت این آموز  همچنین. کنندمي
 درمان بود آن از حاکي( 1397) همکاران و پورسید پژوهش نتایج. (6008 ،1ویشارت و لووساب ) اسات  مراحل
 هب همکاری و شاادن سااهیم همیاری، رفتارهای و هانگر  گیریشااکل به کمک طریق از اجتماعي عالقه

 مکک دیگران قبال در مساائوننه رفتارهای دادن نشااان و دیگران به اعتماد تعلق، احسااا  سااازییکپارچه
 یرفتارها بهبود موجب و داده افزایش را نوجوانان اجتماعي عالقه اساات، توانسااته طریق این از و کرده

 يهمدل افزایش به منجر ذهن نظریه آموز  همچنین،. شااود نوجوانان ربانيق رفتارهای کاهش و اجتماعي
 .  (1392 نوری، و انسالميشی ) شودمي کودکان قلدری کاهش و

 با افتهی این. دارد وجود معناداری مثبت رابطه قلدری با اجتماعي طرد بین که داد نشااان نهمچنی نتایج
 و 3مونکس ،(6010) ویسااینک و ساایلساان ،براین ،(6012) 6ساایلساان و بارک ،برگ هایپژوهش نتایج

 نکینام و واردن ،(1992) همکاران و سااالمیوالي ،(6016) 4پوزولي و گیني ،کاراویتا ،(6011 ،6003) همکاران
 طوربه اجتماعي طرد که داد نشااان (6012) ساایلساان و بارک ،برگ پژوهش نتایج. دارد هماهنگي( 6003)

 این در. اساات راههم بیشااتر قلدری رفتارهای با بیشااتر اجتماعي طرد و کندمي بینيپیش را قلدری مسااتقیم
 داشااته دوساات که نوجواناني که ددادن نشااان تود پژوهش در( 6010) ویسااینک و ساایلساان ،براین راسااتا،
 و سمونک. شاادندمي داشااته دوساات که نوجواناني تا دادندمي نشااان قلدری رفتارهای بیشااتر شاادندنمي

 ترجیح که کنندمي مطرح تود پژوهش در ؛6016 ،پوزولي و گیني ،کاراویتا ؛6011 و 6003 ،همکااران 
 تاشااگرپر کودکان که اساات این دهندهنشااان که اساات ارتباط در قلدری رفتارهای با منفي طوربه اجتماعي
 ایجاد هب قادر قلدرها که آنجا از گفت توانمي یافته این تببین در. شااوندمي طرد همساااننشااان  توسااط
 کنندمي طرد دارند که ایپرتاشااگرانه رفتارهای تاطر به را آنها همساااننشااان نیسااتند اجتماعي رفتارهای

 هب که کودکاني ،درواقع. شااودمي قلدری رفتار تشاادید باعث تود نوبه به این و (1992 ،2داجي و کریک)
 و ازندپردمي دیگران با مشاااجره به را کمتری وقت دارند مشااارکتي رفتار و کنندمي کمک همساااننشااان

 ،گیو از نقل به 6002 ،هایزنبرگ) گیرندمي قرار پذیر  مورد همسااانن توسااط بیشااتری احتمالبه بنابراین
 .  (6018 ،2نگف و وزه

 قشن دارای قلدری رفتار با اجتماعي رفتار و طرد میان رابطه در جنساایت که داد نشااان جنتای ،بعالوه
 سالمیوالي و( 6009) 7لي ،(6012) همکاران و روبابا هایپژوهش با آمدهدستبه هاییافته. اسات  کنندهتعدیل

                                                           
1. Cebula & Wishart  

2. van den Berg, Y. H., Burk, W. J., & Cillessen 

3. Monks  

4. Caravita, Gini & Pozzoli  

5. Crick & Dodge  

6. Zhou, & Feng 

7. Lee 
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 همسانن جانب از که پسراني کنندمي مطرح( 6017) همکاران و بابارو. اسات  هماهنگ( 6000) همکاران و
 بیشااتر طرد با بیشاتر  پرتاشاگری  داد نشاان ( 6009) لي. دادند نشاان  را بیشااتری پرتاشاگری  شادند  طرد

