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Abstract
Introduction: Bullying at school is an interpersonal type of violence
which could have serious short-term and long-term consequences for
both the bullying and the victimized students. The present study aimed
to cluster the bullying and victimized students based on their social
competence and social preference.
Materials and Methods: This study was descriptive and exploratory
Clustering. 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 and
Smart and Sanson Social Competence Questionnaire, The Warden and
Mackinnon Social Behavior Questionnaire (SBQ), and Sociogram.
Findings: The data were clustered using hierarchical method, showing
four distinct clusters of students. The statistical and empirical validity of the
data were confirmed: social preferred (35.99%), bullying (20.77%), social
competent (26.81%), and victimized (16.42%). In addition, comparison of
the clusters by considering gender, practical prosocial behavior, relational
prosocial behavior, overt antisocial behavior, relational antisocial behavior,
victimization showed that our clustering was sufficiently valid. The findings
indicate that the bullying and victimized students have different behavior
profiles with different characteristics.
Conclusion: Cluster analysis could help identify these profiles and thereby
be used as a basis for designing and taking necessary measures regarding the
prevention and intervention of the bullying behavior and its consequences.
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Extended Abstract
Introduction

Bullying at school is a type of interpersonal
violence which could have serious short-term and
long-term consequences for the bullying and
victimized students (3). It is absolutely crucial to
examine the causes and effects of this behavior for
developing preventive programs (4). The bullying
behavior has several forms such as physical and
verbal abuse, social isolation, and deprivation (6).
Previous research has shown that biological,
social, and psychological factors could
considerably affect the behaviors of the bullying
and victimized individuals. The bullying behavior
is associated with low perceived social
competence (11), rejection by peers (12), lack of
emotional empathy (13), and lack of essential
skills for positive interaction with others (14).
Protective and risk factors are affected by
different factors relating to society, school, family,
and individual characteristics (15). For example,
being accepted or liked and having friends are
good buffers against being victimized. The
victimizing and bullying behavior is related to
social competence, i.e., the capacity for developing
positive interactions with others for achieving
one’s goals without harming other people (19). It
is also connected with social preference, i.e.
students’ popularity among their classmates,
which can determine their social status (21).
Popular children could be protected from
victimization since the bullying children could
face potential social sanctions in their peer groups
if they harm these children.
All in all, it is highly important to identify key
factors relating to the bullying behavior. Wellbeing programs should improve social
acceptance and ensure a desirable status for
children. Therefore, clustering the bullying and
victimized students based on social competence
and social acceptance could facilitate the
development and implementation of preventive
educational programs and suitable therapeutic
interventions to reduce this behavior. Therefore,
the present study aimed to shed light on students’
bullying and victimization behaviors by clustering
them based on social competence and social
preference.

Materials and Methods
This study was descriptive with a clustering
analysis design. The statistical population
2

included all first-round high school students
(N=11910) in Kashan (Iran). A total of 414
students were randomly selected through multistage sampling. The research instruments
included Illinois’ Bullying Scale, Smart and
Sanson’s Social Competence Questionnaire,
Warden and Mackinnon’s Social Behavior
Questionnaire, and Sociogram. The bullying
behavior, fighting and victimization by peers,
social competence, and social preference were
entered in the cluster analysis with a hierarchical
model. In addition, the relational antisocial
behavior, overt antisocial behavior, and the victim
behavior were used as validity criteria. Chi-square
and Multiple Analysis of Variance (MANOVA)
tests were used to analyze the data.

Findings

The hierarchical cluster analysis resulted in four
distinct clusters: popular (n=149; 35.99%),
bullying (n=86; 20.77%), socially competent
(n=111; 26.81%), and victimized (n=68; 16.42%).
MANOVA was used to compare different
variables, namely, social competence and social
preference as well as bullying behavior, fighting,
and victimization by peers. The results indicated
that Wilks Lambda was significant (λ=.137, F(1121,
18)=78.97, p< .01). The mean differences of the
clusters in all five variables were significant: social
preference (F=59.68, p< .01), social competence
(F=70.58, p< .01), bullying behavior (F=141.2, p<
.01), victimization by peers (F=85.41, p< .01), and
fighting (F=90.93, p< .05).
To examine the validity of the extracted clusters,
we investigated the relationship between
clustering and different variables including
gender and relational prosocial, practical
prosocial, relational antisocial, overt antisocial,
and victim behaviors. The results of Chi square
test relating to gender showed a significant
relationship between gender and membership in
clusters (χ2=25.95, df=3, p<.01). Considering the
MANOVA results for overt antisocial behavior
(F=42.91, p<.01), relational antisocial behavior
(F=19.38, p<.01), practical prosocial behavior
(F=9.87, p<.01), relational prosocial behavior
(F=2.11, p<.01), and victim behavior (F=16.33,
p<.01), there was a significant difference between
all four clusters. In addition, with respect to η2
coefficients, the four clusters could explain 10, 23,
12, 6, and 2% of the variances in victim behavior,
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overt antisocial behavior, relational antisocial
behavior, practical prosocial behavior, and
relational prosocial behavior, respectively.
Therefore, the differences between the clusters in
terms of the five aforementioned variables
indicated the sufficient validity of the extracted
clusters.

Discussion

The present study aimed to identify bullying and
victimized groups based on social competence
and social preference. Clustering the data via
hierarchical cluster analysis indicated four
distinct clusters.
The first cluster, called popular people, includes
individuals with the highest level of social
preference, above-average social competence,
slight fighting, and below-average victimization.
This finding could be justified by considering the
effects of two types of social competence, namely,
peer acceptance and perceived popularity.
Socially accepted individuals do not need social
self-expression; thus, their behavior repertoire
does not include aggressive or controlling
behaviors (33). Perceived popularity observed in
this cluster, as the second type of social
competence, refers to personal abilities for
interpersonal impression in order to reach goals
in social situations. Victimization is below the
average in this cluster since both types of social
competence act as protective factors against
victimization.
The second cluster represents bullying
individuals with a high level of fighting, less
acceptance by their peers, and lower social
competence, which is in line with previous studies
(21, 38, 39). This finding could be justified by
considering the fact that bullying students are
rejected by their peers especially because they fail
to dsiplay social behaviors (40), which is
consistent with Zych et al. (20) indicating that
students with aggressive behaviors had lower
social competence than normal students.
Aggressive children have lower social acceptance
since they have lower social cognitive potentials
as compared to their non-aggressive peers.
Aggressive children might impulsively display
their emotions in inappropriate situations.
The third cluster includes socially competent
individuals. These people have higher social
competence, are more accepted among their
peers, are less victimized, and display fewer
fighting and bullying behaviors. In addition, their

social behavior, deep understanding of
interpersonal behaviors, and respecting other
people’s emotions enable them to be empathetic
and supportive in their interactions, which result
in their acceptance by others (33). Additionally,
their social competence is a strong protective
factor against victimization. In contrast, low levels
of social competence seriously affect individuals’
ability to make friends as a protective factor
against the bullying behavior (51).
The fourth cluster includes victimized children
with lower social status among their peers. These
children display fewer bullying and fighting
behaviors. In fact, students rejected by their peers
were exposed to victimization (52). Low social
acceptance along with low social support make
the individual more prone to be victimized.
Bullying children might consider these children as
an easy goal since the victims have significantly
lower defensive potentials.

