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 مقدمه   -1

دهند محور تمایالت مثبت در این سال  کودکان در سال اول زندگی تمایالت مثبت و منفی خود را نسبت به دیگران بروز می

مادر است شاید این تمایالت آغازگر گرایشات اجتماعی کودک باشد داشتن جاذبه نسبت به    خصوصبهاعضای آشنای خانواده  

،  ای چهرة ناآشنا هستند از ویژگیهای مهم عاطفی در کودکان است )حسن بیگلومادر و داشتن دافعه نسبت به اشخاصی که دار

1380) . 

پیوندی جهان شمول است    بستگیدل بر این باور است که    بستگیدلکند که نظریه  مطرح می  1990و گراوس من    1گراوس من

 بدین معنا که انسانها تحت تأثیر ، و در تمام انسانها وجود دارد

بالبی معتقد است که یک شخص برای رشد سالم نیاز به پیوند عاطفی دارد که این احساس  .  شان هستندپیوندهای دلبستگی

 .  (1386، هباشند )خوشابی و ابوحمزایی برای سالمت روانی وی میامنیت در کودک پایه

تجربة مهمی    بستگیدل،  به عنوان یک متغیر مرتبط با پرخاشگری از مدتها پیش مورد توجه پژوهشگران بوده است  بستگیدل

در زندگی است که در پیوند عاطفی میان کودک و مادر از ابتدای تولد ایجاد شده و در بهداشت و سالمت روانی هر دو تأثیرمی  

 .  (1973، گذارد )بالبی

کنترل در بزرگسالی افرادی بودند با توانمندیهایی نظیر کنترل خشم و  ،  اندایمن داشته   بستگیدلچه بسا افرادی که در کودکی  

با  ،  هیجانات افراد  برقراری،  ناایمن  بستگیدلاز طرفی  به  نبوده  قادر  دیگران  با  عمیق  و  پایدار  مشكالت    ارتباط  آنان  اغلب  و 

 .  (1387، به نقل از رفیعی ، 1989، 3ولف، 1984، 2و میزان شكست تحصیلی باالتری نشان دادند )گلدفاب  رفتاری

جو و  نوجوانی  در  اختالالت  از  میبسیاری  شیوة  انی  با  ارتباط  در  تجربه  بستگیدلتواند  زیرا  چهرهباشد  از  جدایی  های  های 

تجربه  بستگیدل و  جدایی  بودن مدت  طوالنی  یا  کوتاه  از  نظر  رها شدگی  صرف  یا  جدایی  تهدیدهای  یا  دادن  از دست  های 

مشارکت  ،  راهی که بیرون از مرزها است  به سوی،  همگی در منحرف کردن تحول از راهی که در درون مرزهای بهینه قرار دارد

 .  (1387، به نقل از محمدی 1989دارند )بالبی 

)  4اینسورث  احساس  1978و همكاران  بهنجار  کودکان  که همه  معتقدند  می  بستگیدل(  و  پیدا  رشد    بستگیدلکنند  شالودة 

 . (1380، یاسایی،  1989، و همكاران 5کند )ماسنریزی میعاطفی و اجتماعی سالم در دوران بزرگسالی را پی

آمادگی بیشتری ،  دلبستة ایمن هستند،  دهند که کودکانی که قبل از ورود به دومین سال زندگی در مجموع بررسیها نشان می

اولیه با نوع مقابله کودک با تنیدگی در سالهای    بستگیدلهمچنین الگوی  .  د دارندرو شدن با تجارب و روابط جدیبرای روبه 

 . (1382، بعد ارتباط دارد )حكیم جوادی

خشونت کودکان  که  اند  داده  نشان  قبلی  های  خانوادهپژوهش  از  اغلب  میگرا  راه  جامعه  به  با  هایی  عاطفه  و  گرما  که  یابند 

شود پس بین رفتارهای خشونت آمیز کودکان و نحوة برقراری ارتباط والدین با آنها  و بدل مینظمی در بین افراد خانواده رد  بی

میرابطه  رابطه  این  که  دارد  وجود  دهدایی  قرار  تأثیر  تحت  را  آنها  رفتار  نیز  بزرگسالی  حتی  و  مدرسه  سنین  تا  این  .  تواند 

کرتنر و ) ارتباط فاقد صمیمیت والد با کودک  ،  (2000،  6سمیتمطالعات دریافتند که پدیدة بولینگ با افسردگی مادر )کرتنر و ا
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( ارتباط دارد 1993،  9و الویس  2000،  و سختگیریها و تنبیهات )کرتنر و اسمیت  (2005،  8و بوچانان  7و فلوری  2000،  اسمیت

 .  (2008، 10)مرل

از رابطة  ،  بنا به نظریة روان کاری و کردارشناسی شود به تمام  سالم حاصل می  بستگیدل احساس درونی محبت و ایمنی که 

 .  (1386، محمدی سید ، 2001، کند )برکهای رشد روانی کمک میجنبه 

گذارد به منظور شناخت یكی از محیطهای تأثیرگذار در این رابطه اولین محیط اجتماعی )مدرسه( است که کودک پا در آن می

رفتارهای نادرست و خشونت آمیز کودکان در مدارس و ارائه راهكارهایی به منظور بهبود این وضعیت به والدین  عوامل بعضی از  

.  کودکان و تأثیر آن برروی پدیدة بولینگ پژوهشی صورت گیرد  بستگیدلو مربیان آموزشی تالش شده است برروی سبكهای  

 .  استدانش آموزان  « دردیدة بولینگ« و »جنسیت»پ ، «بستگیدلبررسی رابطه بین »سبكهای هدف این مقاله  

 

 مبانی نظری 

 :بستگیدل

کار    بستگی دلواژه   به  افراد  این  بیشتر در حضور  امنیت  احساس  و  ماندن  افراد خاص  نزدیک  به  تمایل کودک  توصیف  برای 

 . (1385،  براهنی ، 1975، رود )هیلگاردمی

گریه و فریاد به او  ،  هایی چون لبخندشود و نشانهبعد از او آویزان می،  کندکودک خود را به کسی که دوست دارد نزدیک می

بدین  .  کند کودک نشان می دهد که برخی اشخاص برای او مهم هستند و آنها را خوب ارزیابی می  با این اعمال.  دکنابراز می

 دهد؛ خود را نشان می بستگیدلوسیله او 

می  بستگیدل برقرار  دیگری  شخص  با  شخص  که  پایدار  عاطفی  رابطة  از  است  طریق   بستگیدلبنابراین  ،  کند عبارت  از 

کنندة  ها یا عوامل تعیینشناسان رشد در مورد ریشهروان  کنندشود که نزدیكی و تماس را مساعده میمیرفتارهایی منعكس  

.  انداز یادگیری تكیه دارداند: تبیین اول بر دورنمای رفتار شناختی و تبیین دوم بر چشمدو تبیین مختلف ارائه داده  بستگیدل

عالقه کردارشناس  بالبی  عقیدة  روانبه  به  پایهمند  رفتارهای  کاوی  زیستی  تكاملی    بستگی دلهای  دیدگاه  از  که  صورتی  در 

پذیری بتواند  برای این که نوع انسان به رغم طوالنی بودن دورة ناپختگی و آسیب.  آسانتر قابل درک خواهد بود،  مطالعه شود

 .  ( 1383، گنجی،  1996، 11زندن شوند )مادر و کودک تمایل ذاتی دارند که به یكدیگر دلبسته ، زنده بماند 

شود و فرض بر این است که این سیستم در درون فرد وجود دارد و هدف آن  به سیستم تنظیم کننده اطالق می  بستگیدل -

