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   چکيده

آموزان هاي انضباطي والدين در دانشهدف پژوهش حاضر مقايسه پيشرفت تحصيلي و شيوه
 آموزاننفر از دانش 057اي تعداد ادفي خوشهصتگيري قلدر و قرباني بود. با استفاده از روش نمونه

انتخاب و با توجه به معدل تحصيلي به دو گروه با پيشرفت تحصيلي بالا و پايين  تقسيم شدند. 
گذاري معلمان از الويوس و روش نمره نامهتفاده از پرسشـآموزان با اسن دانشـاز بين اي

آموز قلدر و قرباني عنوان دانشنفر به 326هاي رفتاري قلدري و قرباني شدن، تعداد شاخص
فرزندپروري بامريند را تکميل نمودند. نتايج حاصل از تحليل آماري با  سرند شدند و پرسشنامه

( نشان دادند که: MANOVAمستقل و روش تحليل واريانس چندمتغيره ) Tاستفاده از آزمون 
و پايين از لحاظ رفتارهاي قلدري و  آموزان داراي پيشرفت تحصيلي بالا( بين دو گروه دانش1

آموزان داراي پيشرفت تحصيلي بالا و پايين با ( دانش3دار وجود دارد. قرباني شدن تفاوت معني
هاي انضباطي والدين در ميزان شيوع رفتارهاي قلدري و قرباني شدن با يکديگر توجه به شيوه
در خصوص اهميت توجه به پيشرفت اين مطالعه  هاي عمدهداري دارند. دلالتتفاوت معني

 گيرد.ي قلدري و قرباني شدن مورد بحث قرار ميتحصيلي و عوامل خانوادگي در بررسي پديده

 بانيهاي انضباطي والدين، قلدر، قرپيشرفت تحصيلي، شيوه کليدي: ناگواژ

                                           
  کارشناس ارشد روانشناسي تربيتي دانشگاه تبريزدانشجوي  ـ1
 )نويسنده مسئول(  دانشيار گروه علوم تربيتي دانشکده علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه تبريز ـ3

 Email:mirnasab2006@gmail.com  
 روه علوم تربيتي دانشکده علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه تبريزگ استاد ـ2
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 مقدمه

شکل  اجتماعي، که به عنوان يک مسئلهدر مدارس به 1بيش از سه دهه است که قلدري
آموزان تأثير منفي بگذارد، بر زندگي و عملکرد تحصيلي بسياري از دانش تواندجدي مي
(. قلدري رفتاري 3772 ،2؛ اسميت و همکاران3772، 3شده است )ريگبي شناسايي

تعمدانه است که توسط يک فرد يا يک گروه از افراد در يک  پرخاشگرانه يا آزاردهنده
-شود و شامل عدم توازن قدرت است )نانسل، اوراعمال ميصورت مکرر زماني به دوره

ترين اشکال (. رفتار قلدري از شايع3771، 2مرتون و شيدت-پک، پيلا، ريان، سيمون
( که اگر مورد توجه قرار نگيرد به اشکال 37175،خشونت سطح پايين است )چن و آستر

ات مختلف در سراسر (. مطالع37176،شود )يورتال و آرتوتخطرناک خشونت تبديل مي
 قلدري در سطوح مختلف مقاطع تحصيلي و درگيري دانش دنيا حاکي از شيوع پديده

ها از شيوع رفتارهاي قلدرمآبانه در دوره نوجواني بين آموزان با اين پديده است. ارزيابي
، 0درصد در منابع گوناگون گزارش شده است )رز، اسپلاگه، آراگون، و اليوت 07تا  15

آموزان يابي اخير، ميزان شيوع قلدري را در بين دانشتحقيقات زمينه . نتيجه(3711
؛ 3778، 8کند )وانگ، لاک و لوومادرصد گزارش مي 57کشورهاي مختلف قريب به 

که آمار (، 3717، 17؛ بلک، ويلنز و واشينگتون3779، 9واکرهنينگهام، گاردنر و سوزان 
 افزون پديدهباشد و در مقابل شيوع روزدري ميجه قلرشد قابل تو دهندهارائه شده نشان

 شوند.مي 11ها قربانيدليل برخي خصيصهاي از افراد بهمذکور عده

 شناست. دا آيد، قربانيمفهومي که در ادبيات پيشين همواره، همراه با قلدري مي
ين ساز در مدرسه هستند که اآموزان ضعيف جثه، قرباني يک سلسله رفتارهاي مشکل

 گيرد )دبورد، کارن،برمي رفتارها مسائل کوچک انضباطي تا قرباني واقع شدن جنايي را در
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(. محققاني که مشکلات مربوط به خشونت در مدارس را از ابعاد 3777 ،1مور و استفان
مدت مدت و بلنداند که قلدري داراي تأثيرات کوتاهاند، دريافتهمختلف بررسي کرده

هاي جسماني، رواني، اجتماعي و عاطفي در قلدر، قرباني، و تماشاگر در حيطه متعددي
توانند با طيفي از مشکلات افسردگي، (. هرکدام از اين سه دسته مي3772است )ريگبي، 

