
 

  
  
  
  
  

  فصلنامه علمي ـ پژوهشي روانشناسي دانشگاه تبريز
  ١٣٨٨ تابستان ١٤شماره  چهارمسال 

  

  خود اثرمندي و طرد همساالن در نوجوانان یبررسي رابطه
  

دانشگاه درماني خانواده يپژوهشکده يئت علميه ، عضوينيبال يروانشناس يدکترا کارینه طهماسیان ـدکتر 
   يبهشت ديشه

   يدبهشتيدانشگاه شه يدرمانارشد خانواده يکارشناس يدانشجو ایی ـمریم غالمرض
  

  چکیده 
خوداثرمندي (ميان چهار بعد خوداثرمندي  یهدف اصلي اين پژوهش بررسي رابطه

 يجامعه. با طرد همساالن در نوجوانان است) اجتماعي، تحصيلي، هيجاني و جسماني
دانشگاهي شهر تهران در سال پيش آموزان مقطع متوسطه وآماري پژوهش تمام دانش

پسر، با  ۱۷۷دختر و  ۲۰۸(نفر  ۳۸۵پژوهش حاضر  ينمونه. است ۱۳۸۳-۸۴تحصيلي 
اي گيري خوشهباشد که با روش نمونهمي) ۱۴/۱و انحراف استاندارد  ۵/۱۶ميانگين سني 

 يدر اين پژوهش از پرسشنامه. اي انتخاب شد و مورد بررسي قرار گرفتچند مرحله
وداثرمندي کودکان و نوجوانان، پرسشنامه خوداثرمندي جسماني و پرسشنامه طرد خ

دست آمده با استفاده از رگرسيون گام به گام ه هاي بداده. همساالن استفاده شده است
ماعي و جسماني با طرد همساالن ـرمندي اجتـنتايج نشان داد که خوداث. حليل گرديدـت

صيلي و ـرمندي تحـدارد، در حالي که در خوداث عنادارـغيرمستقيم و م يهـرابط
به عالوه در اوايل نوجواني، خوداثرمندي هيجاني نيز . هيجاني اين رابطه ديده نشد

ها با در نظر گرفتن جنس نيز به عالوه، يافته. طرد همساالن است يکنندهبينيپيش
       .جداگانه بررسي گرديد و نتايج و تلويحات آن مورد بحث قرار گرفت

  

  .خوداثرمندي، طرد همساالن، نوجوانان :يگان کلیدواژ
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باور به اثرمندي فردي عنصري کليدي در عامليت ) ۱۹۹۹( ۱برطبق ديدگاه بندورا
در کنترل بر محيط و ) خوداثرمندي(از نظر وي باور فرد به توانمندي خود . انساني است

 ۲خوداثرمندي .ندگي رفتار انساني داردکنرويدادهاي زندگي قدرتمندترين تأثير را در تعيين
به معناي ادارک فرد از توانايي خود در انجام يک فعاليت، ايجاد يک پيامد و مقابله و 

به عبارت ديگر خودکارآمدي باور محکم بـه . )۱۹۹۷بندورا، ( کنترل يک موقعيت است
هايمان توانايي یهايي است که بر پايه ارزيابي منابع گوناگون اطالعات دربارهشايستگي

تا ) ۱۹۹۶همکاران،  بندورا و(از نظر بندورا  .)۲۰۰۱، ۳موريس(دست آمده است ه ب
توانند با اعمالشان اثرات مطلوب بگذارند، انگيزه زماني که مردم معتقد نباشند که مي

نتايج تحقيقات گوناگون آشکار ساخته است که . چنداني براي عمل کردن ندارند
 .)۱۹۹۶بندورا، (گذارد ، نقش قابل توجهي بر رشد سازگاري انسان ميباورهاي اثرمندي

بيني طيفي از ها نشان داده است که ميزان خوداثرمندي عامل مهمي در پيشپژوهش
هـمچنين باورهاي خوداثرمـندي بر ) ۱۹۹۱و همکاران  ۴اهرنبرگ. (رفـتارهاست

هايي د در فعاليتـافراد تمايل دارنبدين معنا که . گذاردير ميـهاي افراد نيز تأثانتخاب
هايي که در آن احساس کنند و از فعاليتدرگير شوند که در آن احساس شايستگي مي

کند که فرد براي باورهاي خوداثرمندي تعيين مي. ورزندکنند اجتناب مياثرمندي نمي
شود چقدر رو ميهايي روبهنگامي که با مانعـکند و هانجام يافتن کاري چقدر تالش مي

پاجارز و (کند هاي ناسازگار مقاومت ميدهد و چقدر در موقعيتپشتکار نشان مي
  ). ۲۰۰۱، ۵اسکانک

ي رشدي خاص خود ناچارند با رويدادهاي انتقالي بسياري از نوجوانان به دليل دوره
هايي براي حل حلبايست راهآنان مي. رو شوندنظر بيولوژيک، تحصيلي و اجتماعي روبه