شود و  گاه نامیده میحامی است که تكیه   تنظیم رفتارهایی است که موجب نزدیک شدن و برقراری تماس با فردی متمایز و

 .  ( 1376، هدف این سیستم در فرد دلبسته از لحاظ روانی معطوف به ایجاد احساس امنیت است )دهقان طرزجانی

  بستگیدلاین  .  عاطفی بین فرزند و مادر است  بستگیدلنتیجه عمده کنش متقابل بین مادر و کودک به وجود آمدن نوعی   -

عاطفی   ارتباط  میو  که سبب  است  مادر  باشد با  مادر  وجود  از  آسایش حاصل  دنبال  به  که    خصوصبه،  شود کودک  هنگامی 

اینسورث    1951بالبی  .  کنداطمینان می  احساس ترس و عدم   بستگی دل احساس  ،  معتقدند که همة کودکان بهنجار  1979و 

می دو  بستگی دل،  کنندپیدا  در  سالم  اجتماعی  و  عاطفی  رشد  شالوده  پیشدید  را  بزرگسالی  میران  واقع  ،  کندریزی  در 

 .  (1386، کند )خوشابی و ابوحمزهدلبستگیهای انسان نقش حیاتی در زندگی وی ایفا می
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 گری: رویکرد روان تحلیل

که    12فروید  بود  باور  این  می  بستگیدلبر  ایجاد  غریزی  نیازهای  فردی  ارضای  طریق  از  دهانی  لذت  دلیل کسب  به  شود  که 

های بعدی را شكل  کند و این اولین عشق خواهد بود که اساس همة دلبستگیمراقبت کننده را به یک موضوع عشقی تبدیل می

 .  (1384، دهد )مزرعه شاهی می

گران در دهد اگرچه روان تحلیل ه و اساس شخصیت او را تشكیل میگران معتقدند که نخستین روابط کودک پایروان تحلیل 

تقریبا همه کودکان به سمت یک پیوند قوی با چهره مادر تحول می یابند  12رابطه با این نظر که در حدود   توافق ،  ماهگی 

 ندارند اما درباره ماهیت و منشاء این ارتباط با یكدیگر 

 توان اقتباس کرد:ی دو نظریه مهم دربارة ماهیت و منشاء پیوند کودک با مادر را میگراز نظریه روان تحلیل . توافق دارند

نیاز به غذا و احساس گرما است که باید ارضا شود به همین دلیل او به چهرة    خصوصبه،  الف( کودک دارای نیازهای جسمانی

ای ضروری او است بالبی این نظریه را نظریه کشاننده  عامل ارضای نیازه،  شود زیرا مادرمند شده و به او دلبسته میمادر عالقه

 .  نامدثانوی می

مكیدن و تصاحب آن وجود دارد بنابراین برطبق  ،  ب( در کودک یک آمادگی درونی برای ارتباط دادن خود با یک پستان انسانی

تان ارضاکننده مادر و در نهایت  شود که او به پسنظر فروید نیازی که کودک به ارضای دهانی از طریق مكیدن دارد موجب می

 .  (1387، به نقل از محمدی، 1969، پیدا کند )بالبی بستگی دلبه خود مادر نیز 

ترین پیوند عاطفی در سراسر  داند که به عنوان اولین و قوی همتا میمادر را یک احساس بی  -کودک  بستگیدل(  1923فروید )

 . (1385، میرجعفری، سرافرازآید )یابد و براساس لذت دهانی کودک از پستان مادر به وجود میزندگی فرد استمرار می

گذاری بر به مادر آغاز شده است و سپس به سوی سرمایه   دهد که چگونه زندگی کودک از وابستگی مطلقنشان می  13آنا فروید 

شود  کودک آغاز می  -شناختی زوج مادراین مراحل تحولی از وحدت زیست.  یابدموضوعات جنس مخالف در نوجوانی تحول می

،  پیش ادیپی  ،مرحله مقعدی،  رابطه دوسوگرایی،  مرحله پایداری موضوع،  و سپس به ترتیب با مراحل رابطه از نوع موضوع جزیی

احلیلی موضوع،  ادیپی  -مرحله  به  متمرکز  نهفتگی،  کامالً  می  ،  دوره  تحول  نوجوانی  دوره  باالخره  و  نوجوانی  پیش  یابد  دورة 

 .  (1379، دادستان، منصور)

مادر وجود  او معتقد است که در آغاز نوزاد بدون  .  کندکودک تاکید می-به اهمیت وابستگی به پیوند متقابل مادر  14وینی کات 

نمی متجلی  مادرانه  مراقبتهای  بدون  وی  نظری  نیروی  و  کات.  شودندارد  به کودک،  وینی  پاسخگویی  نحوه  و  مادر  نقش  ،  به 

 .  دهد اهمیت بسیار زیادی می

 کند:کودک را ترسیم کرده و سه مرحله را دراین زمینه متمایز می -کات مراحل تحول رابطه مادروینی

ک مطلق  وابستگی  مادرمرحله  کامل  آمیختگی  درهم  مرحله  است  -ه  مرحله  ،  نوزاد  این  خالل  در  که  نسبی  وابستگی  مرحله 

از مادر متمایز می اجتماعی شدن که در خالل آن کودک به سوی کودک تدریجاً  شود و مرحله حرکت در جهت استقالل و 

می بر  گام  مو.  دارداستقالل  جدایی  و  محرومیت  نقش  به  بالبی  مانند  کات  عامل    بستگیدلضوع  وینی  را  آن  و  کرده  تاکید 

 .  (1384، رهنمایداند )مشكالت روانی کودک می
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 رویکرد رفتارنگری:

کننده  آنها بر این باورند که مراقبت.  شودمی  بستگی دلچهره اصلی  ،  رفتارگرایان معتقدند شخصی که کودک را تغذیه می کند 

کننده را  کند و مراقبتاو لذت را تجربه می، بازتاب غریزی به تغذیه شدن داردنوزاد یک پاسخ  ،  شودکننده شرطی مییک تقویت

شود تعمیم  حس لذت بردن از تمامی موقعیتهایی که مراقبت کننده به وی نزدیک می،  این احساس.  کندبا این لذت مرتبط می

 .  (1384، به نقل از مزرعه شاهی، 1999، 15کند )فالنگان پیدا می

بخش متقابل و  یک راه دو طرفه است و به رابطه رضایت بستگیدلیادگیری بر این واقعیت تاکید دارند که فرایند  نظریه پردازان 

کند و در نتیجه خود را نیز آرام  مادر رضایت خود را در پایان دادن به فریادهای بچه پیدا می،  های دو جانبه وابسته استتقویت 

  بستگی دلرفتارهای  .  کنند پاداش می دهدهای خود به کسانی که او را آرام میردنکودک با لبخندها و غان وغون ک.  کند می

اما باید به خاطر داشته ؛  بین او و والدین به جریان بیفتد  بستگیدلشود که فرایندهای  زیرا موجب می،  کودک بسیار موثر است

انجام نمی  بستگیدلباشیم که فرایند   به تدریبه طور خودکار  بلكه  ،  زندنآید )ج و در پی تعدادی مراحل به وجود می  گیرد 

 .  (1383، گنجی، 1996

تكامل و  رشد  که  معتقدند  یادگیری  نظریه  شكل،  پیروان  و  است  یادگیری  تاثیر  شیوهتحت  محیط  گیری  نقش  به  رفتار  های 

