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  چکیده
  هايعوامل محیطی و مهارت هبررسی رابطبا هدف پژوهش حاضر  :مقدمه

با استفاده از روش  شناختی روان آشفتگی   ارتباطی با قربانی شدن به واسطه
پژوهش حاضر با استفاده از روش  : روش .انجام گرفت یابی ساختاري مدل

           اي خوشهگیري  همبستگی و معادالت ساختاري و با شیوه نمونه
هاي رابطه ساختاري عوامل محیطی و مهارت به آزمون، اي مرحلهتک

 350در بین  شناختی و قربانیان قلدري گري آشفتگی روان با واسطه ارتباطی
ین دب. متوسطه اول شهرستان بوکان پرداخته است دختر آموزان   نفر از دانش

هاي  و پرسشنامه )1388(از فرم ایرانی مقیاس قربانی قلدري مرادي  منظور
براي سنجش آشفتگی ) 1995(افسردگی، اضطراب و استرس لویندا 

دام  هاي ارتباطی کوئینمهارت، )1374(حمایت اجتماعی ثامنی ، شناختی روان
ادراك از جو مدرسه برگرفته از مقیاس محیط کالس تریکت و و  ،)2004(

. اده شده استعنوان ابزارهاي گردآوري اطالعات استفبه  )1973(موس 
دهد که مدل  وتحلیل معادالت ساختاري نشان می نتایج تجزیه :ها یافته

از  51و درجه آزادي  33/63مفهومی پژوهش با آماره آزمون خی دو برابر با 
هاي ارتباطی شناختی، مهارت آشفتگی روانبرازش خوبی برخوردار است و 

براي قربانی شدن هاي خوبی  بین و عوامل محیطی به صورت مستقیم پیش
ارتباطی و عوامل محیطی با واسطه   هايهمچنین مهارت. آموزان بودند دانش

شناختی قربانی شدن را به صورت غیرمستقیم پیش بینی  آشفتگی روان
 نتایج حاصل نشان داد که همسو با مدل مفهومی، ابعاد :گیري نتیجه .نمودند

به طور مستقیم  مل محیطیهاي ارتباطی و عواشناختی، مهارت آشفتگی روان
    .آموزان رابطه دارند قربانی شدن دانشو غیرمستقیم با 

  
هاي ارتباطی و قربانی شدن، قلدري، عوامل محیطی، مهارت :واژگان کلیدي
  .شناختی آشفتگی روان

 

  

Abstract 
 

Introduction: The purpose of this study was to investigate the 
relationship between environmental factors and communication 
skills with sacrifice due to psychological crisis using structural 
equation modeling method. Method: The present study uses a 
correlation and single-stage cluster sampling method to test the 
structural relationship between environmental factors and 
communication skills with the mediation of psychological distress 
and victims of bullying among 350 middle school students The first 
is Boukan city. For this purpose, the Iranian version of Moradi 
victimization scale (2009) and Lewinda's Depression (1995), 
Anxiety and Stress Scale for measuring psychological crisis, 
Samini's social support (1995), queendom's communication skills 
(2004), and perception of the school atmosphere derived from the 
scale of the classroom environment of the Trickett and Moos(1973) 
Information gathering tools have been used. Results: The results of 
the structural equation analysis show that the conceptual model of 
the research with Chi-square test is 63/33 and the degree of freedom 
of 51 are well fitted. Psychological aesthetics, communication skills 
and environmental factors directly provide good predictors for the 
victimization of knowledge Students were. Also, communication 
skills and environmental factors predicted indirectly by the 
psychological crisis of  the victim. Conclusion: The results showed 
that, in line with the conceptual model, the dimensions of 
psychological crisis, communication skills and environmental 
factors directly and indirectly related to the victimization of students. 
Key words: victimization, bullying, environmental factors, 
communication skills and psychological crisis. 
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  مقدمه
نیاز به ایمنی از اولین نیازهاي اساسی انسان است 

. شود که بعد از نیازهاي فیزیولوژي مطرح می
ارضاي نیازهاي ایمنی مستلزم پایداري، امنیت و 

در این میان . رهایی از ترس و اضطراب است
ترین مشکالتی  یکی از مهمترین و رایج 1قلدري

 کند میرا تهدید  آموزان است که امنیت دانش
 اي هدیپد يقلدر ).2006، 2اورپیناس و هورناي(

با  يکه قلدر است نیاعتقاد بر ا، ستیناآشنا ن
 يبرا. است ختهیمدارس درهم آم شیدایپ خیتار

ادت به آزار آموزان ع دانش يادیز يها نسل
خود  يها یهمکالس رساندن به همساالن و

 ،3کاسما و کالیو چاتزي و،کال  نیپاپ( اند داشته
 همعضل گسترد کی يامروزه هم قلدر). 2011
محسوب شده و احتمال وجود آن در  یجهان

و  برایتو( وجود دارد يمدارس هر کشور
 نیتر جیو را نیاز حادتر یکیو ) 2013 ،4رایویاول

با آن مواجه هستند،  ارساست که مد یمشکالت
آموزان حق  است که همه دانش یدر حال نیا

 را دارند تیامنآموزش توأم با  کیاز  يبرخوردار
قلدري در معناي عام ). 2011 ،شکانیو پ یچراغ(

شود  به عنوان یک عمل پرخاشگرانه تعریف می
 طرف فرد تکرار شده و در بردارنده که بارها از

یک قدرت نامساوي بین فرد قلدر و فرد مورد 
 ).2013، 5کوالسکی و لیمبر( استهدف یا قربانی 

                                                             
1. Bullying 
2. Orpinas & Horne  
3. Papanikolaou, Chatzikosma & Kleio 
4. Brito & Oliveira   
5. Kowalski & Limber  

قلدري را در سال اولین کسی بود که مسئله  6الویز
او قلدري را به . به شکل علمی مطرح کرد 1978

عنوان یک عمل پرخاشگرانه مکرر در برابر فرد 
تواند از خودش دفاع کند  که به آسانی نمی 7قربانی

  . )2013، و همکاران 8ریوگري( تعریف کرده است
پردازان این  و دیگر نظریه براساس نظریه الویز

مل پهنه وسیعی از حوزه، رفتار قلدرانه شا
به طور منظم و در یک رفتارهاي مخرب است که 

گسترده زمانی باعث قربانی شدن افراد به  دوره
 شود می 11و عاطفی 10، کالمی9هاي جسمانی شکل

شدن  قربانی ).2011، و همکاران 12روسون(
جسمانی مستلزم تماس فیزیکی مستقیم و 
محسوس میان فرد قلدر و قربانی است و در 

زدن،  دادن، تنهزدن، هلالی مختلفی مانند ضربهاشک
و  13ونگ( گردد لگدزدن و غیره نمایان می

شدن  به بیانی ساده قربانی). 2010همکاران، 
رسیدن به بدن فرد قربانی جسمانی مستلزم صدمه 

شدن کالمی قربانی .استهاي وي  و یا دارایی
  شامل حمالت کالمی از سوي فرد قلدر با استفاده

آمیز، تحقیرکردن، ارعاب و  کلمات توهیناز 
تهدیدکردن، لقب گذاشتن و برچسب زدن بر 

نیت اصلی فرد قلدر از . روي فرد قربانی است

                                                             
6. Olweus 
7. Victim 
8. Ruggieri  
9. Physical victimization  
10. Verbal victimization 
11. Emotional victimization  
12. Rothon 
13. Wang 
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کردن کالمی صدمه زدن به عزت نفس  قربانی
انجام  که معموالً در مقابل همساالن استدیگري 

بروندادهاي  قربانی شدن کالمی به وسیله. شودیم
     ه بوده و بنابراین در دستهل مشاهدآن قاب
و  1الیوت( گیرد هاي مستقیم قلدري قرار میروش

تحقیقات فراوانی تاکنون ). 2010، و همکاران
اند که قربانی شدن کالمی متداولترین  نشان داده

قربانی شدن عاطفی که  .شکل قربانی شدن است
، شناختی روانبه آن قربانی شدن غیر مستقیم، 

گویند نوعی از قربانی  می هم میکالارتباطی و غیر
شدن است که با استفاده از روابط اجتماعی میان 

شود و شامل شایعه پراکنی،  ها انجام میگروه
تهمت زدن، خبرچینی، تحریک افراد دیگر از 

زدن به فرد قربانی و از  سوي فرد قلدر براي آسیب
کردن  گرفتن، طردکردن و محروم تر نادیدههمه مهم

هاي قربانی از گروه و یا از فعالیتاجتماعی 
ویژگی مهم قربانی شدن عاطفی . خاص است

نسبت به قربانی شدن جسمانی و کالمی، 
بودن است که همیشه  شناختی روانغیرمستقیم و 

قابل مشاهده نیست و لذا احتمال نادیده گرفته 
شدن آن و در نتیجه آسیب دیدن بیشتر فرد قربانی 