پريشي بزرگسالي گرفته تا خودکشي و اعمال خشونت در اعتماد به نفس پايين و روان
شود مي حتي اين مشکلات به بزرگسالي کشيده قبال سايرين دست و پنجه نرم کنند،

قلدري روند آموزش را با اختلال  (. ناديده گرفتن پديده3773، 3)هاريس، پتري و ويلگبي
هر گونه برنامه آموزشي در جهت بهبود  اند که ارائهسازد. محققان اذعان کردهروبرو مي

قلدري و کاهش آن  تجربه هعملکرد تحصيلي نوجوانان، بدون مداخلات مناسب در زمين
توان گفت که وقوع (. بنابراين مي3711، 2مؤثر نخواهد بود )جوونن، وانگ و اسپينوزا

 مشکل خاص سلامت ملي مطرح است که اثرات يک مثابهآموزان بهخشونت در ميان دانش
از قلدري  گذارد. از اين رو پيشگيري اوليهافراد بر جا مي 2سوئي بر پيشرفت تحصيلي

شدن، که همان سنين ورود به مدرسه است کاملاً ضروري است  سطوح آغازين اجتماعي
 (.1999، 5)فلانري و هوف

آموزان به اهداف تحصيلي عبارت است از ميزان دستيابي دانشاصطلاح پيشرفت 
هاي يادگيري خود به آنها برسند کوشش شده، که انتظار داريم درتعيينآموزشي از پيش

هاي جسمي، (. لذا حصول به اهداف آموزشي  با وجود آشفتگي3771، 6و وينگرد)پاريس 
باشد. پژوهشگران تأثير روحي، اجتماعي، رواني و رفتاري امري مشکل و غيرممکن مي

اند. در راستاي ارتباط بين قلدري را بر موفقيت تحصيلي مورد تأييد قرار داده پديده ءسو
ها حاکي از آن است آموزان سالم کاليفرنيا گزارشنشقلدري و سطح علمي مدرسه در دا

طور قابل توجهي ميزان پاييني از قلدري را در هکه مدارس با شاخص عملکرد علمي بالا، ب
 اجـتماعي هايي با شاخص عملکرد علمي پايين، حتي بعد از تعديلاتمقايسه با مدرسه
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، 1دهند )هانسون، آستين و ژنگاقتصادي صورت گرفته در اين مدارس نشان مي -
و يادگيري در  اند قادر به دريافت حداکثر بهره از آموزش(. افرادي که قرباني شده3717

باشند، چون بيشتر انرژي اين افراد براي تلاش در جهت حفظ امنيت صرف مدرسه نمي
(. اضطراب ناشي از قلدري يادگيري را مشکل، توانايي تمرکز را کم 3717 ،3شود )امورمي

گذارد. قلدري هم چنين بر ثير سوء ميأو در نهايت بر توانايي درک و حفظ اطلاعات ت
وزاني که شاهد قلدري هستند تأثير گذاشته و ممکن است ترس و اضطراب آمروي دانش

شان منحرف ساخته و مانعي در آموزان را از کارهاي مدرسهآنها را افزايش داده و يا دانش
ي بين مواجهه و (. تحقيقات رابطه1289جهت توانايي آنها براي ياد گرفتن باشد )دادگر، 

( و 3771، 2کودکان )هارت، مالمود، برودسکي و جيانتا خشونت را با افت تحصيلي تجربه
ويژه آن که جديدترين هاند. ب( گزارش کرده3711نوجوانان )جوونن، وانگ و اسپينوزا، 

تحصيلي و قلدري نوجوانان صحه گذاشته قوي بين موفقيت  مطالعات بر وجود رابطه
ي،  ابزاري در جهت بهبود ر با زورگويمؤثبرخورد  (.3712، 2است )هاميگ و جوزکويسکي

بار در مدرسه، افزايش دادن پيشرفت تحصيلي و کشيدن عنان رفتارهاي خشونت فضاي
(. در کل همه کودکان، داراي سطحي از 3778، 5يفباشد )بيتي و الکسيمدرسه مي

دليل تعامل مستمر کند. بهند که به مرور زمان با رشد کودک تغيير ميامشکلات رفتاري
هاي فرزندپروري با کودکان، آنچه بيشترين تأثير را در اين تغيير دارد، مهارت والدين
 است.

