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دریافت مقاله59/10/11:؛ دریافت نسخه نهایی59/13/11:؛ پذیرش مقاله59/10/19:

چکیده
هدف :هدف پژوهش تعیین نقش ادراکهای محیط خانوادگی و ویژگیهای شخصیتی در رفتار قلدری بود.
روش :روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آماری شامل کلیه دانشآموزان دوره اول متوسطه
شهرستان کامیاران در سال تحصیلی  2337-33به تعداد  7222نفر بود .با روش نمونهگیری تصادفی
طبقهای ،بر مبنای فرمول کوکران  332دانشآموز شامل  211دختر و  281پسر با انتساب متناسب انتخاب
شدند و سه پرسشنامه ادراکهای محیط خانوادگی گرولینک ،دسای و ریان  ،2332ویژگیهای شخصیتی
آیزنک  2321و مقیاس قلدری الویس  2331را تکمیل کردند .پس از حذف  1پرسشنامه مخدوش ،دادهها
با استفاده از الگوسازی معادلههای ساختاری تحلیل شد .یافتهها :نتایج نشان داد ضریب مسیر کل بین
رفتار قلدری با گرمی پدر ( ،)P=2/22 ،β= -2/33گرمی مادر ( ،)P=2/222 ،β= -2/12حمایت پدر (-2/11
= ،)P=2/222 ،βحمایت مادر ( ،)P=2/223 ،β=2 -/12درگیری پدر ( ،)P=2/227 ،β= -2/12درگیری
مادر ( )P=2/222 ،β= -2/12و ادراکهای محیط خانوادگی ( )P=2/22 ،β= -2/38با رفتار قلدری منفی و
ضریب مسیر کل روانپریشی ( )P=2/22 ،β=2/28و روانرنجوری ( )P=2/222 ،β=2/23و ویژگیهای
شخصیتی ( )P=2/22 ،β=2/78با رفتار قلدری دانشآموزان مثبت است .در مقابل ضریب مسیر کل بین
درونگرایی و رفتار قلدری دانشآموزان معنادار نبود .در تحلیل الگوی ساختاری شاخصها ،برازش مناسب
الگو را نشان دادند .نتیجهگیری :از آنجا که ادراک مثبت فرزندان از محیط خانواده رفتارهای قلدری را
کاهش میدهد پیشنهاد میشود برنامههایی برای آموزش خانواده جهت بهبود کیفیت رابطه والد-فرزندی
تدوین و اجرا شود تا رفتارهای قلدرانه نوجوانان کاهش یابد.

کلیدواژهها :ادراک ،خانوادگی ،شخصیت ،قلدری ،نوجوان
 .*2نویسنده مسئول ،کارشناس ارشد تحقیقات آموزشی ،دانشگاه شهید مدنی آذربایجان ،تبریز ،ایران
Email: Dr.peyman.ymz@azaruniv.edu
 .7دانشیار گروه علوم تربیتی ،دانشگاه شهید مدنی آذربایجان ،تبریز ،ایران
 .3استادیار گروه علومتربیتی ،دانشگاه شهید مدنی آذربایجان ،تبریز ،ایران
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مقدمه
دانشآموزان آینده سازان و گرانبهاترین ثروت هر جامعهای بهحساب میآیند در این میان اگر
مشکل یا معضلی برای این آینده سازان پیش بیاید برطرف نمودن آن باید در اولویت امور جامعه
قرار بگیرد .یکی از مسائلی که ممکن است گریبانگیر دانشآموزان گردد ،قلدری 2است .قلدری
زیرگروهی از خشونت جسمی یا روانی عمدی و مکرر و رابطه قدرت نامساوی است که در آن قربانی
نمیتواند تعرضهای قلدر را متوقف نماید (پستیگو ،گنزالس ،منتویا و اوردنز.)7223 ،
در نظریه نظامهای بومشناختی برونفنبرنر 2382 7به نقش خانواده ،گروه همسال ،مدرسه و
ویژگیهای شخصیتی ،در رفتار قلدری پرداخته و خانواده بهعنوان اولین کانون اجتماعی ،یکی از
عوامل تأثیرگذار بر رشد فرزندان بهویژه رشد روانی آنها مطرح میشود (نظری ،کاکاوند و مشهدی
فراهانی .)2331 ،والدین تأثیرگذارترین برخوردها و تعاملها را در شکلگیری ساختار زندگی آینده
کودک دارند (بیرامی و عالیی)2337 ،؛ و اولین محیطی که زمینه بزهکاری را در فرد ایجاد میکند
خانواده است (احمدی .)2382 ،پژوهشها نشان دادهاند کسانی که در کودکی مورد بیتوجهی
والدین خود قرار گرفتهاند نسبت به آنهایی که والدین با عطوفت داشتهاند بیشتر دچار افسردگی
شدهاند (عیسیزادگان ،امیری و حافظنیا .)2331 ،تعامالت خانوادگی ضعیف ،نظیر فرزندپروری
بیثبات ،قوانین انضباطی سخت و ناپایدار و فقدان ارتباط مثبت با والدین ،بهعنوان عوامل خطر و
پیشبینیکننده رفتار پرخاشگرانه درنظرگرفته میشوند (عباسی ،عسگری و مهرابی .)2331 ،از
سوی دیگر ،دانشآموزانی که والدینشان بهشیوه اقتدار منطقی با آنها رفتار میکنند احتمال بروز
رفتارهای پرخطر و بزهکارانه در آنها بسیار کم بوده است .درواقع ،خانواده و والدین باتربیت مناسب
فرزندان و شکلدهی رفتار آنها میتوانند بروز رفتارهای پرخاشگرانه و قلدری را کاهش دهند
(حسینیدولتآبادی ،سعادت و قاسمیجوبنه.)2337 ،
خانواده یکی از عوامل اصلی شکلگیری شخصیت کودک و پایه اساسی رشد فردی و پایه اساسی
بنای شخصیت آدمی است (نوابخش و فتحی .)2332 ،شخصیت الگوهای ثابت و پایداری است که
در طول زمان و در تعامل با اطرافیان بهویژه خانواده و همساالن تکامل مییابد و با توجه به آن
میتوان رفتار افراد را پیشبینی کرد .هانس آیزنک 2321 3در طبقهبندی خود از شخصیت ،سه
عامل برونگرایی ،روانرنجوری و روانپریشی 1را مطرح کرد .بر اساس نظریه وی برونگرایان عمدتاً