  ي رشـدي شمار اين دورههاي بيموفقيت آنان در چالش. شکالت و مقابله با آنها بيابندم
  

  

2- Self-efficacy 
4- ehrenberg 

1- Bandura 
3- Muris 
5- Pajares & Schunk 
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، ۱سون، ريچارد ۱۹۹۱اهرنبرگ و همکاران (به ميزان خود اثرمندي آنان ارتباط دارد 
شود، نقش همساالن در زندگي وي رد نوجواني ميهنگامي که کودک وا). ۱۹۹۹

به . گرددبنابراين توجه وي به پذيرش يا طرد همساالن نيز بيشتر مي. يابدافزايش مي
ويژه که انتقال نوجوان از راهنمايي به دبيرستان معموالً موجب از بين رفتن يا دگرگون 

جديد و احتماالً با  شود و نوجوان را با همساالنهاي اجتماعي وي ميشدن شبکه
) ۲۰۰۷و همکاران،  ۲الندن. (کندتغييراتي در رفتار همساالن نسبت به وي مواجه مي

تحقيقات پيوسته نشان داده است که روابط با همساالن در مسايلي مانند بزهکاري و 
کودکاني که در روابط با ) ۳۱۹۸۷پارکر و آشر. (ترک تحصيل تأثير معناداري دارد

شناختي و سازگاري رواني اند، بيشتر در مسير سالمت روانتوفيق داشتههمساالن خود 
اند، در در حالي که آنان که در سازگاري با همساالنشان موفق نبوده. اندقرار داشته

از کودکاني که مورد طرد % ۲۵در پژوهشي، . اندمعرض رفتارهاي ناسازگار بوده
حصيل کرده بودند، در حالي که براي همساالن قرار گرفته بودند، متعاقب آن ترک ت

  ). ۲۰۰۶و همکاران،  ۴پتريدز. (يافتکاهش مي% ۸گروه کنترل اين رقم به 

خوداثرمندي  ي ميان چهار بعد خوداثرمندي اختصاصي يعنيش حاضر رابطهـدر پژوه
ده ـي شـاجتماعي، تحصيلي، هيجاني و جسماني با طرد همساالن در نوجواني بررس

بيني ي مهم در پيشـه گفته شد، طرد همساالن در نوجواني نقشچنانکهم. است
و  ۵يون(هاي اجتماعي، رواني و مشکالت تحصيلي نظير ترک تحصيل دارد ناسازگاري

هاي اين دوره رشدي به ميزان از آنجا که موفقيت نوجوانان در چالش). همکاران
بيشترين نوجواني، همساالن خوداثرمندي آنان بستگي دارد و با توجه به اينکه در دوران 

توان به ضرورت اين کنند، ميمنبع اطالعات را براي ارزيابي خوداثرمندي فراهم مي
  . پژوهش پي برد

  
  

2- London 
4- Petrides 

1- Richardson 
3- Parker & Asher 
5- Yoon, et al, 2000 
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ترين اني از مهمجاني و جسمـچنانکه گفته شد، خوداثرمندي اجتماعي، تحصيلي، هيهم
بر طبق مدل سلسله  .)۲۰۰۱موريس، (هاي خوداثرمندي در نوجواني است حيطه

خوداثرمندي اجتماعي، ) ۲۰۰۱به نقل از پاجارز و شانک، (بي شاولسون و همکاران تمرا
. هاي خود اثرمندي در نوجوانان استترين حيطهتحصيلي، هيجاني و جسماني از مهم

معناي ادراک فرد از توانمندي خود در رسيدن به معيارها و خوداثرمندي اجتماعي به 
خوداثرمندي تحصيلي به معناي ادارک فرد ). ۲۰۰۱موريس، (ارتباطات اجتماعي است 

هاي از توانمندي خود در يادگيري و حل مسائل تحصيلي و دستيابي به موفقيت
ه معناي ادراک و خوداثرمندي هيجاني نيز ب) ۱۹۹۹بندورا و همکاران (تحصيلي است 

فرد از توانمندي خود در کنترل و مديريت هيجانات و افکار منفي است و در آخر 
هاي فيزيکي خوداثرمندي جسماني به معناي ادراک فرد از توانايي جسمي، انجام مهارت

  ). ۱۹۸۲و همکاران،  ۱رايکمن(و تأثيرگذاري مثبت جسماني است 
انجام دادند، آشکار گشت که نوجواناني که  )۱۹۹۶(در تحقيقي که بندورا و همکاران 

خوداثرمندي تحصيلي و اجتماعي بيشتري دارند، بيشتر مورد پذيرش همساالن خود 
خودکارآمدي اجتماعي در پذيرش همساالن هم تأثير مستقيم دارد و هم . گيرندقرار مي

