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پرخاشگریبینیپیشدرهمساالنطردوتحصیلیورزیتعللهای مؤلفهنقشبررسی
ابتداییآموزاندانشای مدرسه

 سلیمانی / هیرو ** سرخوندی آزادی نرگ /   بوکانی احمد سلیمان/   قیزقاپان آریانی ابراهیم

 چکیده
 ینیب  یدر پهای تعلل ورزی ترصیلی و طرد همساالن ؤلفهپژوه  حاضر با هدا بررسی نق  م

انجام گرفت. این پژوه  از نیر هدا، کاربردی و از نییر  در دان  آموزان یامدرسه یپرخاشگر

آمیوزان دوره دوم تکنیک ترلیلی، توصیفی از نوع همبستگی بیود. جامعیه آمیاری پیژوه  دانی 

بود که با روش نمونیه گییری در دسیترس و بیا  16-18ابتدایی شهر مشکین آباد در سال ترصیلی 

-پرسشنامهها از  آوری داده جهت جمعنفر انتخاب گردید.  160مورگان،  -توجه به جدول کرجسی

ی یند بعدی خشم مربوط به مدرسه، پرسشنامه طرد همساالن و پرسشنامه تعلیل ورزی ترصییلی 

 تجزیه و ترلیل گردید. یندگانه رگرسیون آوری شده با استفاده از روش های جمع استفاده شد. داده

ای رابطیه بین متغیرهای تعلل ورزی ترصیلی و طرد همساالن با پرخاشگری مدرسه نتایج نشان داد

درصید متغیرهیای تعلیل ورزی  11بیا اطمینیان  (. همچنیین>60/6P) دارددا وجیود مثبت و معنی

ای را رصد متغییر پرخاشیگری مدرسیهد 1/17ی دار یمعنی  گونهترصیلی و طرد همساالن باهم به 

که سیهم متغییر تعلیل ورزی ترصییلی  (P < 61/6و  R ،80/3 =(163 ،2)F= 41/6) نمایند یمتبیین 

(310/6  =( و سهم متغیر طرد همساالن )227/6 = در سطح اطمینیان )دار درصید معنیی 10

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ایران، اردبیل، اردبیلی محقق دانشگاه، روانشناسی و تربیتی علوم شکدهدان، آموزشی مدیریت دکتری دانشجوی ،
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  (، مسئول نویسنده. )ایران، اردبیل، اردیلی محقق دانشگاه، روانشناسی و تربیتی علوم دانشکده، مشاوره دکتری دانشجوی
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 اردبیل، اردبیلی محقق دانشگاه، روانشناسی و تربیتی علوم دانشکده، انسانی بعمنا بهسازی و آموزش ارشد کارشناسی ،
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 یپرخاشیگرگیذار در  تیأثیری از متغیرهیای لیترص یتعلل ورز(. طرد همساالن و >60/6Pاست )

های از سیوی مسی والن میدارس بیرای تصیریح ایین ی دان  آموزان بوده و نیازمند برنامهامدرسه

 باشد.متغیرها می

ای، دانی  آمیوزان مدرسیه پرخاشیگری همسیاالن، ترصییلی، طیرد ورزی تعلل کلمات کلیدی:

 ابتدایی، پرخاشگری



 

 

 

 

 

 

 

 

 011 ـــــــــــــــــــــ پرخاشگری بینی پیش در همساالن طرد و تحصیلی ورزی تعلل های مؤلفه نقش بررسی

 مقدمه
نوجوانان و از دالیل مهم ارجاع آنهیا بیه مراکیز  کان ومشکالت کود ترین شایعخشم و پرخاشگری از 

 3؛ بیرنمن2664و همکاران،  2؛ ساخودولسکی2663و همکاران،  1گودوین) استمشاوره و رواندرمانی 

معتقدند پرخاشیگری عبیارت ( 2662) و بوشمن پرخاشگری، اندرسون فیدر تعر (.2666و همکاران، 

 شیخص صیادر کییاز  گیری،یبیه فیرد د رساندن  یصد آسبه ق ماًیرفتاری که مستق هرگونه است از