1. bullying
2. Bronfenbrenner
3. Hans Eysenck
4. extraversion, neuroticism & psychotism
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با صفتهای معاشرتی و تکانشگری و درونگرایان بهصورت نافعال و غیر معاشرتی توصیف می-
شوند .افراد روانرنجور اغلب واکنشهای هیجانی مفرط نشان میدهند و افرادی که در عامل
روانپریشی نمره باالیی میگیرند ،معموالً خودمحور ،متخاصم و پرخاشگرند ،در دوستیابی مشکل
دارند و بهسمت تبهکاری کشیده میشوند (فیست ،فیست و رابرتس .)2331 ،2با این تفسیرها،
ممکن است بتوان با بررسی شخصیت افراد برای رشد هرچه بهتر افراد در جامعه برنامهریزی و از
بروز اتفاقهای ناخوشایند جلوگیری کرد .پذیرش والدین ،درگیری و حمایت آنها از خودمختاری
کودکان نقش مهمی در خودکارامدی کودکان دارد و این نیز بهنوبه خود به فرد در تعدیل رفتارهای
متناسب با شرایط محیطی و تغییرات بیرونی و درونی به وی کمک میکند (خرازی و کارشکی،
 )2388ساختار منش فردی عالوه بر ارتباط با ساختار روانی فرد ،با نهادهای اجتماعی در ارتباط
است و عادتها و خلق و خویی را که متناسب با نیازهای نهادهای اجتماعی و نقش فرد است کسب
میکند (عابدینی .)2382 ،بر این اساس محیط میتواند در شخصیت دانشآموزان مؤثر باشد و
بهاین ترتیب میتواند منجر به بروز رفتارهای جامعهپسند یا ناهنجار شود .در یافتههای برخی از
پژوهشها میزان قلدری در میان پسرها و دخترها برابر گزارش شده (وانگ ،اینوتی و لوک،)7227 ،
اما در برخی دیگر به بیشتر بودن این پدیده در میان پسرها ،اشاره شده است .همچنین یافتههای
پژوهشی اشاره به این نکته دارند که با افزایش سن ،قلدری کاهش مییابد (روتون ،هید ،کلینبرگ
و استاینفیلد.)7223 ،
جدای از نقش اثباتشده عوامل زمینهای مانند جنس و عوامل وراثتی (لی و کیم ،)7222 ،وجود
یک سری از عوامل تشدیدکننده مانند محیط ناامن و پرتنش خانواده و مدرسه (تسای ،چن ،چن،
هسیائو و چن ،)7222 ،در ارتکاب رفتار قلدری نقش دارند .از طرفی عواملی مانند حمایت اجتماعی
از طرف خانواده و اطرافیان میتواند نقش محافظتکننده و بازدارنده در بروز قلدری داشته باشد
(سیدز ،هارکنز و کویلتی .)7222 ،قلدری در میان دانشآموزان سراسر جهان پدیدهای شایع است.
پژوهشهای مختلف درگیری  3تا  11درصدی جوانها با این معضل را نشان میدهد (وندربیلت و
آگوستین .)7222 ،با توجه به ویژگیها و شرایط مختلف ،پدیده قلدری میتواند نتایج منفی
متفاوتی مانند اضطراب و احتمال ابتال به بیماریهای روانی (وانهریک ،7221 ،7نقل از روتون،
هید ،کلینبرگ و استاینفیلد ،)7222 ،افت تحصیلی و حتی خودکشی را نیز بهدنبال داشته باشد
(کلومک ،کلینمن ،آلتشولر ،مارکو ،آماکاوا و مادلین )7223 ،و نیز با ایجاد مشکالت روانشناختی
موجب تداخل در ارتباطات میانفردی شود (جاکوبسون ،ماهلینکمپ ،میلر و ترنر.)7228 ،

1. Feist, Feist & Roberts
2. Vanhorick
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قلدری در دوره دبستان شروع و در دوران متوسطه اول تشدید میشود اما از کالس نهم به بعد
روند کاهشی دارد ،الزم به ذکر است که اوج قلدری در پایههای ششم تا هشتم است (بیرامی و
عالیی )2337 ،پس مناسبترین سن و دوره برای مطالعه و بررسی این پدیده دوره متوسطه اول
و سنین نوجوانی است .همچنین بیاثر بودن سیاستهای مدرسه برای مقابله با قلدری (ستوریر،
کیسی و هارنکول )7222 ،نیز عاملی برای شیوع هرچه بیشتر این پدیده است .توجه به این نکته
که ادامه این روند پیشزمینهای برای خشونتهای مدرسهای شدیدتر و تهدید سالمت و آینده
دانشآموزان است ،اهمیت توجه ویژه صاحبنظران حوزه علومتربیتی و روانشناسی را در جهت
رفع این مشکل میطلبد .با توجه به اینکه الزمه ارائه هر راهکاری برای رفع مشکل یافتن علل و
موارد مرتبط با آن مشکل است؛ بنابراین پژوهش حاضر با درک اهمیت وجود خالء پژوهشی،
مشاهدههای مکرر در مدارس و مراجعه و شکایت دانشآموزان قربانی ،در میان دانشآموزان دوره
اول متوسطه شهرستان کامیاران در سال تحصیلی  ،2337-33برای تبیین الگوی ساختاری رفتار
قلدری بر اساس متغیرهای ادراکهای محیط خانوادگی و ویژگیهای شخصیتی جهت پاسخ به
سؤال زیر انجام شد.
 .2آیا الگوی مفهومی پژوهش که در آن ادراکهای محیط خانوادگی و ویژگیهای شخصیتی در
قالب یک الگو رفتار قلدری را پیشبینی میکنند ،با دادههای گردآوریشده برازش دارد؟
 .7کدامیک از مولفههای ادراکهای محیط خانوادگی با رفتار قلدری رابطه منفی دارد؟
 .3کدامیک از ویژگیهای شخصیتی با رفتار قلدری رابطه مثبت دارد؟
روش
روش این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و متغیر قلدری بهعنوان متغیر مالک و متغیرهای
ادراکهای محیط خانوادگی و ویژگیهای شخصیتی بهعنوان متغیرهای پیشبین بود .جامعه آماری
پژوهش شامل تمامی دانشآموزان دوره اول متوسطه شهرستان کامیاران در سال تحصیلی -33
2337؛ بهتعداد  2222نفر پسر و تعداد  2222نفر دختر درکل  7278نفر ،بر اساس آمار اداره
آموزش و پرورش شهرستان کامیاران بود .از میان  73مدرسه دوره اول متوسطه در شهرستان
کامیاران  3مدرسه بهروش تصادفی طبقهای با انتساب متناسب انتخاب و تعداد نمونه بر اساس
فرمول کوکران 2برابر  373نفر بهدست آمد.
 = :Nتعداد جامعه =:d ،میزان خطا =:p ،احتمال
موفقیت و  = :tخطا