هاي آرمان تأثير غيرمستقيم آن از طريق رفتارهاي مثبت اجتماعي و.  تأثير غيرمستقيم
هاي تحصيلي است اما خوداثرمندي تحصيلي تنها از طريق رفتارهاي اجتماعي و آرمان

از آنجا که خوداثرمندي اجتماعي به . گذاردتحصيلي در پذيرش همساالن تأثير مي
هاي بين فردي ظرفيت ادراک شده براي رابطه با همساالن و مديريت انواع تعارض

کودکاني که خوداثرمندي اجتماعي بيشتري ) ۱۹۹۶کاران، بندورا و هم(شود اطالق مي
خوداثرمندي اجتماعي روابط حمايتي را در . ترنددارند در ايجاد روابط اجتماعي موفق

هاي مثبت اجتماعي، گيريکند و از طريق جهتهاي مثبت اجتماعي تقويت ميزمينه
 پيوندند والن خود ميمساـمکاري، کودکان به هـدن، سهيم شدن و هـمانند ياري رسان

  برعکس اگر. دهند در امور تحصيلي و اجتماعي از آنان پيروي کنندهمساالن ترجيح مي
  

  

 1- Ryckman 
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اي رفتار کنند که از نظر اجتماعي، بيگانه يا منحرف است، همساالن کودکان به شيوه
  ) . ۱۹۹۹بندورا و همکاران (کنند مکرر آنان را طرد مي

آشکار گشت که خود  ۱هاي مربوط به هيجانوط به خود ادراکيدر تحقيق مرب
  . گذاردبر روابط با همساالن در مدرسه تأثير مي ۲اثرمندي هيجاني صفتي

افرادي که در اين سازه در طيف باالتري قرار داشتند، در مقايسه با کساني که نمره 
ري بيشتري دانسته پايين گرفته بودند، از سوي همساالن داراي قدرت مديريت و همکا

  ) . ۲۰۰۶پتريدز و همکاران، (شدند 

انجام داد، آشکار گشت که نوجواناني که باور به ) ۱۳۸۶(در پژوهشي که طهماسيان 
هاي جسماني و کسب ارزيابي مثبت ندارند، از بسياري از مهارت ياثرمندي در ارائه

ي پذيرفته شدن در کنند، از طرف ديگر براهاي گروهي همساالن اجتناب ميفعاليت
هاي جسمي و بايست حس قوي از اثرمندي در ارائه مهارتگروه همساالن نوجوان مي

  . تحت تأثير قرار دادن ديگران براي ارزيابي مثبت داشته باشد

ذکر شده خوداثرمندي در نوجواني، هدف از  يبا توجه به اهميت چهار حيطه
ي و طرد همساالن در ميان نوجوانان پژوهش حاضر بررسي ارتباط چهاربعد خوداثرمند

کدام بعد خوداثرمندي «دستيابي به پاسخ اين سوال که . ساله است ۱۸تا  ۱۴دختر و پسر 
اضر ـش حـلي پژوهـدف اصـه »راي طرد همساالن استـتري بويـق يندهـکنبينيپيش

اول اينکه  :پردازدعالوه اين پژوهش به بررسي پاسخ چند سوال ديگر نيز ميبه. باشدمي
تري براي طرد همساالن در دختران و قوي يکنندهبينيکدام بعد خوداثرمندي پيش

تري براي طرد قوي يکنندهبينيکدام بعد خوداثرمندي پيش: پسران است؟ دوم اينکه
  : همساالن در اوايل و اواخر نوجواني است؟ و در آخر اينکه

تري براي طرد همساالن در اوايل و قوي یکنندهبينيکدام بعد خوداثرمندي پيش
  اواخر نوجواني در دختران و پسران است؟ 

  

  

2- Trait emotion self-efficacy 1- Emotion-related self perception 
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  روش 
  يآمار يجامعه و نمونه

هاي اول، دوم آموزان دختر و پسر پايهآماري اين پژوهش شامل کليه دانش يجامعه
گانه آموزش و پرورش در دانشگاهي شهر تهران در مناطق نوزدهان و پيشو سوم دبيرست

آموز است دانش ۳۸۵پژوهش حاضر شامل  ينمونه. است ۱۳۸۳ -۸۴سال تحصيلي  
با ميانگين سني شانزده و نيم سال و (باشند نفر دختر مي ۲۰۸نفر آنان پسر و  ۱۷۷که 

اي گيري خوشهمونه با روش نمونهاين ن). انحراف استاندارد سني يک و چهارده صدم
  . اي انتخاب شده و مورد بررسي قرار گرفته استچند مرحله

  ابزارهاي پژوهش 

) ۲۰۰۱(اين پرسشنامه توسط موريس  :1پرسشنامه خوداثرمندي کودکان و نوجوانان
اجتماعي، تحصيلي  یبراي ارزيابي حس خوداثرمندي کودکان و نوجوانان در سه حيطه

اين پرسشنامه که براساس پرسشنامه خوداثرمندي بندورا . هيه شده استو هيجاني ت
ماده است که از سه خرده آزمون خوداثرمندي  ۲۳بدست آمده است داراي ) ۱۹۹۶(