غرایز اساسی هستند که کودک را به عمل وا می دارند  ،  آنها به این امر اعتقاد دارند که گرسنگی و تشنگی و درد.  بستگی دارد

به عبارت دیگر تا  .  کند کودک به مادر به این بستگی دارد که مادر تا چه اندازه نیازهای کودک را تامین می  بستگیدلوشدت  

گری به  تحلیل در واقع نظریه یادگیری همانند نظریه روان  .  همراه است  چه حد وجودش با کسب لذت و کاهش درد و ناراحتی

 .  تاکید دارد بستگیدلاهمیت موقعیت تغذیه در رشد  

کنند که به عنوان در کودک نیازهای اکتسابی جهت تماس با مادر رشد می،  به تدریج وجود مادر برای کودک ارزشمند شده

 بستگیدلمواقع دیگر نیز    گیرد و کودک نه فقط به هنگام گرسنگی به دنبال مادر است بلكه درمورد اشاره قرار می  بستگیدل

می نشان  او  به  را  خود  می،  دهدعمومی  نظریهبنابراین  که  گرفت  نتیجه  یادگیریتوان  فطری    بستگیدل،  های  و  غریزی  را 

 .  (1384، شود )رهنمایدر نتیجه تعامل ارضاکننده با افراد مهم محیط کودک اکتساب می بستگیدلبلكه معتقدند ، دانندنمی

 

 رشناسی طبیعی:رویکرد رفتا

های  آنها معتقدند که حیوانات با کشاننده.  کردند   بستگیدلگیری را وارد فرایند  رفتارشناسان طبیعی مفهوم نقش بندان یا نگاره

افزایش دهند،  اند فطری به دنیا آمده از این کشاننده.  که توانایی بالقوه زنده ماندنشان را  نگارهیكی  از ریخت  ها آمادگی  گیری 

دهد که  گیری به کودک اطمینان میکنند( است و این نگارهکنند یا حرکت میخاص موضوع )افرادی که صدای خاص ایجاد می

گیرد بلكه ممكن است با بوسیدن ارتباط داشته گیری تنها از طریق بینایی صورت نمی نگاره،  کننده در مجاورت او استمراقبت

وج.  باشد امر  این  در مورد  گرفتهشواهد خوبی  یاد  انسان  نوزادان  دارد که  استفاده  ود  مادرشان  بوی  از  ابتدای تشخیص  از  اند 

کنند به مانند  ای که از شیر مادر تغذیه نمیروزه  12اند که نوزادان  ( نشان داده1985)  17و پورتر  16به طور مثال سرنوچ.  کنند

نقل از    به،  1999،  فالنگانکنند ) زآغوش یک غریبه متمایزمی  کنند بوی آغوش مادرشان را انوزادانی که از سینة مادر تغذیه می

 .  (1387، محمدی
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 برای  بالبی  که  زمانی  یعنی  1952  سال  در  است  ساخته  مطرح  بالبی  را  «بستگیدل( گزارش داد که مفهوم »1982اینس ورث )

  این   در  . هستیم  شاهد   را  مفهوم  این  ناگهانی   بروز  ، بود  شنیده  18برگن تین  و  لورنز  نظیر  طبیعی  شناسان  رفتار  کار  درباره  بار  نخستین

 شناختی   زیست  قوانین  پایه  بر  طبیعی  رفتارشناسی  دیدگاه  ،بود  داده  اختصاص  نوزادان  دربارة  تحقیقات  به  را  وقتش  او  که  زمان

 طور  به  اغلب   ارهارفت  کنش  .هستندتوضیح  و   درک  قابل  فرد  یک  برای  آنها  ورزیکنش  نظر  از  رفتارها  همه  .است  داشته  قرار  تكامل

 رفتارهای  توفیق  .است  انواع  و  ژنها  بقای  افزایش  »نوزاد«  بستگیدل  رفتارهای  کنش  ،است  حیات  افزایش  باعث  ایمالحظه  قابل

   .باشند داشته حضور کنندهمراقبت در  وهم نوزاد در هم  باید  ،رفتارها  این یعنی .است وابسته آنها بودن متقابل  به بستگیدل

  شكل   را  بستگیدل   رابطه  یک  کدامشان  هر  و  اندازندمی  راه  به  دیگری  در  را  اجتماعی  رفتارهای  غریزی   طور  به  رفینط  از  کدام  هر

  )به  دهندمی  نشان  را  خاصی  رفتارهای  نوزادان  .افتد  می  اتفاق   ،اجتماعی  رفتار  نظری  هایبرانگیزاننده  طریق  از  کار  این  ،دهند  می

   . (1384 ،شاهی )مزرعه آنها کردن بلند وسیله به مثال طور به  ،دهندمی پاسخ  آنها به ساالنگبزر و کردن(گریه و لبخند مثال: طور

 

 نظریه كردار شناختی:   

جان  .  کنند می  کمک  ما  بقای  به  که  اندیافته  تكامل  علت  این  به  هاگونه  تاریخ  در  انسان  رفتارهای  از  خیلی  ،کردارشناسان  عقیده  به

کننده مطرح کرده که از تحقیقات کنراد لورنز درمورد نقش مراقبت  -این دیدگاه را در مورد پیوند نوباوه ( اولین بار  1969بالبی )

مانند بچه حیوانات از یک رشته رفتارهای فطری برخوردار است که ،  او معتقد بود که بچه انسان.  پذیری بچه غازها الهام گرفت

می کمک  او  نزدیک  والد  داشتن  نگه  احتمالبه  و  می  کند  افزایش  را  خطر  از  بچه  ماندن  والد.  دهدمحفوظ  با  ضمناً  ،  تماس 

تغذیه خواهد شدتضمین می بچه  مبنای  ؛  کند که  تغذیه  اشاره کرد که  محتاطانه  بالبی  پیوند  ،  درعوض.  نیست  بستگیدلاما 

،  ری که بقای گونه در آنبست،  توان آن را در بسته تكاملی بهتر شناختخودش مبنای زیستی قدرتمندی دارد و می  بستگیدل

شود که والد را به طرف نوباوه  رابطه با والد به صورت یک رشته عالیم فطری آغاز می،  اهمیت بسیار زیادی دارد به عقیدة بالبی 

 .  همان منبع(کشانند ) می

 

 پدیده بولینگ

تمرکز   (1989داج )پرایس و  ،  (1978)بسیاری از محققان مانند الویس  ،  در امتداد تخصصی شدن مطالعات بر روی پرخاشگری

از   تر  یافته  شكل  و  متمایز  تعریف  یک  به سمت  را  خود  توجه  و  دادند  قرار  پرخاشگری  از  تری  تخصصی  تعاریف  بر  را  خود 

پرخاشگری   پرایس و داج.  پرخاشگری سوق دادند از تعاریف طبقه بندی شده  معتقدند که بولینگ به عنوان زیر مجموعه ای 

اتفاق  فعال می باشد  او  افتد )واندر    که به صورت مستقیم به سمت فرد دیگری به منظور تهدید کردن و تسلط یافتن بر  می 

 .  (2007، 19لیچ

 22کیماند )( پدیده بولینگ در مدارس را به عنوان سوء استفاده سیستماتیک از قدرت تعریف کرده  1994)  21و شارپ  20اسمیت 

 .  (2000، و همكاران
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می   انجام  دیگران  به  زدن  با هدف صدمه  که  باشد  روانی  و  فیزیكی  یک حرکت  تواند  می  بولینگ  ) پدیده  ،  23فارینگتونشود 

1994) . 