1. Cochran
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بهدلیل مقابله با افت آزمودنیها  332نفر شامل  211دانشآموز دختر  281دانشآموز پسر بهعنوان
نمونه انتخاب شد؛ که  217دانشآموز در پایه هفتم و  218دانشآموز پایه نهم بودند .معیارهای
ورود آزمودنیها تحصیل دانشآموز در سال اول متوسطه  ،رضایت آگاهانه از شرکت در پژوهش و
زندگی مشترک با والدین ،و معیارهای خروج شامل مشکالت جسمی و روانی بارز ،مصرف داروهای
روانپزشکی ،کسب نمره باالتر از  12(22درصد) در خردهمقیاس دروغسنجی 2پرسشنامه ویژگیهای
شخصیتی بود.
ابزار پژوهش
 .1پرسشنامه ادراکهای محیط خانوادگی .2این پرسشنامه  17سؤالی توسط گرولینک ،دسای
و ریان 3در سال  2332تدوین شده و دارای شش خردهمقیاس است .آزمودنیها بر اساس لیکرت
ال در مورد من درست است؛ میزان
هفت درجهای از  =2اصالً در مورد من درست نیست ،تا  =2کام ً
موافقت یا مخالفت خود را با هر گویه گزارش میکنند .خردهمقیاس درگیری مادر با آلفای 2/87
با سوالهای  21 ،27 ،1 ،3و  22سنجش و سوالهای  27 ،1و  21معکوس نمرهگذاری میشود.
خردهمقیاس درگیری پدر با آلفای  2/88با سوالهای  31 ،32 ،71 ،73و  32سنجش و سوالهای
 32 ،71و  31معکوس نمرهگذاری میشود .خردهمقیاس حمایت از خودمختاری مادر با آلفای
 2/82با سوالهای  28 ،21 ،23 ،22 ،8 ،1 ،7 ،2و  72سنجش و سوالهای  7و  23معکوس
نمرهگذاری میشود .خردهمقیاس حمایت از خودمختاری پدر با آلفای  2/33با سوالهای ،77 ،72
 12 ،38 ،31 ،33 ،32 ،78 ،71سنجش و سوالهای  33 ،77و  12معکوس نمرهگذاری میشود.
خردهمقیاس گرمی مادر با آلفای  2/81با سوالهای  21 ،27 ،3 ،2 ،1و  23سنجش و سوالهای
 27و  23معکوس نمرهگذاری میشود .خردهمقیاس گرمی پدر با آلفای  2/33با سوالهای ،71
 31 ،37 ،73 ،72و  33سنجش و سوالهای  37و  33معکوس نمرهگذاری میشود .قابلیت اعتماد
این مقیاس با محاسبه آلفای کرونباخ بین  2/87تا  2/33گزارش شده است (کارشکی ،خرازی،
اژهای و قاضیطباطبایی .)2388 ،در تحلیل عاملی اکتشافی انجامشده توسط خرازی و کارشکی
( )2388دو گویه بهعلت بار عاملی پایین حذف شد و درنهایت  12گویه باقی ماند .در پرسشنامه
مذکور سؤال  2تا  72برای مادر و دقیقاً همین  72سؤال در قالب سوالهای  17-77برای پدر
تکرار میشود .میزان آلفای کرونباخ در پژوهش حاضر برای مقیاس گرمی پدر  ،2/81گرمی مادر

1. lie
2. perception of parent environments
3. Grolnick, Deci & Ryan
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 ،2/23درگیری مادر  ،2/22درگیری پدر  ،2/82حمایت مادر  ،2/82حمایت پدر  2/81و برای کل
پرسشنامه  2/82بهدست آمد.
 .2پرسشنامه ویژگیهای شخصیتی .1این آزمون  82گویهای توسط آیزنک و آیزنک در سال
 2321ساخته شد .آزمودنیها بهصورت بله/خیر موافقت یا مخالفت خود را با هر سوال مشخص
میکنند .مولفههای این آزمون شامل دروغسنجی سوالهای ،12 ،31 ،32 ،72 ،71 ،21 ،22 ،8 ،1
 21 ،27 ،13 ،11 ،12 ،11 ،12 ،12 ،13و 22؛ روانپریشی سوالهای ،73 ،23 ،21 ،27 ،2 ،3
 12 ،11 ،12 ،11 ،17 ،33 ،31 ،37 ،32و 13؛ روانرنجوری سوالهای ،77 ،28 ،21 ،22 ،1 ،7
 21 ،22 ،18 ،11 ،17 ،13 ،13 ،13 ،11 ،38 ،31 ،73 ،71و  23و برونگرایی سوالهای ،3 ،1 ،2
 28 ،21 ،23 ،22 ،12 ،11 ،12 ،18 ،11 ،17 ،18 ،11 ،12 ،32 ،33 ،78 ،71 ،72 ،22 ،23و 82
است .انحراف معیار و میانگین مقیاسها بهترتیب برای دروغسنجی برابر  1/72و ،8/33
روانپریشیگرایی برابر  3/22و  ،1/33برای روانرنجوری برابر  1/13و  22/12و برای برونگرایی
برابر  3/87و  21/27است .ضریب اعتبار درونی (آلفای کرونباخ) این پرسشنامه برای مردان =2/28
روانپریشی =2/32 ،برونگرایی =2/88 ،روانرنجوری و  =2/87دروغسنج و برای زنها =2/21
روانپریشی =2/81 ،برونگرایی =2/81 ،روانرنجوری و  =2/23دروغسنج بهدست آمده است
(فتحیآشتیانی .)2388 ،در این پژوهش با استفاده از نمرهگذاری منفی و با توجه به دوقطبی بودن
صفتها بهجای برونگرایی از درونگرایی بهخاطر همبستگی بیشتر با رفتار قلدری استفاده شده
است .قابلیت اعتماد مقیاسهای چهارگانه شخصیت در پژوهش حاضر برحسب ضریب آلفای
کرانباخ برای مقیاس دروغسنجی برابر  ،2/23مقیاس روانپریشیگرایی برابر  ،2/21مقیاس
روانرنجوری برابر  2/22و برای مقیاس برونگرایی برابر  2/22و برای مقیاس ویژگیهای شخصیتی
برابر  2/22بهدست آمد.
 .3پرسشنامه قلدری .2این پرسشنامه  33سؤالی توسط الویس 3در سال  2331ساخته شده و
دارای دو خردهمقیاس در مقیاس لیکرت از هیچ ،یک ،دو یا سه ،چهار یا پنج و بیش از  1بار است.
خردهمقیاس قربانی با سوالهای  3تا  73و خردهمقیاس قلدری با سوالهای  71تا  12سنجش
میشود .روایی و پایایی این پرسشنامه از طریق همبستگی درونی  2/82و  2/32گزارش شده است
(نادری .)2337 ،در ایران نیز روایی و پایایی این پرسشنامه برای خردهمقیاس قربانی  2/11و 2/21
و برای خردهمقیاس قلدری  2/21و  2/28گزارش شده است (شهریارفر .)2383 ،در پژوهش حاضر