، ۷/۰پايايي سه عامل اين پرسشنامه . اجتماعي، تحصيلي و هيجاني تشکيل شده است
و خوداثرمندي  ۸۷/۰، خوداثرمندي تحصيلي ۷۸/۰پايايي خوداثرمندي اجتماعي 

  ) ۲۰۰۱موريس . (گزارش شده است ۸/۰هيجاني 

براي خرده  ۸۲/۰براي کل آزمون،  ۸۹/۰در پژوهشي در ايران پايايي آزمون برابر 
براي  ۸۸/۰براي خرده آزمون اثرمندي تحصيلي،  ۸۷/۰آزمون خوداثرمندي اجتماعي، 

براي  ۶۶/۰فاي کردبناخ ها با آلخوداثرمندي هيجاني محاسبه شد و ثبات دروني آن
آزمون خوداثرمندي تحصيلي، و براي خرده ۷۴/۰آزمون خوداثرمندي اجتماعي، خرده

  ). ۱۳۸۷طهماسيان، (آزمون خوداثرمندي هيجاني محاسبه شد براي خرده ۸۴/۰
  

  

1- Self-efficacy Questionnaire-childeren 
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ده ماده . آزمون استدو خرده اين پرسشنامه داراي :1پرسشنامه خوداثرمندي جسمانی
آزمون توانمندي جسماني است و احساس فرد را در توانمندي آن مربوط به خرده

سنجد و جسماني و اعتماد وي در انجام کارهايي که نيازمند مهارت جسماني است مي
توانمندي جسماني است و به حسن  يآزمون توان ارائهدوازده ماده آن مربوط به خرده

هاي فيزيکي خود و ارزيابي مثبت ديگران از مهارت یو اطمينان فرد در ارائهاعتماد 
انجام داد، ضريب ) ۱۹۸۲(در پژوهشي که رايکمن . هاي جسماني اشاره داردتوانمندي

براي خرده آزمون دوم برابر با  ۸۱/۰آلفاي کروبناخ براي خرده آزمون اول را برابر با 
  .دهدگزارش مي ۷۴/۰و براي کل آزمون برابر  ۸۴/۰

در کل آزمون و ثبات  ۸۱/۰پايايي آزمون را برابر با ) ۱۳۸۴(در ايران، طهماسيان 
  . محاسبه کرد ۶۷/۰دروني آن را با آلفاي کرونباخ برابر 

اين پرسشنامه محقق ساخته است و با توجه به فقدان  :2پرسشنامه طرد همساالن
پايايي اين آزمون از . هيه شده استاي متناسب با وضعيت فرهنگي ايران تپرسشنامه

آموز تهراني مقطع دبيرستان دانش ۴۳بازآزمون به فاصله دو هفته در  ـطريق آزمون 
تحليل عاملي .محاسبه گرديد ۹۱/۰و ثبات دروني آن با آلفاي کروبناخ  ۹۳/۰برابر با 

يل آزمون نشان داد که اين آزمون از دو عامل طرد همساالن و پذيرش همساالن تشک
  )۱۳۸۴طهماسيان، . (شده است

  ها یافته
براي مقايسه ميزان طرد همساالن در دو جنس و در مقاطع تحصيلي مختلف به ترتيب 

دهد که نشان مي ۱هاي جدول يافته. و آزمون واريانس يک راهه استفاده شد tاز آزمون 
ن در مساالـاي که طرد هه گونهـتفاوت است بـميزان طرد همساالن در دو جنس م

همساالن در مقاطع  اما تفاوت معناداري ميان طرد. پسران به طور معناداري بيشتر است
  ).۲جدول (بدست نيامد ) دانشگاهياول، دوم، سوم دبيرستان و پيش(تحصيلي مختلف 

  

  

2- Peer rejection Questionnaire 1- Physical self-efficacy Questionnaire 
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  براي مقایسه میانگین به نمرات طرد همساالن tج آزمون نتای) 1( يجدول شماره

انحراف   میانگین  تعداد  جنسیت
  dF t  معیار

سطح معناداري یک 
  طرفه

  ۹۳/۹  ۲۸/۳۵  ۱۹۶  مرد  ۰۰۹/۰ - ۳۸۹/۲ ۳۵۱  ۰۴/۱۰  ۷۲/۳۲  ۱۵۷  زن

نتایج تحلیل واریانس یک راهه براي مقایسه میانگین نمرات طرد ) 2( يجدول شماره
  مقاطع تحصیلی مختلف همساالن در

  سطح معناداري df Ms F (ss) مجموع مجذورات  
  ۴۷۲/۰ ۸۴/۰ ۰۸/۸۵ ۳  ۲۴/۲۵۵  بين گروهي  
      ۱/۱۰۱  ۳۴۹  ۳۹/۳۵۲۸۴  گروهي درون 
        ۳۵۲  ۶۳/۳۵۵۳۹  کل  