Conclusion
The findings of the present study could be used to
design and implement interventions for
preventing the occurrence of bullying behaviors
with respect to social competence, social
acceptance, and rejection. In addition, validity
indicators could distinguish among the four
clusters. The clustering proposed in this study is
in line with previous theoretical and empirical
studies, which confirms its high validity. This
study had some limitations such as the students’
age range as well as geographical and cultural
background. Therefore, care should be taken in
generalizing the findings.
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تاریخ دریافت1399/5/23 :

چکیده

تاریخ داوری1399/9/23 :

مقدمه و هدف :قلدری در مدرسه نوعی خشونت میان فردی است که میتواند پیامدهای کوتاهمدت و بلندمدت نامطلوبی
به دنبال داشته باشد .هدف پژوهش حاضر ،خوشهبندی دانشآموزان قلدر و قربانی بر اساس شايستگی اجتماعی و ترجیح
اجتماعی بود.
مواد و روشها :پژوهش حاضر از نوع توصیفی با طرح خوشهبندی اکتشافی بود .جامعه آماری اين پژوهش ،نوجوانان
 13تا  15ساله شهر کاشان بودند که از بین آنها نمونهای به حجم  414نفر ( 202دختر و  212پسر) به روش نمونهگیری
خوشهای انتخاب شده و به پرسشنامه شايستگی اجتماعی اسمارت و سان سون ( ،)2003مقیاس رفتار اجتماعی واردن و
همکاران ( ،)2003پرسشنامه قلدری ايلی نويز ( )2001و آزمون گروه سنجی پاسخ دادند.
یافتهها :خوشهبندی دادهها به روش سلسله مراتبی حاکی از وجود چهار خوشه مجزا از دانشآموزان بود که روايی آماری
و تجربی آنها مورد تأيید قرار گرفت :محبوب ( 35/99درصد) ،قلدر ( 20/77درصد) ،شايسته اجتماعی ( 26/81درصد)،
قربانی ( 16/42درصد) .همچنین مقايسه خوشهها در متغیرهای جنسیت ،رفتار اجتماعی عملی و ارتباطی ،رفتار ضداجتماعی
آشکار و رابطهای و رفتار قربانی نشان داد که خوشهبندی انجام شده از اعتبار کافی برخوردار است.
بحث و نتیجهگیری :نتايج اين پژوهش نشان داد افراد قلدر و قربانی دارای نیمرخ رفتاری متفاوت با ويژگیهای
مختلفی هستند و تحلیل خوشهای میتواند منجر به شناسايی اين نیمرخها شده و مبنای طراحی و اجرای تمهیدات
پیشگیری و درمانی الزم درباره پديده آزار و اذيت و پیامدهای آن را فراهم نمايد.

تاریخ پذیرش1399/11/11 :
از دستگاه خود برای اسکن و خواندن
مقاله به صورت آنالين استفاده کنید

واژههای کلیدی:
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ترجیح اجتماعی ،رفتار اجتماعی
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خوشهبندی رفتار قلدری دانشآموزان نوجوان بر پایه شایستگی اجتماعی و ترجیح اجتماعی

