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 چکيده

 رفتارهای بدون و با نوجوانان در همساالن پذیرش/طرد و خودتنظیمی مقایسه هدف با حاضر مطالعه

 شهر متوسطه دوم دوره پسر آموزان دانش کلیه شامل پژوهش، این آماری جامعه. گرفت صورت پرخطر

 50) نفر 100 تعداد دردسترس گیری نمونه روش به که بودند 1397-1396 تحصیلی سال در اردبیل

 انتخاب آماری نمونه عنوان به( پرخطر رفتار بدون آموز دانش نفر 100 و رفتار پرخطر دارای آموز دانش

 و همساالن پذیرش همساالن، طردرفتارهای پرخطر،  های پرسشنامه از داده گرداوری برای. شدند

 آزمون با و SPSS آماری افزار نرم از استفاده با شده آوری جمع های داده. شد استفاده خودتنظیمی

دارای  نوجوانان داد نشان نتایج. گرفت قرار تحلیل و تجریه مورد( MANOVA) چندمتغیره واریانس

 همساالن پذیرش و پرخطر نمرات باالیی در طرد همساالن و نمرات پایینی در خودتنظیمی رفتارهای

غیرهای از جمله مت همساالن پذیرش/طرد و کسب کردند. براساس نتایج قابل بیان است که خودتنظیمی

 پرخطر می باشد. دارای رفتارهای نوجوانان مورد توجه در

 .پرخطر همساالن، رفتارهای پذیرش/طرد خودتنظیمی، واژگان کليدی:
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 3الهام جنقو ،2محمدی سراج پریسا ،1زاده دولت حبيبه

 .عمومی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد بیله سوار، بیله سوار، ایران روانشناسی ارشد کارشناس 1
  .بالینی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد اردبیل، اردبیل، ایران روانشناسی ارشد دانشجوی کارشناس 2

 .مشاوره، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد رودهن، رودهن، ایران روانشناسی ارشد کارشناس 3

 

   نام نویسنده مسئول:

 پریسا سراج محمدی

 نوجوانان در همساالن پذیرش/طرد و خودتنظيمی مقایسه

 پرخطر رفتارهای بدون و با

 5/5/1399 تاریخ دریافت:

 6/7/1399 تاریخ پذیرش:
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 مقدمه
آموزان چالش های مهمی ایجاد کرده و به تبع آن نگرانی های برای یکی از مشکالتی که امروزه در سطح وسیعی برای دانش

در نوجوانان است  1های نوجوانی به بار آورده است، افزایش رفتارهای پرخطرمتخصصان و روانشناسان به ویژه روانشناسان دوره

های بهداشتی و روانی اجتماعی است که اکثر ترین چالشرهای تهدید کننده سالمت یکی از مهم(. در واقع رفتا2010)رحیمی، 

 نمایند. علیرغم تالش بسیاریکشورهای جهان به نوعی با آن درگیر هستند و مشکالت گسترده و شدیدی را بر جوامع تحمیل می

ر رفتارهای پرخطر صورت گرفته است، همچنان با که در دو دهه اخیر در جهت افزایش آگاهی عمومی نسبت به آسیب و خط

(. این رفتارها شامل رفتارهایی 2006افزایش روز افزون این رفتارها بویژه در میان جوانان و نوجوانان روبرو هستیم )سلیمانی نیا، 

ند یا رفتارهایی هستهستند که یا سالمتی فرد را به خطر می اندازد مانند مصرف الکل، مصرف سیگار و روابط جنسی نامطمئن 

(. نتایج 2014، 2که سالمتی دیگر افراد را تهدید می کند مانند دزدی، پرخاشگری، فرار از مدرسه و خانه)هاله، فیتیزگراد و واینر

شوند و رفتارهایی شامل مصرف سالگی آغاز می 18اند که اغلب رفتارهای پرخطر در سنین قبل از بررسی ها انجام شده نشان داده

(. در ایران نیز در تحقیقی که توسط اسماعیل زاده 2011و همکاران،  3ار، الکل، و مواد مخدر را در بر می گیرند )وولفکاروسسیگ