تري قوي يکنندهبينيبراي بررسي سوال اصلي پژوهش ـ کدام بعد خوداثرمندي پيش
خالصه نتايج در . از روش رگرسيون گام به گام استفاده شدبراي طرد همساالن است؟ ـ 

  : جدول زير آمده است

  نتایج تحلیل رگرسیون متغیر طرد همساالن) 3( يجدول شماره
 b t  بینیمتغیر پیش  مدل

سطح 
  معناداري

ضریب 
  تعیین

خطاي 
  معیار

  ۵۸/۷  ۴۳/۰  ۰۰۰/۰ ۲۵۶/۲۶ -۴۱۶/۱  خوداثرمندي اجتماعي  ۱

  ۰۰۰/۰  -۰۶/۵  -۲۴۶/۰  خوداثرمندي جسماني  ۲۷/۷  ۴۸/۰  ۰۰۰/۰  - ۸۳/۱۰  ۱۵۲/۱  اعيخوداثرمندي اجتم  ۲
  

مشاهده گرديد، با توجه به ضريب رگرسيون و سطح  ۳گونه که در جدول همان
خوداثرمندي اجتماعي و خوداثرمندي جسماني با طرد  يرابطه ، تنهاtمعناداري 

ديگر متغيرهاي  يلي که رابطهدر حا) >۰۰/۰P(همساالن معکوس و معنادار است 
% ۴۳متغير خوداثرمندي اجتماعي به تنهايي . بين با طرد همساالن معنادار نيستپيش
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کند به عالوه خوداثرمندي اجتماعي همراه با بيني مياز واريانس طرد همساالن را پيش
  . نمايدبيني مياز واريانس طرد همساالن را پيش% ۴۸خوداثرمندي جسماني 

براي بررسي سوال دوم و با اين فرض که رابطه ميان طرد همساالن و چهاربعد 
خودکارآمدي در دختران و پسران متفاوت است، از دو تحليل رگرسيون چندمتغيري 

در اين تحليل زماني که متغيرهاي . دـسران استفاده شـداگانه براي دختران و پـج
 يمعادله رگرسيون شد، رابطهبين، جداگانه براي دختران و پسران وارد پيش

در  ۴با توجه به جدول . دـخوداثرمندي هيجاني نيز با طرد همساالن معنادار گردي
را خوداثرمندي % ۵۵از واريانس طرد همساالن را خوداثرمندي اجتماعي، % ۵۲دختران، 

را خوداثرمندي اجتماعي، جسماني و هيجاني به خود % ۵۷اجتماعي و جسماني و 
، خوداثرمندي %۳۶رمندي اجتماعي ـدر حالي که در پسران، خوداث. دـناختصاص داد

از % ۴۳دي اجتماعي، جسماني و هيجاني ـو خوداثرمن% ۴۱اجتماعي و جسماني 
  . کنندبيني ميواريانس طرد همساالن را پيش

  تحلیل رگرسیون متغیر طرد همساالن براساس جنسیت) 4( يجدول شماره
  ضریب تعیین b  t sig  بینتغییر پیش  مدل    

  جنسيت

  زن

  ۵۲/۰ ۰۰۰/۰ - ۵۴/۱۱ -۵۵/۱  خوداثرمندي اجتماعي  ۱
  خوداثرمندي اجتماعي  ۲

  خوداثرمندي جسماني
۲۹/۱-  
۲۱/۰-  

۴۶/۸ -  
۲۴/۳-  

۰۰۰/۰  
۰۰۲/۰  ۵۵/۰  

  خوداثرمندي اجتماعي  ۳
  خوداثرمندي جسماني
  خوداثرمندي هيجاني

۳۸/۱-  
۲۵/۰-  

۳۳/۰  

۴۳/۶ -
۶۹/۲ -  

۲۵/۲  

۰۰۰/۰  
۰۰۰/۰  
۰۲۶/۰  

۵۷/۰  

  مرد

  ۳۶/۰  ۰۰۰/۰  -۴۲/۹  -۲۸/۱  خوداثرمندي اجتماعي  ۱
  خوداثرمندي اجتماعي  ۲

  خوداثرمندي جسماني
۰۲/۱-  

۲۶۷/۰-  
۰۰۱/۷ -  
۸۶/۳ -  

۰۰۰/۰  
۰۰۰/۰  ۴۱/۰  

  خوداثرمندي اجتماعي  ۳
  خوداثرمندي جسماني
  خوداثرمندي هيجاني

۹۳/۰-  
۲۳/۰-  

۲۸۴/۰ -  

۱۲/۶ -  
۳۴/۳-  
۱۶/۲ -  

۰۰۰/۰  
۰۰۰/۰  
۰۳۲/۰  

۴۳/۰  
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ميان طرد همساالن  يبه همين ترتيب براي بررسي سوال سوم و با اين فرض که رابطه
و چهار بعد خودکارآمدي در اوايل و اواخر نوجواني متفاوت است، از دو تحليل 