 گیریید رسیاندن بیه  یکه رفتارش با هدا آس باشد باور داشته دیمرتک  شونده با نی؛ بنابراشود می

یکی از انیواع پرخاشیگری  در شخص مقابل است. یاجتناب رفتارهای ختنیآن برانگ امدیبوده است که پ

اسیت کیه شیامل دو حالیت  4خصیمانه پرخاشیگری شیود مییپدییدار  مدرسیه های سالاوایل  که در

 فیزیکی و -. پرخاشگری آشکار (1110و همکاران،  6)کریک باشد می 7ای رابطه و 0پرخاشگری آشکار

زدن و نیز تهدید به انجیام ایین اعمیال بیه  لگد شامل رفتارهای خصمانه نییر زدن، هل دادن، -کالمی

که فرد پرخاشگر با هدا برهم  از پرخاشگری است ، شکلیای رابطهاست. پرخاشگری  صورت کالمی

کردن افراد به قطیع  فردی قربانی، اقدام به پخ  شایعات یا بدگویی و وادار زدن روابط دوستانه و بین

 .(2666و همکیاران،  8بیأس)گیردد باعث منیزوی شیدن او میی و از این طریق نماید میارتباط با فرد 

. بطوری که نتایج ترقیقات نشان دادنید کیه گیرد میمدرسه صورت  در ها پرخاشگریامروزه اکثر انواع 

( در حال افزای  بیوده و بیشیتر از ای مدرسهپرخاشگری در بین دان  آموزان در مدرسه )پرخاشگری 

( 1311(. ینانچه ترشیزی و سعادتجو )1386سعادتمند، ) استبوده  آشکارو  خصمانه پرخاشگرینوع 

درصید از  1/04راهنمایی نشان دادند کیه  مدارس دان  آموزان گری دردر بررسی میزان شیوع پرخاش

از عوامیل  تواند میبودند. پرخاشگری  درصد دان  آموزان دختر، پرخاشگر 8/20دان  آموزان پسر و 

 ، زیستی، مشکالت مربوط به مدرسه و ...رفتار خشن والدینمختلفی مانند اجتماعی، مشکالت روانی، 

. تعلل ورزی عبارتست از به هاست آنناشی شود که تعلل ورزی ترصیلی یکی از ( 1312)فتری زاده، 

 هسیتیم آگاه نیز آن منفی نتایج از که این رغم داریم، علی را ها آن انجام قصد که اعمالی انداختن تأخیر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Goodwin 

2- Sukhodolsky 

3- Bornmann 

4- hostile aggression 

5- overt aggression 

6- relational aggression 

7- Crick 

8- Buss 
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و  2باشید )فیراری خیود ناراضیی عملکیرد از فیرد که شود می باعث اغل  مس له (. این1،2666استیل)

 (.2661ان، همکار

 (، تعلل2663، 0؛ وولترز2664، 4؛ ووس وبامیستر2666، 3پژوهشگران )هوول و واتسون از برخی

معیارهیای  بیه توجه با تواند نمی فرد دیگر، عبارت به .اند کرده تعریف تنییمی خود در نقص را ورزی

 که تعلیل اند داده اننش زمینه این در ها بررسی .کند کنترل را خود عواطف و هیجانات و افکار خودش

 های مؤلفه شامل که است ای پیچیده فرایند بلکه زمان نیست، مدیریت و اداره در مشکل یک تنها ورزی

( درنتیایج 2666(. اسیتیل )2660، 6؛ پوپیول2666، 7)فی و تیانگنی باشد می رفتاری و شناختی هیجانی،

کیار،  تییفیاز جمله کیاه  ک یاریسب  مشکالت بس یورز تعللبررسی خود گزارش کرده است که 

( در 2660) لی. شود می و... یپرخاشگر ت،یعصبان ،یافتاده، فشارعصب ریبه تأخ یکارها عجله در انجام

منفی مهم برای معدل نمرات دانی   ی کنندهنتایج بررسی خود نشان داد که تعلل ورزی یک پی  بینی 

داد که تعلل ورزی در افیراد کیم آمیوز  ( نشان2661و همکاران ) آموزان است. همچنین بررسی فراری

