
 

 با میانجی گری خودپنداره در دانش آموزان  سبک فرزندپروری ادراک شدهپیش بینی قلدری بر اساس 

دکتر مالک میرهاشمی،   نسیبه شیرکوند
  

 چکیده

 .استخودپنداره در دانش آموزان  یگر یانجیادراک شده با م یبر اساس سبک فرزندپرور یقلدر ینیب شیپ ،از انجام این پژوهش هدف

 مشغول متوسطهدوم  مقطع آموزان دانش آماری جامعه. بود ساختاری معادالت یابی مدل روش و همبستگی نوع از و توصیفی ضرحا مطالعه

 ای خوشه گیری نمونه روش با که بود آموز دانش   032 جمعاً نمونه افراد تعداد. بود 39-7931 تحصیلی سال در تهران شهر  در تحصیل به

 مقیاس  و( 7311) راجرز خودپنداره پرسشنامه ،(7331)نکیگرول شده ادراک یپرور فرزند پرسشنامه شامل پژوهش ابزار. شدند انتخاب

 داد نشان آماری آزمون نتایج  .شد استفاده ساختاری معادالت سازی مدل روش از ها داده تحلیل برای. بودند( 0227) نویز ایلی قلدری

 هم و مستقیم اثر هم قلدری بر فرزندپروری ارداک شده متغیر همچنین. داشت رارق مطلوبی وضعیت در پژوهش مدل برازش های شاخص

 . (p<2020)  می گذارد به صورت مستقیم اثر قلدری بر  خودپنداره همچنین(. p<2020) داشت( خودپنداره ی واسطه به)  غیرمستقیم اثر

 آموزان دانش در قلدری رفتارهای بینی پیش در خانوادگی متغیر عنوان به سبک فرزندپروری ادراک شده به توجه لزوم حاضر پژوهش نتایج

 . داد قرار تایید مورد کشور مدارس سطح در را

 خودپنداره ،فرزندپروری ادراک شدهقلدری، :کلیدی واژگان

                                                           
 .دانش آموخته دکتری، گروه روانشناسی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسالمی.   

 
 
 (.نویسنده مسئول)دانشیار گروه روانشناسی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسالمی.  



 

 مقدمه

ر گویی و رفتارهای تخریب امروزه، مدارس با نگرانی فزاینده ای در مورد بروز اختالل های رفتاری از نوع خشونت، مسایل انضباطی، زو

نوجوانانی که مشکالت رفتاری دارند اغلب عملکرد تحصیلی ضعیف تری داشته و از . گرانه و گستاخانه از سوی دانش آموزان مواجه اند

و  7شو)د سوی همساالن طرد می شوند این قبیل افراد معموال در آینده به رفتارهایی جنایی، سوء استفاده از الکل و غیره روی می آورن

قلدری نوعی پرخاشگری همساالن است که معموال در مدارس رخ . یکی از اختالل های رفتاری، قلدری در مدرسه است(. 0279همکاران، 

قلدری را می . می دهد و به نظر می رسد که پدیده ای جهانی است تقریبا می توان در همه کالس های درس مدارس آن را مشاهده کرد

مل منفی تعمدی تعریف کرد که با هدف وارد آوردن صدمات فیزیکی و یا روان شناختی به دانش آموزان دیگر که ضعیف توان به عنوان ع

نتیجه تازه ترین تحقیقات زمینه یابی، میزان شیوع (. 0273و همکاران،  0گرنت)تر هستند و نمی تواند از خود دفاع کنند انجام می گیرد 

شورهای مختلف قریب به پنجاه درصد گزارش می کند که نسبت به آمارهای ارائه شده قبلی رشد قابل قلدری را در بین دانش آموزان ک

توجهی داشته است به طوری که براساس یک پژوهش زمینه یابی در دانش آموزان کالس ششم تا دهم ایاالت متحده ی آمریکا، حدودا 

قلدری در مدرسه به طور گسترده (.  027،  و ویالنکورت 9هالتیگان)بوده اند دانش آموزان به طور متوسط یا بیش از آن درگیر قلدری % 03

به عنوان یک مشکل شخصی، اجتماعی و آموزشی جدی در نظر گرفته شده است که بخش قابل توجهی از دانش آموزان مدرسه را تحت 

م برای دانش آموزان را بر عهده دارد تا آن ها به همان اندازه که مدرسه مسئولیت فراهم کردن یک محیط سال. تاثیر قرار داده است

، 1و راسل  ، اسنپ0دی)مشارکت سازنده در جامعه را یاد بگیرند، مهار موثر مشکل قلدری نیز برای مدرسه در اولویت باالیی قرار دارد 

027  .) 

