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  چكيده

دلبستگي، احساس تنهايي و جرأت ورزي نوجوانان قرباني  سبكهدف اصلي مقايسة پژوهش در اين 
بدين منظور، در زورگويي با نوجوانان عادي مدارس دوره اول متوسطه (كالس هفتم و هشتم) بود. 

اي انتخاب شدند و اي چند مرحلهنفر از دانش آموزان به روش خوشه 279اي تعداد مقايسه-تحقيقي علّي
مقياس ذيري الويوس، مقياس احساس تنهايي، طالعات مورد نياز با استفاده از پرسشنامة زورگويي/ زورپا

. پس از تقسيم شركت كنندگان براساس پرسشنامة الويوس آوري شدورزي و سبك دلبستگي جمعجرأت
رهاي وابسته اين دو گروه در متغي نفر) اطالعات 246نفر) و عادي ( 33به دو گروه قرباني زورگويي (

 با استفاده از روش تجزيه و تحليل واريانس چند متغيره هاي محاسبه شدة دو گروهآوري و ميانگينجمع
ها نشان دادند كه افراد گروه قرباني زورگويي نمرات اضطراب باالتر و احساس تجزيه و تحليل شد. يافته

وابستگي (عكس دلبستگي اجتنابي)،  همچنين دو گروه در ميزان .ورزي كمتري داشتندنزديكي و جرأت
شناختي كه هاي روانشناسايي و تعيين مشخصه احساس تنهايي با يكديگر تفاوت معناداري نداشتند.

ريزي براي مشاوره و همچنين طراحي راهكارهاي كند، در برنامهنوجوانان را مستعد پذيرش نقش قرباني مي
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 ؛شودزندگي هر فرد محسوب مي مراحل تحولي در پهنة تأثيرگذارتريننوجواني يكي از مهمترين و 
نيروهاي زيستي و اجتماعي به طور همراه است.  هاي جسمي و روانيتحوالت و دگرگوني بازيرا 

  ).1391كنند (احدي و جمهري، ناختي در نوجوانان را تعيين ميشمشترك تغيير روان
گيري هويت فردي اوست شود مسأله شكليكي از مسائل عمده كه نوجوان با آن روبرو مي

احساس هويت شخصي در نوجوان به تدريج بر پايه  .)2010، 1كيستنر، بالتازور، ريزي و برتون(
يابد. اين همانند سازي در سنين اوليه با ين ميهاي گوناگون دوران كودكي تكوهمانندسازي

گيرد؛ به همين دليل كيفيت ارتباط با همساالن و والدين و پس از آن با همساالن صورت مي
شناسان را در هاي بين فردي در اين برهة زماني از جمله مسائلي است كه نظر روانشناسايي آسيب

هاي رفتاري آسيباز جمله  زورگوييمين ترتيب هاي اخير به خود معطوف داشته است. به هسال
-شود كه نتايج مخرب بسياري در زندگي فردي و اجتماعي قرباني بر جاي ميبين فردي تلقي مي

  ).2008، 2گذارد (جورجيون و استاوريندز
شود. بنا به همين هاي مهم و اساسي در دورة نوجواني محسوب مييابي يكي از بحرانهويت

ترين يكي از مهميري هويت، گه به نقش قابل مالحظة روابط بينِ فردي در شكلدليل و با توج
و  3اي از تحول به قدرت نفوذهاي ابراز شده در خصوص دورة نوجواني به عنوان مرحلهنگراني

 يعني همگن، افراد بين كه دارد اشاره روابطي به همگنان، با روابطمربوط است.  4فشار همگنان
 هم لزوماًد و گيرمي شكل، باشند برابر موقعيتي يا و آموزشي سطح مهارت، اظلح از كه افرادي

  .)1387، ترجمه فروغان، 5رايس(نيستند  سال و سنّ
دهد اين نفوذ چند جهته بوده و قادر مي نشانبررسي دقيق مطالعات مربوط به نفوذ همگنان 

آميز يكي از يا نزاع 6ستيزانهاي همرفتاره است هم رفتار سالم و هم مضر را در نوجوان تقويت كند.
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شود. اين رفتارها شامل سر به سر گذاشتن تفريحانه تا مسخره انواع نفوذ همگنان محسوب مي
 شوداي مييا قلدر بازي، تهديد كردن، يا پرخاشگري رابطه 1كردن و رفتارهايي مثل زورگويي

يد يا اضطرار به منظور سوءاستفاده، زورگويي استفاده از زور، تهد ).2009، 2(سالميوالي و پيتز
ترساندن يا تسلط پرخاشگرنه بر ديگران نيز تعريف شده است كه تكرارشونده و به شكل عادت 

  ).2008، 3فرد است (جورجيون و استاوريندز
هاي زورگويي هستند. هايي از تاكتيكپراكني نمونهانداختن و شايعهمسخره كردن يا دست
آور در فردي ديگر در حضور ديگران است. هاي خفتة مستقيم به نشانهمسخره كردن شامل اشار

پراكني مستلزم منتشر كردن اطالعات معموالً منفي دربارة فردي ديگر است. ابراز كه شايعهدرحالي
) نشان دادند باالترين ميزان وقوع 1392انواع زورگويي با جنسيت ارتباط دارد. برزگر و خضري (

ن به ترتيب به لقب دادن، مسخره كردن، فحش دادن و لگد زدن بود و در زورگويي در پسرا
  دختران نيز باالترين ميزان زورگويي به مسخره كردن تعلق داشت.