( صورت گرفت نشان داد که شیوع رفتارهای پرخطر مانند مصرف سیگار، قلیان، الکل، مواد مخدر در بین 1392و همکاران )

 سال باال است.  18تا 14نوجوانان 

دوران نوجوانی، دوستان و همساالن به عنوان یکی از مهم ترین منبع واکنش های عاطفی و رفتاری در نوجوانان محسوب در 

می گردد. در واقع یکی از متغیرهای مورد توجه در نوجوانان دارای رفتارهای پرخطر، دوستی با همساالن و پذیرش و طرد آنان 

کسب  طریق از و نوجوانان کودکان است. انسانی روابط و فردی بین روابط در کلیدی متغیر 4در واقع پذیرش همساالن می باشد.

 اجتماعی خود زندگی اساس و یافته راه خود همساالن گروه به درون یابی دوست و ارتباط همکاری، نظیر اجتماعی هایمهارت

رفتاری نوجوانان بخصوص در اوایل نوجوانی پذیرش های ترین انگیزه(. یکی از قوی1995، 5ساندین و دهند )استورت می تشکیل را

، 8)برندت و کیف 7(. نظریه یکپارچه سازی اجتماعی کولی2010، 6باشد )الفوتانا و کیلیسنهمساالن و محبوب بودن در گروه می

مشارکت  ن وکند. یکپارچه سازی اجتماعی احساس تعلقی است که بوسیله پذیرش توسط دیگرا( به اهمیت پذیرش اشاره می1995

(. نقش همساالن در زندگی یک کودک جنبه حیاتی دارد. رابطه مثبت 1992مساوی در فعالیت های با ارزش بوجود می آید)باود، 

با همساالن با کفایت اجتماعی، موفقیت در مدرسه و سازش یافتگی عمومی همبسته است و کفایت اجتماعی ضعیف و طرد شدگی 

اجتماعی در بزرگسالی منجر می شود)روبم، باکوسکی و -افتگی های بعدی و ناکارآمدی های روانیاز سوی همساالن به سازش نای

(. در 2005، 10(. از سوی دیگر درک اجتماعی کودکان از طریق تعامل با همساالن رشد و گسترش می یابد )ماراس1997، 9پارکر

ل با همساالن و شایستگی اجتماعی در دانش آموزان ( نشان داد که تعام1394این خصوص نتایج مطالعه عالمه و همکاران )

( در 1990پرخاشگر )یکی از رفتارهای پرخطر( کمتر از دانش آموزان غیر پرخاشگر می باشد. هیمل، رابین، رادن و لی مارک )

شکالت م پژوهشی به این نتیجه رسیدند که طرد شدگی از سوی همساالن در خالل کودکی به طور معناداری، پیش بینی کننده

همچنین نتایج مطالعه  درونی سازی شده )مانند انزوای اجتماعی( و برونی سازی شده )مانند پرخاشگری( در دوران نوجوانی است.

( نشان داد که نوجوانان دارای رفتارهای پرخطر کمتر از سوی معلمان و نیز دانش آموزان همکالسی مورد پذیرش 2017) 11واینل

 هستند.

                                                           
1 - High-Risk Behaviors 
2 - Hale, Fitzgerald & Viner 
3 - Wolfcarius 
4 - peer acceptance 
5 - Stuart & Sundeen 
6 - LaFontana& Cillessen 
7 - Cooly 
8 - Berndt & keef. 
9 - Rubm, Bukowski & Parker 
10 - Maras 
11-  Vinel 
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عوامل هیجانی همواره به عنوان یکی از متغیرهای مطرح در رفتارهای پرخطر مورد توجه بوده است. یکی  عالوه براین نقش

افراد است. انسان، ارگانیسمی فعال است و استعدادهای او برای خودتنظیمی، حدگستردهای از  12از این متغیرهای خودتنظیمی

های خود برای تغییر موقعیت (. خودتنظیمی به تالش2001، 13دهد)بندوراکنترل بر تجارب و شرایط زندگی را در اختیار او قرار می 

(. 2004، 14شود)کالکینس و هووزها، امیال، رفتارها و فرایند های هیجانی گفته میها، تکانهموقعیت شامل افکار، هیجان