 ند،آیفر شخص، یتعامل یالگو اساس رب شوند؟ یم یقلدر رینظ ییرفتارها ریدرگ نوجوانان چرا که است نیا مهم یها سوال جمله از

 تعامالت از یستیز یالگوها بر عالوه ها آن یتیشخص یها یژگیو و کودکان رشد ،یشناس بوم-یستیز یستمیس هینظر در زمان و بافت

 ریتاث و کنند یم رقرارب ارتباط کودک با که هستند یکسان نیاول نیوالد(. 0272 ، 72تیوا و  3گاالگر ، 9لیروداس) ردیپذ یم ریتاث زین روزمره

 و یشاه نیحس ترجمه ؛7332گلدنبرگ، و گلدنبرگ) دارند کودک ی ندهیآ یزندگ ساختار یریگ شکل در را تعامالت و برخوردها نیتر گذار

 یل) است یتتعامال نیچن یعمل ی تجربه از تر مهم اریبس تعامالت نوع نیا از کودکان ادراک که اند افتهیدر شمندانیاند(.  7939 ،ینقشبند

 و یقلدر بروز و خشونت و خطر احساس ، یروان یماریب سالمت، در را یفرد اداراکات و باورها نقش تیاهم زین یتجرب شواهد(. 0272 ،

 فر،یش و ندیبامر یالگو اساس بر(. 0223 همکاران، و 77توتورا نکهیو) دهد یم قرار دیتاک مورد خانواده طیمح از ادراک حسب بر را آن دیتشد
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 رشیپذ و محبت دهد یم نشان قاتیتحق. کنترل و محبت: دارد وجود فرزندان با ارتباط در نیوالد تعامالت و رفتار در یاساس محور دو

 فرزندان به نسبت نیوالد ییپاسخگو و محبت ابراز یچگونگ به بعد نیا. گذارد یم ریتاث نوجوانان ادارک و نگرش ت،یشخص رشد بر نیوالد

-والد تعامالت یسرد و یگرم بر مشتمل و(  799 ،یدهقان و پور دالور ،یچار نیحس از نقل به ؛7339 نبرگ،یآست و نگیرلدا) دارد اشاره

 و یتوجه یب مورد که یکودکان. هستند قائل خود فرزندان یبرا نیوالد که دارد یآزاد و استقالل ی درجه به اشاره کنترل بعد. است فرزند

 چهار بعد، دو نیا بیترک از. شوند یم یگوناگون یروان و یرفتار مشکالت دچار خود ی ندهیآ یزندگ در رند،یگ یم قرار خود نیوالد یبدرفتار

 محسوب ناکارآمد یپرور فرزند یها وهیش ریاخ سبک سه که شود یم جادیا ریگ کناره و ریگ سهل مستبدانه، مقتدرانه، یپرور فرزند سبک

 و گرانه سلطه مستبدانه، یفرزندپرور یها وهیش که اند داده نشان قاتیتحق(. 7932 ،یعالئ و یرامیب ترجمه ؛0221 ،یگنتر) شود یم

 خانه طیمح در کودک یکیزیف خشونت و استفاده سوء ی سابقه(.  022 ، تیو سیبر و  احمد) شود یم منجر یقلدر یرفتارها به متناقض

 محسوب یقلدر یقو یها کننده ینیب شیپ از دختران انیم در و( 0221 ، 0ایکویم و  7چیداس) است مرتبط مدرسه در او یقلدر یرفتارها با

نشان داده است که فرزندپروری نامناسب یکی از عوامال تعیین کننده ی موثر در رفتار (  027)ریگبی (. 0272 ،یل) شود یم محسوب

ینشان را به صورت اقتدار گرا، تنبیه کننده و غیر عالوه بر این کودکانی که به عنوان قلدر یا قربانی شناسایی شده اند والد. قلدری است

( قربانی/ قلدر یا قلدر/ قربانی)نتایج پژوهش نشان داد که کودکان درگیر در قلدری، صرف نظر ار نقش شان . حمایتی توصیف کرده اند

 .رماستمتعلق به خانواده هایی هستند که شیوه ی فرزندپروری مستبدانه در آن حکم ف

 یابیمرتبط با خودارزش اتیخودپنداره که از جمله نظر هیبر اساس نظر. استخودپنداره ز مؤلفه های اثرگذار بر قلدری، از سویی یکی ا