کیه شیامل تقلی  و دزدی ادبیی و  گیذارد می. تعلل ورزی بر وضعیت ترصیلی اثر منفیی دهد میرخ 

( در پژوه  خیود نشیان دادن 2612) 8. بعالوه ییو و یولباشد میتأثیرگذاری بر میانگین کل نمرات 

 دارد. تعلل ورزی با خودکار آمدی پایین در دان  آموزان رابطه

. یابید می، نق  همساالن در زندگی وی افیزای  شود میهنگامی که کودک وارد نوجوانی عالوه 

دانی  آمیوز بیه  بیا . به ویژه که انتقالگردد میوی به پذیرش یا طرد همساالن نیز بیشتر  بنابراین توجه

و نوجوان  شود میاجتماعی وی  های شبکهبین رفتن یا دگرگون شدن  راهنمایی معموالً موج  از دوره

و  1)النیدن کنید میهمساالن نسبت بیه وی مواجیه  را با همساالن جدید و احتماالً با تغییراتی در رفتار

توسط همساالن خود کمترین انتخاب را در مقوله مثبت و بیشترین (. دان  آموزانی که 2666همکاران، 

. این عده توسط همسیاالن شوند میته به عنوان طرد شده شناخ کنند میانتخاب را در مقوله منفی کس  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Style 

2- Ferrari 

3- Houl & Watson 

4- Vohs & Bamystr 

5- Wolters 

6- fee & Tangny 

7- Pupul 

8 - Chu & Chol 

9 - London 



 

 

 

 

 

 

 

 

 011 ـــــــــــــــــــــ پرخاشگری بینی پیش در همساالن طرد و تحصیلی ورزی تعلل های مؤلفه نقش بررسی

همچون پرخاشگری، رفتارهای تخریبیی، اجتمیاع پیذیری  هایی ویژگیو  شوند نمیخود دوست داشته 

نوهیاب و ) اسیتشیایع  هیا آنکمتر، کناره گیری، بی توجهی بیه تکیالیف درسیی و میردود شیدن در 

د. رابطه مثبت بیا همسیاالن بیا (. نق  همساالن در زندگی یک کودک جنبه حیاتی دار1113همکاران، 

کفایت اجتماعی، موفقیت در مدرسه و سازش یافتگی عمومی همبسته است و کفایت اجتماعی ضعیف 

اجتمیاعی در -روانیی های ناکارآمیدیبعدی و  های نایافتگیو طرد شدگی از سوی همساالن به سازش 

 (.1116، 1)روبم، باکوسکی و پارکر شود میبزرگسالی منجر 

( در پژوهشی به این نتیجه رسیدند که طرد شدگی از سوی همساالن در 1116همکاران )هیمل و 

خالل کودکی به طور معناداری، پی  بینی کننده مشکالت درونی سازی شده )مانند انزوای اجتماعی( و 

( در پژوهشی نشیان 2666) ب رمانند پرخاشگری( در دوران نوجوانی است. ری  و ) شدهبرونی سازی 

که رفتار پرخاشگرانه موج  عدم پذیرش فرد پرخاشگر نزد همساالن شده و اغلی  وی را بیرای  دادند

دو گیروه از  نینشان داد که ب( در نتایج بررسی خود 1314عالمه و همکاران ). کنند نمیدوستی انتخاب 

عیالوه، وجود دارد. ب داری یتفاوت معن یاجتماع یستگیدر تعامل با همساالن و شا یلراظ خودکارآمد

 یگروه پرخاشگر نسبت به گروه عاد در یاجتماع یستگیدر تعامل با همساالن و شا آمدیخودکار زانیم

 کمتر بود.