ويژه در سنين مدرسه است. در حال حاضر، زورگويي مشكلي جهان شمول و بسيار مهم، به
 تا 20 كه اندداده نشان هاوهشپژ ولي نيستند، دست يك زورگويي شيوع درباره هايافته هرچند
 زورگوييفرآيند  در قرباني يا زورگو صورت به مكرّر طور به آموزاندانش از درصد 54

درصد كودكان، زورگو يا  45تا  4دهد كه نشان ميها تهياف ).2010، 4اونهايم و ساند( درگيرند
). 2009، 5نگ و جاكوبسنآموز يك نفر زورگوست (فلميقرباني زورگويي هستند. از هر ده دانش

اند كه ها گزارش كردهدرصد از گروه نمونة آن 5/35اند كه ) نشان داده2006( 6كپنچي و چينكر
درصد كودكان و  46تا  8دهد كه نتايج نشان ميهمچنين  اند.مورد زورگويي فيزيكي قرار گرفته
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گمبك، - زيمر ). 2009 ،1نوجوانان در مقابل زورگويان، قرباني هستند (وودز، داون، كالسي
) نشان دادند نوجواناني كه قرباني زورگويي هستند، عالئم 2014( 2ترواسكيس، نسديل و داوني

دهند. به عالوه، در تحقيقات ديگر نيز اين نتيجه افسردگي و نيز تنهايي بيشتري را از خود نشان مي
اند و زورگويي با احساس ) نوجوانان قرباني زورگويي بوده%68به دست آمده است كه اكثريت (

). همين نتيجه 2004، 3مداوم تنهايي در نوجوانان ارتباط دارد (برگونو، لروكس، مك آنيش و شيخ
طور گزارش شد كه نوجوانان و كودكان قرباني زورگويي در تحقيقات ديگر نيز تكرار و اين

تر هستند (استوز، پذيركنند و نسبت به افسردگي آسيبتنهايي رواني بيشتري را احساس مي
ورزانه و شوند، واكنش جرأت. افرادي كه مورد زورگويي واقع مي)2009، 4مرگوي و موسيتو

دهي ) و همچنين افراد داراي سبك پاسخ1998، 5دهند (رينرفعاالنة كمتري از خود نشان مي
د (شارپ، گيرنمنفعالنه به دفعات بيشتر و با شدت بيشتري مورد زورگويي همساالنشان قرار مي

ورزي و نقش قرباني وجود دارد. بنا به همين اي بين ابراز جرأتبنابراين، رابطة دو سويه؛ )2013
ورزي تمركز ها و راهكارهاي جرأتاي بر آموزش مهارتهاي مداخلهداليل، بسياري از برنامه
  ).2002، 6دارند (شارپ و اسميت

در نقش وي به عنوان زورگو يا قرباني  اش نيزسبك ارتباطي نوجوان با افراد مهم زندگي
 شخصيت تحول جهت و است نشده مشتق ديگري نياز هيچ از نياز دلبستگيكننده است. تعيين

 با نزديك رابطه نوعي برقراري به كودك دلبستگي تمايل است. اساسي و مهم بسيار افراد

ي، يوسفي و كاظمي، است (نريمان افراد  اين حضور در بيشتر امنيت احساس و معين افرادي
حال شيوة ارتباطي فرد با اين شود.مي ايجاد كودك زندگي هايسال نخستين در اساساً). 1393

از اين رو در شود. مراقب از كودك كه منجر به ايجاد نوع مطلوبي از دلبستگي (ايمن) يا ناايمن مي

                                                                                                                                                    

1. Woods, Done & Kalsi 
2. Zimmer-Gembeck, Trevaskis, Nedale & Downey 
3. Berguno, Leroux, McAinsh & Shaikh 
4. Esteves, Muguri & Musito 
5. Rayner 
6. Smith 



  ... عادي نوجوانان با	سبك دلبستگي، احساس تنهايي و جرأت ورزي نوجوانان قرباني زورگوييمقايسه  

204 

 توجه شده استعي سنين نوجواني به نقش سبك دلبستگي در خلق و خو، منش و روابط اجتما
). افراد قرباني زورگويي نسبت به افراد زورگو يا نوجواناني كه اصوالً درگير 2008(ساماني، 