است که فرد به  یخودپنداره تصور. باشد یرد خود م ای رشیدر مورد خود، پذ یمثبت و منف یو باورها دیاز عقا یاست، خودپنداره شبکه ا

شود و  یخالصه نم ندیب یاما خود پنداره، تنها به آنچه که فرد درباره خودش م. کند یخودش مشاهده م یاه یژگیهنگام تامل در مورد و

شده  ریتا تصو یواقع یخودپنداره از قضاوت ها نیبنابرا. ردیگ یدر بر م نند،یب یدر مورد او م گرانیکند، د یآن چه را که فرد احساس م

و فولدمن ، خودپنداره را  تیکوپر اسم(.7393،  9جاالجاس) ردیگ یهم شکل م یاجتماع یها طیافراد مرتبط در مح ژهیو به و گرانید

 یژگیاست، چه و یکه چگونه فرد نیباور و پندار فرد نسبت به خودش، نگرش او نسبت به خود در مورد ا ؛دانند یموارد م نیمتشکل از ا

 (.  799رنجبر کهن، )برجسته خودش  یها یژگینگرش فرد نسبت به و زیدارد و ن ییها

می توان گام  دانش آموزان، در قلدری و روانشناختی چگونگی ارتباط ویژگی های از عمیق تر درک و شناخت با چنین بنظر می رسدکه

 می تلقی مهم عنصری جامعه، در دانش آموزان که داشت توجه بایستی .شناخت هر چه بیشتر این پدیده ی شایع برداشت برای را هایی

با عنایت به آمار (.   793قربانی و عالئی، )گذاشت جامعه خواهد اعضای کل بر سوئی تأثیرات آنان سالمت روانی کاهش تبع به که شوند 

 هر نقش و خودپنداره و  اهمیت مفاهیم سبک فرزندپروری گرفتن نظر و با در باالی قلدری در میان دانش آموزان و مشکالت متعدد آنان

 ارتباط خصوص در تحقیقی که جایی آن از. بپردازد زمینه این در پژوهش به تا داشت آن بر را محقق قلدری، در متغیرها این از کدام

از این رو مدل پیشنهادی ضمن غنا  .شود می احساس حوزه این در پژوهشی نگرفته، خالء صورت همزمان طور به مذکور متغیرهای

                                                           
  Dussich 
  Maekoya 
  Jalajas 



 

وادگی، مدرسه ای و ویژگی های شخصیتی بر قلدری دانتش آموزان، می تواند فراهم بخشیدن به دانش موجود در زمینه تاثیر عوامل خان

 با حاضر پژوهش لذا .کننده ی زمینه الزم برای طراحی و اجرای برنامه های مداخله ای جهت ارتقاء رفتارهای سالم در دانش آموزان باشد

 نیا به ییپاسخگو بدنبال ،یقربان آموزان دانش تیشکا و جعهمرا و مدارس در مکرر یها مشاهده ،یپژوهش خالء وجود و تیاهم درک

دانش آموزان مقطع  در ری خودپندارهگ یانجیم با شده ادراک یفرزندپرور یها سبک اساس بر یقلدر ینیب شیپ مدل که است سوال

 است؟ برخوردار یمطلوب برازش از متوسطه

 روش پژوهش

با توجه به اینکه هدف پژوهش حاضر آزمون مدل نظری ارائه شده است، . دهمبستگی می باش -مقطعی این پژوهش از نوع طرح

 . پژوهش در زمره ی پژوهش های معادالت ساختاری قرار می گیرد

 یلیدر مقطع دوم متوسطه شهر تهران  در سال تحص لیدانش آموزان مقطع متوسطه مشغول به تحص شامل یدر پژوهش حاضر جامعه آمار

سه مدرسه ی دخترانه ) مدرسه  بدین صورت که از بین مدارس، . نه گیری در پژوهش حاضر روش خوشه ای بودروش نمو .بود 7931-39

بین در تحلیل معادالت ساختاری بنا به توصیه با توجه به نوع مطالعه و تعداد متغیرهای پیش .به تصادف انتخاب شد( و سه مدرسه ی پسرانه

 07در پژوهش حاضر در مجموع . باشد 02برابر تعداد متغیرها  به اضافه  72نمونه باید حداقل حجم (. 0227تاباچنیک و فیدل، )محققان 

در این مطالعه برای جلوگیری از افت . نمونه مورد نیاز است 2 0بنابراین حداقل (. 07*72+02=2 0)متغیر مشاهده شده وجود دارد

 .نفر افزایش داده شد 922ها تا آزمودنی

 پژوهش ابزار

 نیا. است شده نیتدو( 7331)همکاران و نکیگرول توسط پرسشنامه نیا: نکیگرول شده ادراک یپرور فرزند امهپرسشن