1. personality characteristics
2. bullying scale
3. Olweus
717

فصلنامه علمی-پژوهشی روانشناسی کاربردی 7(22 /پیاپی  /)17تابستان 2331

الگوی ساختاری رفتار قلدری بر اساس ادراکهای ...

نیز ضریب آلفای کرونباخ برای خردهمقیاس قلدری  2/81و برای خردهمقیاس قربانی  2/21محاسبه
شد.
شیوه اجرا .پس از صدور معرفینامه جهت انجام پژوهش از سوی دانشگاه و انجام مراحل قانونی،
به آموزش و پرورش استان کردستان مراجعه و شهرستان محل انجام پژوهش مشخص و آمار و
اطالعات الزم گردآوری شد .پس از نمونهگیری در اردیبهشت ماه سال  2333به مدارس منتخب
مراجعه و بعد از توضیحهای مقدماتی و ارائه اطالعات اولیه در باره اهداف پژوهش و موازین اخالقی
مانند اطمینان بخشی در مورد رازداری و محرمانه بودن اطالعات دانشآموزان پرسشنامهها در
کالسهای درس بین دانشآموزان توزیع هر پرسشنامه در یک ساعت و نیم توسط دانشآموزان
تکمیل شد .بهمنظور تحلیل دادهها از آزمون همبستگی و الگوسازی معادله ساختاری استفاده شد.
تعداد  3نفر بهعلت پرت بودن نمرهها و  7نفر بهدلیل کسب بیشتر از  22نمره ( 12درصد) در
مقیاس دروغسنج از فرایند تحلیل حذف شد.
یافتهها
 13/2درصد دانشآموزان در پایه هفتم و  12/3درصد دانشآموزان در پایه نهم مشغول به تحصیل
بودند 13/1 .درصد دانشآموزان دختر و  11/1درصد آنها پسر بودند و بهطور کلی میانگین سن
دانشآموزان  23/12با انحراف معیار  2/1بود 28/8 .درصد دانشآموزان روستایی و  82/7درصد
آنها در مدارس شهری مشغول بهتحصیل بودند.
جدول  .1میانگین ،انحراف معیار ،کجی و کشیدگی متغیرهای پژوهش در افراد نمونه
آماره دوربین -واتسون
کشیدگی
میانگین انحراف معیار کجی
متغیر
2/73
2/72
2/12
21/21
قلدری
2/82
2/72
2/22
71/21
ادراکهای محیط خانوادگی 221/12
2/72
2/71
3/33
8/33
ویژگیهای شخصیتی

جدول  2نشان میدهد انحراف معیار ادراکهای محیط خانوادگی از دو متغیر دیگر بیشتر و
درنتیجه میزان پراکندگی دانشآموزان باتوجه به این متغیر از دو متغیر دیگر بیشتر است و مقدار
کجی و کشیدگی نشان میدهد مفروضه توزیع طبیعی داده ها برقرار است .آماره دوربین-واتسون
نیز نشاندهنده عدم ارتباط نمرههای خطای متغیرهای مستقل با یکدیگر است.
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جدول  .2ماتریس همبستگی قلدری ،ادراکهای محیط خانوادگی و ویژگیهای شخصیتی
قربانی ادراکهای محیط خانوادگی ویژگیهای شخصیتی
قلدری
متغیر
2
قلدری
**
2
2/37
قربانی
2
ادراک محیط خانوادگی **-2/13** -2/17
2
**-2/18
**2/13** 2/17
ویژگیهای شخصیتی
*
**
P< 2/21 P<2/22

جدول  7نشان میدهد رابطه میان قلدری با متغیرهای قربانی ،ادراکهای محیط خانوادگی و
ویژگیهای شخصیتی معنادار است ( .)P=2/222در این میان طبق مالک کوهن ،2312 2ادراکهای
محیط خانوادگی بیشترین شدت رابطه و قربانی کمترین شدت رابطه را دارد و همبستگی میان
ویژگیهای شخصیتی و قلدری دارای شدت متوسط است.