اتفاق می افتد ( پدیده  1989)  24بی سیج  این پدیده عدم  .  بولینگ را به عنوان حالتی از پرخاشگری معرفی می کند که مكرراً 

تعادلی از قدرت را به همراه دارد که بر علیه یک فرد قربانی وضعیف تر و یا یک فرد آسیب پذیرتر اعمال می شود این تعریف به  

اما بعضی از این محققان در مورد این امر که این رفتار  ؛  گ قرار داردصورت کلی مورد توافق محققان عالقه مند به پدیده بولین

 .  همان منبع()نباید الزاماً مداوم باشد با هم به توافق نرسیده اند 

پرخاشگرانة مداومی است که منجر به ترساندن شود این  تر )قربانی( میتهدید و ارعاب یک فرد ضعیف،  »بولینگ« یک رفتار 

شود تا قدرت خود را به قربانی یا  موقعیت روانی و اجتماعی انجام می،  شخص قویتر از لحاظ قدرت فیزیكیرفتار از جانب یک  

تواند عالوه بر برخوردهای فیزیكی یكی از آزارهای روانی را نیز به همراه داشته باشد )مرل و  این رفتار می،  قربانیان نشان دهد

 .  (2008، همكاران

 .  (2007، اند )الینزینگ را استفاده نابجا از قدرت تعریف کرده( بول1994) 25اسمیت و شارپ  -

بولینگ را یک تمایل آگاهانه برای صدمه زدن به دیگران تعریف کرده است تا دیگران تحت فشار قرار گیرند   (1992)  26تاتم  -

 .  همان منبع()

کرده است که به وسیلة یک فرد یا یک  را یک رفتار خشونت آمیز مداوم فیزیكی و روانی تعریف    ( بولینگ1989)  27رولند -

 .  همان منبع() شود تواند از خود دفاع کند انجام میگروه برعلیه فردی که نمی

کالمی و اجتماعی در  ،  روانی،  ( بولینگ را به عنوان رفتاری تعریف کرده است که حمالت مداوم فیزیكی1989)  28سیجبی -

افراد ضعیف با هدف ایجاد فشار برای دسترسی به خواسته  برروی  افراد قدرتمند  از بردارد و به وسیلة  یا برای لذت  هایشان و 

 .  همان منبع()شود چنین عملی اعمال می

 

 مدرسه و پدیده بولینگ

از دانش آموزان در برابر خشونت گرایی و   پدیده بولینگ نیازمند یک برنامه ریزی و فرهنگ سازی  مدارس به منظور حمایت 

( مطرح کرد مدارس باید به صورت مستمر تالش در به وجود آوردن یک محیط آرام 2003)  29مناسب و مثمر ثمر هستند بین 

ماعی از  داشته بااشند تا دانش آموزان در آن احساس امنیت کنند و بتوانند در جریان آموزش های مربوط به مهارت های اجت

 .  (2006، 30بل بپذیرند ) نقش های مربیان و اولیای مدرسه تأثیر 

( گزارش داده اند که دانش آموزانی که به عنوان نقش  2006) 32و کرنل  31ویلیامز . تحقیقات زیادی در این رابطه انجام شده است

خود را حل کنند که مربیان و مسئوالن مدرسه  قربانی در پدیده بولینگ حضور دارند در مدارسی احتمال دارد نتوانند مشكل  

آن و  دهند  نمی  نشان  فیزیكی  پرخاشگری های  به  احساس میتوجهی  ندارندها  بردن  پناه  برای  در یک مطالعه .  کنند جایی 
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ی  بیان کردند دانش آموزان قربانی در پدیده ی بولینگ که تحت قوانین شدید و اجبار  2004و کرنل در سال    33مشابه یونی ور 

اولیای خود و اولیای مدرسه قرار دارندبسیار کم احتمال دارد که آزار و اذیت دانش آموزان دیگرنسبت به خود را به بزرگترها  

 .  (2005، 34پروس دهند )گزارش 

 

 پژوهش های مربوط به پدیده بولینگ انجام شده در خارج از ایران 

که ،  داده اند  بولینگ« گزارش  عنوان »بهترین دوستان و تجربه های پدیده( در پژوهشی تحت  2003)  37و پپلر 36وینر،  35میشنا

از قربانی بودن و یا   بولینگ بهتر است در بین گروه دوستان انجام گیرد زیرا ادراک کودکان  ارزیابی ها در مورد پدیده  اولین 

والدین آموزش  و  می گیرد  ها شكل  این گروه  در  بودن  و محیط های ،  خشونت گرا  این    معلمان  آمدن  به دست  در  آموزشی 

کودک کالس چهارم و پنجم مشخص شد   100در این پژوهش با مصاحبه با والدین . ادراک در کودکان بسیار حائز اهمیت است

تشخیص پدیده بولینگ توسط کودکان و والدین آن ها کمی سخت و گیج کنده است و به همین منظور باید آموز ش هایی  

 .  به آن ها داده شود برای تشخیص این موقعیت

تفاوت های دانش آموزان قربانی  ( مطالعه ای بر2008)  39و استاوریندس  38جورجیو  خشونت گرا   -قربانی ،  خشونت گرا،  روی 

سال دریافتند که دانش آموزان قربانی    11دانش آموز یونانی با میانگین سنی    377آن ها با انجام پژوهشی بر روی  ،  انجام دادند

قرار دارند و از لحااظ اجتماعی نیز    از لحاظ هیجانی و خلق و خو در سطح نا متعادل تری نسبت به دو گروه دیگرخشونت گرا  –

 .  بیشتر از دو گروه دیگر طرد می شوند

( بیان می دارند که مدت ها است تأثیر برنامه های جلوگیری از پدیده بولینگ در پشت مقاله  2009)  41و اساوا   40راس،  مرل 

آن ها با بررسی تكنیک ها و شبه تكنیک های کنترل پدیده ی بولینگ در  ،  توصیفی مربوط به این موضوع محو شده استهای  

آن ها  ،  دریافتند که متغیرهای منجر به پدیده بولینگ با استفاده از آن ها کامال رفع شده است  1980-2004سال گذشته    25

 .  به مراتب نتایج مثبت تری به همراه دارددریافتند برنامه های مداخله ای پدیده بولینگ 

افراد خانواده بسیار  ،  ( در پژوهشی دریافتند گرمای خانواده2010)  43و کسپی   42موگان ،  باوز جو مثبت خانواده و آرامش بین 

 . است درجلوگیری از رفتارهای خشونت آمیز کودک در بین کودکان دیگر مؤثر

 در داخل ایران   بستگیدلمربوط به   هایپژوهش  

عمدی و خود )در مادران با سابقه سقط جنین    بستگیدل  هایسبک( در پژوهشی با عنوان مقایسه  1386)صادقی و مظاهری  

مادران رابطه ی معنی دار وجود   بستگی دلبه خودی( و مادران بدون سابقه سقط به این نتیجه رسیدند که بین سقط و سبک  

در حالی که  ،  اجتنابی از فراوانی بیشتری برخوردار بود  بستگی دلبدین معنا که در مادران با سابقه سقط عمدی سبک  ،  دارد
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نمرات سبک ایمن در گروه مادران بدون  .  ایمن را نشان دادند   بستگیدلمادرانی که سابقه سقط نداشتند فراوانی بیشتری از  

 .  و با سابقه سقط خود به خودی و نمرات سبک اجتنابی در مادران با سابقه سقط عمدی باالترین میانگین را دارا بودسقط 

با احساس غربت به این نتیجه رسیدند که   بستگیدل  هایسبک ( در بررسی رابطه هوش هیجانی و  1385)قنبری و همكاران  