 بزرگتر یکم ای ینوجوان یانیپا یسالها در که ییها یآزمودن استفاده یبرا اسیمق. است انیدانشجو و نوجوانان نسخه دو یدارا اسیمق

 تکرار پدر و مادر یبرا مهین دو در ها هیگو. )باشد یم پدر یبرا هیگو 02 و مادر یبرا هیگو 02 ه،یگو 2  یدارا و است شده یطراح هستند

 ، عبارت   یدارا نیوالد از کی هر یبرا یگرم اسیمق خرده. سنجد یم را اسیمق خرده   ، شده ادراک یپرور فرزند پرسشنامه(. اند شده

 اساس بر شده ادراک یفرزندپرور سبک پرسشنامه سواالت به یده پاسخ. دباش یم عبارت 3 یخودمختار از تیحما و عبارت 0 یریدرگ

 از کیهر با را خود مخالفت ای موافقت زانیم ، یا درجه هفت کرتیل اسیمق اساس بر ها یآزمودن. باشد یم یا درجه هفت کرتیل اسیمق

 اسیمق نیا.  باشد یم 092 و 2  ردیبگ تواند یم اسیمق نیا در فرد هر که یینمرها نیشتریب و نمره نیکمتر. دهند یم گزارش ها هیگو

 یم پدر یگرم و مادر یگرم ،یخودمختار از پدر تیحما ،یخودمختار از مادر تیحما پدر، یریدرگ مادر، یریدرگ یاسهایمق خرده شامل

 کرونباخ یآلفا بیضرا یفارس نسخه رد و باشد یم 2/ 9 تا 13/2 نیب کرونباخ یآلفا از استفاده با یاصل منبع در اسیمق نیا ییایپا. باشد

 لیتحل جینتا. است آمده دست به 99/2 اسیمق کل یبرا و 39/2 و 2/ 9 ،99/2 ،90/2 ،39/2 ،91/2 با برابر بیترت به اسهایمق خرده یبرا

 نیهمچن(. 7999 ها،تن) شوند یم بار عامل شش ریز و بوده هماهنگ یاصل نسخه با عبارت 2  فقط که داد نشان انسیوار چرخش با یعامل



 

 و 2/ 9 یخودمختار از تیحما ،2/   یریدرگ اسیمق ریز یبرا و 39/2 را اسیمق یکل ییایپا کرونباخ، یآلفا از استفاده با( 7991)یکارشک

 .است کرده گزارش 99/2یگرم یبرا

افراد  یپندار شتنیخو زانیمتوسط کارال را جرز به منظور سنجش  7301تا  7399پرسشنامه در سال  نیا :پرسشنامه خودپنداره

 ،یعقالن ،یاجتماع ،یخودپنداره ، جسمان یعنیشش بعد  . است هیگو 9 شش بعد جداگانه و  یپرسش نامه خودپنداره دارا .شده است هیته

مت، ااهر تصور فرد از بدن ، سال: یجسمان.7.دیآ-یبه دست م یاز مجموع آنها نمره خودپنداره کل نهمچنی. وخو و خلق یآموزش ،یاخالق

 ایمعمول  یتصور فرد از حالت عاطف: خلق و خو. 9یاجتماع های در تعامل یاحساس ارزش شخص: یاجتماع؛خودش یو قدرت بدن یجسمان

 نیتخم: یاخالق. 0 ؛فوق برنامه های تیتصور فرد از خود در ارتباط با مدرسه، معلمان و فعال: آموزش.  .یاز واکنش عاطف یتسلط نوع خاص

پاسخگو  . خودش ی هایفرد از هوش و استعداد حل مسأله و داور یآگاه: یعقالن . و .درست و نادرست یخود؛ کارها یرزش اخالقفرد از ا

پاسخ ها به  ای ها انتخاب. دییرا انتخاب نما یکی یاز حداکثر قبول تا حداقل آ شیپنداره خو-خود فیطبق توص دیپنج انتخاب دارد و با

 ییایپا. باشد یمنف ایسؤال مثبت  نکهیاعم از ا 0، ،7،0،9 یعنیماند،  یم کسانیسواالت  هیکل یبرا گذاری مرههستند که نظام ن یبیترت

تا  1/2 ابعاد گوناگون از  ییایپا بضری. بود 37/2 پنداره –نمره کل خود  برای و آمد دست به مجدد آزمون –پرسشنامه با روش آزمون 