شکل  .1الگوی معادله ساختاری جهت تبیین قلدری

1. Cohen
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شکل  2نشان میدهد ضریب اثر ادراکهای محیط خانوادگی بر قلدری  -2/33و ضریب اثر
ویژگیهای شخصیتی بر قلدری  2/22است .درگیری و گرمی مادر با مقدار آماره  2/27بیشترین
ضریب اثر و گرمی پدر با مقدار آماره  2/17کمترین مقدار آماره را در میان مولفههای ادراکهای
محیط خانوادگی؛ و نیز مؤلفه روانرنجوری با مقدار آماره  2/21بیشترین ضریب اثر و مؤلفه
درونگرایی با مقدار آماره  2/37کمترین ضریب اثر را در میان مولفههای ویژگیهای شخصیتی
بهخود اختصاص دادهاند.
جدول  .3شاخصهای برازندگی در الگوی معادله ساختاری جهت تبیین قلدری بر اساس
شاخص
مطلق
تطبیقی
مقتصد

ویژگیهای شخصیتی و ادراکهای محیطخانوادگی
مقدار شاخص
دامنه قابلقبول
نام شاخص
17/11
هرچه به صفر نزدیکتر بهتر
2
وابسته به حجم نمونه (هرچه به صفر
2
2/32
ریشه میانگین مربعات باقیمانده
نزدیکتر بهتر)
7
2/33
2/32 -2
توکر-لویس
3
2/33
2/32 -2
برازش تطبیقی
1
2/12
2/12 -2
برازش تطبیقی مقتصد
1
2/27
2 -2/21
ریشه میانگین مربعات خطای برآورد
*
P< 2/21 **P<2/22

جدول  3نشان میدهد شاخص کای اسکوئر که عمومیترین شاخص برازش در الگوسازی معادله
ساختاری است معنادار نیست ()P=2/22؛ که نشان از برازندگی مناسب الگو دارد .همچنین مقدار
شاخصهای تطبیقی نیز بیشتر از  2/31بهدست آمدهاند و بهعالوه مقادیر بهدست آمده در
شاخصهای مقتصد نیز ( 2/12و  )2/27در دامنه قابل قبول قرار گرفتهاند و در مجموع جدول 3
برازش مناسب الگو را نشان میدهند.
جدول  .0ضرایب اثر ویژگیهای شخصیتی و ادراکهای محیط خانوادگی بر رفتار قلدری
مقدار β
قلدری
متغیر مالک
متغیر پیش بین
R2
**
2
/
38
2
/
33
قلدری
خانوادگی
ادراکهای محیط
**2/21
**2/78
2/22
قلدری
ویژگیهای شخصیتی
*
P< 2/21 **P2/22

1. root mean square residual
2. Tucker-Lewis
3. comparative fit
4. parasimonious comparative fit
5. root mean squared error of approximation
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جدول  1نشان میدهد ضریب اثر ادراکهای محیط خانوادگی بهشکل منفی ( ،)P=2/222ضریب
اثر ویژگیهای شخصیتی بهشکل مثبت ( )P=2/22و هر دو متغیر میتوانند بهشکل معناداری 21
درصد واریانس رفتار قلدری را تبیین کنند ( )P=2/227است .از اینرو نتیجه میشود ادراکهای
مثبت نوجوانان از محیط خانوادگی باعث کاهش رفتارهای قلدرانه و افزایش روانپریشی و
روانرنجوری باعث افزایش رفتارهای قلدرانه میشود.
بحث و نتیجهگیری
یافتههای پژوهش نشان داد که همبستگی میان ادراکهای محیط خانوادگی با رفتار قلدری منفی
و معنادار است .این یافته با یافتههای بیرامی و عالیی ( )2337که دریافتند گرمی در تعامل والد-
فرزندی از احتمال بروز قلدری میکاهد و دنون ( )7222که نشان داد درگیری خانواده به مسائل
مدرسه کودکان در برابر رفتارهای پرخاشگرانه نوجوانان عامل حمایتی و بازدارنده دارد و همچنین
با نتیجه پژوهش رستمینژاد و شوکتیراد ( )2331که دریافتند اتخاذ سبکهای فرزندپروری
مناسب برای افزایش سازگاری اجتماعی فرزندانشان ضروری است ،همسو است .در تبیین این
یافته میتوان گفت رفتارهای استبدادی و تحقیر و طرد کردن فرزندان ،پرخاشگری را در آنها
دامن میزند (جاودان )2333 ،همچنین شواهدی وجود دارد که رفتارهای فرزندپروری مثبت
میتواند بهعنوان عامل حمایتی در کودکان و توانایی تنظیم هیجان و کاهش ناسازگاری آنها عمل
کند (عسگرپور ،کربالییمحمدمیگونی و تقیلو.)2331 ،
همچنین یافتههای پژوهش نشان داد ارتباط بین ویژگیهای شخصیتی و رفتار قلدری مثبت و
معنادار است .این نتیجه با نتایج حاصل از پژوهشهای ،بوک ،ولک و هاسکر ( )7227که نشان
دادند قلدری با ویژگیهای شخصیتی ارتباط دارد و یافتههای زادهمحمدی ،احمدآبادی و ملکی
( )2332و پژوهش رحیمی ،عباسی و کشتکارقالتی ( )2333که دریافتند رابطه بین روانرنجوری
و گرایش به خشونت و پرخاشگری مثبت است  ،همسو است .پژوهشها نشان میدهند نوجوانان
بزهکار بهطور معناداری روانرنجورتر و روانپریشتر از نوجوانان عادی هستند و نوجوانان عادی نیز
برونگراتر از نوجوانان بزهکارند (احمدی و کونانی .)2383 ،بنابراین میتوان گفت فردی که بهسطح
مناسبی از رشد شخصیتی نرسیده باشد در برقراری ارتباط مؤثر با دیگران دچار مشکل میشود و
در نتیجۀ پایین بودن تعداد و کیفیت پیوندهای اجتماعی رفتارهای نابهنجار فرد افزایش مییابد
(رضاییشریف.)2332 ،
نتایج حاصل از تحلیل الگوی ساختاری رفتار قلدری برازش مناسب الگو را در سطح همه
شاخصهای برازش نشان داد همچنین متغیرهای ادراکهای محیط خانوادگی و ویژگیهای
شخصیتی توانستند واریانس رفتار قلدری بهطور معناداری تبیین کنند .نتایج حاصل با نتیجه
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پژوهشهای علیوردینیا ،شارعپور و ورمزیار ( )2382که دریافتند سرمایههای اجتماعی خانوادهها
و صمیمیت افراد با بزهکاری رابطه دارد و حیدری و فوالدی ( )2332که به این نتیجه دست یافتند
شیوههای فرزندپروری با بزهکاری و خشم رابطه دارد ،همسو است .بخش بزرگی از ویژگیهای
شخصیتی فرزندان در خانه و در تعامل با افراد خانواده شکل میگیرد .بهعالوه پژوهشها ارتباط
مثبت بین روانرنجوری و شیوههای فرزندپروری بیثبات را نشان دادهاند و بر آن تاکید دارند
(دانش ،کاکاوند ،سلیمینیا ،سابقی و سهیمی .)2333 ،پژوهشهای متعددی صمیمیت خانوادگی
را مایه آرامش و کاهش رفتارهای ناسازگارانه فرزندان قلمداد کردهاند .خانوادهها از راههای مختلف
میتوانند بر رفتار و هیجانهای فرزندان خود تأثیرگذار باشند (بیرامی و عالیی .)2337 ،از طرفی
نقش خانواده در شکلگیری شخصیت فرزندان انکار نشدنی است .بهعبارتی با اهمیت دادن و توجه
بیشتر به کانون خانواده و نیز پیروی از شیوههای مناسب فرزندپروری و نیز با برقراری پیوندهای
قوی دانشآموزان با والدین ،میتوان از قلدری و بزهکاری آنها کاست (رضاییشریف.)2332 ،
همچنین الزم است بر اساس نتایج بهدست آمده از تحلیل الگوی ساختاری پژوهش حاضر ،والدین
با برقراری ارتباط مناسب و صمیمی با فرزندان خود به پیگیری عالیق ،مسائل و مشکالت آنها و
حمایت از فعالیتهایشان بپردازند .والدین و معلمها میتوانند با شناسایی روحیه و ترجیحهای آنها
رابطه گرم و صمیمانهای با دانشآموزان بنا کنند و جهت درک بیشتر رفتارهای آنها اطالعات
خود را از ویژگیهای نوجوانان و چگونگی برخورد مناسب با آنها افزایش دهند.
با توجه به این که در کشور ما اقوام مختلفی با آداب و رسوم و خرده فرهنگهای متفاوت زندگی
میکنند و پژوهش حاضر در استان کردستان انجام شده است در تعمیم نتایج این پژوهش به سایر
مناطق باید احتیاط کرد .پیشنهاد میشود در پژوهشهای دیگر سایر اقوام و عوامل مؤثر و مرتبط
با رفتار قلدری دانشآموزان مانند تأثیر گروه همسال و طبقه اقتصادی و اجتماعی خانواده بررسی
و نیز از دیگر ابزارهای پژوهشی از قبیل مصاحبه ،مشاهده و جز آت در جمعآوری دادههای مربوط
به متغیرها استفاده شود.
سپاسگزاری
الزم است از زحمات و همکاری مسئوالن محترم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان ،اداره کل آموزش
و پرورش استان کردستان ،مدیریت آموزش و پرورش شهرستان کامیاران ،کلیه معلمان گرامی و
دانشآموزان عزیز دوره اول متوسطه شهرستان کامیاران قدردانی شود .این مقاله برگرفته از
پایاننامه مقطع کارشناسی ارشد است.
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پرسشنامه ویژگیهای شخصیتی نوجوانان آیزنک
بله