دلبسته نا ایمن احساس غربت کمتری تجربه می کنند و دانشجویان دلبسته دانشجویان دلبسته ایمن در مقایسه با دانشجویان  

 . ایمن از هوش هیجانی باالتری برخوردار بودند

ایمن و    بستگیدل دریافتند که بین سبک    بستگیدل  هایسبک( در بررسی رابطه هوش هیجانی و  1385)ذراتی و همكاران  

نا ایمن   بستگیدل نا ایمن مضطرب دوسوگرا و سبک    بستگیدل ت سبک  هوش هیجانی رابطه مستقیم و معنا دار وجود داش

  بستگیدل  هایسبکتحلیل و گریسون چند گانه نشان داد که  .  اجتنابی نیز باهوش هیجانی رابطه معكوس ومعنا دار داشتند

 .  خوبی برای هوش هیجانی کلی و مؤلفه های آن باشد می تواند پیش بینی کننده

ایمن و نا ایمن مادران در ایمن   بستگی دلنتیجه گرفت که طبقه  ،  ( در دانشگاه تبریز انجام داد1381)ی  در پژوهشی که ساعد

نا ایمن کودک    بستگیدلنا ایمن مادر نوع طبقه    بستگیدلاما نوع طبقه  ؛  کودکان موثر است  بستگیدلو نا ایمن بودن طبقات  

 .  سیار موثر استرا پیش بینی نمی کند و در این میان عوامل فرهنگی ب

 

 در خارج از ایران:   بستگیدلپژوهش های مربوط به  

کودکان با مادران آن ها رابطه دارد یا    بستگی دلبه بررسی این موضوع که آیا ابعاد اضطرابی و اجتنابی    44در تحقیقی کانكاسما 

پردازد می  خیره  یا  شود  تعیین می  پروری  فرزند  روش  از  فرزند  و  مادر  ادراک  وسیله  به  ها  رابطه  این  که  این  و  شرکت  .  نه 

بی و  جفت از بچه ها با بلوغ دیر رس و مادرانشان بود نتیجه نشان داد که ابعاد اضطرابی و اجتنا  209کنندگان در این تحقیق  

 ،  فرض شده بود بستگیدلبراساس نظریه . در کودکان به طور معنی داری با همان ابعاد در مادرانشان رابطه دارند بستگیدل

 به وسیله این عوامل تحت تأثیر قرار می گیرند:  بستگیدل هایسبکانتقال وراثتی 

  بستگی دلد( سبک  ،  ودک از شیوه ی فرزند پروریج( ادراک ک،  ب( ادراک مادر از فرزند پروری،  مادر  بستگیدلالف( سبک  

 .  کودک

،  همچنین عوامل سببی احتمالی که می توانستند میان متغیرها تأثیر بگذارند در تجزیه و تحلیل اطالعات در نظر گرفته شد 

( در 2003)  46و وینكلمن  45بوسنجک ،  (2007کانكاسما ).  را نشان داد  بستگیدل  هایسبکنتایج این فرایندها در انتقال وراثتی  

عنوان سبک   با  این   بستگیدل پژوهشی  به  نوجوانی  اواخر  در  عنوان شرکت کنندگان در شكل گیری هویت  به  نفس  و عزت 

و عزّت نفس تا اندازه ای در شكل گیری هویت مشارکت دارند و نتایج یک رابطه پیچیده ای بین    بستگیدلنتیجه رسیدند که  

 .  شكل گیری هویت نشان دادند و عزت نفس و  بستگیدل

 

 
44 Kankasma 
45 Bosnjake.L 
46 Winkelman 
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 روش تحقیق

تحقیقات همبستگی شامل کلیه ی تحقیقاتی است که در آن ها سعی  .  روش تحقیق در این پژوهش روش همبستگی می باشد

هدف روش تحقیق همبستگی  .  می شود رابطه ی بین متغیرهای مختلف با استفاده از ضریب همبستگی کشف یا تعیین شود

 .  رات یک یاچند متغیر باحدود تغییرات یک یا چند متغیر دیگر استمطالعه حدود تغیی

نظر   )به  مطالعه  1383دالور  طریق  از  رفتاری  ی  پیچیده  الگوهای  درک  از  است  عبارت  همبستگی  تحقیق  اصلی  هدف   )

شرایطی مفید است این روش مخصوصاً در  .  بین آن ها رابطه وجود دارد،  همبستگی بین الگوها و متغیرهایی که فرض می شود

انجام شده است باشد که در مورد آن ها تحقیقاتی  رابطه بین متغیرهایی  پژوهش  .  که هدف آن کشف  این  آماری در  جامعه 

  1389  -90آموزش و پرورش شهر تهران در سال تحصیلی    11شامل همه دانش آموزان پسرمدارس ابتدایی و راهنمایی منطقه  

باشد انت.  می  برای  پژوهش  این  استفاده شده استدر  از روش تصادفی ساده  از منطقه  .  خاب نمونه  شهر   11با روش تصادفی 

در تحقیق حاضر  .  دانش آموز انتخاب شده و مورد ارزیابی قرار گرفت  30انتخاب شد و از هر مدرسه    مدرسه پسرانه  2،  تهران

 :برای اندازه گیری و سنجش متغیرهای مختلف از ابزارهای زیر استفاده شده است

 ( هازن و شیورAAQ) ساالنبزرگ بستگیدلالف( پرسشنامه سبک 

 ب( پرسشنامه محقق ساخت پدیده بولینگ

 (: AAQ)  ساالنبزرگ  بستگیدلالف( پرسشنامه سبک  

سبک   ی  پرسشنامه  از  عبارتست  شود  می  گرفته  کار  به  اطالعات  آوری  گرد  جهت  پژوهش  این  در  که    بستگیدل ابزاری 

 .  گزینه ای می باشد  4گزاره  50( که حاوی AAQساالن )بزرگ

نمرات   از  ای  دامنه  در  هرگزاره  مورد  در  را  خود  پاسخ  تا  )  0آزمودنی  نیست(  صحیح     3اصالً 

است) صحیح  نماید اب  (کامال  می  شیور    ساالن بزرگ  بستگیدلپرسشنامه  .  راز  و    (1993)هازن 

و پاسخ   آزمودنی ها باید در یک محیط آرام با ارائه پرسشنامه.  نیمه گروهی و یا گروهی اجرا شود،  می تواند به صورت فردی 

وی در باالی پاسخ نامه درج می شود و  مشخصات فردی آزمودنی توسط خود  .  نامه به هر کدام از آن ها مورد آزمون قرار گیرند

روش آماری ،  با توجّه به فرضیات مطرح شده و نیز روش تحقیق ارائه شده.  توسط آزمونگر تكمیل و صحت آن کنترل می گردد

  میانه و میانگین ،  ی پژوهش از روش آمار توصیفی نماهادادهکه دراین تحقیق مورد استفاده قرار گرفته عبارت است از: تحلیل  

مرکزی گرایش  های  شاخص  عنوان  تغییرات،  به  خطای  ،  دامنه  و  پراکندگی  های  شاخص  عنوان  به  معیار  انحراف  و  واریانس 

از ،  و پاسخ به سوال های پژوهش  هادادهدر راستای تحلیل  .  ضریب کجی و ضریب کشیدگی به عنوان شاخص های توزیع،  معیار

ضر  هایمدل ماتریس  و  متغیری  چند  رگرسیون  همبستگی  آماری  )یب  بین  پیرسون  ارتباط  بررسی  منظور    هایسبکبه 