 اندتتر برای کمتر ،همسااانن طرد با پرتاشااگری ارتباط ،مقابل در. اساات مربوط پسااران برای همسااانن
 همسانن طرد با واضحي طوربه پرتاشگری که دریافتند( 6000) همکاران و سالمیوالي اما ؛است شاده مطرح
 رد تفاوت اساات ممکن هایافته تطابق عدم برای احتمالي توضاایح یک. اساات ارتباط در دتتران برای
( 6000) همکاران و سالمیوالي کهدرحالي پنجم هایپایه لي مطالعه این در. باشد موردمطالعه ساني  هایگروه

 هک کنندمي غلبه به شااروع هاآرمان و هنجارها ،نوجواني در. اندداده قرار موردمطالعه را نهم هایپایه نوجوانان
 ییرتغ اجتماعي ازلحاظ بودن برجسته به بودن توب از هاآن اجتماعي اهداف. اسات  متفاوت کودکي دوران از

 تمایل شاوند مي تربزرگ که همچنان کودکان. (6009 لي از نقل به 6006 ،سایلسان   و نفتمن) کندمي پیدا
 نوجواني وارد کودکان چنانچه درنتیجه. (1997 ،1گوورا و هوساامن) دارند بیشااتری پرتاشااگری تائید به
. (1990 ،کوپرساامیدت و داگي ،کویي) شااودمي ترضااعیف طورکليبه طرد-پرتاشااگری پیوند شااوندمي

 نیست ضرم شاناجتماعي جایگاه برای پسران پرتاشگری اندازه به دتتران پرتاشاگری  طورکليبه همچنین
 از استفاده رد جنسیتي تفاوت اسات  ممکن نتایج این برای دیگر احتمالي توضایح  این بر عالوه. (6009 ،لي)

 کهرحاليد کنند اسااتفاده فیزیکي تجاوز از دارند تمایل قلدر پسااران باشااد؛ تهاجمي رفتارهای مختلف انواع
 حمالت اب مقایسه در ایرابطه پرتاشگری. کنندمي اساتفاده  ایرابطه و کالمي پرتاشاگری  از قلدر دتتران
. (6004 ،6الرو و سوونسن ،رز). اسات  دیگران به رسااندن  آسایب  از ترپیچیده و ترظریف شایوه  یک فیزیکي
 پنهان حدودی تا دتتران ایرابطه پرتاشگری کهدرحالي ،است ترواضاح  پساران  فیزیکي تهاجمي رفتارهای
 از تربیشا  دتتران ،درواقع. شاود  گرفته نادیده دتتران قلدری اسات  ممکن که اساات معني آن به این. اسات 

 .  کنندمي استفاده فیزیکي رتاشگریپ از بیشتر پسران و ایرابطه پرتاشگری
 نقش دارای قلدری رفتارهای با اجتماعي رفتار رابطه در جنسااایت آمدهدساااتبه نتایج اساااا  بر
 را لدریق رفتار با را اجتماعي رفتار رابطه شاادت جنساایت که اساات معني آن به این. سااتا گيکنندتعدیل
 تتراند از ترقوی پسااران میان در قلدری رفتار با اجتماعي رفتار معکو  رابطه و دهدمي قرار تأثیر تحت
 درواقع. اساات هماهنگ( 6018) همکاران و زیچ ،(6012) همکاران و نیو پژوهش نتایج با یافته این. اساات

 ریپرتاشگ در و رادارند آشکار پرتاشگری از بانتری نمره پسران که کنندمي مطرح( 6012) همکاران و نیو
( 6018) همکاران و زیچ پژوهش. دارند تریپایین نمره دتتران به نساابت پسااند جامعه رفتار ای،رابطه

 جنساایتي ایهتفاوت این. دارند قلدری رفتار بیشااتر تر،پایین اجتماعي رفتار با پسااران که ساااتت مشااخص
 هایآگاهي و ارتباطي هایمهارت ی،پذیرمساائولیت که باشااد پذیریجامعه فرآیند به مربوط اساات ممکن

 ندیفرآ لحاظ به درواقع. (6018همکاران، و زیچ) دهدمي ارتقا پسااران به نساابت دتتران برای را اجتماعي
 دتتران و نمود مشاااهده جنس دو میان توانمي را هایيتفاوت ها،آن از ياجتماع انتظارات و شاادن ياجتماع