و اواخر ) سال ۱۶سال و  ۱۶زير (رگرسيون چندمتغيري جداگانه در اوايل نوجواني 
مقطع تحصيلي مختلف نيز  همچنين براي چهار. ستفاده شدا) سال ۱۸و  ۱۷(نوجواني 

در اوايل نوجواني  ۵با توجه به جدول . از تحليل رگرسيون جداگانه استفاده کرديم
از واريانس % ۵۴و خوداثرمندي اجتماعي و جسماني با هم % ۴۷خوداثرمندي اجتماعي 
و % ۴۱ثرمندي اجتماعي اما در اواخر نوجواني خودا. کندبيني ميطرد همساالن را پيش

از واريانس طرد همساالن % ۴۵خوداثرمندي اجتماعي به همراه خوداثرمندي جسماني 
  . کندبيني ميرا پيش

  ي نوجوانیتحلیل رگرسیون متغیر طرد همساالن براساس دوره) 5( يجدول شماره

  ضریب تعیین B t sig  بینمتغیر پیش  مدل  

اوايل نوجواني 
)۱۶ ≤ age(  

ثرمندي خودا  ۱
  اجتماعي

۴۴/۱-  ۶۶/۱۰- ۰۰۰/۰ ۴۷/۰  

۲  

خوداثرمندي 
  اجتماعي

خوداثرمندي 
  جسماني

۱۱/۱-  
۲۸/۰-  

۵۱/۷-  
۳۱/۴-  

۰۰۰/۰  
۰۰۰/۰  

۵۴/۰  

  اواخر نوجواني
)۱۶ age>(  

خوداثرمندي   ۱
  اجتماعي

۳۸/۱-  ۳۷/۱۰ -  ۰۰۰/۰  ۴۱/۰  

۲  

خوداثرمندي 
  اجتماعي

خوداثرمندي 
  جسماني

۱۵/۱-  
۲۱/۰-  

۸۸/۷-  
۲/۳ -  

۰۰۰/۰  
۰۰۲/۰  

۴۵/۰  
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  تحلیل رگرسیون متغیر طرد همساالن براساس مقاطع تحصیلی) 6( يجدول شماره
  ضریب تعیین B t Sig  بینمتغیر پیش  مدل  

  اول دبيرستان
  ۴۱/۰ ۰۰۰/۰  - ۹۵/۶ -۴۳/۱  خوداثرمندي اجتماعي  ۱

  خوداثرمندي اجتماعي  ۲
  خوداثرمندي جسماني

۹۷/۰-  
۴۲/۰-  

۷۲/۴-  
۷۱/۴-  

۰۰۰/۰  
۰۰۰/۰  ۵۶/۰  

  ۵۶/۰  ۰۰۰/۰  -۵۴/۹  - ۳۶/۱  خوداثرمندي اجتماعي  ۱  دوم دبيرستان

  سوم دبيرستان
  ۴۹/۰  ۰۰۰/۰  -۳۷/۸  -۷۹/۱  خوداثرمندي اجتماعي  ۱

  خوداثرمندي اجتماعي  ۲
  خوداثرمندي جسماني

۵۲/۱-  
۲۵/۰-  

۴۸/۶ -  
۳۹/۲-  

۰۰۰/۰  
۰۱۹/۰  ۵۳/۰  

  دانشگاهيپيش
  ۳۴/۰  ۰۰۰/۰  -۷۹/۵  -۱۴/۱  خوداثرمندي اجتماعي  ۱

  خوداثرمندي اجتماعي  ۲
  جنسيت

۰۸/۱-  
۰۹/۵  

۶۳/۵ -  
۳۹/۲  

۰۰۰/۰  
۰۲۰/۰  ۴۰/۰  

دهد که در مقطع تحصيلي اول دبيرستان خوداثرمندي اجتماعي نشان مي ۶جدول 
از واريانس طرد همساالن را % ۵۶و خوداثرمندي اجتماعي و جسماني با هم % ۴۱

م دبيرستان خوداثرمندي اجتماعي به در حالي که در مقطع دو. کندبيني ميپيش
و در مقطع سوم دبيرستان . کندبيني مياز واريانس طرد همساالن را پيش% ۵۶تنهايي 

  .کنداز واريانس طرد همساالن را پيش بيني مي% ۵۳خوداثرمندي اجتماعي و جسماني 
 از واريانس طرد همساالن% ۳۴دانشگاهي خوداثرمندي اجتماعي تنها در مقطع پيش

از اين % ۴۰در اين مقطع جنسيت همراه با خوداثرمندي اجتماعي . کندبيني ميرا پيش
خوداثرمندي  نمايد و در آخر براي بررسي سوال آخر ـ کدام بعدبيني ميواريانس را پيش