بیا درهیم  تواننید یمزیرا  آیند یمانسانی هر جامعه به حساب  های یهسرمادان  آموزان بزرگترین 

سعه را به حرکت درآورنید. پیشرفت و تو یها یرخآمیختن نیروی جوانی، علم و مهارت آموخته شده، 

اما بخ  زیادی از  شود یمدر تمام کشورها سالیانه سهم زیادی از درآمد ملی صرا آموزش و پرورش 

 در دانی  آمیوزان میدارس یپرخاشیگر وعیشبا توجه به افزای  . عالوه براین رود یمبه هدر  ها ینههز

خیالل تجربییات و ترقیقیات فیراوان کیه از  یا مالحییهعلمیی قابیل  های یافتهعلی رغم و راهنمایی 

پرخاشگری به دست آمده اسیت، هنیوز مشکالتی یون متخصصین و پژوهشگران در زمینه کشف علل 

بسیاری از مردم اعتقاد و حساسیتی به لزوم پیشگیری ندارند. آن گونه که قابل مشاهده است بسییاری از 

و در  داننید یمجسیمی فرزنیدان خیود  هیای یماریبخود را تنها ملزم به پیشگیری و درمیان  ها خانواده

صورتی که فرزندانشان دیار مشکالت روانی گردند نه تنها درصدد معالجه به موقع برنمی آیند بلکه بیا 

مشکالت موج  تشدید این گونه ...  غیر اصولی و مضر همانند تنبیه شدید، سرزن  و های یوهشاتخاذ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - Rubm, Bukowski & Parker 
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. باشید یمنشانگر اهمیت و ضرورت انجام ینین ترقیقیی  یها نگرش. بنابراین با وجود ینین گردند یم

در  یلیترصی ینق  طیرد همسیاالن و تعلیل ورز نییتعلذا پژوه  حاضر نیز در این راستا و با هدا 

 صورت گرفت. در دان  آموزان یا مدرسه یپرخاشگر ینیب  یپ

 

 روش شناسی پژوهش
ردی؛ از نیر راهکار اجرایی: میدانی و از نیر این پژوه  از نیر راهبرد اصلی: کمی؛ از نیر هدا: کارب

جامعه آماری پژوه  دان  آمیوزان دوره دوم ابتیدایی شیهر  همبستگی بود. -تکنیک ترلیلی: توصیفی

گییری اتفیاقی )در دسیترس( تعیداد بود بودند که به روش نمونه 18-16مشکین آباد در سال ترصیلی 

های این پژوه  با استفاده از ابزار مداد کاغذی و به داده نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. 160

آوری گردیید. بیدین ترتیی  کیه پی  از های انتخابی( جمیعصورت میدانی در مریط سازمانی )نمونه

اداراه اطمینان از روایی و پایایی ابزار و مالحیات اخالقی از جملیه کسی  مجیوز اجیرای پیژوه  از 

، اخذ رضیایت از شیرکت کننیدگان جهیت شیرکت در ترقییق، رجآموزش و پرورش ناحیه دو شهر ک

مررمانه ماندن اسامی افراد و در دسترس بودن مرقق جهت پاسخگویی به سؤاالت، به توزیع پرسشنامه 

 22 آوری شیده بیا اسیتفاده از نیرم افیزار هیای جمیع اقدام گردید. در نهاییت داده دان  آموزاندر بین 

spss.vs. مشخصیات ابیزار گیرد آوری  ون یندگانه تجزییه و ترلییل گردیید.رگرسی آماریآموزن  و

 اطالعات به شرح ذیل بود:

در  خشم مربوط بیه مدرسیه یپرسشنامه یند بعد الف( پرسشنامه یند بعدی خشم مربوط به مدرسه:

به منیور ارزیابی ابعاد هیجانی، شناختی و رفتاری خشیم در 1توسط اسمیت، فورالنگ و بیتز 1181سال 

عبارت تشکیل شیده  37مدرسه ساخته شده است. این آزمون یک ابزار خودگزارشی است که از مریط 

 13) خشیماست. پرسشنامه یند بعدی خشم مربوط به مدرسه دارای سیه زییر مقییاس تجربیه کیردن 

عبارت( است. ضری  آلفای کرونباخ برای زیر مقیاس  16) خشمعبارت( و ابراز  7) خصومتعبارت(، 

گیزارش  78/6و سیازگاری مثبیت=  82/6؛ ابراز مخرب= 86/6؛ خصومت= 12/30خشم= تجربه کردن 

(. در مطالعه حاضر مقدار پایایی کلی ابزار با ضری  آلفای کرونباخ 1313شده است )عالمه و همکاران، 