ون قربانی شدن عاطفی عالوه چهب. وجود دارد
شود،  دار احساس فرد می سبب تحقیر شدن نظام

بیشترین آسیب را براي فرد قربانی نسبت به دیگر 
، 2کور و دي الرا( پی دارد انواع قربانی شدن در

اشکال آن  در همه ینقش قرباندر واقع ). 2010

                                                             
1. Eliot  
2. Corvo, & deLara  

است که نوجوانان از روابطی تبلور نامطلوب  کی
 یو مسائل شخص یتماعاج تیبا توجه به موقع

   .نندیگز یخود برم
افراد  يانجام شده بر رو ییابتدا قاتیتحق

مشکالت  يعمدتاً بر رو يدر قلدر ریدرگ
 تیتمرکز کرده بودند و اهم ریافراد درگ یشخص
که فرد  یاجتماع گاهیجا ای تیبه موقع يکمتر
همساالن خود دارند،  انیدر م يدر قلدر ریدرگ

 یمدل تعامل کی ریاخ اتقیدادند اما تحق یم
 میترس يارتباط با قلدر دررا  تیموقع ـ یشخص
 يدر قلدر یبافت اجتماع تیاکنون اهم. اند کرده

 ياز سو يثابت شده است و درجات پرخاشگر
که در  یگروه خاص يها و هنجارهافرد به ارزش

انجام گرفته  قاتیتحق. آن قرار دارد وابسته است
 يدر قلدر ریافراد درگ ياند که رفتارها نشان داده

با احساس ادراك شده فرد از فضا  انیقربان ژهیوهب
 تیامن ژهیوهو جو حاکم بر مدرسه و کالس ب

در . ردیگ یقرار م ریموجود در آن تحت تأث
ها حاکم بر آن یمنف ییکه جو و فضا یمدارس

قلدرانه و  ناگونگو ياست احتمال انجام رفتارها
 شتریپسران ب انیم خصوص درهب یکیزیف شتریب

. شدن هم باالتر است یبوده و احتمال قربان
برعکس در مدارس با جو مثبت هم احتمال 

و هم  ابدی یآموزان کاهش م شدن دانش یقربان
 گرید يگرانه از سو احتمال انجام رفتار دفاع

و  يوگریر( ابدی یم شیافزا یهمساالن فرد قربان
در  يرقلد يتفاوت در رفتار). 2013 همکاران،

جو و بافت  ریبر تأث یمدارس مختلف گواه
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در  ).2011 ،شکانیو پ یچراغ( مدرسه است
محیط مدارسی که جو مدرسه حمایت کننده 
نیست افراد قربانی معموالً تنها هستند و در 

هاي اجتماعی و دوستی همساالن داخل  شبکه
ها دارند شوند و یا اینکه روابط محدودي با آن نمی

خواهند از میان همساالن خود براي که بو زمانی
اجتماعی کسی را انتخاب کنند معموالً   روابط

افرادي تنها و غیر پرخاشگر مانند خود را 
و جو مدرسه  سساا نیهمبر. گزینند برمی
وجود هرا در ب یینقش بسزا یاجتماع يهاتیحما

و به تبع  يکاهش قلدر ایو  دیآمدن، کنترل، تشد
هاي الزم  و پیش شرط دنکن یم فایشدن ا یآن قربان

 آورند براي قلدري و قربانی شدن را فراهم می
  ).2007، 1متینگلی(

 از ءاعضا تصورات بر مبتنی مدرسه، جو
 بر مدرسه محیط منفی و مثبت تأثیرات چگونگی

 محیط از ءاعضا و ادراك تصورات .است آنان
 جزء مهمترین محیط، این خود نه و مدرسه
 در). 2010، 2مایرسون( است جو مدرسه سازنده
 انتظار آگاهی، از ءاعضا مثبت، جو داراي مدارس

 در حضور از و هستند برخوردار امید باالیی و
 و 3هارون( کنند می شادکامی احساس مدرسه،

در صورت مطلوب نبودن جو ). 2010همکاران، 
آموزان مستعد پیدایش مشکالت  مدرسه دانش

و  هستندفراد قلدر روانی و همچنین آزار دیدن از ا
 اجتماعی هايحمایتچنانچه فرد قربانی از 

                                                             
1. Mattingly  
2. Mayerson 
3. Haron   

به شدت آسیب خواهد دید  برخوردار نگردد
میزان آرامش، احترام، کمک یا حمایت اجتماعی، 

هاي  مراقبتی است که فرد از سوي افراد یا گروه
کند و عامل مهمی براي  مختلف دریافت می

 ورتایل .ها استحافظت فرد در برابر استرسم
که از حمایت   است افراديمعتقد) 1995(

اجتماعی خوبی برخوردار هستند استرس کمتري 
ها نشان  بررسی در چنین مواقعی کنند را تجربه می

اي  که چنانچه نوجوان به راهبردهاي مقابله اند داده
کارآمد مجهز نباشد و توانایی کمی براي درك 

هاي خود و دیگران داشته باشد، در هیجان
هاي دوران نوجوانی ورد با فشارها و بحرانبرخ

توان کمتري خواهد داشت و مشکالت رفتاري 
بیشتري را به صورت پرخاشگري، افسردگی و 

، 4الگار، آرلت وگراوز( اضطراب نشان خواهد داد
عامل دیگر مرتبط با جو کالس و مدرسه  ).2003

که با قلدري و قربانی شدن ارتباط دارد، 
وقتی گفته . ت در مدرسه استیکپارچگی ارتباطا

آموزي داراي ارتباط مثبت یکپارچه شود دانش می
در مدرسه است بدین معنی است که او تعلق و 
ارتباطی قوي را با همساالن و عوامل مدرسه 
داشته و احساس تعلق خاطر به مدرسه به عنوان 

که هر چه  یافت )2013( 5جونز. یک اجتماع دارد
آموزان ا مدرسه در دانشاحساس تعلق و ارتباط ب

بیشتر باشد میزان قلدري و قربانی شدن هم 
این یافته این ایده را که . تر خواهد بود پایین

ارتباطات با همساالن و عوامل بزرگسال مدرسه 
                                                             
4. Elgar, Arlett & Groves 
5. Jones   
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عواملی حفاظتی در مقابل قلدري هستند تقویت 
آموزانی که در مدرسه به نوعی  دانش. کند می

داد و کیفیت روابط کنند و تع احساس تنهایی می
ها پایین است بیشتر در معرض خطر دوستانه آن

قربانی شدن بوده و متقابالً با افزایش قربانی شدن، 
ها هم به مرور زمان بیشتر تنهایی و انزواي آن

آموز به شکل  که دانش  موارديویژه در به. شود می
شود  قربانی می شناختی روانصورت هغیرمستقیم ب

ش احساس تنهایی و پدیدآیی احتمال افزای
منظور . مشکالت عاطفی دیگر، بیشتر است

کیفیت روابط  احساس ارتباط و تعلق به مدرسه،
آموزان درون  اجتماعی در خالل تجربیات دانش

ی برقراري یتوانا). 2012، 1لستر( مدرسه است
ارتباط خوب به ایجاد روابط بین فردي مثبت و 

ی ایجاد یوارد، توانانجامد و یکی از این ما ثر میؤم
روابط دوستانه است که در سالمت روانی و 
اجتماعی و روابط گرم به عنوان یک منبع مهم و 
 روابط اجتماعی سالم نقش بسیار مهمی دارد

تحقیقات فراوانی نشان . )1390آخوندي،  حاجی(
هاي  لفهؤاند روابط مثبت بین همساالن در م داده

ند سطوح ثبت ها مانمختلف بهزیستی روانی آن
ادراك از خویشتن، بهزیستی عاطفی باالتر نقش 

به طور کلی حمایت مثبت همساالن براي . دارد
تداوم و رشد عملکرد شناختی، اجتماعی و 
عاطفی نوجوانان بسیار حائز اهمیت است و 
ریسک مشکالت ذهنی و عاطفی و رفتاري در 

در صورت  .دهد اوایل بزرگسالی را کاهش می
                                                             
1. Lester  

تواند باعث  آموز می بانی شدن در دانشتداوم، قر
بروز طیفی گسترده از مشکالت سالمت جسمانی 

گوارشی، اختالالت  ـ هاي عصبیمانند ناراحتی
فک و (هاي عضالنی  خواب، سردردها و تنش

کوالسکی و لیمبر،  به نقل از ؛2004 ،کالجیوس
، مشکالت تحصیلی و آموزشگاهی مانند )2013

کوالسکی و (تن به مدرسه فرار و امتناع از رف
مانند  شناختی روان، مشکالت )2013 لیمبر،

روث، کولیس و هایم برگ، ( افسردگی شدید
فی و تات(، و اختالل در بهزیستی روانی فرد )2002