شود که جداگانه يا در تعامل با ها و رفتارهاي ويژه گفته ميفرزندپروري به روش
 فرزندپروري مبين گذارد، در واقع پايه و اساس شيوهيکديگر بر رشد کودک تأثير مي

(. هيچ 1991، 6ل و اجتماعي کردن کودکانشان است )بامريندهاي والدين براي کنترتلاش
ايي سالم برخوردار نباشد تواند ادعاي سلامت کند، چنان چه از خانوادهاي نميجامعه

 د. ـ(. معمولاً کودکان قلدر الگوهاي خوب رفتاري در خانواده و اجتماع ندارن1289)زارعي، 
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 والدين اين کودکان علاقه به استفاده از خشونت را دارند و اين کودکان نيز يا قرباني خشونت
بر اساس  اند.آموختهاند، يا اينکه اين رفتار را از والدين و اطرافيان خود در خانواده بوده

نتايج يک تحقيقي، نگرش مثبت والدين به پرخاشگري، سبک فرزندپروري مستبدانه، 
هاي آموزان کلاستأکيد صرف به آموزش و عملکرد تحصيلي با رفتارهاي قلدري دانش

گيرانه نيز، با (. سبک فرزندپروري سهل3717، 1هفتم تا نهم همبستگي مثبت دارد )لي
تفاوتي والدين در اين ه ناشي از کمبود نظارت والدين و بيبزهکاري و پرخاشگري ک

رود مشکلات رفتاري کودکان (. انتظار مي3711، 3سبک است، ارتباط دارد )رينالدي و هاو
واسطه فرزندپروري سالگي کاهش يابد، اما مشکلات برخي کودکان به 9تا  3طي 

دوران بعدي مشکلاتي از قبيل  يابد و با انتقال بهناکارآمد، در اين دوره افزايش مي
بزهکاري، طرد همسالان، اخراج از مدرسه، اعمال مجرمانه و خشونت بين فردي را در 

-(. مبتني بر نتايج به3779، 2کند )کبلي و اگدنبيني ميسنين نوجواني و بزرگسالي پيش

و  رآموزان قلدهاي فرزندپروري والدين دانش( سبک1291دست آمده از پژوهش پلنگي )
-دهد که ميانگين نمرات دانشيـژوهش نشان مـقلدر با هم فرق دارد. نتايج اين پرـغي

دهنده نوعي غفلت از توجه( که نشانگير )بيهاي مستبدانه و سهلآموزان قلدر در سبک
هاي قلدر بيشتر سبکآموزان غيردر حالي است که دانش کودک است، بيشتر است و اين

 ند.دهمقتدرانه را نشان مي

 قلدري در مدارس و تأثير آن بر افراد و عملکرد آنها بررسي تاکنون در جامعه ما درباره
ن است که ـچه روشن است ايـولي آن (،1293گرفته است )چالمه، ـنداني صورت نـچ

( و براي از ميان بردن آن 3778يف، زورگويي يک شبه از ميان نمي رود )بيتي و الکسي
به ايجاد محيط سالم آموزشي و تربيتي نياز است. بنابراين با لحاظ به عزم پايدار و تعهد 

گيري رفتارهاي فرزندان و با اذعان به توجه و بديل خانواده در روند شکلکردن نقش بي
ها به افزايش خشونت در بين جوانان و شيوع بالاي قلدري در مدارس به انعکاس رسانه

 ارائه   ادگيري را مختل سازد، اهميتـد روند يتوانيـر مخاطره که مـنوان يک معضل پـع
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شود. لذا، با توجه ها بيش از پيش برجسته ميهاي مناسب و اجرايي براي خانوادهآموزش
هاي تر با موفقيتخشونت و موفقيت تحصيلي و در سطحي وسيع منفي تجربه به رابطه

هاي انضباطي والدين در بروز قلدري به عنوان زير با اشراف به اهميت شيوه زندگي، و
(، بر اساس ادبيات 1288اي از رفتارهاي پرخاشگرانه )رضايي و خداخواه، مجموعه

ميزان رفتارهاي قلدري در بين  (1ها: د؛ فرضيهـهاي زير مطرح شرضيهـپژوهشي ف
( ميزان رفتارهاي قرباني در 3ن متفاوت است. آموزان با پيشرفت تحصيلي بالا و پاييدانش

( ميزان شيوع 2 آموزان با پيشرفت تحصيلي بالا و پايين متفاوت است.بين دانش
هاي تحصيلي بالا و پايين، با توجه به شيوه آموزان با پيشرفترفتارهاي قلدري دانش

 موزان با پيشرفتآ( ميزان شيوع رفتارهاي قرباني دانش2 .انضباطي والدين متفاوت است
 .هاي انضباطي والدين متفاوت استتحصيلي بالا و پايين، با توجه به شيوه

 روش

هفتم و هشتم   آموزان پسر و دختر پايهي دانشجامعه آماري پژوهش حاضر شامل کليه
بودند که بر اساس  92-1292مقطع راهنمايي در شهرستان جلفا در سال تحصيلي 

آموزان در اين باشند. انتخاب دانشنفر مي 1293رورش حدود گزارش اداره آموزش و پ
هاي کلامي در ويژه زورگوييمقاطع تحصيلي، به اين علت است که انواع زورگويي به

گيري پژوهش (. روش نمونه1293مدارس راهنمايي شايع است )برزگربفرويي و خضري، 
باشد. بدين صورت کردن مياي همراه با سرند گيري تصادفي خوشهشيوه نمونهحاضر به

طور تصادفي چند مدرسه انتخاب و از بين که ابتدا از بين مدارس شهرستان جلفا به
شود. از جامعه عنوان نمونه انتخاب ميطور تصادفي چند کلاس بهمدارس انتخاب شده، به