زورگويي/قرباني شدن نيستند، بيشتر سبك دلبستگي ناايمن اجتنابي دارند و لذا اين نقش با 
اثرات قرباني  ).0420، 1چگونگي برقراري روابط نزديك در آيندة فرد ارتباط دارد (ايرلند و پاور

اند اغلب هراس شدن پايدار است و بزرگساالني كه در دورة راهنمايي قرباني زورگويي بوده
). به 2004و همكاران،  2دهند (شافربيشتري از دلبستگي عاطفي به جنس مخالف از خود نشان مي

ا كاهش دهد تواند خطر رفتارهاي ضد اجتماعي در سنين نوجواني رعالوه، دلبستگي ايمن مي
  ). 2013و همكاران،  3(سوسا

گيري لذا با توجه به شيوع نسبتاً باالي زورگويي در مدارس، اهميت چشمگير آن در شكل
شناختي، ناشناخته بودن هاي روانپذيري وي نسبت به آسيبرفتارهاي آتي قرباني و افزايش آسيب

شناختي هاي روانسايي و تعيين مشخصهنسبي اين پديده و تحقيقات اندك انجام شده در ايران، شنا
ورزي، احساس تنهايي و عوامل كند؛ از قبيل جرأتكه نوجوانان را مستعد پذيرش نقش قرباني مي

ريزي براي مشاوره و همچنين طراحي راهكارهاي ساز آن از جمله سبك دلبستگي در برنامهزمينه
 دلبستگي، سبك مقايسةر با هدف بنابراين پژوهش حاض رسد.اي، ضروري به نظر ميمداخله
 اول دوره مدارس عادي نوجوانان با زورگويي قرباني نوجوانان ورزي جرأت و تنهايي احساس
  .انجام شد) هشتم و هفتم كالس( متوسطه

  روش 

مقايسـه اي محسـوب    -هاي موجود در آن جزء تحقيقـات عّلـي  اين پژوهش با در نظر گرفتن هدف
  شود.مي

                                                                                                                                                    

1. Ireland & Power 
2. Schafer 
3. Sousa 
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جامعه آماري اين پژوهش، عبارتند از كليه  ي:ريگنمونهه و روش ، نمونجامعه آماري
به تحصيل اشتغال دارند  94- 93نوجوانان مدارس دوره اول متوسطه شهر يزد كه در سال تحصيلي 

؛ به نقل از بارتلت، 1970( 1و مورگان يطبق جدول كرجساست.  نفر 17404كه تعداد آنها 
اين شده است.  شنهادينفر پ 300نظر گرفتن جامعه حجم نمونة  با در زي) ن2001، 2نزيگيو ه كيكاترل

ها به به اين طريق كه خوشه .اندشده انتخابي امرحلهي چند اخوشه يريگنمونهنمونه به روش 
به اين  روش تصادفي ساده و افراد در خوشه نهايي به صورت تصادفي نظامدار انتخاب خواهند شد.

كالس درس به  8مدرسه و  4صيلي در آموزش و پرورش يزد تعداد تح بين دو منطقهترتيب كه از 
  .اندشدهتوزيع  هاكالساين  آموزاندانشبين  هاپرسشنامهعنوان واحد خوشه انتخاب و سپس 

ي درس به عنوان خوشه و هاكالسپس از انتخاب مدارس و سپس  هادادهبه منظور گردآوري 
ي پاياني هازمانمربوطه و معلمان، هر چهار پرسشنامه در ي و هماهنگي با مسئوالن ريگنمونهواحد 

اجرا شد.  هاكالساين  آموزاندانشكالس درس و ساعات ورزش و زنگ تفريح و روي تمامي 
توضيح داده و از  آموزاندانشبه اختصار با يك دستورالعمل ثابت براي  هاپرسشنامهنحوه پر كردن 

در مدارس پسرانه از  هادادهي آورجمعپاسخ دهند. به منظور  خواسته شد با صداقت به سؤاالت هاآن
  ها از ابزارهاي ذيل استفاده شد:آوري دادهجهت جمع همكار مرد آموزش ديده استفاده شده است.

سري  الويوس از زورپذيري/ زورگويي نامه پرسش پرسشنامه زورگويي/ زورپذيري:
و  شد اولويوس ساخته دان توسط 1986 سال در كه است دهي گزارش خود هاينامهپرسش
 ايگزينه 5 درمقياس سؤال 40 شامل نامه پرسش اين .گرفت قرار تجديدنظر مورد 1996 درسال

اين  13تا  5مي پردازد. سؤال  افراد قلدري به به مربوط گذشته دوماه تجربيات به كه است ليكرت
 ميزان كه است مواردي املش نامهپرسش اوليه سؤاالت است. زورپذيري مقياس مربوط به

 در اجتماعي حمايت بودن دسترس در از فرد ادراك مدرسه، در ايمني درباره آموزدانش احساس