مقدمه
نوجوانان زمان زيادی را باهم میگذرانند و بافت و زمینه ارتباطی با
همساالن بهطور روزافزونی در زندگی اجتماعیشان اهمیت میيابد(.)1
در اين بافت ،نوجوانان قلدری را بهعنوان منفیترين تجربهای که
میتواند در مدرسه رخ دهد برمیشمارند( .)2قلدری در مدرسه نوعی
خشونت میان فردی است که میتواند عواقب کوتاهمدت و بلندمدت
نامطلوبی برای افراد قلدر و قربانیان آنها در پی داشته باشد( .)3بررسی
علت و تأثیرات قلدری در مدارس و شناسايی راههايی برای جلوگیری
از وقوع اين اتفاق در مدارس از اهمیت ويژهای برخوردار است(.)4
در تعريف قلدری بهتازگی توافقی شکلگرفته است که شامل سه هسته
اصلی است -1 :رفتارهای تهاجمی عمدی هستند-2 ،معموالً تکرار
میشوند و -3معموالً در شرايط عدم توازن قدرت رخ میدهند (.)5
بهعالوه ،قلدری میتواند در شکلهای مختلف مانند جسمی ،توهین
کالمی ،تنهايی اجتماعی و محرومیت رخ دهد ( .)6عدم توازن قدرت
میتواند از نابرابری قدرت فیزيکی ،موقعیت اجتماعی يا اندازه گروهی
مشتق شود .قدرت میتواند از طريق شناخت نقطهضعف شخصی (مثل
ظاهر ،مشکالت يادگیری ،وضعیت خانوادگی ،ويژگیهای شخصی) و
سوءاستفاده از اين شناختها به فرد آسیب برساند( .)7آمار اياالتمتحده
آمريکا در سال  2013حاکی از آن است که  22درصد از دانشآموزان
در طول سال تحصیلی در مدرسه مورد آزار و اذيت قرارگرفتهاند که
نسبت به سال  2011به میزان  6درصد کاهشيافته است ( .)8همچنین،
نتايج بررسی حسینی و احمدرش ( )9در مدارس متوسطه شهر يزد نشان
داد که زورگويی در مدارس رايج است؛ بهگونهای که زورگويی در بین
دانشآموزان  17/1درصد و میزان قربانی شدن  25/3درصد بود.
بر اساس مطالعات پیشین ،عوامل متعددی در رفتار قلدری و قربانی
نقش دارند .رفتار قلدری متأثر از عوامل گوناگونی مانند عوامل زيستی،
خانوادگی ،شخصیتی ،اجتماعی و روانی است ( .)10قلدری با ادراک
پايین از شايستگی اجتماعی ( ،)11طرد شدن از جانب همساالن و عدم
پذيرش همساالن( ،)12سطح پايین رفتارهای جامعهپسند( ،)11فقدان
همدردی عاطفی ( ،)13عدم مهارتهای شناختی الزم برای برقراری
ارتباط مثبت با ديگران ( )14ارتباط دارد .همچنین تأثیر رفتارهای ايذايی
و آزارگرانه در مدرسه بر روی دانشآموزان بهوسیله عوامل خطرزا و
محافظتی که در سطح فردی و زمینهای عمل میکنند ،تعیین میشود.
اين عوامل محافظتی و خطرزا که با پیامدهای رشدی فرد قربانی رابطه
دارد تحت تأثیر متغیرهای اجتماعی ،مدرسه ،خانواده و ويژگیهای
فردی است ( .)15به عالوه ،پذيرفته شدن ،دوست داشته شدن يا داشتن
دوستان سپرهايی در برابر قربانی شدن هستند ( .)16در سطح عاطفی،
قربانیان بهعنوان کسانی توصیف میشوند که در بیان حاالت ،احساسات
و ادارک مشکلدارند ( .)11آنها دوستان کمتر ،اعتمادبهنفس پايینتر
و عزتنفس کمتری در مقايسه با ساير کودکان دارند ( .)17قربانیان
فاقد مهارتهای اجتماعی قابلقبول هستند و در حل مشکالت
اجتماعی ناتوان و دارای محیطهای منفی اجتماعی ،خانوادگی و
مدرسهای بوده و همکالسیهايشان آنان را طرد کرده و يا از آنها کناره
میگیرند (.)18
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از سوی ديگر ،بر اساس چهارچوب نظری و تعاريف موجود در پیشینه
پژوهش ،رفتار قلدری و قربانی با شايستگی اجتماعی در ارتباط است.
شايستگی اجتماعی ظرفیت توسعه تعامالت مثبت با ديگران برای
رسیدن به اهداف خود بدون آسیب رساندن به ديگران هست (.)19
میتوان تصور کرد که احتماالً شايستگی اجتماعی و عاطفی پايین يک
عامل خطر برای قلدری است ( .)20عالوه بر اين ،برای فهم رفتار افراد
در موقعیتهای قلدری عالوه بر ويژگیهای شخصی ،جايگاه و موقعیت
افراد در بافت ارتباطی گستردهتر بايد در نظر گرفته شود .ترجیح
اجتماعی که تعیینکننده جايگاه اجتماعی است به دوست داشته شدن
دانشآموزان بهوسیله همکالسیهايشان اشاره دارد ( .)21همسو بودن
و پذيرش توسط همساالن يک شاخص بسیار مهم از روابط بین فردی
رضايتبخش است ( .)22نتايج پژوهش نشان میدهد که ترجیح
اجتماعی بهطور منفی با قلدری رابطه دارد( .)23 ,21به عالوه پذيرش
و طرد همساالن ،وضعیت اجتماعی فرد در گروه همساالن را متصور
میشود و با کیفیت تعامالت بین فردی نظیر قربانی شدن درهمآمیخته
است ( .)24کودکان بسیار دوستداشتنی ممکن است از قربانی شدن
محافظت شوند زيرا قلدرها با خطر تحريمهای اجتماعی احتمالی در
گروه همساالنشان زمانی که به اين کودکان آسیب میرسانند مواجه
میشوند (.)25
درواقع ،گسترش رفتارهای قلدری و قربانی شدن را میتوان با شروع
برنامههای پیشگیرانه در دوران کودکی و آموزش رفتارهای اجتماعی و
بهبود شايستگیها اجتماعی کاهش داد چراکه عوامل سببساز
رفتارهای قلدری و قربانی شدن در کودکان ،ترکیبی از موردپذيرش قرار
نگرفتن ،فقدان مهارت و رفتار اجتماعی مناسب و نداشتن شايستگی
اجتماعی است .در مجموع ،پی بردن به عوامل مؤثر و مرتبط با رفتارهای
آزار و اذيت از اهمیت زيادی برخوردار است ،زيرا برنامههای پیشرفت و
سالمت روانی نوجوانان مستلزم بهبود شايستگی اجتماعی و کاهش
رفتارهای آزار و اذيت و به دست آوردن جايگاه اجتماعی مطلوب برای
نوجوانان است؛ بنابراين به نظر میرسد خوشهبندی دانشآموزان قلدر و
قربانی بر اساس شايستگی اجتماعی و ترجیح اجتماعی میتواند زمینه
الزم برای تدوين و اجرای برنامه آموزشی پیشگیرانه و مداخلههای
درمانی مناسب برای کاستن از پديدههای قلدری و قربانی در
دانشآموزان که پیامدهای روانی و اجتماعی نامطلوب پايداری را به
همراه دارد ،فراهم آورد .بااينوجود ،تاکنون در ايران پژوهشی که به
خوشهبندی دانشآموزان قلدر و قربانی بر اساس شايستگی اجتماعی و
ترجیح اجتماعی پرداخته باشد انجام نشده و در اين زمینه خالء پژوهشی
وجود دارد .ازاينرو ،پژوهش حاضر درصدد آن است تا با خوشهبندی
دانشآموزان دارای رفتارهای قلدری و قربانی بر اساس شايستگی
اجتماعی و ترجیح اجتماعی به درک بهتر ويژگیهای رفتاری آنها
کمک کند.