سطحی باالتر پروراندن  و در) 2008، 2فارینگتون
 افکار خودکشی و حتی احتمال اقدام به خودکشی

خصوص  در .دشو) 2013 ،3اسپلیج و هالت(
آموزان در کشورهاي  میزان قربانی شدن دانش

در یک . اند مختلف ارقام متفاوتی گزارش شده
 درصد15پیمایش گسترده این رقم در اروپا 

و در کشورهاي آفریقایی و ، )1993الویز، (
فلمینگ و ( درصد 60تا  41خاورمیانه 

در ایران . گزارش شده است) 2010، 4جاکوبسون
میزان قربانی شدن را در  )1389( هم بلندهمتان
آموزان مدارس راهنمایی استان  میان دانش

درصد گزارش  9/22کردستان دست کم 
در میان تحقیقات در مورد قربانی شدن . است کرده

بعضی . ها تا حدودي متناقضند دو جنس یافته
اند که درصد پسران و دختران  تحقیقات نشان داده

                                                             
2. Ttofi & Farrington 
3. Espelage & Holt  
4. Fleming & Jacobsen   
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گاال، ـ  بلدن( تقربانی شده حدوداً مشابه اس
که دیگران در حالی) 2010، 1جورکا و تیگان

اند که تعداد پسران قربانی شده بیشتر از  یافته
نیز در ) 2009(و همکاران  2دیو. دختران است

کشور  35المللی خود در میان یک پیمایش بین
دریافتند که در اکثر کشورها پسران بیشتر از 

اند  قلدري شده اند که قربانی دختران گزارش کرده
هر چند این تفاوت جنسیتی در اکثر این کشورها 

هم نشان داد که ) 1389( همتانبلند. پایین بود
فراوانی قربانی شدن در مدارس پسرانه بیشتر از 

در ایران تاکنون تحقیقات . مدارس دخترانه است
در . است  اندکی در این خصوص انجام گرفته

قل از چراغی و به ن ؛2002 ،محمدخانی(پژوهشی 
گزارش کرده است که پسران ) 2011 ،پیشکان

شوند  عمدتاً از طریق جسمانی و کالمی قربانی می
کی از ن عمدتاً از طریق شایعه پراکنی که یو دخترا

  .شوند اشکال قلدري عاطفی است، قربانی می
متعددي در خصوص هاي تاکنون پژوهش

 دالیل قربانی شدن و پیامدهاي قربانی شدن، 
ختلف هاي میابی قلدري و حتی تأثیر برنامهمدل

حسینی و ( اند بر کاهش قربانی شدن پرداخته
؛ 1390اران ؛ مقتدایی و همک1394، همکاران

اما تاکنون هیچ ) 1389مرادي و همکاران 
یابی  و خارج کشور به مدل پژوهشی در داخل

اند و پژوهش حاضر از این  نپرداختهقربانی شدن 
جدید است از سوي دیگر با توجه به  کامالًلحاظ 

                                                             
1. Beldean-Galea, Jurcau   & Tigan  
2. Due  
  

قلدري براي فرد قلدر، قربانی و فضاي  نکهیا
 يو اجرا یطراح ،آموزشی مخرب است

 يدر مدارس الزم و ضرور رانهیشگیپ يها برنامه
 يا رانهیشگیپ هبرنام هر نیتدو یرسد ول یبه نظر م

است  يبعدچند يا دهیپد يقلدر نکهیبا توجه به ا
موجود در روابط خانواده،  يها یدگیچیکه از دل پ

فرهنگ  نیروابط با همساالن، اجتماع و همچن
، )2011 و همکاران، کالو نیپاپ( دیآ یم مدرسه بر

 يحوزه قلدر ينظر یمبان حیمستلزم شناخت صح
 یعمل يها و کاربردها دستورالعمل يریکارگهو ب

با توجه به اینکه در کشور  .است ها هینظر نیا
ی از میزان شیوع قلدري و قربانیان ایران آمار دقیق

هاي  قلدري وجود ندارد و تحقیقی که همه جنبه
این پدیده را مورد توجه قرار داده باشد در 

 و اغلب مطالعات براي تحلیل نیستدسترس 
هایی غیر بین متغیرهاي مورد نظر، از روش رابطه

 و اند یابی معادالت ساختاري استفاده نموده از مدل
جداگانه  صورتانجام شده به  هايشپژوه شتریب

 یطیو مح يرفتار هاي فردي،به بررسی ویژگی
آنچه که در  نیهمچن. اند قربانیان قلدري پرداخته

مورد غفلت واقع شده،  رفته،صورت گ قاتیتحق
 پژوهش نیکه در ا است یانجیم يرهایمتغ تیاهم
 کننده، میتنظ کیبه عنوان  ،یانجیم رینقش متغبه 

وابسته تحت  ریرا برمتغ رهایمتغ گریکه اثرات د
به همین . توجه شده است دهد، یخود قرار م ریثأت

 روشدلیل پژوهش حاضر قصد دارد با استفاده از 
یابی معادالت ساختاري، روابط موجود میان  مدل

هاي چهار متغیر مکنون عوامل محیطی، مهارت
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و قربانی شدن  شناختی روانارتباطی، آشفتگی 
بدین منظور براساس نتایج . ررسی کندقلدري را ب

که در  آمده استهاي پیشین مدلی فراهم پژوهش

 هاي ارتباطی با واسطهآن عوامل محیطی و مهارت
آموزان را  دانش شدن ، قربانیشناختی روانآشفتگی 

  ).1شکل(کند  بینی میپیش
  

قربانیان  شناختی روان، عوامل محیطی و آشفتگی هاي ارتباطیمهارت نیب يمدل رابطه ساختار: پژوهش یمدل مفهوم .1شکل 
  قلدري

 
  

       
  

                                                              
  
  
  
  
  
  

  
 

   عوامل محیطی و با فرض اینکه ابعاد دوگانه
شناختی را فتگی روانآش هاي ارتباطیمهارت

شناختی نیز با آشفتگی روان ،ندنک میبینی  پیش
با توجه به نکات ذکر . قربانی شدن رابطه دارد

توان مطرح نمود این است  ه میشده، سؤالی ک
    آیا ابعاد دوگانه عوامل محیطی و که 

 طور جداگانه وهکدام ب هاي ارتباطی هرمهارت
  یا به شکل تعاملی با در نظر گرفتن آشفتگی 

  

  
  

  ثیر أآموزان تر قربانی شدن دانشب شناختی روان
رو، پژوهشگر به دنبال پاسخ به  نیاز ادارد؟ 

فرض  يمدل ساختارآیا  هک است ها سؤال نیا
با توجه به  ،قربانیان قلدريشده در مورد 

 دییأمورد ت آموزان قربانی دانش يها یژگیو
ارتباطی هایمحیطی، مهارت( عوامل کدام؟ است

بر  يثرترؤم قشن) شناختی روانآشفتگی  و
   دارند؟ قربانی شدن دانش آموزان

  

  عوامل محیطی

 هاي ارتباطیمهارت

 قربانی شدن

 حمایت اجتماعی

 اك ازجومدرسهادر

 کالمی

 جسمانی

 عاطفی
 اضطراب

 افسردگی

 پیام مهارت درك

 هاهیجان دهی بهنظم

 بینش نسبت به ارتباط

 قاطعیت ارتباطی

 مهارت گوش دادن 

 استرس
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     وش ر
دف، کاربردي است و از پژوهش حاضر به لحاظ ه

 ها  تحلیل دادهوآوري و تجزیهجمع  لحاظ نحوه
 سازي معالدالت ساختاري همبستگی از نوع مدل

آموزان  جامعه این تحقیق شامل کلیه دانش .است
 تان بوکان دراول شهري شهرس دختر مقطع متوسطه

این تعداد طی که  .است 1395 ـ 96سال تحصیلی 
آموزش و پرورش شهرستان بوکان  آماري که از اداره

به دلیل آنکه  .نفر بودند 4300گرفته شد حدود 
پژوهش حاضر از سري مطالعات تحلیل مسیر به 

کافی از  آید، جهت برآورد حجم نمونه مار میش
استفاده ) 2011( 1روش تعیین حجم نمونه کالین

روش  که از براي مطالعاتیطبق این روش . شد
قاعده  از نندک ساختاري استفاده می  معادالت

شود استفاده میسرانگشتی زیر براي انتخاب نمونه 
حداقل حجم نمونه براي هر بدین صورت که 

 1به  10 ، نسبت5پارامتر محاسبه شده برابر با 
 .شود د میمطلوب قلمدا 1 به 20 تر و نسبت مناسب

روش یک مدرسه به این پژوهش بر این اساس براي 
نفر  350اي با تعداد  مرحلهاي تک گیري خوشه نمونه
 در هاشنامهپرس همه آنگاه .آموز انتخاب شد دانش