ترل فعال تأثیرگذار بر کنعاطفی اجتماعی و فیزیولوژیکی  -خودتنظیمی سازه ای چند، بعدی است و فرایندهای شناختی، انگیزشی

های روانشناختی و تحول بهنجار و همچنین وریشود. خودتنظیمی در کنشاعمال اهمیت خود، اعمال هدفمند را شامل می

(. در این خصوص نتایج مطالعات 2004های مختلف تأیید شده است )کالکینس و هووز، پیدایش مشکالت سازگاری در پژوهش

( نشان داد که همبستگی منفی و معناداری بین خودتنظیمی با 2015)16( و اراکمبی و تایگنول2016)15جداگانه سیبل و فیلیزی

( در مطالعه نشان دادند که 1398رفتارهای پرخطر نظیر گرایش به مصرف مواد وجود دارد. بعالوه میرزائی فیض آبادی و همکاران)

 شناختی رابطه معناداری وجود دارد.اری هیجانی و همچنین بازد بین نمرات رفتارهای پرخطر و تنظیم

در نهایت با توجه به شیوع باالی رفتارهای پرخطر و  هزینه های روانی و مالی که این معضل بر روی نوجوانان، خانواده و نیز 

ن خصوص به دولت مردان به بار می آورد، نیازمند توجه و مطالعه از سوی پژوهشگران می باشد. براین اساس مطالعه حاضر در ای

 و اب نوجوانان در همساالن پذیرش/طرد و خودتنظیمی منظور شناخت و دریافت آگاهی بیشتر در خصوص این رفتارها به مقایسه

 پرخطر پرداخت. رفتارهای بدون

 

 روش پژوهش
متوسطه شهر مقایسه ای بود. جامعه آماری این پژوهش، شامل کلیه دانش آموزان پسر دوره دوم  -روش پژوهش حاضر، عّلی

آموز دارای رفتارهای دانش 50نفر ) 100بودند که به روش نمونه گیری دردسترس تعداد  1398-1399اردبیل در سالتحصیلی 

آموز بدون رفتارهای پرخطر( به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. به این صورت که بعد از هماهنگی های نفر دانش 60پرخطر و 

گردید. سپس از بین دانش آموزانی  (1390، احمدپور ترکمان) اقدام به پخش پرسشنامه رفتارهای پرخطرالزم و مراجعه به مدارس 

انحراف  1نفر و همچنین از بین دانش آموزانی که نمرات پایین ) 50انحراف باالتر از معیار( دریافت کردند، تعداد  1که نمرات باال )

 تنظمیخودهمساالن و  پذیرشطرد و ونه پژوهشی انتخاب شد. سپس پرسشنامه های پایین تر از معیار( دریافت کردند به عنوان نم

  SPSSدر اختیار آنان قرار گرفت تا تکمیل کنند. در نهایت داده های هر دو گروه جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار آماری 

شخصات ابزار گرد اوری اطالعات به شرح ذیل ( مورد تجریه و تحلیل قرار گرفت. مMANOVAو با آزمون واریانس چندمتغیره)

 می باشد:

سوال بوده  24 ی( ساخته شده که دارا1390توسط احمدپور ترکمان )این پرسشنامه : خطرپر یرفتارهاپرسشنامه الف( 

 اد،یتاع ریپر خطر )نظ یرفتارها وعیش یاست. پرسشنامه بررس فرادپر خطر از نظر ا یرفتارها وعیآن سنجش نوع ش یو هدف اصل

)از کرتیل یدرجه ا 5 فیپرسشنامه براساس ط نیا ینمره گذار وهیشغیره( خشونت و  ات،یناهنجار، استعمال دخان یرفتارها دز،یا

. دییپرسشنامه، کل سواالت پرسشنامه را با هم جمع نما یکل ازیبدست آوردن امت یبرا( می باشد. 1تا کامال مخالم  5کامال موافقم 

 وعیش شتریب زانیباالتر باشد نشان دهنده م ازیامت نیاست که هر چه ا یهیخواهد داشت، بد 120تا  24از  یدامنه ا ازیامت نیا