 یروانشناس داده شد تا آنها را بر حس 00سؤال به  722استفاده شده  نیسش نامه از نظر متخصصپر ییروا نییتع یبرا. بوده است 99/2

محتوا  ییروا بیترت نیبه ا. توافق درباره آنها وجود داشته است 92/2انتخاب شدند که حداقل  یسؤاالت. کنند یموضوعات مختلف طبقه بد

  .دیگرد نییو سازه پرسشنامه تع

 سوال 79 پرسشنامه این .کردند یطراح را( IBS) زینویلیا یقلدر پرسشنامه 0227 سال در هالت و جیاسپلویزن ایلی :قلدری مقیاس

  بعد 9 دارای پرسشنامه این. باشد می( قربانی خورد، و زد قلدری،) مختلف ابعاد از آموزان دانش قلدری میزان ارزیابی آن هدف و داشته

 روایی (7930) چالمه پژوهش در. باشد می ای گزینه پنج لیکرت طیف اساس بر آن گذاری نمره طیفو  بوده (قلدری، زد و خورد و قربانی )

 پرسشنامه با قلدری مقیاس ابعاد همبستگی مقیاس، همزمان روایی تعیین برای. است گرفته قرار بررسی مورد پرسشنامه این پایایی و

 نیمه دو روش و کرونباخ یآلفا بیضر روش از آن ییایپا محاسبه منظور به. بود مطلوبی همبستگی از حاکی که رفت بکار پرخاشگری

 که آمد بدست 32/2 تا 0/2  بین ها مقیاس خرده و مقیاس کل برای کردن نیمه دو و کرونباخ آزمون جینتا. دیگرد استفاده آزمون کردن

 . باشد می ابزار این خوب پایایی نشانگر

 ی پژوهشها يافته

درصد را دانش آموزان پسر   0را دانش آموزان دختر و حدود  قیدرصد از نمونه تحق  1ود حدنشان داد  یشناخت تیجمع یداده ها لیتحل

 .است 91/2 اریبا انحراف مع 70/ 9حاضر برابر  قیتحقر دانش آموزان شرکت کننده د یسن نیانگیمهمچنین  .دهند یم لیتشک

 .ده شده استآور( 7)پژوهش در جدول  یرهایمتغ یفیتوص یها افتهی



 

 (n=032)های توصیفی متغیر های پژوهش در کل نمونه  شاخص/ 7جدول 

 حداکثر حداقل  کشیدگی کجی انحراف معیار میانگین تعداد سوال متغیر
90/0  11/7 3 قلدری  9 /2   3/2  3  7 

07/3 0 زد و خورد  0/9  9/2   7/2-  0 00 
3/0   قربانی   1/0  90/2  07/2-    79 

93/03 79 ینمره کل قلدر  0 /3  11/2   0/2  79 97 

یجسمان  9 72/03  09/  2 /2 - 21/2 - 70  2 

یاجتماع  9 99/0    /9  779/2 - 9 /2 - 70 9  

و خو خلق  9 21/03  3 /9  0 /2 - 00/2  79  2 

یآموزش  9 90/0  20/0  73/2 - 29/2  9  2 

یاخالق  9 91/03  32/9  99/2 - 23/2  79 93 

یعقالن  9 10/01   0/9  2 /2 - 09/2  70  2 

خودپنداره کل نمره   9 3 /7 1   0/70  0 /2 - 30/2  779 009 

پدر یریدرگ   /22 71/07 1/97 2/ 0 2/27  /22  0/22 

پدر یگرم   /22 07/3  1/30 2/ 3 2/02  /22  0/22 

پدر تیحما  3/22 97/2  77/27 2/90 -2/20 3/22  9/22 

مادر یریدرگ   /22 73/00  /3  2/0  -2/21  /22  0/22 

مادر یگرم   /22 71/    /3  2/ 1 -2/2   /22  2/22 

مادر تیحما  3/22 03/93 9/0  2/79 -2/70 3/22 01/22 

 

شاخص های کجی و کشیدگی . است 3/ 0با انحراف معیار  93/03میانگین نمره کل متغیر قلدری برابر با  7شماره مطابق داده های جدول 

الزم به ذکر است که در مورد این متغیر شاخص های کجی و کشیدگی بنابه ماهیت خاص این متغیر . قرار دارند -7الی + 7هم در دامنه 

استفاده شد و همانگونه که ( 72تبدیل داده ها از طریق لگاریتم پایه )بود برای حل این مشکل از تبدیل های آماری ±0خارج از دامنه 