آموزان مدارس شهرستان جلفا نفر از دانش 057اي قريب به آماري پژوهش حاضر نمونه
طور تصادفي انتخاب شدند. سرانجام باشند بهکه داراي پيشرفت تحصيلي بالا و پايين مي

شده رفتار هاي تعريف با سرند کردن از طريق نامگذاري معلمان با توجه به شاخص
نهايي در گروه افراد قلدر و  عنوان نمونهنفر به 326قلدري و قرباني و پرسشنامه الويوس، 

 فرزندپروري بامريند را تکميل نمودند. نامهگرفتند و پرسشقرباني پژوهش جاي 
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 هاداده گردآوري ابزارهاي

هاي نامهقلدري/ قرباني، از سري پرسش نامهپرسشقرباني الويوس: -پرسشنامه قلدري
توسط دان الويوس ساخته شده و در سال  1986دهي است که در سال  خود گزارش

سوال در مقياس  29نامه شامل است. اين پرسش مورد تجديدنظر قرار گرفته 1996
پردازد. سوالات ليکرت است، که به تجربيات دو ماه گذشته مربوط به قلدري افراد مي

هاي مختلف قلدري است. روايي و پايايي نامه مشتمل بر سوالاتي در شکلپرسش
ساله  11-16آموزان دختر و پسر نفري از دانش 577نامه از طريق اجرا در گروه پرسش

و  %8پرسشنامه از طريق همبستگي درون،  توسط سازنده 1992نروژي در سال  
نامه پايايي اين پرسش 3772در سال  1گزارش گرديد. فليشر، ريدليون، فوچ و بارنس9%

اي افريقا برآورد کردند و دامنه متوسطه آموزان دورهرا از طريق بازآزمايي در بين دانش
نامه را از روايي پرسش 3772ا براي آن گزارش کردند. آنان درسال ر % 67و  %23بين 

گزارش  %53رفتارهاي پرخطر، رفتارهاي ضداجتماعي  نامهطريق همبستگي با پرسش
نامه الويوس (. با توجه به اينکه پرسش1293، به نقل از نامدار، 1293 نمودند )شهريارفر،

برش  منظور تعيين نقطهاقع نشده است بهدر ايران مورد مطالعات هنجاريابي گسترده و
 اند.عنوان افراد قلدر و قرباني انتخاب شدهنمرات دو دهک بالا به

 هاي رفتار قلدري و قرباني شدن  گزارش معلمان براساس شاخص

آموزان قلدر و قرباني با توجه به نامگذاري معلمان بر الويوس، دانش نامهعلاوه بر پرسش
منظور استفاده از گزارش لدري و قرباني انتخاب نهايي شدند. بههاي قاساس شاخص

هاي رفتار قلدري و قرباني با معلم جهت تعيين تعداد افراد قلدر و قرباني، ابتدا شاخص
هاي قلدري و قرباني استخراج شد و متعاقباً، ي نظري و پرسشنامهاستفاده از پيشينه

ار قلدري و قرباني، تعداد افراد قلدر و هاي رفتبرحسب گزارش معلم از ميزان شاخص
هاي رفتار قلدري از قبيل: مسخره کردن، صدا کردن افراد قرباني شناسايي شدند. شاخص

 با نام و القاب زشت، محروم کردن از گروه دوستان، لگد زدن و هل دادن و... مي باشند. 

  

1- Fletcher, Reid lyon, Fuch & Barnes 



 
 5431 پايیز 34شماره  دهميازسال  هاي نوين روانشناختي فصلنامه پژوهش

 
 

 



بيش از يک بار رخ ه: شود کوان رفتار قلدري شناخته ميعنر شده بهدر صورتي موارد ذک
تر از خود انجام شوند. هم داده باشند، به عمد انجام شوند و در برابر اشخاص ضعيف

انداز: ناميده شدن با القاب و اسامي آزاردهنده، هاي رفتار قرباني عبارتچنين شاخص
دن از جمع دوستان، کتک خوردن و... آموزان ديگر، طرد شمسخره شدن توسط دانش

ها بايد، بيش از يک بار رخ داده باشند، به عمد انجام لازم به ذکر است که اين ويژگي
 تر از خود انجام گردد.شوند و از سوي اشخاص قوي

 آموزان بهدر اين پژوهش معدل نيمسال سال تحصيلي دانش :تحصيلي ابزار پيشرفت 
و  18شود. دانشآموزان با کسب معدل لي در نظر گرفته ميتحصي عنوان شاخص پيشرفت

با  16تر از و پايين 16آموزان با کسب معدل با پيشرفت تحصيلي بالا، و دانش 18بالاتر از 
 شوند.   پيشرفت تحصيلي پايين در نظر گرفته مي

د، توسط پروري بامرينفرزند شيوه نامهپرسش هاي فرزندپروري بامريند:پرسشنامه شيوه
پروري والدين را هاي فرزندسوال است که شيوه 27بامريند تدوين شده است، که شامل 