پرسشنامه،  ییو محتوا یظاهر ییروا نییجهت تع ی( در پژوهش1390احمدپور ترکمان ) پر خطر خواهد بود و برعکس. یرفتارها

پرسشنامه  ییایکه پا دیکرونباخ استفاده گرد یآن، از آلفا ییایبدست آوردن پا یسپس برا د،یخبره رس دیاسات دیینخست آن را به تا

 پرسشنامه است. نیخوب ا ییایپا انگریبدست آمد که ب 71/0باالتر از 

                                                           
12-   Self-Regulatory 
13 - Bandura 
14 - Calkins & Howse 
15 - Sibel & Filiz  
16 - Ariacombe & Tignol 
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 بوفارد، بویس ورت، وزیو و الروشه در سال توسطپرسشنامة خودتنظیمی بوفارد  :17دبوفار یخودتنظيم امةپرسشن(ب

گزینه  5هر سؤال  در این آزمون برای آیتم می باشد. 14این پرسشنامه دارای  (.1380مالقنبری، شده است)نقل از طراحی  1995

امتیاز  5تا  1موافقم، نظری ندارم، مخالفم و کامالً مخالفم است که به ترتیب، دارای  در نظر گرفته می شود که شامل کامالً موافقم،

هنجاریابی کرده  (1380)به صورت معکوس است. این پرسشنامه را کدیور  14و  13، 5التهستند؛ ضمن اینکه نمره گذاری سؤا

طالب زاده نوبریان و همکاران  دست آمده است. در پژوهشبه  71/0براساس آلفای کرونباخ  است. ضریب پایایی کل پرسشنامة

به دست آمده است. نتایج  76/0ده از آلفای کرونباخ دانشجو و با استفا 30اجرای آزمایشی بر روی  نیز پایایی آن از طریق (1390)

از دو عامل تشکیل شده است. بار ارزشی  ها مناسب بوده و ابزار سنجشتحلیل عاملی نشان داد که ضریب همبستگی بین سؤال

د. روایی سازة آن در خودتنظیمی را تبیین نمای واریانس 52/0حد قابل قبول بوده است و این ابزار قادر است  ها درمربوط به عامل

ضریب پایایی کل پرسشنامه به روش (. 1392) کارشکی و در پژوهش عطاردیهمچنین  (.1380 است)کدیور، حدمطلوب بوده

 . به دست آمد 72/0آلفای کرونباخ 

( و با توجه فقدان پرسشنامه ای متناسب با 1384این پرسشنامه توسط طهماسبیان) ج( پرسشنامه طرد همساالن:

وضعیت فرهنگی ایران ساخته شده است. برای ساخت آن ابتدا فهرستی با توجه به منابع مربوط تهیه شده سپس با تشکیل گروه 

شده مورد ارزیابی قرار گرفته و از میان این متمرکز شامل چند روانشناس بالینی به منظور سنجش روایی محتوا، فهرست استخراج 

و ثبات  93/0ماده انتخاب گردید. پایایی این آزمون از طریق آزمون باز آزمون به فاصله دو هفته برابر با  15فهرست در نهایت 

 (.1384محاسبه گردید )طهماسبیان،  93/0و ضریب تنصیف گاتمن  91/0درونی آن با آلفای کرونباخ 

 مری پیشنهادی روش براساس سنجی گروه آزمون از همساالن پذیرش سنجش برای: همساالن پذیرش (پرسشنامهد

 در و شد تنظیم سنجی گروه درجدول نتایج سؤال، سه به آموزان دانش پاسخگویی از پس. شد استفاده خواهد (1952)وی نرث

 جمع و بود متغیر 9-0از  فردی هر دوجانبه دوستیهای تعداد. شده همتا آموزان دانش انتخابهای بودن، متقابل و جانبه دو راستای

 هب برای خود مطالعات از یکی در وی نرث مری. داد تشکیل را فرد هر همساالن پذیرش میزان ضابطه هر اساس بر انتخابها کل

 آمده عمل به آزمون نخستین در که اولیه هایانتخاب از درصد 66 که کرد مالحظه سنجی گروه آزمون پایایی ضریب آوردن دست