 .قرار گرفتندمشاهده می شود مقادیر این شاخص ها در دامنه مطلوب 

 یانجیبا م سبک فرزندپروری ادراک شدهاساس  قلدریمدل تبیین  "در این بخش در پی پاسخ به فرضیه اصلی پژوهش مبنی بر اینکه 

 . افزار اموس بهره برده شده استاز مدلسازی معادالت ساختاری و نرم ".های تجربی برازش دارددادهبا خودپنداره  یگر

 .ماتریس همبستگی بین متغیرها گزارش می شود 0 ازی بر پایه همبستگی بین متغیرها است در جدولاز آنجا که اساس مدلس

 ماتریس ضرایب همبستگی پیرسون بین متغیرهای اصلی پژوهش .2جدول 

 (0) ( ) (9) (0) (7) متغیرها
     7 (7)قلدری 

-939/2 (0)خودپنداره ** 7    
(9)یریدرگ  009/2- ** 020/2 ** 7   
( )یگرم  097/2- ** 719/2 ** 910/2 ** 7  
(0)تیحما  012/2- ** 073/2 ** 117/2 ** 1 9/2 ** 7 

27/2>P
** 



 

. معنادار هستند  27/2براساس ضرایب گزارش شده در ماتریس همبستگی فوق، همه ضرایب بین متغیرهای اصلی پژوهش در سطح 

 . معنادار هست 27/2بوده و در سطح  -93/2برابر  میزان ضریب همبستگی متغیر وابسته اصلی یعنی قلدری با خودپنداره

 . برازش مدل در  شکل و جدول ارائه شده است های شاخص نیاز مهمتر یپژوهش به همراه برخ نهایی مربوط به مدل جینتا

 

 مدل ساختاری پژوهش با ضرایب استاندارد. 7شکل 

اده شد چقدر با داده های تجربی برازش یا مطابقت دارد از به منظور اینکه مشخص شود مدل مفهومی تحقیق که در باال نشان د

مقادیر شاخص های برازش مدل ساختاری  9شماره جدول . یکسری شاخص های آماری به نام  شاخص های برازش استفاده می شود

 :پژوهش حاضر را نشان می دهد

 شاخص های برازندگی مدل  . 3جدول 

هاي  شاخص

 برازندگي
/df

2
 GFI AGFI IFI TLI CFI RMSEA 

 00/0 31/0 88/0 88/0 83/0 33/0 88/1 مدل اولیه

 09/0 39/0 30/0 33/0 32/0 30/0 22/1 مدل اصالح شده

 <80/8 >30/0 >30/0 >30/0 >80/0 >30/0 3زیر  مقدار قابل قبول

 



 

دامنه مورد قبول قرار ندارند اما به دامنه  مالحظه می شود همه شاخص ها در مدل اولیه پژوهش در 9شماره همانگونه که از داده های جدول 

در بخش شاخص های  AMOSاین حالت معموال در مدل سازی اتفاق می افتد و به همین دلیل نرم افزار . مورد قبول بسیار نزدیک هستند

مربوط به خودپنداره به مدل اولیه  با بررسی این پیشنهاد ها سه کواریانس خطا در سازه. اصالح پیشنهادهایی را برای اصالح مدل ارائه می کند

 اضافه شد و مجددا برازش مدل انجام شد و در مدل اصالح شده همه شاخص های برازش در دامنه مورد قبول قرار گرفتند بنابراین  با توجه به

عناداری ضرایب بین سازه های در جدول زیر م. این نتایج مدل ساختاری پژوهش با داده ها برازش دارد و فرضیه  اصلی پژوهش تایید می شود

 :پنهان با مولفه های تشکیل دهنده آنها و همچنین معناداری ضریب مسیر بین سازه های پنهان ارائه شده اند

 هامعناداری ضرایب غیراستاندارد مستقیم بین مولفه . 9جدول 

 p سطح معناداری (C.R) نسبت بحرانی (S.E) خطا بتامقدار  سازه/ مولفه به از سازه

-2/2  قلدری ---> خودپنداره   0/2  97/9-  227/2  

-1/2  قلدری ---> سبک فرزندپروری  79/2   1/9-  227/2  

-2/ 7 قلدری ---> خودپنداره<--سبک فرزندپروری  7 /2  99/0-  20/2  

  =***p< 20227 

نشان دهنده معناداری ضرایب مذکور  7/ 3هستند و مقادیر بیشتر از  tمعادل آزمون   (C.R)مقادیر بحرانی در ستون ششم با عنوان 

 -97/9آماره متناار با این تاثیر نیز برابر . است -2/ 2 اثر مستقیم استاندارد خودپنداره بر قلدری   همانگونه که مشاهده می شود. هستند