 پرسشنامه 350 از. گردید جمع و مدرسه توزیع

 دست به پرسشنامه 340 تعداد شده توزیع

 هاينامهشپرس حذف از بعد که رسید پژوهشگران
 مبناي نفر 330 پرت، هاي هداد حذف نیز و ناقص

  .گرفت قرار پژوهش تحلیل

                                                             
1. Kline  

در این تحقیق : پژوهشمورد استفاده در ابزارهاي 
آشفتگی ي، قلدر یقربان هاي از پرسشنامه

 هاي ارتباطیمهارت، حمایت اجتماعی، شناختی روان
عنوان ابزارهاي گردآوري  به ادراك از جو مدرسهو 

  . ت استفاده شداطالعا
فرم ایرانی مقیاس  :2يقلدر  یقربان اسیمق

با هدف ساخت  )1388(مرادي  قلدري قربانی
خوانی مقیاسی که با شرایط فرهنگی جامعه ایران هم
حاوي . داشته باشد ساخت و اعتباریابی شده است

گویه است و قربانی شدن جسمانی، کالمی و  26
اي  هدرج 4 عاطفی را در یک مقیاس لیکرتی

 16، 17، 18، 19، 23، 25،24 هاي که گویه سنجد می
به قربانی شدن  ربوطم 26 و 3 ،8 ،9، 10، 12، 15،

 20و 1 ،2 ،4 ، 5 ،11 ،14 يها هیگوجسمانی، 
 21،14 ،4 يها هیگو ی وشدن کالم  یمربوط به قربان

. است یعاطف شدن  یمربوط به قربان 22و 6 ،7 ،13،
بوده و افراد  میمستق ها هیگو یتمام يگذار نمره هویش

 يقلدر یبه عنوان قربان 5/49باالتر از  یبا نمرات کل
مقیاس  نیبراي سنجش پایایی ا. شوند یشناخته م

. مورد استفاده قرار گرفته است ییروش بازآزما
و  r=98/0 دست آمده براي کل آزمونضرایب به
 یجسمان هبراي حوز،  r=99/0 یکالم هبراي حوز

98/0=r   98/0عاطفی  هاي حوزبرو=r   بوده است
همچنین است  اسیمق نیا يباال ییایکه نشان از پا

سازه استفاده  ییاز روش روا ییسنجش روا يبرا
ب ینتایج حاصل نشان داد ضرا. ده استش

 از یکالم اسیاالت خرده مقؤس يبرا همبستگی

                                                             
2. Bully Victimization Scale  
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، براي خرده مقیاس 90/0تا حداکثر 75/0  حداقل
 يبرا و 94/0تا حداکثر  85/0از حداقل  جسمانی

تا  87/0از حداقل  یعاطف  اسیسؤاالت خرده مق
ست ا از آن یدر نوسان است که حاک 93/0حداکثر 
موضوع مورد بررسی  هااالت خرده مقیاسؤکلیه س
 نیا ییمحتوا ییروا یبررس براي. سنجند را می

 در يدکتر هدور انیو دانشجو دیاز نظر اسات هااسیمق
 ییو روا استاستفاده شده  ییطباطبادانشگاه عالمه 

متخصصان قرار گرفته  نیا دییأآن مورد ت ییمحتوا
 ).1394حسینی و همکاران، ( است

هایی که یکی از مقیاس: شناختی روان آشفتگی
  سنجند پرسشنامه ناختی را با آن میشآشفتگی روان

) 1995( 2لویندا 1افسردگی، اضطراب و استرس
ه دارد و هر آزمودنی به هر ماد 21این مقیاس . است

و   )2( ، زیاد )1( ، کم )0( آیتم به صورت هرگز
، 11، 8، 6، 1هاي  آیتم .دهد پاسخ می) 3( خیلی زیاد

 19، 15، 9، 7، 4، 2هاي  استرس، آیتم 18و  14، 12
، 17، 16، 13، 10، 5، 3هاي  و آیتمافسردگی   20و 
ه هاي فراوانی ب پژوهش .سنجند اضطراب را می 21

منظور به دست آوردن پایایی و اعتبار این مقیاس 
باخ براي ضریب آلفاي کرون. صورت گرفته است

نفري به  717هنجاري  هاین مقیاس در یک نمون
اضطراب  ،81/0افسردگی  :شرح زیر به دست آمد

جمعیت    در یک نمونه. 81/0، و استرس 73/0
 يآلفا بیضر)  n=  400(عمومی شهر مشهد 

و  66/0، اضطراب 70/0اي افسردگی کرونباخ بر

                                                             
1. Depression, Anxiety and Stress Scale 
2. Lewinda 

همچنین براي . گزارش شده است 76/0استرس 
 .اعتبار از روش مالکی استفاده شده است   محاسبه

افسردگی بک با    ضریب همبستگی پرسشنامه
/ 67و اضطراب  49/0، استرس 66/0افسردگی 

به نقل از  ،1380 صاحبی و همکاران( است دار یمعن
  ).1384، یابوالقاسمی و نریمان

مقیاس حمایت : 3مقیاس حمایت اجتماعی
 لیبراساس تحل  )1374( اجتماعی توسط ثامنی

مقیاس . عوامل ساخت و اعتباریابی شده است
آزمودنی  يآیتم دارد که از سو 28حمایت اجتماعی 

به . شود به صورت نادرست و درست پاسخ داده می
) 1( و یک) 0( هاي صفر ها نمره این گزینه

مقیاس حمایت اجتماعی  در .یابند اختصاص می
 50/0ها از باورهاي عاملی حداقل  براي انتخاب آیتم

با استفاده از تحلیل عوامل، دو . استفاده شده است
عامل یعنی حمایت اجتماعی مربوط به دوستان و 

. دست آمدهحمایت اجتماعی مربوط به خانواده ب
ل مقیاس کرونباخ ک يآلفا  قیاز طر ییایپا ضریب

، عامل حمایت اجتماعی مربوط به دوستان 83/0
و عامل حمایت اجتماعی مربوط به خانواده  63/0
پایایی بازآزمایی پس از چهار  ضریب .است 89/0

، عامل مربوط به حمایت 73/0هفته براي کل مقیاس 
و عامل حمایت  73/0اجتماعی مربوط به دوستان 

 ضریب .گزارش شده است 68/0اجتماعی خانواده 
 یاتیعمل فیهمبستگی بین نمرات کل مقیاس با تعر

). P <001/0( است 61/0از حمایت اجتماعی 
هاي عامل مربوط به  همچنین همبستگی بین نمره

                                                             
3. Social  Support Scale 
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 یدوستان و حمایت اجتماع  حمایت اجتماعی
االت مربوط به اعتبار سازه ؤخانواده با س مربوط به 

 است 57/0و  51/0حمایت اجتماعی به ترتیب 
)01/0> P.(  

هاي مهارت پرسشنامه: هاي ارتباطیمقیاس مهارت
 34مقیاسی مشتمل بر  )2004( 1دام ارتباطی کوئین

دام منتشر شده  سسه کوئینؤال است که توسط مؤس
هاي درك پیام یادریافت   و پنج زیر مقیاس توانایی
، مهارت هادهی به هیجان کالمی و غیرکالمی، نظم

به فرآیند ارتباط، و  گوش دادن، بینش نسبت
 براي هر یک از .گیرد می بر در را   قاطعیت ارتباطی

 ها نمرهدهندگان در هر یک از این زیر مقیاسپاسخ
بر این حاصل  شود عالوه اي محاسبه می جداگانه

که  دهد کلی به دست می ها یک نمره جمع نمره
. هاي ارتباطی آزمودنی استمهارت نشان دهنده

 170تا  34مل براي هر فرد بین نمره محت دامنه
، پاسخگو باید هر پرسشنامهبراي تکمیل . خواهد بود

گویه را بخواند و سپس میزان انطباق وضعیت فعلی 
ي آن بر روي یک طیف لیکرت پنج اخود را با محتو

مشخص ) براي همیشه( 5تا ) هرگز( 1اي از  درجه
ها به البته باید خاطر نشان کرد برخی عبارت .کند

     نمره  ها در محاسبهلیل ماهیت و محتواي آند
اعتبار و . شوند گذاري مینمرهصورت وارونه هب

روایی این آزمون توسط حسین چاري و فداکار 
با استفاده از روش آلفاي کرونباخ، برابر با ) 1384(

گزارش شده که حاکی از همسانی درونی آن  69/0
و  71/0جو هاي دانشاین مقدار براي آزمودنی. است

                                                             
1.  Communication Skills Test-Revised 

به . بود 66/0آموزان دبیرستانی برابر با  براي دانش
هاي مهارت اي آزمون منظور بررسی روایی سازه

رتباطی، هاي اارتباطی و نیز ساختار عوامل مهارت
آماري تحلیل عاملی از  در پژوهش ذکر شده از شیوه