 بار دو نتایج میان سوم انتخابهای درصد 35 و دوم انتخابهای درصد 50 چنین هم شد، تکرار دوم آزمون در نیز بعد هفته سه بود،

 بازآزمایی روش از آزمون این پایایی ضریب آوردن دست به جهت. گردید ظاهر سنجی گروه لحاظ از درصد 69 همبستگی آزمون

 (.1382یارمحمدیان و همکاران، ) آمد دست به 884/0اول و دوم  آزمون همبستگی ضریب و شد استفاده

 

 یافته ها
میانگین و براساس یافته های پژوهش نفر از دانش آموزان پسر مورد مطالعه قرار گرفتند.  100در این مطالعه تعداد 

 53/17 ±26/1دانش آموزان بدون رفتارهای پرخطر و گروه  40/17 ±21/1دانش آموزان گروه رفتارهای پرخطر معیار سنی انحراف

 در ادامه مشخصات توصیفی متغیر مورد بررسی ارائه شده است. بود.

 های مورد مطالعه(: ميانگين و انحراف معيار متغيرهای پژوهش در گروه1جدول )

 انحراف معیار میانگین گروه متغیر

 پذیرش همساالن
 85/1 19/5 رفتارهای پرخطر دارای

 96/1 86/8 بدون رفتارهای پرخطر

 طرد همساالن
 14/6 46/32 رفتارهای پرخطر دارای

 10/5 73/26 بدون رفتارهای پرخطر

 خودتنظیمی
 45/5 42/32 رفتارهای پرخطر دارای

 12/7 14/48 بدون رفتارهای پرخطر

                                                           
17 - Boufard’s Self Regulation Questionnaire 
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طرد همساالن و خودتنظیمی در گروه با و بدون  میانگین و انحراف معیار متغیرهای پذیرش همساالن،( 1جدول ) در

 رفتارهای پرخطر ارائه شده است.

 (: نتایج آزمون لوین جهت تعيين برابری واریانس ها2جدول )

 سطح معنی داری 2درجه آزادی  1درجه آزادی   F متغیر

 258/0 98 1 451/1 پذیرش همساالن

 064/0 98 1 031/2 طرد همساالن

 296/0 98 1 320/1 خودتنظیمی

 

 ها برابر هستند.دهد که واریانس( نشان می<05/0pها )داری خطای آزمون برابری واریانس( سطح معنی2طبق نتایج جدول )

 (: نتایج آزمون معناداری تحليل واریانس چندمتغيره برای متغيرهای مورد مطالعه3جدول )

 مجذور اتا P خطا  df فرضیه  F df مقدار نام آزمون 

 گروه

 701/0 001/0 96 3 974/120 701/0 اثر پیالیی

 701/0 001/0 96 3 974/120 216/0 المبدا ویلکز

 701/0 001/0 96 3 974/120 512/3 اثر هتلینگ

 701/0 001/0 96 3 974/120 512/3 بزرگترین ریشه خطا

 

استفاده از تحلیل واریانس چند متغیره را مجاز  ها قابلیتدهد سطوح معناداری تمام آزمون( نشان می3همانطور که جدول )

داری وجود های مورد مطالعه حداقل از نظر یکی از متغیرهای وابسته تفاوت معنیدهد که در گروهشمارد. این نتایج نشان میمی

ه به متغیرهای وابسته ها با توجدهد تفاوت بین گروه= المبدای ویلکز(. مجذور اتا نشان می p< ،97/120 F= ،21/0 05/0دارد.)