 در. دهندمي نشان تود از يفرهنگ الگوهای کردن يدرون جهت یشتریب يروان يآمادگ پسران با ساه یمقا در

                                                           
1. Huesmann & Guerra  

2. Rose, Swenson & Waller  
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 ایجاد بر جنسیتي، هایایدئولوژی و هاکلیشاه  ایجاد طریق از تاص طوربه جنسایتي  پذیریجامعه راساتا  این
 و هاکنش و هانگر  ایجاد به منجر که ایگونهبه گذاردمي تأثیر آن از ناشااي رفتارهای و ذهني ساااتتمان

 و مدرسه در را جنس دو متفاوت رفتارهای تواندمي و شاود مي جنس دو از یک هر برای تاصاي  هایجایگاه
 .  باشد داشته پي در جامعه

 پژوهش این اینکه اول. اساات مواجه نیز هایيمحدودیت با هاپژوهش سااایر همانند حاضاار پژوهش
 ایدب تحصاایلي مقاطع سااایر به هایافتهتعمیم در بنابراین ،اساات اول متوسااطه دوره آموزاندانش به محدود
 توانمين است همبستگي مطالعه نوع از حاضار  پژوهش اینکه دلیل به همچنین. شاود  رعایت احتیاط جانب
 و رفتهگانجام کاشان شاهرساتان   در پژوهش این ،این بر عالوه. کرد اساتنباط  آن از را يمعلول و تعل روابط

. مودن رعایت را احتیاط جانب باید دیگر شاااهرهای و هافرهنگ به پژوهش این نتایج تعمیم در بنابراین
 .  دشو انجام مختلف سنین با و دیگر تحصیلي مقاطع روی پژوهش این شودمي پیشنهاد ،عالوهبه

 قلدری اب اجتماعي رفتار و اجتماعي ترجیح ،اجتماعي شااایسااتگي که گرفت نتیجه توانمي مجموع در
 رد کمتری قلدری رفتارهای بروز به منجر کمتر اجتماعي طرد و مطلوب اجتماعي رفتار وجود و دارد رابطه
 رد قلدری با اجتماعي طرد و اجتماعي رفتار میان رابطه در جنساایت ،عالوههب. شااودمي آموزاندانش بین

 کمتری مطلوب اجتماعي رفتار از که پسااری آموزاندانش و اساات کنندهتعدیل نقش دارای آموزاندانش
 نامطلوب رفتارهای دارای دتتر آموزاندانش از بیش شااوندمي طرد تود همسااانن سااوی از و برتوردارند
 هب اجتماعي رفتار آموز  بنابراین ؛ندهساات مدرسااه در قلدری رفتارهای بروز مسااتعد مطرود و اجتماعي
 میان در مطلوب اجتماعي جایگاه کسااب بموج هاآن در اجتماعي شااایسااتگي  افزایش و آموزاندانش

 تواهد آموزاندانش در قلدری رفتار کاهش به آن دنبال به و گرددمي کمتر اجتماعي طرد و همسااانن
 دوران در پیشااگیرانه هایبرنامه اجرای و تدوین با توانمي را قلدری رفتارهای شاایوع ،نتیجه در. دانجامی

 ادد کاهش آموزاندانش در اجتماعي شااایسااتگي بهبود و اجتماعي رفتارهای آموز  و نوجواني و کودکي
 ،رفتننگ قرار موردپذیر  و اجتماعي طرد از ترکیبي ،کودکان در قلدری رفتارهای سااازساابب عوامل چراکه
 هایمهارت آموز  رو، این از. است اجتماعي شاایستگي  نداشاتن  و مناساب  اجتماعي رفتار و مهارت فقدان

 را نانانوجو و نموده کمک همسانن جانب از يطردشدگ کاهش به تواندمي اجتماعي شاایستگي  و اجتماعي
 در قلدری ایرفته بروز از نوجوانان بین اجتماعي تعامالت بهبود ضمن و ردهک ترپذیرفتني همسااننشاان   نزد
 .  نماید جلوگیری آنان
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