مواد و روشها
پژوهش حاضر از نوع توصیفی با طرح خوشهبندی است .جامعه آماری
اين پژوهش را دانشآموزان مقطع متوسطه اول شهرستان کاشان
( 11910نفر) تشکیل میدادند .بر اساس جدول کرجسی و مورگان تعداد
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 373نفر بهعنوان حجم نمونة موردنیاز تعیین گرديد .با توجه به ريزش
احتمالی و با هدف افزايش توان آماری ،پرسشنامهها در اختیار  420نفر
از دانشآموزان قرار گرفت که پس از حذف پرسشنامههای معیوب تعداد
 414پرسشنامه باقیمانده و مورد تجزيهوتحلیل قرار گرفت .روش
نمونهگیری در اين پژوهش از نوع خوشهای چندمرحلهای بود .بدين
گونه که ابتدا بر اساس اطالعات اخذشده از امور آموزش متوسطه
شهرستان کاشان از بین مدارس مقطع متوسطه اول شهرستان  4مدرسه
دخترانه و  4مدرسه پسرانه انتخاب و از اين مدارس  14کالس (7
کالس پسرانه و  7کالس دخترانه) انتخاب شدند که همگی به صورت
تصادفی انجام گرديد .بهمنظور تحلیل آماری دادهها و انجام تحلیل
خوشهای از روش خوشهبندی مدل سلسله مراتبی استفاده شد و
متغیرهای قلدری ،قربانی ،زدوخورد ،شايستگی اجتماعی و ترجیح
اجتماعی وارد تحلیل خوشهبندی شدند و متغیر رفتار اجتماعی ارتباطی
و عملی و رفتار ضد اجتماعی آشکار و رابطهای و قربانی به عنوان
شاخص اعتبار در نظر گرفته شدند .همچنین برای انجام تحلیلهای
مربوط به اعتبار خوشهبندی از آزمون کای اسکوئر و تحلیل واريانس
چندمتغیره ( )MANOVAاز طريق نرمافزار  SPSSاستفاده شد.
پرسشنامه قلدری ايلی نويز توسط ايلی نويز در سال  2001طراحیشده
و دارای  18گويه در مقیاس لیکرت پنجدرجهای (هرگز تا همیشه) است
و سه مؤلفه قلدری ،زدوخورد و قربانی را میسنجد .مؤلفه قلدری که 9
گويه از مقیاس را تشکیل میدهد به آزار و اذيت ديگران ،اسم گذاشتن
روی ديگران ،انزوای اجتماعی و شايعهپراکنی اشاره دارد .مؤلفه قربانی
دارای  4گويه است و رفتارهای انفعالی دانشآموزان در برابر قلدرها را
موردسنجش قرار میدهد .همچنین ،در مؤلفه زدوخورد که بهوسیله 5
گويه از گويههای مقیاس مورد ارزيابی و سنجش قرار میگیرد از
دانشآموزان خواسته میشود تا مشخص کنند که طی سی روز گذشته
در کداميک از رفتارهای متخاصمانه درگیر شدهاند ( .)26بهمنظور
بررسی پايايی مقیاس مذکور از روش آلفای کرونباخ استفاده کردند که
اين ضريب برای زيرمقیاسهای قلدری ،زدوخورد و قربانی به ترتیب
 0/79 ،0/87و  0/70بود .در پژوهش چالمه ( )27ضرايب آلفای کرونباخ
برای کل مقیاس و مؤلفههای آن بین  0/62تا  0/90نوسان داشت .در
پژوهش حاضر ضريب آلفای کرونباخ برای زير مؤلفههای قلدری ،0/75
زدوخورد  0/75و قربانی  0/76به دست آمد.
پرسشنامه شايستگی اجتماعی را اسمارت و سانسون در سال 2003
تهیه نمودهاند و دارای هفده سؤال است که در طیف  5درجهای لیکرتی
از (هرگز تا همیشه) نمرهگذاری میشود .پرسشنامه مذکور دارای پنج
زير مقیاس جرأتورزی ،همکاری ،همدلی ،مسئولیتپذيری و
خودکنترلی است .در اين پرسشنامه از مجموع  17سؤال؛  4مورد مربوط
به مقیاس جرأتورزی 3 ،مورد مقیاس همکاری 4 ،مورد مقیاس
همدلی 3 ،مورد مقیاس مسئولیتپذيری و  3مورد مقیاس خودکنترلی
است .ضريب پايايی اين پرسشنامه در دامنه  0/60تا  0/78است که از
پايايی رضايتبخش پرسشنامه حکايت دارد ( .)28ضريب پايايی اين
پرسشنامه بر اساس آلفای کرانباخ در پژوهش کیانی در تمامی مقیاسها
 0/78بوده است که اين امر بیانگر همسانی درونی خوب پرسشنامه
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است .همچنین مقدار آلفای کرونباخ اين پرسشنامه در پژوهش حاضر،
 0/80بود.
مقیاس رفتار اجتماعی کودک توسط واردن و مکینون ( )29طراحی شده
است .اين مقیاس دارای  24سؤال بوده که پنج عامل رفتار اجتماعی
ارتباطی ،رفتار اجتماعی عملی ،رفتار ضداجتماعی آشکار ،رفتار
ضداجتماعی رابطهای و قربانی را اندازهگیری میکند .هريک از اين پنج
مؤلفه توسط  4گويه مورد سنجش قرار میگیرند .گفتنی است که 4
سؤال نیز بهعنوان سؤاالت سرگرمی در اين پرسشنامه قرار دارند که
مورد نمره دهی و محاسبه قرار نمیگیرند .اين پرسشنامه بر روی يک
طیف لیکرت  3گزينهای از (هرگز= 0تا همیشه= )2قرار دارد .واردن و
مکینون برای تعیین پايايی پرسشنامه از ضريب آلفای کرونباخ استفاده
کردند و در حد مطلوب  0/68گزارش کردند ( .)28در پژوهشی بر روی
نمونه ايرانی ( )30ضريب آلفای کرونباخ برای خرده مقیاس قربانی
 ،0/72رفتار اجتماعی عملی  ،0/69رفتار اجتماعی ارتباطی  ،0/68رفتار
ضد اجتماعی آشکار  0/75و رفتار ضد اجتماعی رابطهای  0/76بود .در
پژوهش حاضر ،مقدار آلفای کرونباخ در خرده مقیاس رفتار اجتماعی
عملی  ،0/45رفتار اجتماعی ارتباطی  ،0/50رفتار ضداجتماعی آشکار
 ،0/71رفتار ضداجتماعی رابطهای  0/63و قربانی  0/56به دست آمد.
آزمون گروه سنجی :بهمنظور بررسی ترجیح اجتماعی از آزمون گروه
سنجی استفاده شد .جمعآوری دادهها بر اساس روش ( )31در جامعه
سنجی انجام گرفت .بهاينترتیب که از دانشآموزان کالس خواسته شد
اسامی سه نفر از کسانی که بیشترين تمايل را دارند که با آنها دوست
باشند و باهم همکاری داشته باشند مشخص نمايند همچنین نام سه
نفر از کسانی که کمترين تمايل را دارند که با آنها دوستی و يا همکاری
داشته باشند ،مشخص سازند ( .)32همچنین نمره ترجیح اجتماعی از
تفاصل نمره پذيرش افراد از نمره طرد محاسبه میگردد .پس از آنکه
دانش آموزان ،در مقابل هر پرسش ،اسامی مورد نظر خود را نوشتند
نتايج استخراج شده و قضاوت همکالسان در مورد هر دانشآموز،
مشخص شد.

یافته ها
متغیرهای شايستگی اجتماعی و ترجیح اجتماعی ،قلدری ،قربانی و
زدوخورد برای  414دانشآموز وارد تحلیل خوشهبندی شدند .خوشه-
بندی دادهها به روش سلسله مراتبی حاکی از وجود چهار خوشه مجزا
از دانشآموزان بود .نیمرخ خوشههای استخراجشده در نمودار  1ارائه
شده است .با توجه به نمودار و شکل  1و نیز بر پايه مبانی نظری
میتوان اين خوشهها را چنین نامگذاری نمود :خوشه  :1محبوب (149
نفر 35/99 ،درصد) ،خوشه  :2قلدر ( 86نفر 20/77 ،درصد) ،خوشه :3
شايسته اجتماعی ( 111نفر 26/81 ،درصد) و خوشه  :4قربانی ( 68نفر،
 16 /42درصد).
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نمودار  .1نیمرخ خوشههای استخراجشده از دانشآموزان بر پایه متغیرهای
خوشهبندی

در خوشه  ،1شاخص ترجیح و زدوخورد ،باالتر از حد متوسط میانگین و
پايینتر از  ،0/50شاخصهای قلدری و شايستگی در حد متوسط و
میانگین و شاخص قربانی پايینتر از حد میانگین قرارگرفته است .در
خوشه  ،2شاخصها عمدتاً باالتر از حد میانگین استاندارد قرارگرفتهاند.
در اين خوشه ،شاخص قلدری و زدوخورد باالتر از حد میانگین قرارگرفته
که در اين میان شاخص قلدری بیشتر از يک انحراف استاندارد باالتر از
میانگین قرار گرفته است .در مقابل ،شاخص ترجیح و شايستگی در اين
خوشه پايینتر از حد متوسط و میانگین جای گرفتهاند .در خوشه ،3
شاخصهای شايستگی و ترجیح باالتر از حد میانگین قرار دارند .از سوی
ديگر ،شاخصهای قلدری ،زدوخورد و قربانی پايینتر از حد متوسط
جای گرفتهاند .در خوشه  ،4صرفاً شاخص قربانی باالتر از حد میانگین
قرارگرفته و تمامی شاخصهای ديگر ازجمله قلدری ،زدوخورد ،ترجیح
و شايستگی پايینتر از حد میانگین هستند.