درصد واریانس مربوط به اختالف  70است، یعنی  70/0اساس آزمون المبدا ویلکز در مجموع معنادار است و میزان این تفاوت بر

 باشد.ها ناشی از تاثیر متقابل متغیرهای وابسته میبین گروه

 تغيرهای پژوهش(: نتایج آزمون تحليل واریانس چند متغيره )مانوا( بر روی م4جدول )

منبع 

 تغییر
 متغیر وابسته

مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات
F P اتا 

 مدل

 933/0 001/0 641/1284 745/13240 1 745/13240 پذیرش همساالن

 859/0 001/0 874/984 041/10351 1 041/10351 طرد همساالن

 913/0 001/0 125/1180 158/12354 1 158/12354 خودتنظیمی

 گروه

 273/0 001/0 456/10 351/840 1 351/840 پذیرش همساالن

 225/0 001/0 241/8 674/709 1 674/709 طرد همساالن

 251/0 001/0 817/9 324/786 1 324/786 خودتنظیمی

 

 پرخطر رفتارهای بدون و با نوجوانان در همساالن پذیرش/طرد و خودتنظیمی دهد که بین( نشان می4مندرجات جدول )

پرخطر نمرات باالیی در طرد همساالن و نمرات  دارای رفتارهای نوجوانان(. براساس نتایج >p 01/0داری وجود دارد )معنی تفاوت

 کسب کردند.همساالن  پذیرش و پایینی در خودتنظیمی
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 بحث و نتيجه گيری
پرخطر صورت گرفت.  رفتارهای بدون و با نوجوانان در همساالن پذیرش/طرد و خودتنظیمی با هدف مقایسهپژوهش این 

(. براساس >p 01/0داری وجود دارد )معنی پرخطر تفاوت رفتارهای بدون و با نوجوانان در بین خودتنظیمیکه نتایج نشان داد 

مبی و اراک نتایج به دست آمده با یافته های کسب کردند. پرخطر نمرات پایینی در خودتنظیمی دارای رفتارهای نتایج نوجوانان

 همسویی داشت.( 1398) هریس و محمدی( 1398میرزائی فیض آبادی و همکاران) ،(2016سیبل و فیلیزی )، (2015تایگنول )

( نشان داد که همبستگی منفی و 2015( و اراکمبی و تایگنول )2016در این خصوص نتایج مطالعات جداگانه سیبل و فیلیزی )

 معناداری بین خودتنظیمی با رفتارهای پرخطر نظیر گرایش به مصرف مواد وجود دارد. بعالوه میرزائی فیض آبادی و همکاران

شناختی رابطه معناداری هیجانی و همچنین بازداری  ( در مطالعه نشان دادند که بین نمرات رفتارهای پرخطر و تنظیم1398)

  وجود دارد.

عوامل هیجانی همواره به عنوان یکی از متغیرهای مطرح در رفتارهای پرخطر مورد بل بیان است که در تبیین این یافته قا

های خود برای تغییر موقعیت شامل افکار، خودتنظیمی به تالشبسیار مهم است.  خودتنظیمیدر این راستا توجه بوده است. 

براین اساس زمانی که نوجوانان  (.2004)کالکینس و هووز،  شودمیهای هیجانی گفته و فرایندها، امیال، رفتارها ها، تکانههیجان

از چنین ویژگی های برخوردار باشند می توانند در مقابله با موقعیت های استرش زا به صورت منطقی خود را کنترل نماییند. لذا 

 .بیشتری به رفتارهای پرخطر خواهند داشتاین نوجوانان در مقایسه با نوجوانانی که از چنین ویژگی های برخوردار نباشند، گرایش 

جود داری ومعنی پرخطر تفاوت رفتارهای بدون و با نوجوانان در همساالن پذیرش/طرد بین کهقسمت دیگر نتایج نشان داد 

 پرخطر نمرات باالیی در طرد همساالن و نمرات پایینی در پذیرش دارای رفتارهای (. براساس نتایج نوجوانان>p 01/0دارد )

( 1394عالمه و همکاران )، (1990هیمل، رابین، رادن و لی مارک )نتایج به دست آمده با یافته های مطالعه  همساالن کسب کردند.