-شكل در سؤاالتي بر مشتمل نامه پرسش هايسؤال سنجد.مي ليكرت را  ايگزينه 5 مقياس يك

                                                                                                                                                    

1. Krejcie & Morgan 
2. Bartlett, Kotrlik & Higgins 
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 كه افرادي است. جنسيتي و نژادي مستقيم، شفاهي، فيزيكي، همچون زورگويي مختلف هاي

 و شوندمي محسوب زورگو گروه جزء دهندمي را نشان زورگويي رفتار ماه در بار 3تا  2حداقل 
 محسوب زورپذير عنوان به اندبوده زورگويي تحت ماه در بار 3تا  2كه  افرادي مشابه، طور به

 تي استسؤاال اول بخش كرد: تقسيم بخش دو به توانمي را نامهپرسش اين سؤاالت شوند.مي

بخش دوم رفتار زورپذير و رفتار زورگو را  .دهدمي دستبه زورگويي به راجع كلي اطالعات كه
يا باالتر است.  8/0پايايي هر كدام از دو بخش پرسشنامه حدود  دهد.مورد ارزيابي قرار مي

 95/0و  85/0كنند كه پايايي هر كدام به ترتيب نيز شيوع زورگويي را ارزيابي مي 24و  4سؤاالت 
 آفريقا متوسطه دوره آموزاندانش بين در بازآزمايي طريق از را اين پرسشنامه است. پايايي

نيز  2004را براي آن گزارش شده است. در سال  60/0و  42/0برآورد شده است و دامنة آن بين 
 52/0هاي رفتار پرخطر و رفتار ضد اجتماعي روايي پرسشنامه از طريق همبستگي با پرسشنامه

نفر از دانش آموزان پسر و  28شهريارفر بر روي  توسط نامه پرسش اين ر ايراند گزارش نمودند.
آزمون - و پايايي آن براي دو مقياس قرباني شدن از دو طريق آزمون شد اجرا ساله 15تا  13دختر 

ارش گز 78/0و  74/0و نيز براي مقياس قلدري  74/0و  65/0مجدد و همساني دروني به ترتيب 
دست به 68/0و  84/0شده است. آلفاي كرونباخ براي مقياس قرباني شدن و قلدري نيز به ترتيب 

  آمده است.

) براي 1980( 2اين مقياس توسط راسل، پيلوا و كورتونا :1UCLAمقياس احساس تنهايي
 لحن جمله 10 ي،انهيگز 4 مقياس اينيافتن راهي جهت حلّ مشكالت نوجوانان ساخته شد. در 

به معناي  3به معناي به ندرت،  2به معناي هرگز،  1. گزينه مثبت دارند لحن جمله 10 و منفي
هاي انتخاب به معناي هميشه است. نمره فرد در اين مقياس بوسيلة جمع اعداد گزينه 4گاهي و 

هاي مربوط به جمالت لحن است. رتبه 80و حداكثر  20شده، محاسبه مب شود كه حداقل آن 
شوند. نمرات باالتر در اين مقياس نشان دهندة ) معكوس مي20و  19، 16، 15، 10، 9، 6، 5مثبت (

                                                                                                                                                    

1. University of California at Los Angeles Loneliness Scale 
2. Russell, Peplau & Cutrona 
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) براي نسخة سوم مقياس احساس تنهايي 1371(به نقل از داور پناه،  شدت تنهايي بيشتر است. راسل
UCLA  در زمينه هنجاريابي مقياس احساس 1371درصد را گزارش كرد. داورپناه ( 89پايايي (
  درصد را گزارش نمود. 78پژوهشي انجام داد و ضريب آلفاي  تنهايي

 و است شده ساخته )1975( يچير و گمبريل توسط پرسشنامه نيا ورزي: جرأت پرسشنامه
 فرهنگ ايراني، با تطابق عدم دليل به آن مواد از برخي در كه است اصلي ماده چهل داراي
 موقعيت يك كننده بيان سؤال هر است. رسيده سؤال 22 به است و شده داده آن در يراتييتغ

مشخص  سؤال هر قبال در را خود پاسخ احتمال و نگراني درجه بايستي آزمودني كه است
 رشته چند داراي آزمون نيا .شودمي گذارينمره ايدر يك مقياس پنج درجه سؤال هر سازد..