 به دست آمد. 81/6برابر با 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1-SmithT, Furling & Bates 



 

 

 

 

 

 

 

 

 013 ـــــــــــــــــــــ پرخاشگری بینی پیش در همساالن طرد و تحصیلی ورزی تعلل های مؤلفه نقش بررسی

 ای پرسشینامهه فقیدان ( و با توج1384) طهماسبیان: این پرسشنامه توسط ب( پرسشنامه طرد همساالن

متناس  با وضعیت فرهنگی ایران ساخته شده است. برای ساخت آن ابتدا فهرستی بیا توجیه بیه منیابع 

مربوط تهیه شده سی  با تشکیل گروه متمرکز شامل یند روانشناس بالینی بیه منییور سینج  رواییی 

میاده  10هرسیت در نهاییت مرتوا، فهرست استخراج شده مورد ارزیابی قیرار گرفتیه و از مییان ایین ف

و ثبیات  13/6انتخاب گردید. پایایی این آزمون از طریق آزمون باز آزمون به فاصیله دو هفتیه برابیر بیا 

مراسیبه گردییده اسیت )طهماسیبیان،  13/6و ضری  تنصیف گاتمن  11/6درونی آن با آلفای کرونباخ 

 به دست آمد. 68/6ای کرونباخ برابر با (. در مطالعه حاضر مقدار پایایی کلی ابزار با ضری  آلف1384

 26 دارای و شیده سیاخته بلیوم، راث و توسط سولومون مقیاس این ج( مقیاس تعلل ورزی ترصیلی:

 اول، مؤلفیه( 1184بلیوم،  راث و سیولومون) دهید می بررسی قرار مورد را مؤلفه سه که باشد می گویه

 11 شامل باشد که تکالیفم برای شدن آماده دوم، فهمؤلباشد.  سؤالم 8 شامل امترانات برای شدن آماده

 اسیت. پاییایی گوییه 8 شیامل کیه باشیدمی ترم پایان برای مقاالت شدن آماده سوم مؤلفه و است گویه

بلیوم،  راث و سیولومون توسیط کیه ایمطالعه در آلفای کرونباخ طریق از ترصیلی ورزی تعلل مقیاس

 روایی پژوهشگران ینین، این(. هم1184بلوم،  راث و ومونبه دست آمد )سول 74/6ضری   شد انجام

 بیین در و اییران دست آوردنید، در به 84/6ضری   درونی، همسانی از روایی استفاده با را مقیاس این

 و 11/6مقییاس  بیرای کیل کرونباخ آلفای ضرای  از استفاده با مقیاس دانشجویان پایایی آماری جامعه

اسیت  آمیده دست به 88/6عاملی، برابر  ترلیل روش اولکین در-میر-آزمون کیرز از استفاده با آن روایی

 مؤلفیهمربیوط  سیؤاالت(. با توجه به سطح دان  آموزان در ایین پیژوه  2666)جوکار و دالورپور، 

مورد ارزیابی قرار نگرفت. همچنین در مطالعه حاضیر مقیدار پاییایی کلیی ابیزار بیا  ترم پایانهای مقاله

 به دست آمد. 88/6ی کرونباخ برابر با ضری  آلفا

 

 های پژوهشیافته
درصید  10/43بود.  36/1معیار با انرراا 88/12های پژوه  میانگین سن پاسخگویان طبق یافته

در  درصد 30/26درصد در پایه یهارم ابتدایی و  06/21آموزان مورد مطالعه در پایه ششم ابتدایی، دان 

 ه ترصیل بودند.پایه پنجم ابتدایی مشغول ب
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 میانگین و انرراا استاندارد متغیرهای مورد پژوه  -1جدول 

میانگی متغیر 

 ن

 انرراا معیار

 20/6 77/08 یامدرسه یپرخاشگر 

 34/0 21/42 طرد همساالن 

 یتعلل ورز

 یلیترص

 برای شدن آماده

 امترانات

64/18 21/2 

 12/0 34/21 تکالیف برای شدن آماده

 33/0 70/31 یلیرصت یتعلل ورز

 