عبارت  17استبدادي و  عبارت شيوه 17اقتدار منطقي،  عبارت آن شيوه 17سنجد. مي
 27، 30، 32، 33، 37، 11، 8، 2سنجد. سوالات شماره آزادگذاري والدين را مي شيوه

و ي استبدادي شيوه 39، 36، 35، 18، 16، 15، 9، 0، 2، 3 ات شمارهاقتدار منطقي، سوال
. سنجدي آزادگذاري را ميشيوه 38، 32، 31، 19، 10، 12، 12، 17، 6، 1 سوالات شماره

گويه؛ کاملاً مخالفم، مخالفم، نظري ندارم، موافقم،  5نامه شامل گذاري اين پرسشنمره
باشد. اسفندياري، مي 5  2  2  3  1آن به ترتيب  گذاريموافقم است.که نمره کاملاً

روانشناسي و  نامه را با استفاده از نظر ده نفر در زمينه( روايي صوري اين پرسش1202)
براي تعيين پايايي آن از ( 1280روانپزشکي بالا، گزارش کرده است. عبادي آسايش )

 %69گذاري پايايي براي آزاد آزمايي استفاده کرد. بعد از گذشت يک هفته ميزانروش باز
چنين هم (.1291محاسبه نمود )چاپاري،  %02و براي اقتدار منطقي  %00براي استبدادي

 بکـبراي س %81بازآزمايي،بامريند را با روش  نامهرسشـيزان پايايي پـ( م1991) 1بوري

  

1- Buri 
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گزارش کرده است. مقتدرانه  براي سبک %93براي سبک مستبدانه و  %93گيرانه، سهل
گير بودن و مستبد بودن بين سهل نامه رابطههم چنين وي در مورد ميزان اعتبار پرسش

در مادران، منفي يافته  %53بين مقتدر بودن و مستبد بودن را  چنين رابطهو هم %57را 
 است. 

   هايافته

آموز قلدر دانش 82و آموز قلدر داراي معدل بالا  دانش 27آموز قلدر، دانش132از مجموع 
 آموزدانش 57آموز قرباني، حدود دانش 112داراي معدل پايين هستند، همچنين از مجموع 

آموز قرباني داراي معدل پايين هستند. طبق نتايج دانش  62قرباني داراي معدل بالا و 
 آموزان با معدل بالاحاصل شده، ميانگين و انحراف استاندارد رفتارهاي قلدري دانش

(33/5, SD=27/29=( و با معدل پايين )96/5, SD=61/22=مي ) باشد. هم
 =38/5SDآموزان با معدل بالا )چنين ميانگين و انحراف استاندارد رفتارهاي قرباني دانش

 باشد. مندرجات جدول( مي=71/5SD= ,72/66( و با معدل پايين )=06/51,
ان قلدر و قرباني با معدل بالا و پايين را با توجه آموز( ميانگين و انحراف استاندارد دانش1)

 دهد.هاي فرزندپروري والدين نشان ميبه شيوه

آموزان قلدر و قرباني با معدل بالا و پايين ( توصيف ميانگين و انحراف استاندارد دانش1جدول )

 هاي فرزندپروري والدينبا توجه به شيوه

 آموزان با معدل بالادانش آموزان با معدل پاييندانش  متغير

 انحراف استاندارد ميانگين انحراف استاندارد ميانگين گروه

  سبک مقتدرانه
 قلدر

15/38 50/2 20/27 38/2 
 89/6 36 76/6 26/26 سبک استبدادي
 91/0 21 52/0 02/33 سبک آزاد گذاري
  سبک مقتدرانه

 قرباني
82/38 98/3 82/21 65/3 

 58/6 5/32 12/5 88/20 سبک استبدادي
 63/5 21 90/2 26/37 سبک آزاد گذاري
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آموزان داراي معدل ( ميزان رفتارهاي قلدري و قرباني شدن دانش1مندرجات جدول )
 کند.والدين توصيف مي فرزندپروري هايبالا و پايين را با توجه به شيوه

 زان رفتارهاي قلدريآموزان با پيشرفت تحصيلي بالا و پايين در ميمنظور مقايسه دانشبه
 ( ارائه شده است.3مستقل استفاده شده است که نتايج آن در جدول ) tو قرباني، از روش 

 آموزان قلدر با معدل بالا و پايينمستقل براي مقايسه دانش  tداري ( نتايج آزمون معني2جدول )

 
واريانس  همگني

 هاگروه
T مستقل 

 F sig T متغير
درجه 

 آزادي

سطح 

 ريمعنادا

تفاوت 

 ميانگين

تفاوت خطاي 

 استاندارد

 17/1 31/5 771/7 131 03/2 28/7 05/7 رفتارهاي قلدري
 90/7 38/12 771/7 111 68/12 81/7 75/7 رفتارهاي قرباني شدن

 >75/7Pدست آمده در سطح هب tدهد ( نشان مي3گونه که نتايج جدول )همان

 آموزان داراي معدل بالا و پايين از لحاظباشد يعني بين دو گروه دانشدار ميمعني
 آموزان داراي معدل پايين رفتارهايرفتارهاي قلدري و قرباني تفاوت وجود دارد و دانش