 ن در يك برخوردپيش قدم شدمحدوديت هاي شخصي،  كردنبيان تقاضا، ردكردن: است سؤال
جرأت اجتماعي و بيان احساسات مثبت، كنار آمدن و قبول انتقاد، قبول تفاوت داشتن با يكديگر، 

  ).1375(بهرامي،  موقعيت هايي كه بايد كمك كرد و پسخوراند منفي ورزي در
نقل از ؛ 1990( 2اين مقياس توسط كالينز و ريد: RAAS1 پرسشنامه سبك دلبستگي راس

-هاي ايجاد روابط و خودمورد بازنگري قرار گرفت. مهارت 1996يه شد و در سال ) تهپاكدامن
دهي روابط نسبت به چهرة دلبستگي نزديك، چگونگي ارزيابي فرد از توصيفي شيوة شكل

آيتم دارد  18كند. اين مقياس گيري ميهاي ارتباطي و سبك رابطة صميمانة وي را اندازهمهارت
گيرد. با استفاده از اي از نوع ليكرتي صورت ميدرجه 5يك مقياس  دهي به آن رويكه پاسخ

 ماده هستند. 6اند كه هر يك مشتمل بر زيرمقياس از اين پرسشنامه استخراج شده 3تحليل عاملي 

ها را در بر است و ميزان اعتماد آزمودني به ديگران و اتكا به آن خرده مقياس اول مقياس وابستگي
است كه ميزان آسايش در رابطه، صميميت و نزديكي هيجاني  وم نزديك بودنمقياس دگيرد. مي

 شش سنجد.نام دارد، ترس از داشتن رابطه را مي گيرد و مقياس سوم كه اضطرابرا اندازه مي
مادة هر  6شوند. سپس نمرات تمامي گذاري ميسؤال اين پرسشنامه به صورت معكوس نمره

                                                                                                                                                    

1. Revised Adult Attachment Scale 
2. Collins & Reed 
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پرسش كرونباخ آلفاي ضريب آيد.رات زير مقياس به دست ميمقياس با يكديگر جمع شده و نم
 تحقيق اين نمونة مورد در دوسوگرا و است اجتنابي ايمن، دلبستگي هايسبك از يك هر هاي

 همچنين. است دلبستگي مقياس دروني همساني است كه نشانة 85/0و  78/0، 81/0 ترتيب به

 چهار فاصلة با نوبت دو در نفري 25 نمونة كي براي دلبستگي مقياس آزمايي باز اعتبار ضريب

 مناسبت و همگوني متخصصان، هايداوري بررسي نتايج همچنين .شد محاسبه صدم 89 هفته

 ).1381(پاكدامن،  اندداده قرار تأييد مورد را آن سنجش مورد حيطة با آزمون محتواي

/ زورپذيري الويوس ابتدا ابتدا بر اساس نمرات پرسشنامة زورگويي هادادهمنظور تحليل  به
عادي تقسيم شدند و سپس  آموزاندانشقرباني زورگويي و  آموزاندانشگروه نمونه به دو دستة 

  .اندشدهتحليل  هاداده با استفاده از روش تحليل واريانس چندمتغيره

  نتايج

  خالصه شده است.  1هاي توصيفي نمرات در جدول شاخصه
ست آمده از متغيرهاي پژوهش. اطالعات توصيفي به د1جدول   

  Min  Max  M  SD  متغير

  08/4  06/12  30  9  رفتار زورپذير  زورگويي
  85/2  43/10  27  9  رفتار زورگو

  13/5  87/12  23  0  اضطراب   ابعاد دلبستگي
  88/2  97/11  18  5  نزديك بودن (ايمن)

  01/3  53/11  20  4  وابستگي (دلبستگي اجتنابي)
  36/9  07/43  70  28  احساس تنهايي
  57/10  19/40  79  27  جرأت ورزي

  نشان داده شده است. 2نتايج توصيفي دو گروه در متغيرهاي وابسته در جدول 
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  اطالعات توصيفي دو نمونه در متغيرهاي وابسته .2جدول 

 M  SD  N  گروه  متغير وابسته

  اضطراب
  عادي
  قرباني

68/12  
57/16  

06/5  
44/4  

246  
33  

  نزديكي
  عادي
  قرباني

13/12  
39/10  

86/2  
87/2  

246  
33  

  وابستگي
  عادي
  قرباني

30/11  
72/11  

01/3  
07/3  

246  
33  

  احساس تنهايي
  عادي
  قرباني

03/43  
30/45  

40/9  
59/9  

246  
33  

  ورزيجرأت
  عادي
  قرباني

47/49  
48/42  

22/11  
25/6  

246  
33  

 

تفاده شد. هاي اساسميرنوف به منظور بررسي فرض نرمال بودن داده- گروفاز آزمون كالمو
به دست آمد كه حاكي از نرمال بودن توزيع ) =18/0P( 09/1اين آزمون برابر با  Zمقدار آمارة 

هاي مورد نظر براي بررسي اثر تركيبي مجموعه متغيرهاي وابسته نمرات است. مقدار آماره
 (اضطراب، نزديكي، وابستگي، احساس تنهايي و جرأت ورزي) در دو گروه قرباني زورگويي و