کیه  همیانطور باشید.مربوط به میانگین و انرراا معیار متغیرهای میورد پیژوه  میی 1جدول 

( باالترین مقیدار مییانگین و طیرد همسیاالن بیا ±20/6) 77/08شود پرخاشگری مدرسه با مشاهده می

 مؤلفیه هیای مقیاسه . همیچنین از بیین خیردباشد می( کمترین میانگین را دارا ±34/0) 21/42میانگین 

( مییانگین بیاالتری را بیه خیود ±12/0) 34/21تعلل ورزی ترصیلی، آمیاده شیدن بیرای تکیالیف بیا 

های سیه گانیه پیژوه  بیا اسیتفاده از ، ضری  همبستگی بین مولفه2اختصاص داده است. در جدول 

 آزمون پیرسون ارائه شده است.



 

 

 

 

 

 

 

 

 000 ـــــــــــــــــــــ پرخاشگری بینی پیش در همساالن طرد و تحصیلی ورزی تعلل های مؤلفه نقش بررسی

 ای مدرسه یپرخاشگرو  یلیترص یورز طرد همساالن و تعللضری  همبستگی بین  -2 جدول

 یامدرسه یپرخاشگر آماره متغیر مستقل

 ضری  همبستگی همساالن طرد
**011/6 

 661/6 سطح معناداری

 برای شدن آماده

 امترانات

 

 ضری  همبستگی
**372/6 

 666/6 سطح معناداری

 برای شدن آماده

 تکالیف

 163/6 ضری  همبستگی

 687/6 سطح معناداری

 یلیترص یتعلل ورز

 

 ضری  همبستگی
**772/6 

 661/6 سطح معناداری

 60/6* معنی داری آزمون برای سطح خطای  61/6** معنی داری آزمون برای سطح خطای 
 بیرای شیدن آمیاده(، r= 011/6) همسیاالن بین طرد گردد،مشاهده می 2همانطور که در جدول 

رابطه  آموزانی دان امدرسه یپرخاشگر ( باr= 772/6) یلیترص یتعلل ورز( و r= 372/6) امترانات

-ی دانی امدرسیه یپرخاشگر با تکالیف برای شدن آماده(. اما بین >p 61/6داری وجود دارد )معنی

 (.<p 60/6داری وجود ندارد )رابطه معنی آموزان

ای بیه رسیهتعلل ورزی ترصیلی، طرد همساالن بیا پرخاشیگری مد های مؤلفهی رگرسیونی بین رابطه

آمیده  3مدل ورود همزمان بررسی شد که نتایج تجزیه و ترلیل در جیدول  -روش رگرسیون یندگانه

 است.
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 ایهای تعلل ورزی ترصیلی و طرد همساالن در پی  بینی پرخاشگری مدرسهنق  مؤلفه -3 جدول

Adj. 

R
2 R

2 R sig F 
مجذور 

 میانگین
df 

مجموع 

 مجذورات

 

120/6 171/6 41/6 663/6 804/3 

 رگرسیون 044/2208 0 661/401

 باقیمانده 316/11130 10 210/116

 کل 141/13313 166 

 sig  t 

ضرای  

 استاندارد
 متغیرهای ضرای  غیر استاندارد

 بینپی  
Beta خطای معیار B 

 666/6 
 

16/0  11/8 48/40 
مقدار 

 ثابت

 666/6 
 

10/3 310/6 363/6 46/1 

تعلل 

ورزی 

 ترصیلی

 661/6 
 

14/1- 227/6 386/6 60/6- 
طرد 

 همساالن

 ایمتغیر مالک: پرخاشگری مدرسه 

 

درصید  11نشیان داد کیه بیا اطمینیان ، P < 61/6و  R ،804/3 =(163 ،2)F= 41/6؛ 3براساس جیدول 

اشگری ی پرخدرصد مولفه 1/17داری ی معنیهای تعلل ورزی ترصیلی و طرد همساالن به گونهمولفه

 طیرد همسیاالنو  (=  310/6) تعلیل ورزی ترصییلیسهم نمایند، که به ترتی  مدرسه را تبیین می

(227/6 = در سطح اطمینان )دار است درصد معنی 10. 