 منظور تحليلآموزان داراي معدل بالا دارند. بهقلدري و قرباني بيشتري نسبت به دانش
 بالا و پايين در ميزان آموزان با پيشرفت تحصيليهاي و مقايسه دو گروه از دانشداده

 هاي فرزندپروري از روش تحليلرفتارهاي قلدري و قرباني شدن با توجه به شيوه
 براي هاواريانس همگني واريانس چندمتغيره استفاده شده است. با توجه به اينکه شرط

، قبل از تحليل واريانس چندمتغيره است برقرار متغيرهتحليل واريانس چند آزمون انجام
 تعيين اثر متغير گروه در متغيرهاي پژوهش از آزمون اثر لامبداي ويلکز استفاده شده براي

آموزان دانشوالدين در  فرزندپروريهاي است. نتايج تحليل واريانس چندمتغيره شيوه
 >7771/7P) آموزان قربانيدانش( و 7771/7P< , (119,2)81/8=F ,81/7=Λقلدر ) 

,(178,2)68/36=F ,50/7=Λباشد. بدين ترتيب نسبت ( ميF دست آمده در سطح به
7771/7P< آموزان قلدر و قرباني داراي معدل بالامعنادار است. بنابراين بين دو گروه از دانش 

  داري وجود دارد.هاي انضباطي تفاوت معنيهاي شيوهمقياسو پايين حداقل در يکي از خرده
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 هـا از لحـاظ تـک تـک خـردهراي مقايسه گروهـتايج تحليل واريانس چندمتغيره بـن
 :( ارائه شده است2( و )2هاي انضباطي در جدول )هاي شيوهمقياس

هاي فرزندپروري هاي متغير سبکمقياستک خرده(  تحليل واريانس چند متغيره تک3جدول )

 آموزان قلدر با معدل بالا و پاييندر دانش

متغيرهاي 

 ايمقايسه
 

مجموع 

 مجذورات

انگين مي

 مجذورات
DF F 

 سطح

 داريمعني

 7771/7 71/12 1 05/328 05/328 اقتدار منطقي گروه
 7771/7 39/19 1 88/005 88/005 مستبدانه 
 71/7 87/5 1 22/227 22/227 آزادگذاري 
 - - 131 22/18 85/3319 اقتدار منطقي خطا
 - - 131 37/27 15/2865 مستبدانه 
 - - 131 69/58 78/0173 آزادگذاري 
 - - 132 - 175296 اقتدار منطقي کل
 - - 132 - 152722 مستبدانه 
 - - 132 - 00016 آزادگذاري 

هاي فرزندپروري هاي متغير سبکمقياس( تحليل واريانس چند متغيره تک تک خرده4جدول )

 آموزان قرباني با معدل بالا و پاييندر دانش

متغيرهاي 

 ايمقايسه
 

مجموع 

 تمجذورا

ميانگين 

 مجذورات
DF F 

 سطح 

 داريمعني

 7771/7 53/27 1 21/320 21/320 اقتدار منطقي گروه
 7771/7 98/62 1 08/3180 08/3180 مستبدانه
 7771/7 71/37 1 69/259 69/259 آزادگذاري

 - - 117 17/8 17/891 اقتدار منطقي خطا
 - - 117 19/22 37/2061 مستبدانه
 - - 117 90/33 03/3536 آزادگذاري

 - - 113 - 173961 اقتدار منطقي کل
 - - 113 - 125252 مستبدانه
 - - 113 - 50925 آزادگذاري



 
 5431 پايیز 34شماره  دهميازسال  هاي نوين روانشناختي فصلنامه پژوهش

 
 

 



هاي مقياس( بين دو گروه مورد مطالعه در خرده2( و )2) با توجه به مندرجات جداول
و سبک  هاي انضباطي والدين که شامل سبک اقتدار منطقي، سبک مستبدانهشيوه

شود داري وجود دارد. به عبارت ديگر چنين استنباط ميباشد تفاوت معنيزادگذاري ميآ
هاي انضباطي متفاوتي آموزان قلدر و قرباني با معدل بالا و پايين داراي شيوهکه دانش

 .هستند

 گيرينتيجه و بحث

 هاي آماري مشخص شدها توسط روشدست آمده از تجزيه و تحليل دادههطبق نتايج ب
آموزان که تفاوت معناداري در ميانگين نمرات رفتارهاي قلدري و قرباني شدن در دانش

هاي انضباطي والدين وجود دارد. به اين با پيشرفت تحصيلي بالا و پايين با توجه به شيوه
آموزان با پيشرفت تحصيلي معني که ميزان رفتارهاي قلدري و قرباني شدن در دانش

. باشدميآموزان با پيشرفت تحصيلي بالا ن رفتارهاي مذکور در دانشپايين، بيشتر از ميزا
(، 3712(، هاميگ و جوزکويسکي ) 3711نتايج تحقيقات جوونن، وانگ و اسپنوزا ) 