خودپنداره بر قلدری دانش  است لذا با توجه به این نتیجه، 20/2چون سطح معناداری آن کمتر از . است 27/2بوده و سطح معناداری آن

 (. p<2020)نیز معنادار است بر قلدریی سبک فرزندپروراثر مستقیم  .آموزان  تاثیر مستقیم معناداری دارد

الزم به ذکر (. p<2020) بر قلدری معنادار استاز طریق متغیر میانجی خودپنداره معنادار  همچنین اثر غیر مستقیم سبک فرزندپروری

 (. 799هومن، )استفاده شد( خودگران سازی)سی اثرات غیرمستقیم از روش بوت استراپینگاست که برای برر

 گیري نتیجهبحث و 

خودپنداره در دانش  یگر یانجیبا م سبک فرزندپروری ادراک شدهبر اساس  یقلدر بینی نتایج تحلیل داده ها نشان داد مدل پیش

 .وردار است و روابط بین متغیرها معنی دار استبراساس داده های تجربی از برازش مطلوبی برخ آموزان

همسو با این یافته پژوهش  (.p<2020) دارد مستقیم اثر بر قلدری دانش آموزان دختر خودپنداره متغیر داد نشان آماری آزمون نتایجهمچنین 

دری و مرتکب قلدری منفعل شدن به طور انجام داد به این نتیجه رسید که قربانی انواع قل( 027ین وهمکاران،)حاضر، در مطالعه ای که 

معنی داری با انواع مشکالت سالمت روان و مرتکب قلدری فعال شدن به وطور معنی داری با انواع مشکالت سالمت روان به جز اضطراب 

د در نتیجه عمل متقابل با بنا به نظر راجرز، خود پنداره فر. .تییین کرد( 7317)این یافته را می توان در چارچوب نظریه راجرز .مرتبط است

بدین ترتیب نه تنها شکست ها و موفقیت  .تشکیل میگردد« خود»محیط و به خصوص در نتیجه ی متقابل ارزیابی شده با دیگران ،ساخت 

 عمل می کنند ،که همین« خود»های فرد در زندگی ،بلکه تصور و نگرش مثبت و منفی اطرافیان در مورد فرد به عنوان عناصر ساخت 

عناصر در نقش عناصر جدیدی برای ارتباط فرد با دنیای پیرامون عمل کرده و زمینه شکست و موفقیت از جمله زمینه ی شکست و موفقیت 



 

راجرز معتقد است . خود پنداره به طور عمده محصولی اجتماعی است و حاصل برخورد اجتماعی است . تحصیلی فرد را هم فراهم می کند 

در این رابطه وی پنداره . داری با مردم اطرافش مانند والدین ،برادران ،خواهران ،دوستان و معلمانش معاشرت دارد  که شخص به طور معنی

او خودش را بر اساس آنچه دیگران درباره : کوتاه سخن آنکه .خود را که به شدت مبتنی بر ارزیابی های دیگران است گسترش می دهد 

نه براساس آنچه که خود او احساس می کند ،بنابر نظریه ی راجرز فرد قویتا روی ارزیابی دیگران تاکید  اش فکر می کنند ارزیابی می کند،

 .زیرا وی به توجه مثبت دیگران نیاز دارد . می کند 

 که اگر این تعریف با واقعیت رسند یماست که به تدوینی از خویشتن  خودپندارهافراد به کمک ( 7317) راجرزبر اساس نظریه   

 خودپندارهبنابراین هر چه . کند یمرا تجربه ... اجتماعی آنها در تعارض باشد حالتهایی مثل عدم پختگی، فشار روانی و مشکالت رفتاری و

عنوان شده  زین یقلدر فیدر تعر یاز طرف. شود یمفردی اشخاص با هنجارهای جامعه بیشتر مطابقت کند کمتر دچار قلدری و قربانی شدن 

را که قدرت  یآموز قربان دانش کیعمد و مکرر،  یآموزان از رو از دانش یتعداد ای کیاست که در آن  یاز پرخاشگر ینوع یراست که قلد

 رسانند یم بیآس لشیبه وسا ای ترسانند یم کنند، یم دیاو را تهد ایو  دهد یقرار م یروان ای یو آزار جسم تیدفاع از خود را ندارد مورد اذ

 ییشدن و زورگو یقربان نیرابطه ب( 0277)و همکاران  اورسر .است نییپژوهش قابل تب نیبه دست آمده از ا جینتا نینابرا، ب(0229 ،یگبیر)