  آمده است.  3در جدول  عادي

هاي چند متغيرهآزمون .3جدول   

 P  خطا df  مفروض F df  مقدار  اثرات

  گروه

  اثر پياليي
 المبداي ويلكز

  اثر هتلينگ
  روي ريشه بزرگترين

11/0  
89/0  
12/0  
12/0  

81/6  
81/6  
81/6  
81/6 

5  
5  
5  
5  

273  
273  
273  
273  

01/0  
01/0  
01/0  
01/0  
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تر ي مربوطه كوچكگردد سطح معناداري هر چهار آماره چند متغيرطور كه مشاهده ميهمان
هاي دلبستگي، احساس گردد بين سبكبدين ترتيب فرض صفر رد و مشخص مياست.  01/0از با 

  ورزي، نوجوانان قرباني زورگويي و نوجوانان عادي تفاوت وجود دارد.تنهايي و جرأت

. آزمون اثرات بين گروهي4جدول   

 SS Df MS  F P  وابستهمتغير   منبع

  گروه

  اضطراب
  نزديكي
  وابستگي

  احساس تنهايي
  جرأت ورزي

86/441  
11/88  
29/5  
000/150  
89/79  

1  
1  
1  
1  
1  

86/441  
11/88  
29/5  
000/150  
89/79  

71/17  
74/10  
58/0  
67/1  
24/9  

0001/0  
001/0  
44/0  
19/0  
003/0  

  كل

  اضطراب
  نزديكي
  وابستگي

  احساس تنهايي
  جرأت ورزي

55524  
42058  
38479  
54881  
711740 

279  
279  
279  
279  
279  

      

  كلّ اصالح شده

  اضطراب
  نزديكي
  وابستگي

  احساس تنهايي
  جرأت ورزي

55/7353  
57/2360  
58/2529  
71/24760  
87/32123  

278  
278  
278  
278  
278  

      

 

ار معناد 01/0در سطح  است كه  81/6برابر با  Fهاي باال نتيجة آزمون اثر ويلكس طبق جدول
دهد عامل گروهي (منظور متغير وابستة تركيبي در دو گروه) در كل است. اين آزمون نشان مي

معناداري به  Fتك عوامل هاي دو گروه در تكبراي بررسي تفاوت 4معنادار است. جدول 
با اجراي تصحيح بونفروني، با دهد. صورت جداگانه نتايج آزمون اثرات بين گروهي را نشان مي
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براساس نتايج مندرج در  باشد. 01/0تر از نج متغير وابسته مقدار حد معناداري بايد كوچكداشتن پ
به  ورزي اضطراب و نزديكي صادق است؛اين جدول اين امر در مورد سه متغير وابستة جرأت

تحليل هر يك از متغيرها به تنهايي با استفاده از آلفاي ميزان شدة بنفروني نشان داد عبارت ديگر، 
كه دو گروه از لحاظ اضطراب و نزديكي با يكديگر تفاوت معناداري داشتند و ميانگين نوجواناني 
كه در گروه قرباني قرار داشتند در ميزان اضطراب باالتر از گروه عادي و ميزان نزديكي و جرأت 

  ورزي نوجوانان عادي باالتر از گروه قرباني بود.

  گيريبحث و نتيجه

 قرباني نوجوانان ورزي جرأت و تنهايي احساس دلبستگي، سبك ايسةمقهدف پژوهش حاضر، 
  .بود) هشتم و هفتم كالس( متوسطه اول دوره مدارس عادي نوجوانان با زورگويي

ورزي، اضطراب و نزديكي دو گروه قرباني زورگويي و عادي با جرأت كه دادنتايج نشان 
ورگويي نمرات اضطراب دلبستگي باالتر و يكديگر تفاوت معناداري داشتند و نوجوانان قرباني ز

ورزي كمتري در مقايسه با نوجوانان عادي داشتند. همچنين دو گروه در نمرات نزديكي و جرأت
 ميزان وابستگي (عكس دلبستگي اجتنابي)، احساس تنهايي با يكديگر تفاوت معناداري نداشتند.

شوند، واكنش رگويي واقع ميدهند افرادي كه مورد زونتايج تحقيقات مكرراً نشان مي
) و همچنين افراد داراي سبك 1998دهند (رينر، ورزانه و فعاالنة كمتري از خود نشان ميجرأت
گيرند دهي منفعالنه به دفعات بيشتر و با شدت بيشتري مورد زورگويي همساالنشان قرار ميپاسخ

ش قرباني وجود دارد (شارپ و ورزي و نقاي بين ابراز جرأت). پس رابطة دوسويه2013(شارپ، 
بنابراين، ؛ ورزي تأييد شد). در تحقيق حاضر نيز ارتباط بين قرباني بودن و جرأت2002اسميت، 

ورزي و قرباني زورگويي ) پيرامون وجود ارتباط بين جرأت2005تحقيق حاضر با پرن و آلساكر (
 موقعيت نظر از نوجوانان نگرفت قرار فشار تحت به طوركّلي، شدن همخواني و همسويي دارد.