( نشان داد که تعامل با همساالن و 1394در این خصوص نتایج مطالعه عالمه و همکاران ) ( همسویی داشت.2017واینل )و 

 یمحمد پرخاشگر )یکی از رفتارهای پرخطر( کمتر از دانش آموزان غیر پرخاشگر می باشد.شایستگی اجتماعی در دانش آموزان 

 و منفی رابطه نوجوان دختران در خودزنی با هیجان تنظیم و اجتماعی خودادراکی بین که داد نشان تحقیقی در( 1398) هریس

 طریق از نوجوان دختران خودزنی از درصد 40 داد نشان چندگانه رگرسیون تحلیل نتایج همچنین. دارد وجود داری معنی

( در پژوهشی به این نتیجه رسیدند 1990هیمل، رابین، رادن و لی مارک ) .شود می تبیین هیجان تنظیم و اجتماعی خودادراکی

وای زکه طرد شدگی از سوی همساالن در خالل کودکی به طور معناداری، پیش بینی کننده مشکالت درونی سازی شده )مانند ان

( نشان داد که 2017همچنین نتایج مطالعه واینل ) اجتماعی( و برونی سازی شده )مانند پرخاشگری( در دوران نوجوانی است.

 .نوجوانان دارای رفتارهای پرخطر کمتر از سوی معلمان و نیز دانش آموزان همکالسی مورد پذیرش هستند

 در جذب همساالن،با  دوستی و رفاقت برای فرد نوجوانی، در سنیندر تبیین نتیجه به دست آمده می توان بیان نمود که 

 مختلف های به شکل و یابندمی استحکام هادوستی سالها این دراست  قائل فراوانی اهمیت دوستان در جمع پذیرش و گروه

هم  (.1382)یارمحمدیان و همکاران، دهدمی نشان خود را جوش و جنب  و دلی زنده گروه، به تعلق احساس صمیمیت، رفاقت،

سوب ها محمراحل زندگی است و غالبا به عنوان یک شاخص موفقیت برای اکثر نوجوان تر از سایریبستگی گروهی در این دوره قو

 ثرا نوع رویدادی که بر این پذیرشتعلق به گروه به مفهوم پذیرش و قبول گروه مورد نظر نوجوانان است. هر  گردد. نیاز بهمی

 (.2000)فریزچی، اعتمادی نسبت به خود خواهد کردکفایتی و بیگذارد، نوجوان را دچار تزلزل، بی

 و رفتارهای خصمانه و اسناد اجتماعی، و ارتباطی در مهارتهای ضعف دلیل به اغلب پرخطر دارای رفتارهای نوجوانانبعالوه 

 ری عملمؤث نحو به اجتماعی موقعیتهای در همساالن با تعامل و دوستانه رابطهی حفظ و ایجاددر  نیستند قادر خود ضعیف کنترل

 ایه موقعیت به پسند، اجتماع شیوه به متقاعدسازی مهارتهای از استفاده جای به قلدرمعابانه رفتارهای اعمال با اغلب و کنند

 و مطلوب صورت به همساالن، با تعامل در تعارضها فصل و حل در نتیجه در و دهند می پاسخ همساالن، با روابط در آمیز تعارض

 دنش طرد این. شوند می طرد خویش همساالن سوی از ها، ناتوانایی این دلیل به موارد، برخی در حتی و اند ناتوان پسند، اجتماع

 این در صفات قلدری و پرخاشگری تشدید به منجر نوجوانی دوره در ویژه به فشارزا تجربه ای عنوان به همسال گروه سوی از
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 همساالن سوی از شدن طرد پرخاشگری، با مرتبط عوامل بین از که طوری به(.  2009 همکاران، داج و) گردد می نوجوانان

 (.2002کارپنتر، ) است داده نشان ، تجارب این پرخاشگرانه رفتارهای با را همبستگی قویترین

از جمله متغیرهای مورد توجه  همساالن پذیرش/طرد و خودتنظیمیپژوهش قابل بیان است که در نهایت براساس نتایج این 

پرخطر می باشد. عدم کنترل ویژگی های اجتماعی/فرهنگی خانواده و بهره گیری از روش نمونه گیری  دارای رفتارهای نوجوانان در

افزایش قابلیت تعمیم پذیری دردسترس از محدودیت های مطالعه حاضر بود. لذا پیشنهاد می گردد در مطالعات آتی به منظور 

نتایج ویژگی های اجتماعی/فرهنگی خانواده های این گروه ها کنترل گردد. همچنین از روش های نمونه گیری احتمالی استفاده 

 شود.
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