 

 بحث و نتیجه گیری
 ینییب  یطرد همساالن در پیی و لیترص ینق  تعلل ورز پژوه  حاضر با هدا بررسی نق 

 همساالن صورت گرفت. نتایج به دست آمده نشان داد بین طرد   آموزاندر دان یامدرسه یپرخاشگر



 

 

 

 

 

 

 

 

 009 ـــــــــــــــــــــ پرخاشگری بینی پیش در همساالن طرد و تحصیلی ورزی تعلل های مؤلفه نقش بررسی

(. به عبیارت دیگیر >p 61/6داری وجود دارد )رابطه مثبت معنی آموزانی دان امدرسه یپرخاشگر با

بابید. نتیجیه بیه با افزای  طرد همساالن و تعلل ورزی ترصیلی، پرخاشگری مدرسه نیز افیزای  میی

( و عالمیه وهمکیاران 2666) ب یر(، ریی  و 1116های پژوه  هیمل و همکاران )دست آمده با یافته

( در پژوهشی به این نتیجه رسیدند که طیرد 1116( همسو و همخوان است. هیمل و همکاران )1314)

شدگی از سوی همساالن در خالل کودکی به طور معناداری، پی  بینی کننده مشکالت درونیی سیازی 

مانند پرخاشگری( در دوران نوجوانی اسیت. ریی  ) شدهتماعی( و برونی سازی شده )مانند انزوای اج

( در پژوهشی نشان دادند که رفتار پرخاشگرانه موج  عدم پذیرش فیرد پرخاشیگر نیزد 2666) ب رو 

( در نتایج بررسی 1314. عالمه وهمکاران )کنند نمیهمساالن شده و اغل  وی را برای دوستی انتخاب 

 یاجتمیاع یسیتگیدر تعامیل بیا همسیاالن و شا یدو گروه از لراظ خودکارآمد نیه بنشان داد کخود 

 یسیتگیدر تعامیل بیا همسیاالن و شا آمیدیخودکار زانییعالوه، م وجیود دارد. بیه ی داریمعن تفاوت

 کمتر بود. یگروه پرخاشگر نسبت به گروه عاد در یاجتماع

 نقیص در ،یاطالعیات اجتمیاع ی پردازشبر اساس الگودر تبیین این نتایجه قابل بیان است که 

 پرخاشیگر، معمیوالً رینسبت به کودکان غ پرخاشگر کودکان یپردازش اطالعات اجتماع ندیفرآ مراحل

 پیردازشی خیود را بیه صیورت متفیاوت یاجتماع طیمر که آنها اطالعات گرفته شده از شود می باعث

 رفتارهای دارای دان  آموزان ن،ی؛ بنابراشود یم ها آن پرخاشگرانه باعث بروز رفتارهای نیکه ا کنند می

و  خصیمانه اسیناد و رفتارهیای ،یو اجتمیاع یارتباط هایمهارت ضعف در لیپرخاشگرانه اغل  به دل

 تهیاییدر موقع همسیاالن دوسیتانه و تعامیل بیا و حفظ رابطه جادیا در ستندیخود قادر ن فیکنترل ضع

جای استفاده از مهارتهای  به ا اعمال رفتارهای پرخاشگرانهکنند و اغل  ب عمل به نرو مؤثری یاجتماع

 دهنید میروابط با همساالن، پاسچ  در زیتعارض آم های موقعیتاجتماع پسند، به  وهیش متقاعدسازی به

صیورت مطلیوب و اجتمیاع پسیند،  بیه حل و فصل تعارضها در تعامیل بیا همسیاالن، در جهیو در نت

همین ناتوانی در طرد این دان  آموزان از سیوی همسیاالن خیود  و( 2661)داج و همکاران،  اند ناتوان

سیب  مشیکالت  یورز تعلیل( درنتایج بررسی خود گزارش کرده است کیه 2666استیل )نق  دارد. 