گردد. مي هاآن در اضطراب بروز به منجر ديگر عديده مشكالت و تنشها نيز و تحصيلي، شغلي
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 همراه به نوجوانان را براي فراواني مشكالت مهارت، اين در نقص كه اين اعتقاد وجود دارد

 و دارند ضعيفي كالمي هوش خصوصاً و هوش عمومي داشت. قربانيان زورگويي اصوالً خواهد
 و عزت نفس ترند. به همين دليلناتوان مناسب ابراز هيجانات در خود همساالن با در مقايسه

 گوشه گير، اصوالً هاندارند. آن را خود از محافظت يا قدرت دفاع و دارند پاييني اعتماد به نفس

 كنند پنهان را خود ترس و عصبانيت درماندگي، كنندمي ها سعياز آن بعضي .ترسواند و منزوي

 گريه، بدخلقي، شخصيتي، تغييرات خورند.مي غصه خود به سبب وضعيت درون در و

 شماربه هاآن عالئم اضطراب ازجمله هاينشانه و كاريفراموش ناگهاني، خستگي، هايعصبانيت

  ).1392آيند (برزگر و خضري، مي
اند، نمي نه و پرخاشگري) بي بهرهورزي (حد وسط برخورد منفعالافرادي كه از مهارت جرأت
غالباً در برخورد با ديگران منفعل، پشيمان و ترسو  به خاطر همين،توانند از خودشان دفاع نمايند؛ 

(شريفي  كنندها و نظر ديگران تبعيت ميخود، از خواسته ةبوده و به جاي اهميت به نيازها و خواست
 كنند بيشتري تنهايي احساس قربانيان تا شودمي موجب زورگوييمتعاقباً   .)1390راد و همكاران، 

 كردن مسخره و ديدن آزار مستحق را خود آنان شود موجب احساس اين شروع است ممكن و
(سالمون، جيمز،  شودمي آنان در ضعيف خودپنداره يك تحول موجب امر اين بدانند كه

حقيقات انجام شده وجود تفاوت ). با توجه به مباحث نظري موجود و ت2000كسيدي و جاوليس، 
ورزي مورد انتظار بود و نتايج پژوهش حاضر با نتايج بين قربانيان و افراد عادي در احساس تنهايي

) و تريت 2010فلمينگ و جاكوبسن (و  )2004( گزارش شدة برگونو، لروكس، مك آنيش و شيخ
توان به در تبيين اين يافته مي ) در زمينة ارتباط بين زورپذيري و احساس تنهايي و2011و رنا (

آموزان به تكميل پرسشنامة مربوط به زورگويي و تمايلي دانشهمكاري توأم با دلزدگي و بي
هاي مختلف تيموقعمخصوصاً سؤاالت مربوط به زورپذيري اشاره كرد. نوجوانان مورد بررسي در 

ط به زورپذيري) را از خود نشان دهي به سؤاالت (مخصوصاً مربوتمايلي و عدم عالقه به پاسخبي
دهي و كه پاسخدهي به كلّي اجتناب كردند. از آنجاييدادند. در مواردي چند نوجوان از پاسخ
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شركت در پژوهش به طور كلّي بايد با جلب رضايت افراد صورت پذيرد، اين افراد از جريان 
د كه در صورت وجود اين شوگيري ميپژوهش كنار گذاشته شدند كه در نتيجه اين طور نتيجه

آموزان با افراد در فرآيند تحليل ممكن بود نتايج متفاوتي حاصل شود. همچنين برخي از دانش
عالقگي پرسيدند و سپس با بيترديد فراوان معناي برخي از سؤاالت كليدي اين پرسشنامه را مي

ان نوجوانان يزدي و نوجواناني دادند. تبيين ديگر اين پديده با توجه به اختالف فرهنگي ميپاسخ مي
  ها طراحي شده است.هاي تحقيق بر اساس آنممكن است كه پرسشنامه

) و نيكرسون، ميل و 2004( در نهايت نتايج تحقيق حاضر با نتايج گزارش شدة ايرلند و پاور
 يهاسبك) همسويي دارد. اين محققان نيز به رابطة معنادار بين زورپذيري و 2008پرينچيوتا (

اي مورد انتظار دلبستگي دست يافتند. براساس مطالب يافت شده در ادبيات تحقيق نيز، چنين نتيجه
 رابطه نوعي برقراري به كودك تمايل از است دلبستگي عبارتاست؛ چرا كه طبق تعريف 

 همكاران، اتكينسون و(افراد  اين حضور در بيشتر امنيت احساس و معين افرادي با نزديك

مراقب از كودك كه منجر به ايجاد به عالوه، شيوة ارتباطي فرد  .ه براهني و همكاران)؛ ترجم1382
 اختالالت با كودك زندگي دوران بعدي در شود،نوع مطلوبي از دلبستگي (ايمن) يا ناايمن مي