خیر

عبارت
 .2آیا دوست دارید در یک محیط پر جنبوجوش و
پرهیجان زندگی کنید؟

بله

خیر

2

7

2

7

2

7

2

7

2

7

 .3آیا از ناراحت کردن اعضای خانوادهتان لذت
میبرید؟
 .1آیا تاکنون به کسی بدی کردهاید؟
 .1آیا سؤال کردن از یک شخص غریبه برای شما
مشکل است؟
 .1آیا زود حوصلهتان سر میرود؟
 .2آیا از شوخیهایی که ممکن است دیگران را
ناراحت کند لذت میبرید؟
 .8آیا همیشه به تمام حرفهای پدر و مادر خود
گوش کردهاید؟
 .3آیا دوست دارید تنها باشید و با بچهها بازی
نکنید؟
 .22آیا شبها فکرهای ناراحتکننده نمیگذارند
راحت بخوابید؟
 .22آیا تابهحال مقررات مدرسه را زیر پا گذاشتهاید؟

2

7

2

7

2

7

2

7

2

7

2

7

 .11آیا آدم زودرنجی هستید؟

2

7

2

7

2

7

2

7

2

7

2

7

 .27آیا دوست دارید سایر بچهها از شما بترسند؟

2

7

2

7

 .11آیا دوست دارید سربهسر دیگران بگذارید؟
 .12آیا همیشه قبل از غذا خوردن دستانتان را
میشویید؟
 .18آیا در مهمانیها ترجیح میدهید یکجا
بنشینید و تماشا کنید؟
 .13آیا اغلب احساس میکنید از زندگی کردن
سیر شدهاید؟
 .12آیا گاهی از دیدن اینکه کسی را کتک
میزنند لذت بردهاید؟
 .12آیا هیچوقت در کالس شلوغ کردهاید؟
 .17آیا از انجام کارهایی که ترسناک است لذت
میبرید؟
 .13آیا گاهی دچار بیقراری میشوید که نتوانید
مدتی آرام بگیرید؟
 .11آیا دوستانتان شما را آدم یکدندهای
میدانند؟

2

7

2

7

2

7

2

7

2

7

2

7

2

7

2

7

2

7

 .11آیا تابهحال کسی از شما ناراحت شده است؟

2

7

 .22آیا دوستان زیادی دارید؟

2

7

 .28آیا تاکنون به خاطر مشکالت خودتان را آدم
بدبختی احساس کردهاید؟

2

7

 .23آیا دوست دارید گاهی حیوانات را اذیت کنید؟

2

7

 .72آیا پیشآمده کسی شما را صدا بزند و خودتان
را به نشنیدن بزنید؟

2

7

2

7

2

7

2

7

2

7

2

7

 .7آیا زود عصبانی میشوید؟

 .23آیا آدم بانشاطی هستید؟
 .21در مقایسه با دیگر بچهها آیا چیزهای بیشتری
شما را ناراحت میکند؟
 .21آیا از بریدن اندام حیوانات برای کارهای علمی
لذت میبرید؟
 .21آیا هرگز چیزی را که مال شما نبوده برای خود
برداشتهاید؟