تري براي طرد همساالن در دختران و پسران در اوايل و اواخر قوي یکنندهبينيپيش
 ۷گونه که در جدول همان. تحليل رگرسيون جداگانه استفاده شد ۴نوجواني است؟ ـ از 

در اوايل نوجواني هم در دختران و هم در پسران، خوداثرمندي . شودمشاهده مي
طرد همساالن است اما در اواخر  يکنندهبينياجتماعي، جسماني و هيجاني پيش

- و جسماني پيش نوجواني هم در دختران و هم در پسران فقط خوداثرمندي اجتماعي
  . طرد همساالن است يکنندهبيني
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  تحلیل رگرسیون متغیر طرد همساالن براساس جنسیت و دوره نوجوانی) 7( يجدول شماره
  تعیینضریب B t Sig  بینمتغیر پیش  مدل    

  زن

اوايل 
  نوجواني

  ۵۱/۰ ۰۰۰/۰ - ۸/۸ -۴۹/۱  خوداثرمندي اجتماعي  ۱

  خوداثرمندي اجتماعي  ۲
  ي جسمانيخوداثرمند

۱۸/۱-  
۲۴/۰-  

۵۲/۵-  
۵/۲ -  

۰۰۰/۰  
۰۱۵/۰  ۵۵/۰  

۳  
  خوداثرمندي اجتماعي
  خوداثرمندي جسماني
  خوداثرمندي هيجاني

۲۹/۱-  
۲۸/۰-  
۵۶/۰  

۲۵/۶ -  
۰۵/۳-  

۷۶/۲  

۰۰۰/۰  
۰۰۳/۰  
۰۰۸/۰  

۵۹/۰  

اواخر 
  نوجواني

  ۵۲/۰  ۰۰۰/۰  -۰۴/۸  - ۶۳/۱  خوداثرمندي اجتماعي  ۱

  خوداثرمندي اجتماعي  ۲
  مندي جسمانيخوداثر

۴/۱ -  
۲۱/۰-  

۲۲/۶ -  
۱۶/۲ -  

۰۰۰/۰  
۰۳۵/۰  ۵۶/۰  

  مرد

اوايل 
  نوجواني

  ۴۰/۰  ۰۰۰/۰  -۴۶/۶  -۳۴/۱  خوداثرمندي اجتماعي  ۱

  خوداثرمندي اجتماعي  ۲
  خوداثرمندي جسماني

۰۲/۱-  
۳۵/۰-  

۹۱/۴-  
۷۹/۳-  

۰۰۰/۰  
۰۰۰/۰  ۵۲/۰  

۳  
  خوداثرمندي اجتماعي
  خوداثرمندي جسماني

  يخوداثرمندي هيجان

۹۳/۰-  
۲۸/۰-  
۳۸/۰-  

۵۲/۴-  
۳ -  
۱۶/۲ -  

۰۰۰/۰  
۰۰۴/۰  
۰۳۴/۰  

۵۵/۰  

  اواخر
  نوجواني

  ۳۴/۰  ۰۰۰/۰  -۰۳/۷  -۲۱/۱  خوداثرمندي اجتماعي  ۱

  خوداثرمندي اجتماعي  ۲
  خوداثرمندي جسماني

۰۲/۱-  
۲۰/۰-  

۳۴/۵-  
۱۹/۲-  

۰۰۰/۰  
۰۳۱/۰  ۳۸/۰  

  گیري بحث و نتیجه
توجه به اهميت نقش همساالن در رشد تر ذکر گرديده و با همان گونه که پيش

اي از نوجوان، اين پژوهش به بررسي اين سوال پرداخته است که چه حيطه
تري بين قويپيش) خوداثرمندي اجتماعي، تحصيلي، جسماني، هيجاني(خوداثرمندي 

ها نيز ذکر گرديده، همچنانکه در بخش يافته. براي طرد همساالن در نوجواني است
جتماعي و سپس خوداثرمندي جسماني نسبت به دو حيطه ديگر خوداثرمندي ا

برطبق نظر بندورا، نوجواناني که خوداثرمندي . تر بودندبين قويخوداثرمندي پيش
ترند، اين نوجوانان به واسطه اجتماعي باالتري دارند در ايجاد روابط اجتماعي موفق
ماعي، موجب جذب همساالن خوداثرمندي اجتماعي باال و از طريق رفتارهاي مثبت اجت
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) ۱۹۹۶بندورا و همکاران، (کنند گردند و حمايت اجتماعي بيشتري کسب ميخود مي
هاي جسماني و ارزيابي مثبت از همچنين از آنجا که در دوره نوجواني داشتن مهارت

يابد، خوداثرمندي جسماني هاي جسماني براي جذب همساالن اهميت بسيار ميويژگي
  . بين قوي براي جذب همساالن يا طرد آنان باشدتواند پيشمي

پتريدز، (و تحقيقات ديگر ) ۱۹۹۶بندورا و همکاران، (هاي بندورا رغم يافتهعلي
  . خوداثرمندي تحصيلي و هيجاني با طرد همساالن رابطه معناداري نداشت) ۲۰۰۶