 . پرداخته شد (و پدیده بولینگ در پسران  بستگیدل هایسبکگروه مستقل )به منظور مقایسه   t، با پدیده بولینگ( بستگیدل

 

 ها دادهتجزیه و تحلیل  

 پسران های »پدیده بولینگ«  مؤلفه  دو گروه مستقل جهت مقایسه  t  : 1جدول شماره  

 میانگین  جنسیت  مقیاس
انحراف 

 معیار

 میزان 

t 

درجه  

 آزادی 

 سطح

 داریمعنی

 582/0 120 -55/0 60/4 37/5 پسر تهدید توسط دیگران
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 985/0 120 -01/0 67/4 82/14 پسر امنیت در مدرسه

پدیده عكس دیدن  از  بعد  العمل 

 بولینگ 
 673/0 120 42/0 86/5 71/9 پسر

 096/0 120 68/1 80/2 92/1 پسر مورد آزار قرار دادن دیگران 

 662/0 120 43/0 48/5 15/15 پسر خودتان را مورد آزار قرار دادن 

شنیده دیده  و  پدیده ها  های 

 بولینگ 
 125/0 120 54/1 66/4 15/10 پسر

 959/0 120 05/0 36/17 15/57 پسر پدیده بولینگ

  α=05/0داری در سطح  توان مطرح نمود که تفاوت معنیمی،  به دست آمده   tبا توجه به جدول فوق و با تأکید بر میزان مقادیر  

 .  های »پدیده بولینگ« در گروه )پسران( وجود نداردهای مؤلفهبین میانگین

 

 پسران «  بستگیدلهای  های »سبکدو گروه مستقل جهت مقایسه مؤلفه  t  :2جدول شماره  

 میانگین  جنسیت  مقیاسخرده
انحراف 

 معیار

 میزان 

t 
 درجه آزادی 

 سطح

 داریمعنی

 041/0 120 06/2 87/5 01/32 پسر ایمن 

 658/0 120 44/0 93/5 35/20 پسر دوسوگرا 

 089/0 120 71/1 34/7 73/25 پسر اجتنابی

  α=05/0داری در سطح  توان مطرح نمود که تفاوت معنیمی،  به دست آمده   tبا توجه به جدول فوق و با تأکید بر میزان مقادیر  

 . ( وجود داردن»ایمن« در گروه )پسرا بستگی دلهای سبک بین میانگین

 بینی »تهدید توسط دیگران«رگرسیون چندمتغیری جهت پیش 3جدول شماره 

 « در پسرانبستگیدلهای  از طریق »سبک:  3جدول شماره  

 منبع تغییرات 
مجموع 

 مجذورات

 درجة 

 آزادی 

میانگین  

 مجذورات

 میزان 

F 

 سطح

 داریمعنی

 59/94 3 78/283 رگرسیون 
39/5 002/0 

 52/17 60 21/1051 باقیمانده 

میزان   بر  تأکید  با  و  فوق  جدول  به  توجه  آمده  Fبا  معنیمی،  بدست  ارتباط  که  نمود  مطرح  بین  توان    های سبک»داری 

»تهدید  بینی  به عبارتی دیگر توان پیش.  شودمشاهده می  α=01/0در سطح  « در پسران  تهدید توسط دیگران« با »بستگیدل

، جهت شناسایی و تبیین ضرایب رگرسیون،  از این رو.  وجود دارد  « در پسرانبستگیدلهای  توسط دیگران« از طریق »سبک

 . ضروری است تا جدول ضرایب رگرسیون عنوان شود



 مطالعات روانشناسی و علوم تربیتی

 1-21، صفحات 1401  زمستان،  4، شماره 8دوره 

12 

 

 4جدول شماره  

 متغیر مالک 
 متغیرهای

 بینی کننده پیش 

 میزان 

 B 

 ضریب 

 بتا  

 میزان 

t 

 سطح

 داریمعنی

 تهدید توسط دیگران

 121/0 -57/1 -19/0 -15/0 ایمن 

 004/0 99/2 39/0 30/0 دوسوگرا 

 192/0 32/1 16/0 10/0 اجتنابی

توان مطرح نمود می،  با توجه به ضرایب رگرسیون چندمتغیری با روش ورود همزمان و همچنین ضرایب رگرسیون بدست آمده

معنی مثبت  ارتباط  بین سبک که  »  بستگیدل  داری  با  دیگران»دوسوگرا«  توسط  پسرانتهدید  در  می،  «  بدین  .  شودمشاهده 

یابد و با کاهش  نیز افزایش می  « در پسرانتهدید توسط دیگران»،  پسران به »دوسوگرا«  بستگیدل  سبکترتیب که با گرایش  

 .  یابد نیز کاهش می « در پسرانتهدید توسط دیگران»، آن

 

« در  بستگیدلهای  از طریق »سبک  بینی »امنیت در مدرسه«رگرسیون چندمتغیری جهت پیش  5جدول شماره  

 پسران 

 منبع تغییرات 
مجموع 

 مجذورات

 درجة 

 آزادی 

میانگین  

 مجذورات

 میزان 

F 

 سطح

 داریمعنی

 87/5 3 62/17 رگرسیون 
26/0 584/0 

 62/22 60 48/1357 باقیمانده 

میزان   بر  تأکید  با  و  فوق  جدول  به  توجه  آمده  Fبا  معنیمی،  بدست  ارتباط  که  نمود  مطرح  بین  توان    های سبک»داری 

»امنیت در  بینی  به عبارتی دیگر توان پیش.  شودمشاهده نمی  α=05/0در سطح  در پسران  »امنیت در مدرسه«  « با  بستگیدل

 .  وجود ندارد « در پسرانبستگیدلهای مدرسه« از طریق »سبک

 

از طریق    العمل بعد از دیدن پدیده بولینگ«بینی »عکسرگرسیون چندمتغیری جهت پیش  : 6جدول شماره  

 « در پسرانبستگیدلهای  »سبک

 منبع تغییرات 
مجموع 

 مجذورات

 درجة 

 آزادی 

میانگین  

 مجذورات

 میزان 

F 

 سطح

 داریمعنی

 67/22 3 01/68 رگرسیون 
64/0 587/0 

 98/34 60 92/2098 باقیمانده 

میزان   بر  تأکید  با  و  فوق  جدول  به  توجه  آمده  Fبا  معنیمی،  بدست  ارتباط  که  نمود  مطرح  بین  توان    های سبک»داری 

به عبارتی دیگر توان .  شودمشاهده نمی  α=05/0در سطح  در پسران  العمل بعد از دیدن پدیده بولینگ«  »عكس« با  بستگیدل

 .  وجود ندارد « در پسرانبستگیدلهای العمل بعد از دیدن پدیده بولینگ« از طریق »سبک»عكسبینی پیش
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های  از طریق »سبک بینی »مورد آزار قرار دادن دیگران«رگرسیون چندمتغیری جهت پیش  : 7دول شماره  ج

 « در پسرانبستگیدل

 منبع تغییرات 
مجموع 

 مجذورات

 درجة 

 آزادی 

میانگین  

 مجذورات

 میزان 

F 

 سطح

 داریمعنی

 07/37 1 07/37 رگرسیون 
01/5 029/0 

 41/7 62 53/459 باقیمانده 

میزان   بر  تأکید  با  و  فوق  جدول  به  توجه  آمده  Fبا  معنیمی،  بدست  ارتباط  که  نمود  مطرح  بین  توان    های سبک»داری 

با  بستگیدل آزار قرار دادن دیگران«  «  توان پیش.  شودمشاهده می  α=05/0در سطح  در پسران  »مورد  بینی  به عبارتی دیگر 