هاي اصلی استفاده  نوع تأییدي و به روش مؤلفه
برابر با  KMOي شاخص است که مقدار عدد شده
در آزمون  2χ و نیز مقدار عددي شاخص 71/0

گزارش شده است  01/2318کرویت بارتلت برابر با 
براساس تحلیل . استمعنادار  0001/0که در سطح 

عاملی مذکور و انجام چرخش واریماکس و با در 
نظر گرفتن شیب نمودار اسکري، محققان مذکور به 

دهی به  درك پیام، نظمپنج عامل اصلی با عناوین 
دادن، بینش نسبت به ارتباط   ها، مهارت گوشهیجان

همچنین یوسفی . و قاطعیت ارتباطی، دست یافتند
هاي ، اعتبار کل مقیاس مهارتدر پژوهشی) 1385(

 81/0ارتباطی را با استفاده از آلفاي کرونباخ برابر با 
 77/0با نیمه سازي، برابر  تفاده از روش دوو با اس

  ). 1385به نقل از چاري و دالورپور، ( گزارش کرد
پرسشنامه ادراك از : مقیاس ادراك از جو مدرسه

جو مدرسه که بر اساس مقیاس محیط کالس 
داراي ، ساخته شده است) 1973( تریکت و موس

چهار خرده مقیاس حمایت معلم، حمایت همساالن، 
آموزان و وضوح و ثبات قوانین  خود مختاري دانش

خرده مقیاس حمایت همساالن داراي دو . تاس
مؤلفه تعامل با همساالن و وابستگی به مدرسه و 
خرده مقیاس وضوح و ثبات قوانین نیز داراي دو 

این . مؤلفه ساختار مدرسه و سختی قوانین است
آموزان  مقیاس پایایی خوبی در سنجش ادراك دانش

وي، ردي و رودز، ( از جو مدرسه داشته است
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). 1392ه نقل از میکائیلی منیع و همکاران، ب ؛2007
در تحقیق میکائیلی منیع و پایایی این آزمون 

همچنین . گزارش شده است 74/0 )1392( همکاران
به منظور تعیین اعتبار سازه مقیاس ادراك از جو 

با . مدرسه از روش تحلیل عاملی تأییدي استفاده شد
مل چهار توجه به اینکه سازه ادراك از جو مدرسه شا

عامل زیربنایی حمایت معلم، حمایت همساالن، 
خودمختاري و ثبات قوانین است، تحلیل عاملی 

ي متغیرهاي این مقیاس تأییدي چهار عامل برا
 :دست آمده عبارتند ازهب نتایج .صورت گرفت
میانگین  ریشه ،)56/1(ي آزاد درجه مجذور خی بر

، شاخص برازش )035/0(مجذورات خطاي تقریب 
نیکویی برازش اصالح  شاخص، )87/0(اي  قایسهم

ساختار   ها بیانگر این هستند که داده )9/0(شده 
بنابراین، . عاملی این مقیاس برازش مناسبی دارد

همسویی سؤاالت با سازه ادراك از جو مدرسه مورد 
  .گیرد تأیید قرار می

نمونه مورد بعد از انتخاب  :اجراي پژوهش روش
شدنِ  یقربان ینیب شیپسازي  دلم، به منظور بررسی

هاي  ، ابتدا به اجراي پرسشنامهیآموزشگاه يقلدر
امه پرسشن 350 بدین منظور .پرداخته شدمذکور 
 آموزان مدرسه دانش در بین پژوهشگرتوسط 

ها  براي تکمیل پرسشنامه. انتخابی توزیع و اجرا شد
بعد از حذف . یاز بوددقیقه زمان ن 60تا  45

 330هاي  ناقص تحلیل بر روي دادههاي  پرسشنامه
  .آزمودنی انجام گرفت

  
  هایافته

ها و براي اطمینان از اینکه  قبل از تحلیل داده
       هاي زیربنایی هاي این پژوهش مفروضه داده
کنند چند یابی معادالت ساختاري را برآورد میمدل

هاي  دادهاصلی معادالت ساختاري شامل  مفروضه
مورد  3و هم خطی چندگانه 2بودن ، نرمال1گمشده

از روش  این پژوهشدر . بررسی قرار گرفت
هاي گمشده با میانگین استفاده  داده 4جایگزینی

گردید و به این ترتیب متغیرهاي پژوهش همگی 
و  3داراي قدرمطلق ضریب کجی کوچکتر از 

بودند و  10قدرمطلق ضریب کشیدگی کوچکتر از 
. ها قابل مشاهده نبود هتخطی از نرمال بودن دادلذا 

بین با  خطی چندگانه متغیرهاي پیش همچنین هم
 6و عامل تورم واریانس 5تحمل استفاده از آماره

)VIF (نتایج نشان داد که . مورد بررسی قرار گرفت
دست آمده براي متغیرها باالي ههاي تحمل بارزش

 خطیعدم وجود هم شان دهندهند و نهست 10/0
ست و همچنین مقدار عامل تورم چندگانه متغیرها 

 10براي متغیرها کوچکتر از  دست آمدههواریانس ب
خطی چندگانه بین عدم هم که نشان دهنده دبودن

بخش توصیفی و آزمون نتایج در دو . متغیرهاست
ماکزیمم، مینیمم، ، 1جدول . گردد مدل گزارش می

      میانگین و انحراف استاندارد متغیرها را نشان 
  .هددمی

                                                             
1. Missing 
2. Normality  
3. Multicollinearity  
4. Replacement  
5. Tolerance 
6. Variance inflation factor (VIF)   
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  متغیرهاي پژوهشخالصه اطالعات توصیفی   .1جدول 
  بیشترین  کمترین  انحراف معیار  میانگین متغیر

73/34  قربانی شدن  79/17  3 93 
27/88  هاي ارتباطیمهارت  58/32  38 144 

07/23 شناختی روانآشفتگی   85/10  2 51 

41/105 عوامل محیطی  59/39  32 179 

ر، مدل تجربی و پس از اجراي تحلیل مسی    
هاي  شاخصکه . قابل استفاده به دست آمد

طور  همان. آمده است 2برازندگی مدل در جدول 
 خی دو آمارهکه در این جدول آمده، مقدار 

که با توجه به  است 51با درجه آزادي  33/63
نتیجه ، است 3از  تر کوچک ها آنکه نسبت این

 .استکه مدل داراي برازش خوبی  شود یم
برابر  AGFIو  97/0برابر با  GFIین مقدار همچن

دهند مدل از برازش  یماست که نشان  95/0با 
، 9/0برابر با  NFIمقدار . خوبی برخوردار است

برابر با  TFI، مقدار 98/0برابر با  CFIمقدار 
که چون  است 98/0برابر با  IFIو مقدار  96/0

هستند، مدل تحقیق خوب ارزیابی  9/0تر از  بزرگ
که چون  است 53/0 برابر با PGFIمقدار . شود یم

است، لذا با استفاده از این شاخص  5/0نزدیک به 
مقدار  .شود یید میأهم برازش خوب مدل ت

RMSEA  است که چون کمتر از  027/0برابر با
، این شاخص هم برازش خوب مدل است 05/0
  . کند یم یدأیترا 

 شدهصالحای براي مدل دگبرازن يها شاخص و دویخ آماره  .2جدول 

  آمده دست بهمقدار   شاخص
  Chi-Square 33/63  خی دو

  DF  51  درجه آزادي
  Chi/DF 24/1  نسبت خی دو به درجه آزادي

  GFI  97/0  نیکویی برازش شاخص
  AGFI 95/0  نیکویی برازش اصالح شده شاخص

  PGFI 53/0  نیکویی برازش مقتصد شاخص
  NFI  09/0  شاخص برازش هنجار شده

  CFI  98/0  شاخص برازش تطبیقی
  IFI 98/0  شاخص برازش افزایشی

  TLI 96/0  لویس-شاخص توکلر
  RMSEA  027/0  ریشه میانگین مجذور خطاي تقریب
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  بعد از بررسی چگونگی برازش مدل کلی با 
آوري شده و اطالع از برازش قابل هاي جمعداده

 سیردوم ضرایب م ها، در مرحلهقبول آن با داده
در مدل  یک از متغیرهاي مکنون براي هر

  .ساختاري مورد بررسی قرار گرفت
نتایج حاصل  1و شکل  3جدول : عوامل محیطی

گیري  ییدي براي مدل اندازهأاز تحلیل عاملی ت
طور که در همان. دهد عوامل محیطی را نشان می

حمایت شود، متغیر  این جدول مالحظه می
که  است 1ستاندارد اجتماعی داراي ضریب مسیر ا

لذا این متغیر در مدل  است 05/0چون بزرگتر از 
جو مدرسه همچنین براي متغیر . ثیري قوي داردأت

کوچکتر  pو مقدار  96/1بزرگتر از  .C.Rمقدار 
ضریب مسیر بنابراین این متغیر هم  است 05/0از 

  . ثیري معنادار در مدل داردأت 9/0استاندارد 

  