  ).2008وي رابطه دارد (ساماني،  رفتاري هاينابهنجاري و رواني
د قرباني زورگويي نسبت به افراد زورگو يا نوجواناني كه نتايج تحقيقات حاكي از آنند كه افرا

اصوالً درگير زورگويي/قرباني شدن نيستند، بيشتر سبك دلبستگي ناايمن اجتنابي دارند و لذا اين 
به ). 2004نقش با چگونگي برقراري روابط نزديك در آيندة فرد ارتباط دارد (ايرلند و پاور، 

دلبستگي ايمن است كه در نوجوانان عادي نسبت به نوجوانان  ، نزديك بودن در تطابق باعالوه
قرباني زورگويي باالتر است؛ بنابراين، اين يافتة تحقيق هم با ادبيات نظري موجود و هم با 

   تحقيقات پيشين صورت گرفته در اين زمينه همسويي دارد.
- تعداد شركت كهه اينهايي همراه بوده است از جملها و محدوديتانجام اين مطالعه با چالش

پايين بودن تعداد نمونه، تعميم پذيري نتايج شوند و كنندگان پژوهش حاضر نسبتاً محدود تلقي مي



  ... عادي نوجوانان با	سبك دلبستگي، احساس تنهايي و جرأت ورزي نوجوانان قرباني زورگوييمقايسه  

214 

آموزان پسر دوره اول متوسطه دانشنتايج اين پژوهش فقط براي  را ممكن است محدود سازد.
صيل اشتغال در يزد به تح 1394 - 1393كه در سال تحصيلي  (كالس هفتم و هشتم تحصيلي)

آموزان هاي تحصيلي، ساير شهرها و دانشتوان آن را به ساير پايه،  قابل تعميم است و نمياندداشته
اي ساخته شده بر مبناي فرهنگ ايراني كه درك و فهم آن عدم وجود پرسشنامه دختر تعميم داد.

ها و عدم اي پرسشنامههمتناسب با كودكان فارسي زبان باشد و درك ناقص يا ناكامل تمامي ماده
هاي پژوهش حاضر هايي با پاسخ ليكرتي، يكي ديگر از محدوديتآشنايي و قرابت با پرسشنامه

هاي پژوهش آموزان از ديگر محدوديتها و خستگي دانشطوالني بودن پرسشنامه شود.تلقي مي
تر و هاي بزرگمونهاين پژوهش با نشود با استناد به نتايج پژوهش حاضر پيشنهاد مي حاضر بود.
هاي مشابه روي اجراي پژوهش تر تكرارشود تا نتايج مورد ارزيابي مجدد قرارگيرد.كنترل شده

جمعيت باليني، كلينيكي و افراد داراي اختالالت رشدي و اختالالت رواني ويژة دورة كودكي 
نرخ شيوع قرباني (اختالل سلوك، اختالالت يادگيري و اختالل نقص توجه و بيش فعالي)، بررسي 

هاي باليني مختلف و هم چنين مقايسه با ها، مقايسه نتايج جمعيتزورگويي بودن در اين گروه
ها و هاي آينده، از آزمونشود در پژوهشپيشنهاد مي نتايج اين پژوهش سودمند خواهد بود.

در نهايت، پيشنهاد  ها با يكديگر مقايسه شود.هاي متفاوت استفاده شود و نتايج حاصل از آنمقياس
هاي مداخالتي مبتني بر دخالت و حضور والدين طراحي شود. تلفيق اين مداخالت و شود برنامهمي
هاي ها مي تواند سطح كارآيي و اثربخشي مداخلهسازي نهادهاي اجرايي مدارس و خانوادهآگاه

دة زورگويي در موجود را به لحاظ كيفي افزايش دهد و به عنوان پيشگيري و يا كاهش پدي
  مدارس اثربخش باشد.
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Comparing attachment styles, loneliness and assertiveness of 
adolescents as victims of bullying and normal adolescents in 

7th and 8th graders 

S. Fardid1111 & F. Dortaj2 

 
Abstract 
This study aimed at comparing attachment styles, loneliness and 
assertiveness of teenagers who were victims of bullying and normal 
teenagers in the 7th and 8th grades. The research has an ex post facto and 279 
students were selected using cluster sampling. The data were gathered via 
Olvius bullying scale, UCLA loneliness scale, Gambriel/Richie 
assertiveness scale and RAAS attachment style inventory. After dividing the 
participants by Olvius questionnaire into two groups as victims of bullying 
(n=33) and normal (n=246), in all groups, the data were collected and 
calculated through Multivariat Analysis of Variance (MANOA). The results 
showed that the victims of bullying had higher scores in anxiety and lower 
scores in feeling of closeness and assertiveness. Also, there were no 
significant difference between the two groups in the degree of attachment 
(avoidance attachment) and loneliness with each other. Identifying the 
psychological characteristics that make teenagers susceptible to accepting 
the role of a victim is essential in planning for counseling and designing 
interventions. 
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