شکل  .1نمودار دندوگرام در خوشهبندی  414دانشآموز با روش وارد

بررسی عینی از ضرايب دندوگرام و متراکم به دست آمده با روش وارد
نشاندهنده راهحل چهار خوشهای بود .بر اساس يافتههای تحقیق،
 48/8از حجم نمونه موردبررسی دختر و  51/2درصد آنها پسر هستند.
همچنین آمارههای توصیفی میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای
خوشهبندی و اعتبار مربوط به هر يک از خوشهها در جدول  1ارائه شده
است.
به منظور مقايسه هريک از متغیرهای شايستگی و ترجیح اجتماعی و
رفتارهای قلدری ،قربانی و زدوخورد در میان خوشههای استخراج شده
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از تحلیل خوشهبندی از آزمون تحلیل واريانس چند متغیره
( )MANOVAاستفاده گرديد که نتايج آن در جدول  2ذکر شده است.
نتايج تحلیل واريانس چندمتغیره نشان داد که المبدای ويلکز با ارزش
 0/137معنادار است ( .)F)1121,18( =78/97, P>0/01بنابراين میتوان
گفت که تفاوت میانگین پنج متغیر موردبررسی در بین خوشهها معنادار
است .با توجه به مقادير  Fبرای متغیرهای ترجیح اجتماعی (, >0/01
 ،)F=59/68Pشايستگی اجتماعی ( ،)F= 70/58, P>0/01قلدری
( ،)F=141/2, P>0/01قربانی ( )F=85/41, P>0/01و زد و خورد
( P>0/05و  )F=90/93میتوان گفت تفاوت میانگین خوشهها در
همه پنج متغیر موردبررسی معنادار است .با استناد به ضريب مجذور اتا،
همانطور که مالحظه میشود  30درصد واريانس ترجیح اجتماعی34 ،
درصد واريانس شايستگی اجتماعی 50،درصد واريانس قلدری38 ،
درصد واريانس قربانی و  40درصد واريانس رفتار زدوخورد بهوسیله
خوشههای موردبررسی تبیین میشود.
همچنین ،بهمنظور تعیین اعتبار خوشههای استخراجشده ،از مواردی
نظیر تعیین رابطه خوشهبندی با متغیرهای جنسیت ،رفتار اجتماعی
عملی و ارتباطی ،رفتار ضداجتماعی آشکار و رابطهای و رفتار قربانی
بهره گرفته شده است .در خصوص متغیر جنسیت ،نتايج آزمون مجذور
کای نشان داد که رابطه تعلق به خوشهها با متغیر جنسیت معنادار است
( .)χ2=25/959, df=3, P>0/01بهعبارتديگر ،چهار خوشه
موردبررسی در هر دو جنس بهطور معناداری از هم متفاوت هستند.
همچنین آمارههای توصیفی نیز نشان میدهند که در خوشه محبوب
نسبت پسران ( 86نفر) به دختران ( 63نفر) و خوشه قلدر نسبت پسران
( 56نفر) به دختران ( 30نفر) بیشتر بوده ،در خوشه شايسته اجتماعی
نسبت دختران ( 78نفر) به پسران ( 33نفر) باالتر بوده و در خوشه قربانی
نیز پسران ( 37نفر) تا حدودی باالتر از دختران ( 31نفر) قرار گرفتهاند.
به عنوان شاخص ديگری برای اعتبار خوشههای استخراج شده،
مؤلفههای رفتار اجتماعی (شامل رفتار اجتماعی عملی و ارتباطی ،رفتار
ضداجتماعی آشکار و رابطهای و رفتار قربانی) با استفاده از آزمون تحلیل
واريانس چندمتغیره ( )MANOVAدر بین خوشهها مقايسه شدند زيرا
انتظار میرود چنانچه خوشهبندی معتبر باشد متغیرهای خارج از
خوشهبندی مانند رفتار اجتماعی بتوانند بین خوشهها تمايز ايجاد کنند.
نتايج تحلیل مذکور نشان داد که المبدای ويلکز با ارزش  ،0/62معنادار
بود ( .)F)1121,18( =13/71, P>0/01ازاينرو میتوان گفت که در بین
خوشهها از نظر ترکیب خطی متغیرهای رفتار ضداجتماعی آشکار و
رابطهای ،رفتار اجتماعی عملی و ارتباطی و رفتار قربانی تفاوت معناداری
وجود دارد و بنابراين میتوان از تحلیل واريانس چندمتغیره استفاده کرد.
نتايج مقايسه متغیرهای اعتبار در بین خوشهها در جدول  3ارائه شد
است.
جدول  3مهمترين يافته بهمنظور اعتبارسنجی تحلیل خوشه بر مبنای
متغیرهای پنجگانه رفتار ضداجتماعی آشکار و رابطهای ،رفتار اجتماعی
عملی و ارتباطی و رفتار قربانی است .با توجه به نتايج آزمون  Fبرای
متغیرهای رفتار ضداجتماعی آشکار ( ،)F=42/918, P>0/01رفتار
ضداجتماعی رابطهای ( ،)F=19/382, P>0/01رفتار اجتماعی عملی
( )F=9/879, P>0/01و رفتار اجتماعی ارتباطی (, >0/05
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 )F=2/718Pو رفتار قربانی ( ،)F=16/337, P>0/01میتوان گفت
تفاوت میانگین خوشهها در همه پنج متغیر مورد بررسی معنادار است.
با استناد به ضريب مجذور اتا ،همانطور که مالحظه میشود  10درصد
واريانس رفتار قربانی 23 ،درصد واريانس رفتار ضداجتماعی آشکار12 ،
درصد واريانس رفتار ضداجتماعی رابطهای 6 ،درصد واريانس رفتار
اجتماعی عملی و  2درصد رفتار اجتماعی ارتباطی بهوسیله تعلق به
خوشهها تبیین میشود .بهعبارتديگر ،تفاوت خوشهها در رفتار اجتماعی
عملی و ارتباطی ،رفتار ضداجتماعی آشکار و رابطهای و رفتار قربانی
بیانگر اعتبار مناسب خوشههای استخراج شده است .نتايج مقايسه زوجی
حاصل از آزمون تعقیبی  LSDنیز نشان داد که در شاخص رفتار

ضداجتماعی آشکار و رابطهای ،میانگین متعلق به خوشه قلدری بهطور
معناداری باالتر از ساير خوشهها بوده که در اين خوشه ،میزان قلدری و
زدوخورد نسبت به ساير متغیرها باالتر بوده است .میانگین رفتار
اجتماعی عملی در خوشه شايسته اجتماعی بهطور معناداری باالتر از
ساير خوشه بود .همچنین ،در رفتار اجتماعی ارتباطی اگرچه میانگین
خوشه شايسته اجتماعی باالتر از ساير خوشهها بود اما بین ساير خوشهها
تفاوت معناداری وجود نداشت؛ و درنهايت ،در شاخص رفتار قربانی ،بین
میانگین خوشههای محبوب ،قلدر و شايسته اجتماعی تفاوت معناداری
وجود نداشت اما میانگین رفتار قربانی در خوشه قربانی بهطور معناداری
باالتر از هر سه خوشه ديگر بود.