 .72آیا دوست دارید در یک خانه قدیمی دنبال
چیزی عجیب بگردید؟
 .77آیا اغلب احساس میکنید زندگی کسلکننده
است؟
 .73آیا زیاد با بچهها بگو و مگو میکنید؟
 .71آیا همیشه قبل از بازی کردن تکالیف مدرسه
را انجام میدهید؟
 .71اگر چیزی که خریدهاید عیب و نقص دارد آیا
بدون اینکه خجالت بکشید ،میتوانید آن را به
فروشنده پس بدهید؟

عبارت
 .12آیا دوست دارید لطیفه برای دوستانتان
تعریف کنید؟
 .17آیا گاهی دوست دارید نظم کالس را به هم
بزنید؟
 .13آیا معموالً آشغالهایی را که دیگران
ریختهاند برمیدارید؟
 .11آیا سرگرمیهای زیادی دارید؟

 .11آیا دلتان میخواهد زیاد با بچهها بازی
کنید؟
 .12آیا همیشه برای حفظ اموال دیگران تالش
میکنید؟
 .18آیا دوست دارید با چتر نجات از هواپیما
بیرون بپرید؟
 .13وقتی اشتباه میکنید ،آیا برای مدت طوالنی
به آن فکر میکنید؟
 .12آیا وقتی غذای تهیهشده در خانه بدمزه شده
باشد بدون اینکه حرفی بزنید غذای خود را
میخورید؟
 .12آیا میتوانید با خیال راحت در یک جشن
شرکت کنید و لذت ببرید؟
 .17آیا بعضی وقتها آرزو کردهاید ایکاش به
دنیا نیامده بودید؟
 .13آیا برای حیواناتی که در تله افتادهاند
دلسوزی میکنید؟
 .11آیا هرگز نسبت به والدین خود بیادبی
کردهاید؟
 .11بدون اینکه خجالت بکشید ،آیا میتوانید
برای عده زیادی از مردم صحبت کنید؟

2

7

2

7

2

7

2

7

2

7

2

7

2

7

2

7

2

7

2

7

2

7

2

7
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 .71آیا نگرانید که مبادا برای شما اتفاق
ناراحتکنندهای پیش آید؟
 .72اگر بچهها حرفهای زشت بزنند سعی میکنید
جلوی آنها را بگیرید؟
 .78آیا بهآسانی میتوانید دوستان خود را برای بازی
جمع کنید؟
 .73وقتی دیگران از شما عیب و ایراد میگیرند ،آیا
زود ناراحت میشوید؟
 .32اگر ببینید ماشین گربهای را زیر میگیرد ،آیا
خیلی ناراحت میشوید؟
 .32آیا تابهحال حتی به شوخی دروغ گفتهاید؟
 .37آیا دوست دارید صحنه اعدام شدن کسی را
ببینید؟
 .33آیا دوست دارید روزی رامکننده حیوانات
وحشی شوید؟
 .31آیا غالباً بدون دلیل خاصی احساس خستگی
میکنید؟
 .31آیا تابهحال به هر قولی که دادهاید عمل
کردهاید؟
 .31آیا از اذیت کردن بچهها کمی لذت میبرید؟
 .32معموال وقتی با کسی دوست میشوید ،آیا اول
شما با او حرف میزنید؟
 .38آیا چیزی هست که از نظر دیگران بیاهمیت؛
اما شما را ناراحت کند؟

 .11آیا هنگامیکه در حال انجام کاری هستید
بدون اینکه بخواهید فکرتان دنبال چیزهای
دیگر میرود؟
 .12آیا دوست دارید روزی خلبان هواپیماهای
بسیار سریع شوید؟
 .18آیا هنگام خواب بهدلیل نگرانی نمیتوانید
بهراحتی بخوابید؟
 .13آیا هرکسی هر کمکی از شما خواسته است
کمکش کردهاید؟

2

7

2

7

2

7

2

7

2

7

 .22آیا دیگران شما را یک آدم شاد میدانند؟

2

7

2

7

 .22آیا اغلب احساس تنهایی میکنید؟
 .27آیا همیشه از خوراکیهای خود به
دوستانتان میدهید؟