  گیري مربوط به مؤلفه عوامل محیطیمدل اندازه .1شکل 

  

  لفه عوامل محیطیؤییدي براي مأنتایج حاصل از تحلیل عاملی ت  .3جدول 

  Estimate متغیر
ضریب مسیر 

 S.E.  C.R. P  استاندارد

 -- -- -- 01/1  00/1 اجتماعی حمایت

 001/0 30/33 15/0 90/0 14/5 جو مدرسه

  
نتایج  2و شکل  4جدول : شناختیآشفتگی روان

ییدي براي مدل أحاصل از تحلیل عاملی ت
. دهد را نشان میشناختی آشفتگی روانگیري  اندازه
شود،  طور که در این جدول مالحظه میهمان

داراي ضریب مسیر استاندارد  اضطرابمتغیر 
لذا این  است 5/0 که چون بزرگتر از است 83/0

همچنین براي . ثیري قوي داردأمتغیر در مدل ت
 .C.Rمقدار  استرس و افسردگییرهاي متغ

 است 05/0کوچکتر از  pو مقدار  96/1بزرگتر از 
ضریب مسیر استاندارد بنابراین این دو متغیر هم با 

ثیري معنادار در مدل أت 8/0و  77/0 به ترتیب
  .دارند
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  شناختیآشفتگی روانلفه ؤییدي براي مأنتایج حاصل از تحلیل عاملی ت .4جدول 
 S.E.  C.R. P  ضریب مسیر استاندارد  Estimate متغیر

 -- -- -- 83/0  00/1 اضطراب
 001/0 65/15 06/0 77/0  92/0 استرس

 001/0 38/14 06/0 80/0  92/0 افسردگی

  

  شناختیآشفتگی روانلفه ؤگیري مربوط به ممدل اندازه .2شکل 

نتایج  3و شکل  5جدول : هاي ارتباطیمهارت
  ییدي براي مدل أی تیل عاملحاصل از تحل

  . دهد را نشان می هاي ارتباطیمهارتگیري  اندازه

  هاي ارتباطیمهارتلفه ؤییدي براي مأنتایج حاصل از تحلیل عاملی ت .5جدول 
 S.E.  C.R. P  ضریب مسیر استاندارد  Estimate متغیر

 -- -- -- 99/0  00/1 مهارت درك پیام
  001/0 22/42 02/0 94/0  84/0 هادهی به هیجاننظم

 001/0 48/46 01/0 95/0  54/0 مهارت گوش دادن

 001/0 35/64 01/0 98/0  55/0 بینش نسبت به ارتباط

 001/0 38/43 01/0 97/0  50/0 قاطعیت ارتباط
  

شود،  طور که در این جدول مالحظه میهمان
داراي ضریب مسیر  مهارت درك پیاممتغیر 

 است 5/0 از که چون بزرگتر است 99/0استاندارد 
همچنین . ثیري قوي داردألذا این متغیر در مدل ت

مهارت ، هادهی به هیجاننظمبراي متغیرهاي 
قاطعیت و  بینش نسبت به ارتباط، گوش دادن

 pو مقدار  96/1بزرگتر از  .C.Rمقدار  ارتباط
بنابراین این متغیرها  .است 05/0کوچکتر از 

ه به این با توج. ثیري معنادار در مدل دارندأت
 5/0ضرایب مسیر استاندارد این متغیرها بزرگتر از 

ثیري قوي ألذا تمامی این متغیرها در مدل ت است
  .دارند
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  هاي ارتباطیمهارتلفه ؤگیري مربوط به ممدل اندازه .3شکل 

  
نتایج حاصل از  4و شکل  6جدول : قربانی شدن

 قربانیگیري ییدي براي مدل اندازهأتحلیل عاملی ت
طور که در این جدول همان. دهدرا نشان می شدن

داراي ضریب مسیر  عاطفیشود، متغیر مالحظه می
 است 5/0که چون بزرگتر از  است 87/0استاندارد 

همچنین . ثیري قوي داردألذا این متغیر در مدل ت

 .C.Rمقدار  کالمی و جسمانیبراي متغیرهاي 
 است 05/0کوچکتر از  pو مقدار  96/1بزرگتر از 

ضریب مسیر استاندارد بنابراین این دو متغیر هم با 
ثیري معنادار در مدل أت 84/0و  84/0به ترتیب 

  . دارند

  
  قربانی شدنلفه ؤییدي براي مأنتایج حاصل از تحلیل عاملی ت  .6جدول 

  Estimate متغیر
ضریب مسیر 

 S.E.  C.R. P  استاندارد

 001/0 -- -- 87/0  00/1 عاطفی

 001/0 42/17 06/0 84/0  12/1 کالمی

 001/0 23/17 10/0 84/0  69/1 جسمانی

  
 قربانی شدنلفه ؤگیري مربوط به ممدل اندازه .4شکل 
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در این قسمت، مدل مفهومی : بررسی فرضیات
 ـ اصول اساسی تئوري اجتماعیبرگرفته از تحقیق 

هاي عمیقی با تئوري  بوم شناختی که ریشه
دارد که در آن سه محور شناخت اجتماعی بندورا 

فرد با شناخت رفتار و محیط در مقابل با همدیگر 
ثیر أبوده و به صورت متقابل یا از همدیگر ت

بندورا، (گذارند  ثیر میأبر همدیگر ت پذیرفته و
با روش ). 2013به نقل از جونز،  ؛1989، 1986

. مورد بررسی قرار گرفت معادالت ساختاري
معادالت  شرو نمودار حاصل از 5 شکل

 نشان تحقیق مفهومی مدل براي ساختاري را
 شده رسم ایموس افزار نرم از استفاده با که دهد می

مورد  مدل از کلی تصویر یک نمودار این. است
 به را یکدیگر با متغیرها ارتباط چگونگی و بررسی
 .دهد می نشان) مسیر ضرایب( ضرایب مسیر همراه

هاي  لفهؤم هدهند نشانها  یضیب تصویر این در
پرسشنامه یا همان متغیرهاي پنهان تحقیق و 

هاي پرسشنامه  لفهؤابعاد م دهنده نشانها  یلمستط
  . هستند یا متغیرهاي آشکار تحقیق

  تحقیق در حالت ضرایب استاندارد مفهومی مدل براي معادالت ساختاري روش از حاصل نمودار .5شکل 

  
حیطی بر عوامل م: اول فرضیه: بررسی فرضیات

متوسطه  اول دختر دوره آموزان دانشقربانی شدن 
: دوم فرضیه. مستقیم و علی دارد اثر بوکان شهر

 آموزان دانشهاي ارتباطی بر قربانی شدن مهارت
مستقیم و  اثر بوکان شهرمتوسطه  اول دختر دوره
 بر شناختیروان آشفتگی: سوم فرضیه .علی دارد

 متوسطه اول دوره دختر آموزان دانش شدن قربانی
: چهارم فرضیه .دارد علی و مستقیم اثر بوکان شهر

بر  شناختی روان یآشفتگعوامل محیطی از طریق 

متوسطه  اول دورهدختر  آموزان دانشقربانی شدن 
: پنجم فرضیه. اثر غیرمستقیم دارد بوکان شهر

 یآشفتگ هاي ارتباطی از طریقمهارت
دختر  وزانآم شدن دانش یبر قربان شناختی روان
  .دارد میرمستقیغ اثر بوکان شهرمتوسطه  اول دوره

نتایج حاصل از روش معادالت  7جدول 
ول او جد 3و  2و  1ي ها را براي فرضیهساختاري 

. دهد یمنشان  6 و 5نتایج را براي فرضیات  8و  7
مقدار شود،  مانطور که در این جدول مالحظه میه
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C.R. مقدار و  96/1 از بزرگتراول  براي فرضیهp 
شود که  بنابراین نتیجه می. است 05/0از  کوچکتر

ثیر أت آموزان دانشقربانی شدن  عوامل محیطی بر
  .شود یم یدأیت اوللذا فرضیه  .دارد معناداري

و  96/1بزرگتر از  .C.Rمقدار دو  براي فرضیه
    بنابراین نتیجه . است 05/0کمتر از  pمقدار 

با ضریب مسیر  اطیهاي ارتبمهارتشود که می
 بر 103/0و خطاي استاندارد  474/0 استاندارد

لذا  .دارد ثیر معناداريأتآموزان  دانشقربانی شدن 
همچنین با توجه به . شود یم یدأیت نیز دومفرضیه 

 ، لذا نتیجهاستاینکه ضریب مسیر مقداري مثبت 
اي مستقیم  شود که دو متغیر داراي رابطهمی

هاي مهارت افزایشر به عبارت دیگ. هستند

 آموزان دانش قربانی شدنکاهش موجب  ارتباطی
 .C.Rمقدار سه  همچنین براي فرضیه. شودمی

. است 05/0کمتر از  pمقدار و  96/1بزرگتر از 
       آشفتگیشود که  گیري مینتیجهبنابراین 