جدول  .1میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای خوشهبندی و اعتبار
متغیر

خوشه ( 1محبوب)

خوشه ( 2قلدر)

خوشه ( 3شایسته

خوشه ( 4قربانی)

اجتماعی)

ترجیح اجتماعی

M
2/42

SD
2/55

M
-2/61

SD
4/27

M
1/48

SD
2/57

M
-2/73

SD
5/13

شایستگی اجتماعی

61/49

7/54

54/66

9/52

69/70

5/98

57/64

7/81

قلدری

14/69

3/17

20/87

5/16

11/06

1/82

13/36

2/94

قربانی

5/73

1/63

7/61

3/08

5/54

2/03

11/01

3/67

زد و خورد

10/94

3/05

14/16

4/11

7/09

1/74

8/97

3/37

رفتار قربانی

3/03

1/29

3/45

1/64

2/81

1/69

4/42

1/92

رفتار ضداجتماعی آشکار

0/95

1/24

2/53

2/03

0/46

1/20

0/51

0/85

رفتار ضداجتماعی رابطهای

1/21

1/32

2/05

1/55

0/61

1/26

0/88

1/34

رفتار اجتماعی عملی

6/08

1/38

5/47

1/56

6/52

1/19

5/98

1/17

رفتار اجتماعی ارتباطی

4/04

1/22

4/08

1/52

4/43

1/29

3/92

1/34

متغیر وابسته
ترجیح اجتماعی
شایستگی اجتماعی
قلدری
قربانی
زد و خورد

جدول  .2نتایج تحلیل واریانس برای متغیرهای خوشهبندی
F
مجذور
درجه
مجموع
میانگین
آزادی
مجذورات
59/68
729/8
3
2189/6
70/58
4163/2
3
12489/6
141/2
1620/6
3
8461/9
85/41
533/6
3
1600/9
90/93
869/5
3
2608/5

سطح
معنیداری
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000

جدول  .3نتایج تحلیل واریانس چندمتغیره برای مقایسه متغیرهای اعتبار در بین خوشهها
F
سطح
مجذور
درجه
مجموع
متغیر وابسته
معنیداری
میانگین
آزادی
مجذورات
0/000
42/91
32/90
3
98/701
ضداجتماعی آشکار
0/000
19/38
17/09
3
51/296
ضداجتماعی رابطهای
0/000
9/87
9/28
3
27/842
رفتار اجتماعی عملی
0/044
2/71
2/68
3
8/054
رفتار اجتماعی ارتباطی
0/000
16/33
14/69
3
44/098
رفتار قربانی
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مجذور اتا
0/30
0/34
0/50
0/38
0/40