»سبک طریق  از  دیگران«  دادن  قرار  آزار  پسرانبستگیدلای  ه»مورد  در  دارد  «  رو.  وجود  این  تبیین ،  از  و  شناسایی  جهت 

 . ضروری است تا جدول ضرایب رگرسیون عنوان شود، ضرایب رگرسیون

 8جدول شماره  

 متغیر مالک 
 متغیرهای

 بینی کننده پیش 

 میزان 

 B 

 ضریب 

 بتا  

 میزان 

t 

 سطح

 داریمعنی

 مورد آزار قرار دادن دیگران 

 029/0 23/2 27/0 12/0 دوسوگرا 

 269/0 -11/1 -14/0 09/0 ایمن 

 910/0 11/0 01/0 04/0 اجتنابی

توان مطرح نمود می،  با توجه به ضرایب رگرسیون چندمتغیری با روش ورود همزمان و همچنین ضرایب رگرسیون بدست آمده

ارتباط مثبت معنی با    بستگی دل  داری بین سبک که  آزار قرار دادن دیگران«  »دوسوگرا«  .  شودمشاهده می،  در پسران»مورد 

یابد  نیز افزایش می  در پسران»مورد آزار قرار دادن دیگران«  ،  پسران به »دوسوگرا«  بستگیدل  سبکبدین ترتیب که با گرایش  

 .  یابدنیز کاهش می در پسران»مورد آزار قرار دادن دیگران« ، و با کاهش آن

 

 

های از طریق »سبک   بینی »خودتان را مورد آزار قرار دادن«رگرسیون چندمتغیری جهت پیش  :9جدول شماره  

 « در پسرانبستگیدل

 منبع تغییرات 
مجموع 

 مجذورات

 درجة 

 آزادی 

میانگین  

 مجذورات

 میزان 

F 

 سطح

 داریمعنی

 34/33 3 03/100 رگرسیون 
11/1 351/0 

 97/29 60 39/1798 باقیمانده 

میزان   بر  تأکید  با  و  فوق  جدول  به  توجه  آمده  Fبا  معنیمی،  بدست  ارتباط  که  نمود  مطرح  بین  توان    های سبک»داری 

بینی  به عبارتی دیگر توان پیش.  شودمشاهده نمی  α=05/0در سطح  در پسران  »خودتان را مورد آزار قرار دادن«  « با  بستگیدل

 . وجود ندارد « در پسرانبستگیدلهای »خودتان را مورد آزار قرار دادن« از طریق »سبک
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-از طریق »سبک    های پدیده بولینگ«ها و شنیدهبینی »دیدهرگرسیون چندمتغیری جهت پیش  : 10جدول شماره  

 « در پسرانبستگیدلهای  

 منبع تغییرات 
مجموع 

 مجذورات

 درجة 

 آزادی 

میانگین  

 مجذورات

 میزان 

F 

 سطح

 داریمعنی

 49/84 3 47/253 رگرسیون 
53/4 006/0 

 64/18 60 96/1118 باقیمانده 

میزان   بر  تأکید  با  و  فوق  جدول  به  توجه  آمده  Fبا  معنیمی،  بدست  ارتباط  که  نمود  مطرح  بین  توان    های سبک»داری 

با  بستگیدل شنیده »دیده«  و  بولینگ«  ها  پدیده  پسران  های  سطح  در  می  α=01/0در  توان .  شودمشاهده  دیگر  عبارتی  به 

شنیده »دیده بینی  پیش و  پدیده  ها  »سبکهای  طریق  از  پسرانبستگیدلهای  بولینگ«  در  دارد  «  رو.  وجود  این  جهت  ،  از 

 . ضروری است تا جدول ضرایب رگرسیون عنوان شود، شناسایی و تبیین ضرایب رگرسیون

 

 11جدول شماره  

 متغیر مالک 
 متغیرهای

 بینی کننده پیش 

 میزان 

 B 

 ضریب 

 بتا  

 میزان 

t 

 سطح

 داریمعنی

و  دیده  های  شنیده ها 

 پدیده بولینگ

 120/0 -57/1 -19/0 -15/0 ایمن 

 052/0 98/1 26/0 20/0 دوسوگرا 

 043/0 07/2 26/0 17/0 اجتنابی

توان مطرح نمود می،  با توجه به ضرایب رگرسیون چندمتغیری با روش ورود همزمان و همچنین ضرایب رگرسیون بدست آمده

معنی مثبت  ارتباط  بین سبککه  با    بستگی دل  داری  و »دیده»دوسوگرا«  بولینگ«  شنیده  ها  پدیده  پسرانهای  مشاهده  ،  در 

نیز   در پسرانهای پدیده بولینگ«  ها و شنیده »دیده،  پسران به »دوسوگرا«  بستگیدل  سبکبدین ترتیب که با گرایش  .  شودمی

 .  یابدنیز کاهش می در پسرانهای پدیده بولینگ« ها و شنیده»دیده، یابد و با کاهش آنافزایش می

« در  بستگیدلهای  از طریق »سبک  بینی »پدیده بولینگ«رگرسیون چندمتغیری جهت پیش  :12جدول شماره  

 پسران 

 منبع تغییرات 
مجموع 

 مجذورات

 درجة 

 آزادی 

میانگین  

 مجذورات

 میزان 

F 

 سطح

 داریمعنی

 98/1102 3 94/3308 رگرسیون 
21/4 009/0 

 45/261 60 50/15687 باقیمانده 

میزان   بر  تأکید  با  و  فوق  جدول  به  توجه  آمده  Fبا  معنیمی،  بدست  ارتباط  که  نمود  مطرح  بین  توان    های سبک»داری 

»پدیده بولینگ«  بینی  به عبارتی دیگر توان پیش.  شودمشاهده می  α=01/0در سطح  در پسران  »پدیده بولینگ«  « با  بستگیدل

ضروری است تا ،  جهت شناسایی و تبیین ضرایب رگرسیون،  از این رو.  وجود دارد  « در پسرانبستگیدلهای  از طریق »سبک

 . جدول ضرایب رگرسیون عنوان شود
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 13جدول شماره  

 متغیر مالک 
 متغیرهای

 بینی کننده پیش 

 میزان 

 B 

 ضریب 

 بتا  

 میزان 

t 

 سطح

 داریمعنی

 پدیده بولینگ

 275/0 -10/1 36/0 -40/0 ایمن 

 011/0 61/2 39/0 03/1 دوسوگرا 

 229/0 21/1 30/0 37/0 اجتنابی

توان مطرح نمود می،  با توجه به ضرایب رگرسیون چندمتغیری با روش ورود همزمان و همچنین ضرایب رگرسیون بدست آمده

بدین ترتیب که  .  شودمشاهده می،  در پسران»پدیده بولینگ«  »دوسوگرا« با    بستگیدل  داری بین سبک که ارتباط مثبت معنی

گرایش   »دوسوگرا«  بستگیدل  سبکبا  به  بولینگ«  ،  پسران  پسران»پدیده  می  در  افزایش  آننیز  کاهش  با  و  »پدیده  ،  یابد 

 .  یابد نیز کاهش می در پسرانبولینگ« 

 

« در  بستگیدلهای  ماتریس همبستگی پیرسون بین متغیرهای »پدیده بولینگ« و »سبک  : 14جدول شماره  