و خطاي  1شناختی با ضریب مسیر استاندارد روان
ثیر أتآموزان  دانششدن قربانی  بر 276/0 استاندارد
. شود یم یدأیت نیز سوملذا فرضیه  .دارد معناداري

همچنین با توجه به اینکه ضریب مسیر مقداري 
شود که دو متغیر داراي می ، لذا نتیجهاستمثبت 
 افزایشبه عبارت دیگر . اي مستقیم هستند رابطه

 قربانی شدنافزایش موجب  شناختیروان آشفتگی
  .شودمی آموزان دانش

  اول، دوم و سومهاي هیفرض یبررس يبرا معادالت ساختاري روش جینتا .7جدول 
متغیر 
  وابسته

 Estimate  متغیر مستقل
ضریب مسیر 

 S.E. C.R.  p  استاندارد

  
 قربانی شدن

 

 015/0  071/2  193/0  201/0  15/0  عوامل محیطی

 041/0 043/2 103/0 474/0  21/0  مهارتهاي ارتباطی

 001/0 464/4 276/0 0/1 234/1  شناختی انرو آشفتگی

نقش  شناختی روان یآشفتگچهارم در فرضیه 
نتایج حاصل از  8جدول . متغیر میانجی را دارد

 چهارمرا براي فرضیه روش معادالت ساختاري 
طور که در این جدول مالحظه مانه. دهد یمنشان 

مسیر متغیر مستقل عوامل محیطی شود، براي  می
مقدار  شناختی روان یآشفتگیانجی به سمت م
 pمقدار و  96/1از  بزرگتر .C.Rقدرمطلق 

شود که بنابراین نتیجه می. است 05/0از  کوچکتر

. است معنادار مسیر متغیر مستقل به سمت میانجی
عوامل محیطی بر در این تحقیق  به عبارت دیگر

. داردثیر معناداري أت شناختی روان یآشفتگ
 یآشفتگ میانجیمتغیر  همچنین براي مسیر

به سمت متغیر وابسته قربانی شدن  شناختی روان
کمتر از  pمقدار و  96/1بزرگتر از  .C.Rمقدار 

 یآشفتگشود که بنابراین نتیجه می. است 05/0
و خطاي  1با ضریب مسیر استاندارد  شناختی روان
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 ثیر معناداريأقربانی شدن ت بر 276/0استاندارد 
معنادار دو مسیر  هرتوجه به اینکه  بنابراین با .دارد

به . شودمییید أت چهارم، لذا فرضیه شده است

 یآشفتگعبارت دیگر عوامل محیطی از طریق 
دختر  آموزان دانشبر قربانی شدن  شناختی روان
.دارداثر غیرمستقیم  بوکان شهرمتوسطه  اول دوره

  
  

 چهارم هیفرض یبررس يبرا معادالت ساختاري روش جینتا .8جدول 
  

 Estimate  متغیر وابسته   متغیر مستقل
ضریب مسیر 

  استاندارد
  C.R خطاي استاندارد

  
p 

  عوامل محیطی
آشفتگی 

 شناختی روان
045/1  75/0  047/0 98/1  048/0 

آشفتگی 
  شناختی روان

 001/0 464/4 276/0  0/1  234/1 قربانی شدن

نقش متغیر  شناختی روان یآشفتگ پنج در فرضیه
نتایج حاصل از روش معادالت . را داردمیانجی 

دهد که  آمده است نشان می 9که در جدول ساختاري 
هاي ارتباطی به سمت مسیر متغیر مستقل مهارتبراي 

 .C.Rمقدار قدرمطلق  شناختی روان یآشفتگمیانجی 
. است 05/0کمتر از  pمقدار و  96/1بزرگتر از 

ی با هاي ارتباطمهارتشود که بنابراین نتیجه می
 و خطاي استاندارد - 313/0 ضریب مسیر استاندارد

 .دارد ثیر معناداريأت شناختی روان یآشفتگ بر 031/0
 یآشفتگ میانجیهمچنین براي مسیر متغیر 

به سمت متغیر وابسته قربانی شدن  شناختی روان
 05/0کمتر از  pمقدار و  96/1 بزرگتر از .C.Rمقدار 
 شناختی روان یآشفتگ شود کهبنابراین نتیجه می. است

 276/0 و خطاي استاندارد 1با ضریب مسیر استاندارد 
بنابراین با توجه  .دارد ثیر معناداريأقربانی شدن ت بر

به اینکه از این دو مسیر هر دو معنادار هستند، لذا به 
به عبارت دیگر . شودیید میأت پنجمطور کلی فرضیه 

 شناختی روان یآشفتگ هاي ارتباطی از طریقمهارت
متوسطه  اول دختر دوره آموزان شدن دانش یبر قربان

  .دارد میرمستقیغ اثر بوکان شهر
 پنجم هیفرض یبررس يبرا معادالت ساختاري روش جینتا .9جدول 

 S.E. C.R.  p  ضریب مسیر استاندارد ضریب مسیر  متغیر وابسته   متغیر مستقل

 001/0 -961/9 031/0 -844/0  -313/0 شناختی روانآشفتگی   هاي ارتباطیمهارت

 001/0 464/4 276/0 0/1  234/1 قربانی شدن  شناختی روانآشفتگی 

  و بحث گیري نتیجه
نتایج پژوهش حاضر نشان داد که متغیرهاي عوامل 

  و  شناختی روانهاي ارتباطی، آشفتگی محیطی، مهارت
  

  
کدام از  قربانی شدن، متمایز از همدیگر بوده و هر

  طریق نشانگرهاي خود  مزبور به خوبی ازمتغیرهاي 
  

88  



  

  

 1397 پاییز و زمستان، )14پیاپی( دوم ، شمارههفتمدوفصلنامه علمی ـ پژوهشی شناخت اجتماعی، سال 

  

 

عوامل محیطی،  سوي دیگراز . شوند بینی میپیش
هاي ارتباطی اثر و مهارت شناختی روانآشفتگی 

طوري که معنادار و قوي بر قربانی شدن دارند به
 و عوامل محیطی هاي ارتباطیافزایش نمرات مهارت

اي ه بین پیششناختی و کاهش نمرات آشفتگی روان
آموزان  کاهش قربانی شدن در دانش قدرتمندي براي

هاي مطالعاتی است  همسو با یافته نتایجین ا .هستند
در خصوص  .که در این حوزه صورت گرفته است

هاي آن حمایت اجتماعی و  عوامل محیطی و مؤلفه
در ) 2003( اسپلیچ و اسویررادراك از جو مدرسه 

ي اجتماعی بحث مبانی نظري قلدري از زاویه تئور
هاي شخصیتی  دارند که ویژگی بوم شناختی، بیان می

   و رفتاري افراد مشترك و همزمان تحت تأثیر 
شناختی متعددي شامل همساالن، هاي بومبافت

تحقیقات انجام . خانواده، مدرسه و اجتماع است
اند که رفتارهاي افراد درگیر در  گرفته نشان داده

احساس ادراك شده فرد از ویژه قربانیان با هقلدري ب
ت ویژه امنیهبر مدرسه و کالس ب  فضا و جو حاکم

به نقل از ( گیرد موجود در آن تحت تأثیر قرار می
ی منفی بر در مدارسی که جو و فضای. )2013جونز، 

ها حاکم است احتمال انجام رفتارهاي گوناگون آن
قلدرانه بیشتر بوده و احتمال قربانی شدن هم باالتر 

هم احتمال برعکس در مدارس با جو مثبت . است
یابد و هم احتمال  آموزان کاهش می قربانی شدن دانش
گرانه از سوي دیگر همساالن فرد انجام رفتار دفاع

. )2013 ،و همکاران ریوگري( یابدقربانی افزایش می
قلدري در مدارس مختلف  این تفاوت در رفتار

در همین  .گواهی بر تأثیر جو و بافت مدرسه است

) 2011( تحقیق دیگري در انگلستان در سالراستا 
تواند نوجوانان آیا حمایت اجتماعی می«تحت عنوان 

محافظت قربانی قلدري را در مقابل پیامدهاي بر آن 
 9 و 7 هايآموز پایه دانش 2790 که بر روي» کند؟

مدارس راهنمایی شرق لندن انجام شد نتایج نشان داد 
ی بیش از حد خانواده با قربانی که حمایت اجتماع

 شدن فرزند و متعاقباً سطوح پیشرفت تحصیلی 
تر او همبسته بود ولی سطح متوسط حمایت پایین

اجتماعی خانواده نقش حفاظتی را در مقابل قربانی 
براي . شدن و پیشرفت تحصیلی ضعیف فرزند داشت

تبیین آن چنین بیان شد که حمایت بسیار باالي 
ث وابستگی زیاد فرد به خانواده شده و در خانواده باع