مجذور اتا
0/239
0/124
0/067
0/020
0/107

8

خوشهبندی رفتار قلدری دانشآموزان نوجوان بر پایه شایستگی اجتماعی و ترجیح اجتماعی

بحث و بررسی
هدف از پژوهش حاضر ،شناسايی گروههايی از افراد قلدر و قربانی بر
اساس شايستگی اجتماعی و ترجیح اجتماعی بود .خوشهبندی دادهها به
روش سلسله مراتبی حاکی از وجود چهار خوشه مجزا از دانشآموزان
بود .خوشه ( 1افراد محبوب) نشان میدهد که با داشتن باالترين میزان
ترجیح اجتماعی ،از يکسو ،شايستگی اجتماعی و رفتار قلدری افراد
محبوب حول خط میانگین قرار دارد از سوی ديگر اين افراد تا حدودی
رفتار زدوخورد هم دارند که چنین وضعیتی با نوع دوم شايستگی
اجتماعی سیلسن در پژوهش & Bruyn, Cillessen,
 )33( Wissinkهماهنگ است .درواقع ،بر اساس مدل دو جزئی
 Cillessenاز شايستگی اجتماعی دو نوع از شايستگی اجتماعی را
مطرح میکنند :پذيرش همساالن و محبوبیت ادراکشده .نوع اول
شايستگی اجتماعی ناظر به درجه باالی پذيرش توسط همساالن است
و به توانايیهای رفتاری افراد برای اجتماعی و مشارکتی بودن و
همچنین توانايیهای شناختی -اجتماعی برای درک دقیق از ديدگاه و
احساسات ديگران و خود در موقعیتهای اجتماعی اشاره دارد .افرادی
که چنین مهارتهايی دارند بهگونهای رفتار میکنند که توسط ديگران
دوست داشته میشوند .آنان نیاز به اجبار برای بیان يا ابراز وجود ازلحاظ
اجتماعی ندارند و ازاينرو پرخاشگری يا رفتارهای تسلطی قسمت
عمدهای از خزانه رفتاری آنها نیست ( .)33نوع دوم شايستگی اجتماعی
که قابل بحث در خوشه افراد محبوب میباشد ناظر به درجه بااليی از
محبوبیت ادراکشده توسط همساالن است و به توانايیهای شخصی
برای اثرگذاری میان فردی برای دستیابی به اهداف در موقعیتهای
اجتماعی و در واقع ،از طريق بازی توسط قوانین و در صورت نیاز از
طريق متقاعد کردن ،استدالل ،اعمال فشار متوسط و شديد و گاهی
اوقات دستکاریهای هوشمندانه اشاره دارد .فردی که در اين حیطهها
برتری دارد ممکن است حساسترين شخص نباشد اما يک رهبر با
ارتباطات قوی است که میتواند به اهداف خود در گروه همساالن با
مؤثرترين و قطعیترين روش دست يابد که ممکن است توسط بعضی
بهعنوان سلطهگر ،پرخاشگر يا توطئهچین اما بهعنوان فرد اجتماعی
شناخته شود .همچنین قربانی شدن در خوشه افراد محبوب پايینتر از
خط میانگین قرار دارد زيرا هر دو جزء شايستگی اجتماعی عوامل
محافظتی علیه قربانی شدن هستند.
از سوی ديگر ،افرادی که قلدری میکنند دارای جايگاه بحثبرانگیزی
هستند که نشان میدهد آنها توسط برخی از همساالن پذيرفته شدهاند
اما توسط ديگران طرد شدهاند؛ بنابراين اگرچه که افراد قلدر دوست
داشته نمیشوند به نظر میرسد که آنها جايگاه برجسته و غالبی در
میان همگروهیهای خود دارند ( .)34در واقع ترجیح اجتماعی پايین
همیشه برای نوجوانان قلدر يافت نشده است ( )35که اين دلیل
گزارشهايی است مبنی بر اينکه بسیاری از افراد قلدر دارای جايگاه
بحثبرانگیزی در گروه همساالن هستند که توسط برخی دوست داشته
میشوند و توسط برخی طرد میگردند ( ،)36در واقع فرد قلدر نیازمند
آن است که موقعیت باالی اجتماعی خود را حفظ کرده و از خطر
فروپاشی اجتماعی جلوگیری کند ( .)37از اين منظر ،افرادی که در
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خوشه يک ترجیح داده شدهاند و مقداری رفتار زدوخورد دارند ممکن
است قلدرانی باشند که توسط همگروهیهای خود ترجیح داده شدهاند.
خوشه  2معرّف افراد قلدری است که رفتارهای زدوخورد بااليی دارند و
در مقابل کمتر در میان همساالن موردپذيرش قرار میگیرند و از
شايستگی اجتماعی کمتری برخوردار هستند .از طرفی تعدادی از اين
افراد نیز قربانی میشوند .يافتههای بهدستآمده از کاربرد تحلیل
خوشهای در خوشه افراد قلدر با نتايج چندين پژوهش ()39 ,38 ,21
هماهنگی دارد .پژوهش  Boor-Klipو همکاران ( )21نشان داد که
ترجیح اجتماعی بهطور منفی با قلدری رابطه دارد .همچنین پژوهش
 ،)38(Martín Babarroنشان داد که پرخاشگری بهطور مثبتی با
طرد همساالن و بهطور منفی با پذيرش همساالن در ارتباط است .نتايج
پژوهش  )39( Niuمشخص ساخت که هم پرخاشگری آشکار و هم
رابطهای بهطور منفی با ترجیح اجتماعی رابطه دارد .در تبیین يافتههای
پژوهش حاضر میتوان گفت رفتار قلدرها باعث میشود همتايانشان
آنها را طرد کنند خصوصاً ازآنجايیکه آنها موفق به استفاده از
رفتارهای اجتماعی نشدهاند ( .)40کودکانی که به همساالنشان کمک
میکنند تمايل دارند وقت کمتری را به بحث کردن با ديگران بپردازند؛
بنابراين بهاحتمال بیشتری توسط همساالن پذيرفته میشوند (.)41
عالوه بر اين ،سطوح پايین شايستگی اجتماعی افراد قلدر در اين
خوشهبندی با پژوهش  Zychو همکاران ( )20و  )42( Nelهماهنگ
است .يافتههای پژوهش  Zychو همکاران ( )20حاکی از آن است که
دانشآموزان با رفتارهای پرخاشگرانه دارای شايستگی اجتماعی کمتری
نسبت به دانشآموزان عادی بودند .همچنین پژوهش )42( Nelنشان
داد که بین شايستگی اجتماعی و پرخاشگری رابطه منفی معنیداری
وجود دارد .کودکان پرخاشگر سطوح پايینتری از شايستگی اجتماعی
را دارند زيرا آنان ظرفیتهای شناختی – اجتماعی کمتری نسبت به
همساالن غیر پرخاشگر خود دارند .کودکان و نوجوانان پرخاشگر در
موقعیتهای اجتماعی مبهم ،مقاصد ديگران را بهصورت خصومتآمیز
استنباط میکنند .بهعالوه ،اين کودکان و نوجوانان به نشانههای
اجتماعی مربوطه در تعامالت اجتماعی خويش حساس نیستند .آنها در
مقايسه با همساالن غیر پرخاشگر خود ،پاسخهای ناشايستهتر و
پرخاشگرانهتری به موقعیتهای اجتماعی میدهند و مهارتهای
رفتاری موردنیاز برای ارائه پاسخهای باکفايت به مسائل را ندارند (.)43
کودکان پرخاشگر ممکن است هیجاناتشان را بهصورت تکانشی و در
زمانهای نامناسب نشان دهند ( .)44از سوی ديگر ،سطوح پايین
شايستگی اجتماعی احتمال آسیب رساندن به ديگران را هم بهصورت
مستقیم و هم بهصورت غیرمستقیم افزايش میدهد :اول به خاطر اينکه
کودکانی که کمتر قادرند مشکالت موقعیت اجتماعیشان را به شیوه
مشارکتی بیان يا حل کنند بهاحتمال بیشتری از پرخاشگری استفاده
میکنند ،دلیل دوم اين است که شايستگی اجتماعی پايین احتمال طرد
شدن توسط همساالن را افزايش میدهد که بهنوبه خود احتمال
پرخاشگری را باال میبرد ( .)45در واقع ،عدم وجود شايستگی اجتماعی
باعث میشود سطح باالتری از مشکالت رفتاری ايجاد شود(.)46
همچنین ،حدود نیمی از افراد قلدر ،قربانی هم میشوند .قلدر-قربانیها
نیازمند مهارتهای اجتماعی هستند که به آنان در دوستيابی کمک
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سادات کرسوی و صدوقی