اداري هنگامي که دو جنس جداگانه بررسي شد، خوداثرمندي هيجاني نيز رابطه معن
 يجالب اينکه در دختران، خوداثرمندي هيجاني رابطه ينکته. با طرد همساالن يافت

يعني هرچه خوداثرمندي هيجاني باال ) Bضريب مثبت (مستقيم با طرد همساالن دارد 
در حالي که در پسران اين رابطه مثل ديگر . باشد طرد همساالن نيز بيشتر خواهد بود

تواند نشان اين يافته مي). Bضريب منفي (مندي، معکوس بود هاي معنادار خوداثرحيطه
  . هاي متفاوتي برخوردار استدهد که طرد همساالن در دختران و پسران از ويژگي

پسران بيشتر . به عالوه ميزان طرد همساالن نيز در دختران و پسران متفاوت است
هاي ديگر نيز همخوان پژوهشهاي اين يافته با يافته. گيرندمورد طرد همساالن قرار مي

  ). ۱۹۸۵، ۱کيمل. (است
هاي جالبي ها را در مقاطع تحصيلي مختلف بررسي کرديم نيز تفاوتزماني که داده

يرستان تنها خوداثرمندي اجتماعي است که ـاي که در سال دوم دببه گونه. آشکار شد
عالوه بر  اي معنادار دارد و در مقطع پيش دانشگاهيبا طرد همساالن رابطه

در اين دو مقطع، . کندبيني ميخوداثرمندي اجتماعي جنس نيز طرد همساالن را پيش
همچنين . باشدبين معناداري براي طرد همساالن نميديگر خوداثرمندي جسماني پيش

  آشکار شد که در اوايل نوجوانـي، هم در دختران و هم در پسران عالوه برخوداثرمنـدي
  

  

1- Kimmel 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  
 
  ...خوداثرمندی و طرد همساالن يرابطه يبررس   |
    ن و مريم غالمرضاييکارينه طهماسيا دکتر   |

  

 

 
 

  

کند، ليکن بيني مياعي و جسماني، خوداثرمندي هيجاني نيز طرد همساالن را پيشاجتم
  . ي معنادار ندارددر اواخر نوجواني خوداثرمندي هيجاني ديگر با طرد همساالن رابطه

بيني طرد همساالن توان اين گونه نتيجه گرفت که پيشها، ميبا توجه به اين يافته
هاي س و در مقاطع تحصيلي مختلف در نوجواني ويژگياز طريق خوداثرمندي در دو جن

با اين وجود در همه موارد، در . کندمتفاوتي دارد ومسيرهاي مختلفي را طي مي
بيني کننده طرد همساالن است و نوجوانان خوداثرمندي اجتماعي به طور ثابت پيش

ر، ادراک فرد به بيان ديگ. خوداثرمندي تحصيلي تأثيري در ميزان طرد همساالن ندارد
تواند ميزان طرد همساالن اش در يادگيري و رسيدن به موفقيت تحصيلي نمياز توانايي

ها، در مقطع تحصيلي اول دبيرستان، به عالوه با توجه به يافته. بيني کندرا پيش
بيني س طرد همساالن را پيشـاز واريان% ۵۶) سمانيـاجتماعي و ج(ندي ـخوداثرم

از واريانس % ۳۴تنها ) اجتماعي(دانشگاهي خوداثرمندي طع پيشکند، اما در مقمي
اگرچه اين تفاوت در تحقيق حاضر معنادار نيست، . نمايدبيني ميطرد همساالن را پيش

رساند که درکودکي و در اوايل نوجواني خوداثرمندي ليکن اين فرض را به ذهن مي
رويم، مسايل بزرگسالي پيش ميتري با طرد همساالن دارد و هرچه به سمت رابطه قوي

  . شودمطرح مي) مثل جنسيت(ديگري در رابطه با همساالن 
تواند تلويحاتي توان نتيجه علّي گرفت، اما اين تحقيق ميچه از اين پژوهش نمي اگر

بخصوص، باال . هاي اجتماعي داشته باشددر زمينه افزايش سازگاري نوجوانان در محيط
ارتباط با  يعي و جسماني در نوجواناني که مشکالتي در زمينهبردن خوداثرمندي اجتما

درماني داشته باشد، از ايجاد مشکالت  ینهـتواند زميهمساالن دارند، عالوه براينکه مي
گيري تواند پيشمصرف مواد نيز ميبعدي نوجوانان، مانند افسردگي، ترک تحصيل يا سوء

  . کند
  

  ۲۴/۱۲/۸۷  :له مقا یی اوليهتاريخ دريافت نسخه
  ۱۳/۰۲/۸۸  : نهايي مقاله یتاريخ دريافت نسخه
  ۳۱/۰۴/۸۸  :تاريخ پذيرش مقاله
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