اند که افرادي که رفتارهاي همراه با پرخاش ( نشان داده3717هانسون، آستين و ژنگ ) 
هاي موتاپا، شوند. مرور يافتهواجه ميگيرند با عملکرد تحصيلي ضعيف مرا در پيش مي

( و امور 3775)  3شوارتز، گارمن، ناکاماتو و توبلين (،3772)  1والنت، گالاهر، رورباخ و انگر
باشد. رفتار (، نيز بيانگر تأثير منفي رفتار قرباني شدن بر عملکرد تحصيلي مي3717)

 اعي و عاطفي فرد قلدر تأثيرهاي مختلف جسماني، رواني، اجتمساز قلدري بر حيطهمشکل
هاي گذارد. افراد قلدر معمولاً توان مهار رفتار خود را ندارند و چنين ناسازگاريمي ءسو

 چنين پديدهکند. همرفتاري، در عملکرد مدرسه و رابطه با دوستان اختلال ايجاد مي
از قلدري  قلدري بر احساس امنيت فرد قرباني تأثير سؤ دارد. در حقيقت اضطراب ناشي

يادگيري را مشکل، توانايي تمرکز را کم و در نهايت بر توانايي درک و حفظ اطلاعات 
 (. 1289)دادگر،  گذاردثير سوء ميأت
 

  

2- Schwartz, Gorman, Nakamoto & Toblin 1- Moutappa,Vallent, Gallaher,  Rohrbach & 

Unger 
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آموزان قلدري که روري در دانشچنين نتايج پژوهش نشان دادند سبک فرزندپهم
آموزان قلدري که پيشرفت تحصيلي پيشرفت تحصيلي پاييني دارند، استبدادي و در دانش

 1لوييز و همکاران-(، ميلر3717باشد. نتايج تحقيق لي )گير ميبالا دارند، مقتدر و سهل
ا با قلدري تربيتي مستبدانه ر (، ارتباط بين شيوه1291( و )بيرامي و علائي،  3776)

کند و مرور ادبيات پژوهشي، مطالعاتي از قبيل نتايج تحقيق ميرزايي، نوجوانان تأييد مي
هاي ( را که نشان داد فرزندان ايراني متعلق به خانواده1288ميتراچهرزاد و يعقوبي ) 

هاي )رينالدي و طور کلي از مهارت اجتماعي کمتري برخوردارند و نتايج پژوهشقاطع، به
گيرانه بين سبک تربيتي سهل (، که بر رابطه1291( و پلنگي )1281(، )هيبتي، 3711، هاو

هاي يادگيري اجتماعي و کنترل کنند. مطابق با نظريهو قلدري تأکيد دارد را، نمايان مي
اجتماعي، والدين به دو صورت مستقيم )از طريق الگوبرداري و تقويت اجتماعي( و 

ها( بر رفتارهاي اجتماعي و هيجانات دهي ادراکات و نگرشغيرمستقيم )از طريق شکل
(. مشاهده خشونت موجود بين والدين 1291گذارند )بيرامي و علائي، فرزندانشان تأثير مي

 دهد. نتيجهو تنبيه بدني کودکان توسط والدين، کودکان را به سمت خشونت سوق مي
بدانه با پيشرفت تحصيلي ارتباط مست ( نشان داد که بين شيوه1282پژوهش مهرافزا ) 

يه و عدم ـضعيف روحـداوم خشونت والدين مستبد سبب تـمنفي و معنادار وجود دارد. ت
شود. بدين ترتيب اولين آثار خستگي روحي کودک مي تأمين نيازهاي روحي و رواني

مال توان در کيفيت نمرات درسي آنها مشاهده کرد. والدين مقتدر با اعآموز را ميدانش
مقررات سخت و پافشاري بر اجراي اين مقررات به احساس انزوا،  افسردگي و در نهايت 

ودکان والدين مقتدر داراي پيامدهاي تحصيلي ـشوند. کيـدان منجر مـپرخاشگري فرزن
هايي که جو اجتماعي و ( هستند. لذا در خانواده3776، 3مطلوب )بوگنتال و گروسس

از سلامت رواني و پختگي عاطفي و رشد اجتماعي  عاطفي سالم حاکم است، کودک
کننده دارد. والدين داراي بهتري برخوردار است که طبعاً در يادگيري وي تأثير تعيين

 ه انجام ـنکرده و او را ب نظارت دهد انجام کودک دـکه باي يـگيرانه، بر کارهايکنترل سهل
 

  

2- Bugental & Grusec 1- Miller-lewis, Baghurst, Sawyer, Prior, 
Clark, Arney & Carbone 
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(. بدين ترتيب کودک پرورش يافته با سبک 3772، 1کنند )گرونيکقوانين ترغيب نمي
ظارت و محدوديتي از طرف والدين مواجه نيست، با ـگيرانه که با هيچ نهلـتربيتي س

انتظارات به خود کنترلي، هنگام برآورده نشدن داشتن اعتماد به نفس پايين و نقص
 ( هم نشان داد که بين شيوه1282تحقيقات مهرافزا ) گردد. نتيجهميخشونت متوسل 