کند زيرا آنها دوستان کمی دارند و توسط همساالنشان دوست داشته
نمیشوند ( .)18قلدر-قربانیها کسانی هستند که قربانی میشوند و
ديگران را مورد آزار و اذيت قرار میدهند .آنها دارای نگرش و باور منفی
نسبت به خود و ديگران و نیازمند شايستگی اجتماعی هستند و از فقدان
مهارتهای حل مسئله رنج میبرند (.)47
خوشه  3که مربوط به افراد شايسته اجتماعی است نشان میدهد افرادی
که شايستگی اجتماعی باالتری دارند بیشتر در میان همساالن مورد
پذيرش قرار میگیرند و کمتر قربانی میشوند و رفتارهای قلدری و
زدوخورد هم در میان آنان کمتر است .اين يافته با نتايج چندين
پژوهش( )49 ,48 ,33همخوان است Denham .و همکاران( )48و
 Vaughnو همکاران( ،)49در پژوهشهای خود به اين نتیجه رسیدند
که شايستگی اجتماعی که شامل توانايی برای ارتباط مناسب با ديگران،
مشارکت و دستیابی به اهداف در يک شیوه مثبت میباشد ،دارای
همبستگی بااليی با جايگاه اجتماعی در گروه همساالن است .بعالوه،
رفتار اجتماعی ،درک دقیق روابط بین فردی ،پذيرش ديدگاه اجتماعی
و درک عاطفه ،شخص را قادر میسازد در تقابل با ديگران و در پاسخ
دادن به نیازهای احتمالی ديگران همدرد و حامی باشد و در نتیجه
افرادی که اين مهارتها را دارند به شیوهای رفتار میکنند که توسط
ديگران مورد پذيرش قرار میگیرند (.)33
همچنین نتايج اين ويژگیهای اين خوشه با نتايج چندين پژوهش
هماهنگی دارد( .)50 ,20آنان مطرح میکنند که شايستگی اجتماعی
قویترين عامل حفاظتی علیه قربانی شدن است .در تبیین اين نتايج
میتوان گفت شايستگی اجتماعی ضعیف به دو روش مختلف ،يک
عامل خطر برای قربانی شدن است .اوالً ،شايستگی اجتماعی ضعیف
دوستيابی و حفظ دوستان را که میتوانند به آنها در حفاظت از آزار و
اذيت کمک کند ،دشوارتر مینمايد .ثانیاً فقدان مهارت اجتماعی مانع
پاسخهای سريع و مؤثر در رفتار پرخاشگری است که احتمال تکرار رفتار
آزار و اذيت را بیشتر میکند (.)51
خوشه  4در مورد افراد قربانی است که فرض میگیرد اين افراد جايگاه
اجتماعی پايینتری در میان همساالن دارند و همچنین شايستگی
اجتماعی ،قلدری و رفتارهای زدوخورد در افراد قربانی پايین است.
يافتههای بهدستآمده با نتايج پژوهشهای ( )38و ( )52هماهنگ
است .نتايج پژوهش )53( Mertenنشان داد که قربانی شدن بهطور
مستقیم با طرد همساالن و بهصورت معکوس با پذيرش همساالن
رابطه دارد Saarento .و همکاران ( )52در پژوهش خود به اين
نتیجه رسیدند که درواقع دانشآموزانی که بهوسیله همکالسیهايشان
طرد شده بودند در معرض خطر قربانی شدن قرار داشتند .در تبیین
يافتههای پژوهش حاضر میتوان گفت که هر دو بعد پذيرش و طرد
برای فهم رفتار اجتماعی مهم هستند .زمانی که سطوح بااليی از
دوستنداشتن با نبودن حمايت اجتماعی مثبت ترکیب میشود اين
فرآيند فرد را برای تبديلشدن به قربانی آماده میکند .قلدرها ممکن
است اين کودکان را بهعنوان هدفی آسان در نظر بگیرند زيرا آنها
بهطور واضح در گروه همساالنشان فاقد توانايی دفاع هستند .چندين
دلیل برای اين امر وجود دارد؛ آزار و اذيت همساالنی که هیچ دوستی
ندارند خطر انتقام را کمتر میکند و درواقع آنها اهداف سادهای هستند.
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در مقابل ،داشتن دوستان يا برخورداری از پذيرش اجتماعی ،سپری در
برابر قربانی شدن است ( .)16عالوه بر اين ،رفتار بقیه اعضای گروه نیز
در اين میان نقش دارد؛ نوجوانان در دوست شدن با قربانیان از ترس
قربانی شدن خودشان مردد هستند (.)53
همچنین ،متغیرهای جنسیت ،رفتار اجتماعی عملی و ارتباطی ،رفتار
ضداجتماعی آشکار و رابطهای و رفتار قربانی بهعنوان شاخص اعتبار در
نظر گرفته شدند که در واقع اين شاخصها نشاندهنده اعتبار
خوشهبندی بود .بر اين اساس میتوان گفت قلدری و شايستگی
اجتماعی و پذيرش در دانشآموزان در هر دو جنس متفاوت است .اين
يافته در پژوهش ( )20و ( )22نشان داد که نمره کلی شايستگی
اجتماعی و عاطفی در دختران باالتر از پسران است .اين تفاوتهای
جنسیتی ممکن است مربوط به فرآيند جامعهپذيری باشد که
مسئولیتپذيری و مهارتهای ارتباطی را در دختران بیشتر از پسران
تقويت میکنند ( .)20عالوه بر اين ،يافتههای اين پژوهش با تأکید
 )3( Bergerبر اينکه پسران بیشتر از دختران قلدری میکنند و قربانی
میشوند همخوان است Niu .و همکاران ( )39مطرح میکنند که
پسران نمره باالتری از پرخاشگری آشکار را دارند و در پرخاشگری
رابطهای و رفتار جامعه پسند نسبت به دختران نمره پايینتری دارند.
اين به دلیل فرآيندهای جامعهپذيری متفاوتی است که برای هر دو
جنس وجود دارد .درواقع دختران بیشتر از پسران رفتارهای جامعه
پسندانه را نشان میدهند.
همچنین مقايسه پسران و دختران نشان داد که پسران بیش از دختران
در خوشه يک موردپذيرش قرارگرفتهاند .اين يافته در
پژوهش Salmivalliو همکاران ( )54و  Martín Babarroو
همکاران ( )38نشان داده شده است Salmivalli .و همکارانش ()54
دريافتند که پرخاشگری بهطور واضحی با طرد همساالن برای دختران
در ارتباط است .اين ممکن است به اين دلیل باشد که رفتار قلدری برای
پسرها از پذيرش بیشتری نسبت به دخترها برخوردار است ( .)55بعالوه،
پسران بیش از دختران گروههای بزرگتر و منسجمتری را تشکیل
میدهند درحالیکه دختران بیشتر تمايل به روابط دوتايی دارند (.)56
همچنین ،يافته حاصل ،با نتايج پژوهشهای ( )20 ,11هماهنگ است؛
در واقع آنها بیان میکنند که رفتارهای جامعه پسند بهطور منفی با
پرخاشگری در ارتباط است.
همچنین کودکانی که سطوح بااليی از رفتار جامعه پسند را نشان
میدهند بیشتر توسط همساالنشان ترجیح داده میشوند ( .)39 ,23عدم
مهارت در برقراری روابط و فقدان شناخت اجتماعی مناسب باعث
میشود افراد در برقراری تعامل موفقیتآمیز با ديگران با مشکل مواجه
شوند .بعالوه ،نوجوانانی که درگیر سطوح بااليی از رفتارهای جامعه
پسند میشوند برای اينکه ثبات را در باورها ،نگرشها و رفتارهايشان
حفظ کنند بهاحتمال کمتری در آينده درگیر رفتارهای ضداجتماعی
هستند و اين جوانان بهاحتمال بیشتری با همساالنی که رفتارهای
جامعه پسند را تأيید و تقويت میکنند در تعامل هستند و احتماالً از
همساالنی که باورها ،نگرشها و عمل متناقض و متضاد دارند پرهیز
میکنند ( .)57بر اساس نظريه شناختی ،مهارتهای ضعیف اجتماعی
به رفتارهای اجتماعی ضعیف مربوط میشود .تحقیقات انجامشده با
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کودکان و نوجوانان حاکی از آن است که افرادی که چنین آموزشهايی
را ياد گرفته بودند بهتر توانستهاند راهحلها و پیامدهای رفتاری را
پیشبینی کنند و با ناکامیها و به تأخیر انداختن انتظارات کنار بیايند و
کمتر از پرخاشگری برای تحقق سريع انتظارات خود استفاده میکنند
.)58(
نتیجه گیری
 نتايج اين خوشهبندی میتواند مبنايی را برای طراحی و،در مجموع
مداخله برای پیشگیری از رفتارهای قلدری و قربانی شدن و آسیبهای
ناشی از آن بر اساس وضعیت شايستگی اجتماعی و میزان پذيرش و
 متغیرهای، به عالوه.طرد اجتماعی دانشآموزان نوجوان فراهم نمايد
اعتبار توانستند بین خوشهها تفکیک قائل شوند و بر اساس پیشینهای
که به آن اشاره شد اين خوشهبندی با پیشینه نظری و تجربی همخوان
 بجاست که، باوجوداين.و بنابراين خوشهبندی معتبری است
محدوديتهای پژوهش مانند انتخاب شرکتکنندگان از شهرستان
کاشان و رده سنی ابتدای نوجوانی مدنظر قرار گرفته و در تعمیم نتايج
.به ساير جوامع و ردههای سنی جانب احتیاط رعايت گردد
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