2

7

 .23آیا گردش رفتن را خیلی دوست دارید؟

2

7

2

7

2

7

2

7

2

7

 .33آیا زیاد با دیگران دعوا میکنید؟

2

7

 .12آیا تابهحال پشت سر کسی بدگویی کردهاید؟

2

7

 .21آیا تاکنون در بازی برای اینکه برنده شوید
تقلب کردهاید؟
 .21آیا دوست دارید درون استخر یا دریا شیرجه
بروید؟
 .21آیا گاهی بدون دلیل خیلی خوشحال هستید
و گاهی ناراحت؟
 .22آیا اگر ظرف آشغال نباشد کاغذها را روی
زمین میریزید؟
 .28آیا در زندگی باید خوش بود و نباید خیلی
سخت گرفت؟
 .23آیا اغلب محتاج دوستانی هستید که بتوانند
خوشحالتان کنند؟
 .82آیا دلتان میخواهد با سرعت زیاد
موتورسواری کنید یا پشت راننده موتور
بنشینید؟
***
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پرسشنامه قلدری الویس
 .2در دو ماه گذشته چهقدر در مدرسه مورد زورگویی قرار گرفتهاید؟ هیچ یک دو یا سه چهار یا پنج بیش از  1بار
 .7در مدرسه من را با اسمها و لقبهای تحقیرآمیز صدا زدهاند ،مسخرهام کردهاند و یا با دیگر روشهای ناراحت کننده من را
هیچ یک دو یا سه چهار یا پنج بیش از  1بار
آزار دادهاند.
 .3دیگر دانشآموزان من را از فعالیتها و جمع دوستانشان طرد کردهاند و یا بهطور کامل من را نادیده گرفتهاند.
هیچ یک دو یا سه چهار یا پنج بیش از  1بار
 .1من کتک خوردهام لگد خوردهام ،هل داده شدهام ،به اطراف کشیده شدهام و یا در جایی حبس شدهام.
هیچ یک دو یا سه چهار یا پنج بیش از  1بار
 .1دانشآموزان دیگر درمورد من دروغ گفتهاند یا شایعه پراکنی کردهاند و سعی کردهاند دیگران را از من متنفر کنند.
هیچ یک دو یا سه چهار یا پنج بیش از  1بار
 .1به پول یا سایر وسایل من آسیب وارد شده و یا آنها را از من گرفتهاند.
هیچ یک دو یا سه چهار یا پنج بیش از  1بار
 .2من تهدید یا مجبور به انجام کاری شدهام که دوست نداشتم انجام بدهم.
هیچ یک دو یا سه چهار یا پنج بیش از  1بار
 .8من بهوسیله نامیده شدن با اسمها و لقبهای آزار دهند و یا مسخره شدن قومیتم مورد زورگویی قرار گرفتهام.
هیچ یک دو یا سه چهار یا پنج بیش از  1بار
 .3من بهوسیله القاب ،ایما و اشارههایی که معنای جنسی دارند مورد زورگویی قرار گرفتهام.
هیچ یک دو یا سه چهار یا پنج بیش از  1بار
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الگوی ساختاری رفتار قلدری بر اساس ادراکهای ...
 .22من بهوسیله پیامها ،تصاویر ،تلفن ،موبایل ،اینترنت (کامپیوتر) و یا دیگر روشهای آزاردهنده مورد زورگویی قرار گرفتهام.
هیچ یک دو یا سه چهار یا پنج بیش از  1بار
 .22دانشآموز یا دانشآموزانی که شما را مورد زورگویی قرار میدهند در کدام کالس یا کالسها قرار دارند؟
در پایههای باالتر
در همین پایه
در کالس دیگر
در کالس خودمان
تحت زورگویی قرار نگرفتهام
در هردو
در پایههای پایینتر
 .27شما توسط دختران یا پسران تحت زورگویی و آزار قرار گرفتهاید؟
هم توسط دختر هم پسر
یک پسر چند پسر
چند دختر
یک دختر
تحت زورگویی قرار نگرفتهام
 .23شما معموالً توسط چند دانشآموز تحت زورگویی و آزار قرار گرفتهاید؟
تحت زورگویی قرار نگرفتهام یک نفر  3-7نفر  3-1نفر بیش از  3نفر چند نفر از کالس و پایههای مختلف
 .21آیا به کسی گفتهاید که شما در طول  7ماه گذشته در مدرسه تحت زورگویی و آزار دیگران قرار گرفتهاید؟
سایر افراد
خانواده دوستان
تحت زورگویی قرار نگرفتهام هیچ کس معلم یا عوامل مدرسه
 .21هنگامیکه دانشآموزی در مدرسه مورد زور گویی قرار میگیرد ،معلمین و سایر اولیای مدرسه چقدر سعی میکنند آن را
هیچ وقت  1 1 3 7 2همیشه
متوقف کنند؟
 .21هنگامیکه دانشآموزی در مدرسه مورد زور گویی قرار میگیرد ،سایر دانشآموزان چقدر سعی میکنند آن را متوقف
هیچ وقت  1 1 3 7 2همیشه
کنند؟
 .22آیا بزرگسالی در خانه با مدرسه شما تماس گرفته است تا سعی کند زورگویی نسبت به شما را در مدرسه متوقف کند؟
تحت زورگویی قرار نگرفتهام خیر /بله یک بار /بله چندین بار
 .28موقعی که ببینید دانشآموزی همسن شما در مدرسه مورد زورگویی و آزار قرار میگیرد شما چه احساس و فکری میکنید؟
شایسته این کار است احساس خاصی ندارم کمی ناراحت میشوم ناراحت میشوم و دوست دارم به او کمک کنم
***همین سؤالها برای قلدری نیز در پرسشنامه تکرار میشوند.

***
پرسشنامه ادراکهای محیط خانوادگی

=2اصالً در مورد من درست نیست  =2کامالً در مورد من درست است
2
سوالها
2
 .2مادرم میداند ،من چگونه در مورد بعضی چیزها فکر میکنم.
2
 .7مادرم سعی میکند به من بگوید چگونه زندگیام را پیش ببرم.
2
 .3مادرم بهدنبال وقتی است که با من صحبت کند.
2
 .1مادرم مرا همانگونه که هستم میپذیرد و دوست دارد.
2
 .1مادرم هرجا که ممکن است به من اجازه میدهد تا آنچه را باید انجام دهم ،را انتخاب کنم.
2
 .1بهنظر نمیرسد مادرم اغلب در مورد من فکر کند.
2
 .2مادرم بهوضوح عشق و عالقهاش را نسبت به من نشان میدهد.
2
 ..8وقتی من مشکل دارم ،مادرم به انتخاب من اهمیت میدهد و به گفتههای من گوش میدهد.
2
 .3مادرم وقت کمی را با من میگذراند.
2
 .22مادرم باعث میشود در من احساس ویژهای ایجاد شود.
2
 .22مادرم بهمن اجازه میدهد تا در مورد خودم تصمیم بگیرم.
2
 .27بهنظر میرسد مادرم همیشه حواسش متوجه من است.
2
 .23مادرم اغلب مرا نمیپذیرد و مورد تأیید قرار نمیدهد.
2
 .21مادرم در انجام کارها بر روش خاص خودش اصرار دارد.
2
 .21مادرم خودش را با آن چیزهایی که مورد توجه من است درگیر نمیکند.
2
 .21مادرم وقتی مرا میبیند ،خوشحال میشود.
2
 .22مادرم همیشه میخواهد دیدگاه مرا در نظر گیرد و خودش را جای من بگذارد.
2
 .28مادرم وقت و انرژی زیادی برای کمک کردن بهمن اختصاص میدهد.
2
 .23بهنظر میرسد که مادرم در مورد من مأیوس و ناامید باشد
2
 .72مادرم نسبت به خیلی از نیازهای من حساس نیست.
2
 .72مادرم بهمن کمک میکند تا اهداف شخصیام را انتخاب کنم.
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