و  یسالمت روان ییزورگو انیکه قربان دندیرس جهینت نیبه ا. کردند یآموزان مقطع متوسطه بررس دانش نیرا در ب یشناخت روان یرهایو متغ

 .کردند شقرار نگرفته بودند، گزار ییکه مورد زورگو یبا کسان سهیمقارا در  یتر یمنف یستیبهز

که گفت که نگرش به رفتار زورگویانه یکی از  توان یمشین یبا توجه به مطالب پاز سویی و در تبیین اثر سبک فرزند پروری ادراک شده، 

که شیوه دیگری برای حل  کنند یملیل از رفتار زورگویانه استفاده آموزان به این د بسیاری از دانش. رفتار زورگویانه است یها کنندهبینی  پیش

که بر تحقیر و مغلوب  اند کردهرا جذب  بزرگ شدن در خانواده این نگرشتعارضات بین فردی در خزانه رفتاری خود ندارند و در فرآیند 

 . شوند یمسازی دیگران و کسب جایگاه از این طریق ارزش خاصی قائل 

است لذا روابط به دست آمده را  همبستگی مطالعات نوع از حاضر ای پژوهش حاضر باید به این نکته اشاره کرد که مطالعهودیت هداز مح

همچون  مسائل   یگریپژوهش، ممکن است عوامل د نیعالوه بر روابط به دست آمده در ا .کرد ریبه عنوان روابط على تفس توان ینم

 یها ندیشایدانش آموزان و پ یشود که پژوهش در مورد قلدر یم شنهادبراین اساس پی .قرار دهد ریتأثما را تحت  جینتا یو فرهنگ یاجتماع

 یفرزندپرور یدانش آموزان از سبک ها یقلدر یریاثر پذ زانیم سهیبه جز جامعه دانش آموزان  انجام شود تا امکان مقا یآن در جوامع

 .شود همامختلف فر یادراک شده در گروه ها و طبقات اجتماع

قلدری در محیط مدرسه به عنوان تهدید جدی برای رشد سالمت روان و که  باید گفتدر مجموع و براساس یافته های پژوهش 

آموزان و نوجوانان مشخص شده است و پیامدهای زیانبار از جمله ترک تحصیل، افت تحصیلی، افسردگی، خشم، خودکشی و  اجتماعی دانش

و الزم است والدین و معلمان و مسئوالن  باشد یمکه نیازمند آگاهی و توجه بیشتر همه نهادهای آموزشی . دبزهکاری را به دنبال دار

حل تعارض بین فردی و  یها مهارتآموزشی در مورد این مشکل و علل و پیشگیری آن اطالعات و آگاهی الزم را بدست آورند و با آموزش 

دیگران، میزان تمایل آنها به استفاده  یامدهای استفاده از پرخاشگری در حل تعارضات برای خود وپ ی دربارهآموزان  نیز آگاهی دادن به دانش



 

آموزان  و بیاد داشته باشیم که دانش. در این زمینه ضروری است مؤثرجدی و  یها پژوهشاز راهبردهای زورگویانه را کاهش دهند و انجام 

 .ندبپرداز حق دارند در محیط عاری از تنش به تحصیل

Abstract 

Introduction: Today, schools are increasingly concerned about students' 

behavioral disorders such as violence, disciplinary issues, bullying, and 

destructive and brazen behaviors.  

Statement of Problem: One of the important questions is why adolescents 

engage in behaviors such as bullying?  Parents are the first to communicate with 

the child and have the most influential encounters and interactions in shaping the 

structure of the child's future life. Children's perception of this type of 

interaction is much more important than the practical experience of such 

interactions. 

Object: The aim of the present study was to predict bullying based on perceived 

parenting style through mediation role of self-concept in students. 

Methods: The present study was descriptive and correlational and structural 

equation modeling method. The statistical population of high school students 

was studying in the second grade of high school in Tehran in the academic year 

of     -  . A total of     students were selected by cluster sampling. The 

research instruments included Grolink's perceived parenting questionnaire 

(    ), Rogers 'self-concept questionnaire (    ), and Illinois' (    ) bullying 

scale. Structural equation modeling was used to analyze the data. 

Results: The results of the statistical test showed that the fit indicators of the 

research model were in good condition. Also, the variable parenting variable on 

bullying had both a direct and an indirect effect (through self-concept) (p 

< 0  ). Self-concept also directly affects bullying (p < 0  ). 

Conclusion: The results of the present study confirmed the need to pay attention 

to the perceived parenting style as a family variable in predicting bullying 

behaviors in students in the country's schools. 
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