 ت،یعصیبان ،یافتیاده، فشارعصیب ریبه تیأخ یکارها کار، عجله در انجام تیفیاز جمله کاه  ک یاریبس

( در نتایج بررسی خود نشان داد که تعلیل ورزی ییک پیی  بینیی 2660) لی .شود می و... یپرخاشگر

( نشان داد که 2661منفی مهم برای معدل نمرات دان  آموزان است. همچنین بررسی فراری ) ی کننده

کیه  گیذارد می. تعلل ورزی بر وضعیت ترصییلی اثیر منفیی دهد میتعلل ورزی در افراد کم آموز رخ 
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( 2612یییو و ییول )بعیالوه . باشد میأثیرگذاری بر میانگین کل نمرات شامل تقل  و دزدی ادبی و ت

 در پژوه  خود نشان دادن تعلل ورزی با خودکار آمدی پایین در دان  آموزان رابطه دارد.

در تبیین این نتیجه قابل بیان است که نوعی از تعلیل ورزی ماننید تعلیل ورزی اجتنیابی ممکین 

در روبرو شدن با تکلیف، آن را ناخوشایند و نامطلوب ادراک کند. لذا است زمانی به وجود آید که فرد 

؛ در صورتی کیه در زمینیه دهد میکه تکمیل تکلیف خود ارزشمندی وی را نشان  کند میشخص باور 

کیه او فیردی ارزشیمند نیسیت.  دهید میتکلیف مربوط ضعیف عمل کند یا شکست بخورد این نشان 

کند و این مسأله ممکین اسیت او را لیف ناخوشایند ضعیف عمل میدر زمینه تک کند مییون احساس 

بیه ایجیاد خشیم و  توانید می(؛ که ایین ناکیامی 2661اسیندر، ) دهدنزد دیگران شکست خورده نشان 

پرخاشگری، وجود ناکامی به پرخاشگری منجر  -پرخاشگری منجر شود. ینانجه براساس نیریه ناکامی

 گردد.می

درصید  1/17 یلیترصی یطرد همساالن و تعلیل ورزل رگرسیون نشان داد در نهایت نتایج ترلی

را دارند. در این راستا قابل ذکر اسیت کیه دوران  آموزان دان  ای مدرسه یپرخاشگربینی توانایی پی 

. این دوران با نوعی هویت یابی باشد میدوران مدرسه  ترین اساسیدوران نوجوانی و راهنمایی یکی از 

بسییار  تیأثیرکه در ایین دوران بیر دانی  آمیوزان  های عاملن در ارتباط است و یکی از برای نوجوانا

. اگر دان  آموزی در این دوران از سوی همساالن طیرد گیردد، ممکین باشد میعمیقی دارد، همساالن 

است با مشکالت بسیاری نییر پرخاشگری نسبت به دیگران، کاه  عیزت نفی ، کیاه  اعتمیاد بیه 

گیذارد و  تیأثیردر ترصییلی وی نییز  تواند میبرو گردد؛ عالوه بر این وجود همین عامل نف  و ... رو

موج  کاه  عملکرد و به نوعی اهمالکاری و تعلل ورزی در ترصیل گیردد. در نهاییت قابیل بییان 

ی در امدرسیه یپرخاشیگرگیذار در  تأثیری از متغیرهای لیترص یتعلل ورزاست که طرد همساالن و 

. باشید میاز سوی مس والن مدارس برای تصریح ایین متغیرهیا  های برنامهن بوده و نیازمند دان  آموزا

مردود بودن نمونه آماری به دان  آموزان دختر دوره اول متوسطه و نیز با توجه به اینکه این پیژوه  

اسیت  های واپ  نگر، نتیایج آن ممکیندر قال  خودسنجی انجام گرفته، بنابراین مانند تمامی پژوه 

عالوه بر  شود یم شنهادیپبراین اساس  باشد.های این پژوه  میبا سوگیری همراه باشد. از مردودیت

بعالوه ینیین پژوهشیی بیر  های دیگر جمع آوری اطالعات استفاده شود.استفاده از پرسشنامه از روش

تعمییم بیشیتری روی دان  آموزان مقاطع ترصیلی دیگر صورت گیرد تا نتایج به دست آمده قابلییت 

 داشته باشند.
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