 دار وجود دارد. در اين شيوهگيرانه با پيشرفت تحصيلي فرزند ارتباط مثبت و معنيسهل
 دهيکنند، تقاضا کم  و پاسخقيد و شرط نيازهاي کودکان را برآورده ميتربيتي، والدين بي

 پردازندهاي مالي افراد با فراغ بال به تحصيل ميمشغوليبدين ترتيب با نبود دل اد است.زي
گونه کوششي آميز با آنان از هيچو والديني که در تکريم شخصيت فرزندان و رفتار محبت

 آميز فرزندان خود خواهند بود.ورزند، بيش از ديگران شاهد تحصيلات موفقيتدريغ نمي

آموزان چنين حاکي از آن است که سبک فرزندپروري در دانش پژوهش حاضر هم
آموزان قرباني با پيشرفت قرباني با پيشرفت تحصيلي پايين، استبدادي و در دانش

 (، همسو با نتيجه3776، 3باشد. يافته )الکساندريـگير مقتدرانه و سهلـتحصيلي بالا، م
ده و سبک فرزندپروري استبدادي سازي شبين مشکلات دروني حاصله در خصوص، رابطه

چون و چراي مقرراتي گيري براي رعايت بيباشد. والدين مستبد با سختگير ميو سهل
شتري در روابط بين شوند که فرزندان از مشکلات بيباعث م اندکه در خانواده وضع کرده

و سازگاري و با سطح پاييني از اعتماد به نفس  ردي رنج ببرند، منفعل و وابسته بودهـف
اجتماعي بار بيايند. داشتن روابط ضعيف با ديگران باعث طرد هر چه بيشتر فرد شده و 

کند. در پژوهش حسيني فرد ) زمينه را براي قرباني شدن و افت تحصيلي آنها فراهم مي
ها معنادار نبود. در واقع (، در مقياس اضطراب تفاوت بين گروه مقتدر و ديگر گروه1281

تدر اکثراً کمال طلب هستند و بالاترين انتظارات را از فرزندشان دارند. غالبًا والدين مق
اند که مبادا ديگران آيند و مضطربنميکودکان  از پس برآورده کردن اين انتظارات بر

ضعيف و هاي اجتماعي کفايتي به آنها بزنند. کودکاني که مضطربند، مهارتبرچسب بي
 تاري اين چنيني برـکنند و مشکلات رفيـربه محصيلي را تجـکاهش عملکرد ت
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 گيرانه نيز چون والدين هميشهتربيتي سهل گذارد. در شيوهقرباني شدن افراد صحه مي
کنند و به هاي فرزندان هستند، فرزندان سختي احساس نميدر صدد تأمين تمام خواسته

اند. چنين افرادي در اراده و کم ارادهدهاي باالقوه خود بيسبب استفاده نکردن استعدا
-تعامل با اجتماع از توانايي لازم وکافي برخوردار نيستند. بنابراين افراد ضعيف النفس نمي

توانند در برابر ديگران از حق خود دفاع بکنند و اين امر منشأ افت تحصيلي و مشکلات 
هايي که والدين در گردد. بدين ترتيب شيوهميرفتاري از جمله قرباني واقع شدن فرد 

گيرند نقش اساسي در تآمين سلامت رواني و عملکرد تربيت فرزندان خود به کار مي
 تحصيلي فرزندان آنها دارد.

در نهايت، آنچه از انجام اين پژوهش بايد مورد توجه قرار بگيرد اين است که با  
هاي باشد امکان کنترل متغيراي ميقايسهاشراف به اينکه پژوهش حاضر از نوع علي م

گر از قبيل فقر فرهنگي، عوامل شخصيتي و... در رفتار قلدري/ قرباني ممکن نبود. مداخله
توان به مشکل دسترسي به والدين هاي مهم در پژوهش مذکور مياز ديگر محدوديت
وري والدين هاي فرزندپرنامه مربوط به سبکدهي به پرسشپاسخ کودکان در مرحله

اشاره کرد. از آنجا که پژوهش حاضر در شهرستان جلفا انجام شد، لذا نتايج آن قابل 
دليل اينکه در اين پژوهش عامل جنسيت کنترل نشده هتعميم به شهرهاي ديگر نيست. ب

اند( امکان بررسي رفتارهاي قلدري و قرباني است )هر دو جنس مورد مطالعه قرار گرفته
دست آمده از تحقيق حاضر، سيت وجود نداشته است. با توجه به نتايج بهبا توجه به جن

ضروري است والدين را نسبت به الگوهاي تربيتي و اثرات هر يک از آنها بر فرزندان، 
آگاه کرد و همزمان با افزايش شناخت و آگاهي معلمان و عوامل مدرسه از پيامدهاي 

هاي پيشگيرانه و ها بايد درصدد فعاليتهقلدري، بسياري از مدارس و آموزشگا پديده
 درماني براي کاهش اين رفتارها و اثرات آن باشند.

 

 11/75/1292 مقاله: تاريخ دريافت نسخه اوليه
 35/11/1292 نهايي مقاله:  تاريخ دريافت نسخه
 71/76/1295 تاريخ پذيرش مقاله:
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