نفس و کارآمدي پایینی بهنتیجه فرزند سطوح اعتماد
داشته و احتمال تجربه قربانی شدن و پیشرفت 

 ،روسون و همکاران( رودتحصیلی پایین در او باال می
به عنوان مثال در تحقیق ذکر شده در انگلیس  ).2011

ت اجتماعی با بررسی نقش حمای) 2011( در سال
دري بودن همساالن از فرد قربانی که غیر درگیر در قل

آموزان با سطوح متوسط یا  نتایج نشان داد در دانش
باالي حمایت اجتماعی از طرف همساالن احتمال 

شد و تأثیر این حمایت قربانی شدن نصف می
اجتماعی همساالن از حمایت اجتماعی خانواده در 

ید ؤیک تبیین م. شتر بودکاهش احتمال قربانی شدن بی
بیان شد که نوجوانان حجم این موضوع چنین 

خود را به  هاي در اختیاراي از زمان فزاینده
  دهند و بنابراین همچنان همساالنشان اختصاص می

شود  ل نوجوانان از خانواده بیشتر میکه استقال
تر از حمایت خانواده  تواند مهم ها هم میحمایت آن
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که یافته دیگر این تحقیق در خصوص . باشد
و قربانی شدن را  شناختی روانهمبستگی آشفتگی 

براي . استپیشین  تحقیقاتنشان داد در راستاي 
سال  20تحلیلی که بر روي تحقیقات نمونه در فرا

گذشته در حوزه قلدري انجام گرفت نتایج نشان داد 
که قربانی شدن قویاً با افسردگی و در سطح متوسطی 

تنهایی و عزت نفس پایین فردي و  با احساس
. )2011 ،چراغی و پیشکان( اجتماعی در ارتباط است

هاي هیجانی سازگاري عالوه قربانیان قلدريهب
تري را نسبت به نوجوانان کوچکتر یا بزرگتر  ضعیف

البته نشان داده شده است که  .دهنداز خود نشان می
 شناختی روانو سالمت  قربانی شدنبین  رابطه

عیف ممکن است دو سویه باشد بدین صورت که ض
قربانیان قلدري در مقایسه با افراد غیردرگیر در 

تنی و  براي مشکالت روان قلدري شانس باالتري
دارند برعکس افراد با نشانگان  شناختی روان

و اضطراب هم شانس باالیی براي انتخاب  افسردگی
 به عنوان هدف قربانی شدن از سوي افراد قلدر را

همچنین نتایج به . )2011روسون و همکاران ،( دارند
     دست آمده در خصوص همبستگی مستقیم و 

هاي ارتباطی در راستاي تحقیقات مستقیم مهارتغیر
تحقیقی در فرااز جمله  استانجام شده در این حوزه 

آفرین ، در مورد عوامل خطر)2010( کوك و همکاران
د که عوامل موقعیتی در قلدري و قربانی شدن، یافتن

مانند جو منفی درون خانه، محله و یا همسایگان، و 
البته مدرسه، به همراه روابط ضعیف بین همساالن از 

در مورد نقش . ثر در قربانی شدن هستندؤعوامل م
روابط با همساالن در قلدري تحقیقات فراوانی نشان 

اند طرد شدن توسط همساالن و یا منزوي کردن  داده

هاي تعیین کننده در  ها یکی از مشخصهاز آنخود 
همچنین  ).2013جونز، ( احتمال قربانی شده است

در تحقیق خود نشان داد که ) 1390( آخوندي حاجی
د روابط بین ی برقراري ارتباط خوب به ایجایتوانا

نجامد و یکی از این موارد، ا ثر میؤفردي مثبت و م
در سالمت ی ایجاد روابط دوستانه است که یتوانا

روانی و اجتماعی و روابط گرم به عنوان یک منبع 
 .مهم و روابط اجتماعی سالم نقش بسیار مهمی دارد

در مورد نقش روابط با همساالن در قلدري همچنین 
شد طرد شدن توسط   در تحقیقی دیگر نشان داده

ها یکی از همساالن و یا منزوي کردن خود از آن
احتمال قربانی شده است کننده در هاي تعیین مشخصه

به نقل از جونز  ؛2005سالمیوالی و ایساسک، (
توان اظهار داشت که  میها  این یافته در تبیین). 2013

افراد قربانی معموالً تنها هستند و در  در محیط مدرسه
    هاي اجتماعی و دوستی همساالن داخل شبکه
و  ها دارندشوند و یا اینکه روابط محدودي با آننمی

زمانی که بخواهند از میان همساالن خود براي روابط 
و اجتماعی کسی را انتخاب کنند معموالً افرادي تنها 

این  موعهمج. گزینند غیر پرخاشگر مانند خود را برمی
ها را در خطر نقایص در برقراري روابط اجتماعی آن

آزار دیدن از افراد پیدایش مشکالت روانی و همچنین 
گیري روابط  شکلدر همین راستا . دهد قلدر قرار می

مثبت بین همساالن در مدرسه باعث افزایش احساس 
تعلق به مدرسه، افزایش انگیزش تحصیلی و پیشرفت 

عالوه وجود روابط دوستی به. شود تحصیلی باالتر می
 گرانه بین همساالن یک فاکتور حفاظتی مهم و حمایت

در  آموزان در برابر احتمال درگیر شدن دانش
. هاي رفتاري مختلف است مشکالت و ناهنجاري
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هاي  لفهؤهمچنین روابط مثبت بین همساالن در م
ها مانند سطوح ثبت ادراك مختلف بهزیستی روانی آن

طور به. از خویشتن، بهزیستی عاطفی باالتر نقش دارد
کلی حمایت مثبت همساالن براي تداوم و رشد 

جوانان بسیار عملکرد شناختی، اجتماعی و عاطفی نو
حائز اهمیت است و ریسک مشکالت ذهنی و 
عاطفی و رفتاري در اوایل بزرگسالی را کاهش 

برعکس تعامالت منفی و فقدان حمایت بین . دهد می
منفی  ادراكایجاد تواند سبب  همساالن می

فقدان تعلق آموزان نسبت به مدرسه و احساس  دانش
مشکالت ها در گیر شدن آنبه مدرسه، و همچنین در

اما . شودو قربانی شدن  رفتاري مختلف مانند قلدري
ی گسترش روابط دوستانه، هم از نظر تعداد و توانای

هم از نظر کیفیت روابط دوستی، داشتن دوستانی که 
  هاي  گري هستند و در میان گروهقادر به حمایت

مهم  عواملپذیرفته شده هستند یکی از سال هم
از وقوع قربانی  ي محافظتاجتماعی شناخته شده برا

تري از  آموزان قربانی ادراك پایین دانش. شدن هستند
حمایت همساالن داشته و تأکید بیشتري هم بر 
اهمیت وجود چنین حمایتی در مقایسه با افراد قلدر و 

   .یا افراد غیر درگیر در قلدري دارند
دست همدل بتوان پیشنهاد کرد که  میدر مجموع 
یار خوبی تواند راهنماي بس قیق میآمده در این تح

سجم و قوي در منجامع، اي  باشد براي طراحی برنامه

آموزانی که قربانی قلدري  راستاي کمک به دانش
هاي این تحقیق مؤید این مهم بود که  یافته. اند شده

هاي ارتباطی به مهارت هرچند عوامل محیطی و
بینی یشآموزان را پ دن دانشش قربانی توانند تنهایی می

 بیشترآموزان زمانی  احتمال قربانی شدن دانشاما  کنند
هاي دچار آشفتگی ،معرض خطر درد افرا گردد که می

از قبیل اضطراب، افسردگی و استرس  شناختی روان
هایی از قبیل آموزش  لذا تدارك برنامه. دننیز باش
 شناختی روانهاي کنترل استرس و مداخالت تکنیک

آموزان اب و افسردگی دانشدر جهت کاهش اضطر
به  هاي ارتباطیدر معرض خطر، همدلی و مهارت

در مدارس همراه با آموزش اولیا و آموزان  دانش
آن سه براي فراهم آوردن محیطی که درکارکنان مدر

تا هاي اجتماعی خوبی وجود داشته باشد حمایت
بت آموزان از جو کالس و مدرسه مث ادراك دانش

   .رسد ي به نظر میالزم و ضرور گردد
هاي پژوهش حاضر خصوص محدودیتدر

نخست آنکه، به  .نمودتوان به چند نکته اشاره  می
دلیل ماهیت همبستگی پژوهش، در استنباط علی باید 

ها به  بر بودن اصالح پرسشنامهزماندوم . احتیاط کرد
 هاي آن،ها و زیر مقیاس دلیل تعداد زیاد پرسشنامه

 آیند پژوهش با برنامهخل اجراي فرتدا سوم
بعضاً اعتراض دبیران از  آموزان و نشدرسی دا

  .هاي قابل ذکر در این پژوهش بود محدودیت
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