 پسران 

 ضریب همبستگی

 داریسطح معنی

تهدید  

توسط 

 دیگران

در  امنیت 

 مدرسه

-عكس

 العمل

آزار  

 دیگران

را  خود 

 آزار دادن 

و  دیده  ها 

-شنیده

 های 

 اجتنابی دوسوگرا  ایمن 

 29/0 40/0 -02/0 37/0 49/0 36/0 22/0 38/0  تهدید توسط دیگران

 03/0 11/0 04/0 32/0 37/0 16/0 20/0  002/0 امنیت در مدرسه

 14/0 13/0 11/0 12/0 11/0 -03/0  112/0 075/0 العملعكس

 12/0 27/0 -03/0 14/0 04/0  789/0 207/0 003/0 دیگران آزار 

 09/0 20/0 -03/0 35/0  699/0 366/0 003/0 001/0 خود را آزار دادن 

 34/0 31/0 -05/0  004/0 249/0 334/0 010/0 002/0 های ها و شنیده دیده 

 20/0 33/0  675/0 816/0 769/0 387/0 743/0 834/0 ایمن 

 42/0  007/0 012/0 105/0 029/0 305/0 377/0 001/0 دوسوگرا 

  001/0 110/0 006/0 462/0 312/0 245/0 785/0 018/0 اجتنابی

 

 

 نتیجه گیری و بحث

هدف اصلی بررسی    باشد میبا پدیده بولینگ در دانش آموزان پسر    بستگیدل  های سبکهدف از این پژوهش بررسی رابطه ی  

بین   و  »،  «بستگی دل  هایسبک »رابطه  بولینگ«  زیر    «جنسیت »پدیده  شرح  به  فرعی  اهداف  و  است  بوده  تهران  شهر  در 

 : باشدمی
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 ایمن با پدیده بولینگ در دانش آموزان پسر  بستگیدل بررسی رابطه بین سبک  -1

 اجتنابی با پدیده بولینگ در دانش آموزان پسر  بستگیدل بررسی رابطه بین سبک  -2

 دوسوگرا با پدیده بولینگ در دانش آموزان پسر  بستگیدل بررسی رابطه بین سبک  -3

این  .  می شود  (قربانی)تهدید و ارعاب یک فرد ضعیف تر  ،  پدیده بولینگ رفتار پرخاشگرانه مداومی است که منجربه ترساندن

  موقعیت روانی و اجتماعی انجام می شود تا قدرت خود را به قربانی ،  لحاظ قدرت فیزیكی   رفتار از جانب یک شخص قوی تر از

 .  (2008، مرل و همكاراندهد ) یا قربانیان نشان 

آوری   جمع  منظور  سبک    ها دادهبه  پرسشنامه  دو  از  حاضر  تحقیق  و  AAQ)   ساالن بزرگ  بستگی دلدر  شیور  و  هازن   )

بولینگ استفاده شد که توسط دانش آموزان گروه نمونه عالمت گذاری شد در تحلیل فرضیه پرسشنامه ی محقق ساخت پدیده  

پژوهش  های  سوال  به  پاسخ  نیز  و  پژوهش  همبستگی   هایمدلاز  ،  های  ضریب  ماتریس  و  متغیری  چند  رگرسیون  آماری 

  هایسبک مستقل به منظور مقایسه    دو گروه  tو    (با پدیده بولینگ  بستگیدل  هایسبک به منظور بررسی ارتباط بین  )پیرسون  

 .  باشدمیو پدیده بولینگ در پسران استفاده شد که نتایج به شرح زیر  بستگیدل

 

 فرضیه اصلی: 

 . پدیده بولینگ و جنسیت رابطه وجود دارد،  بستگیدلبین سبک 

با    بستگی دل  هایسبکبین    داریمعنابه دست آمده می توان مطرح نمود که ارتباط    Fبا توجه به جدول و با تأکید بر میزان  

و با توجه به    (98/1102و )میانگین مجذورات =    (94/3308)مجموع مجذورات =    :  01/0پدیده بولینگ در پسران در سطح  

  بستگی دل بین سبک    معناداریضرایب رگرسیون چند متغیری با روش ورود همزمان می توان مطرح نمود که ارتباط مثبت و  

شود می  مشاهده  پسران  در  بولینگ  پدیده  با  طریق    به.  دوسوگرا  از  بولینگ  پدیده  بینی  پیش  توان  دیگر    های سبک عبارتی 

 .  در پسران وجود دارد بستگیدل

همكاران  ن و  هیوزمن  تحقیقات  با  تحقیقات  این  )،  (1996)تیجه  همكاران،  (1999ایرلند  و  اسمیت  ،  (1994)   بچ  و  کرتنر 

( مطابقت  1997)( و واتسن  2009نارین )،  (1993اسمیت ).  ویتنی،  مطابقت دارد با تحقیقات الویس  (2010)کسپی  ،  (2006)

 .  ندارد

نشان داده شده است که بین    بستگی دل  های سبک( بیان کرده اند در مطالعه ای درباره  2002)گرملی و میشل  ،  همچنین لوپز

 .  نا ایمن دوسوگرا و شاخص های وسیعی از ناسازگاری و پرخاشگری رفتاری ارتباط قوی وجود دارد بستگیدلسبک 

من   گراوس  و  بولینگ  2004)گریفین  پدیده  در  درگیر  افراد  که  دارند  می  بیان  قربانی افر)(  گرا،  اد  خشونت  علت    (افراد  به 

نداشتن روابط مشخص و مناسب با افراد خانواده خصوصاً پدر و مادر در سنین مدرسه نمی توانند روابط مثبت و سازگارانه ای با 

 .  دانش آموزان دیگر داشته باشند

واتسون   و  استین  از شریف    (1997)برن  نقل  ویژگ2004)به  زمانی که  اند  بیان کرده  را (  فرد خشونت گرا  اجتماعی  های  ی 

متوجه می شویم با توجه به تجربیات گذشته آن ها این دانش آموزان اغلب زمانی که دیگران سعی می کنند  ،  مشاهده می کنیم

 .  رفتار صمیمانه و گرمی با آن ها برقرار کنند از این رابطه فاصله می گیرند

 : 1فرضیه  

 .  و پدیده بولینگ در پسران رابطه وجود دارد  بستگیدل هایسبکبین 

 .  باشد میدو سوگرا در پسران پیش بینی کننده پدیده بولینگ در آن ها   بستگیدلنتایج نشان داد که سبک 
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( مطابقت دارد آن ها در تحقیقی که در مورد تداوم پدیده بولینگ در  1996نتایج این پژوهش با پژوهش هیوزمن و همكاران )

در بین پسران   معناداریران و پسران انجام شد به این نتیجه رسید که از کودکی تا بزرگسالی پدیده بولینگ به صورت  بین دخت

 .  ثابت بود

 .  این رفتار در سنین کودکی در پسران بیشتر قابل پیش بینی است ( نتایج مشابهی ارائه کرده است1999ایرلند در سال )

این دانش  .  ند الگوهای رفتاری افراد قربانی در پسران معموالً تا بزرگسالی ادامه پیدا می کند ( بیان کرده ا1994بچ و همكاران )

 .  و همكالسی هایشان نشان می دهند آموزان غیبت های طوالنی مدتی از مدرسه به علت طرد از گروه دوستان

آن ها دریافتند مادرانی که رابطه ،  ار دادند( رابطه بین نحوه تربیت و پدیده بولینگ را مورد بررسی قر2006)کرتنر و اسمیت  

 .  گرمی با کودکانشان دارند بیشتر احتمال دارد که کودکاتی داشته باشند که در نوع فیزیكی پدیده بولینگ شرکت نمی کنند

از رفتار،  ( در پژوهشی دریافتند گرمای خانواده2010)کسپی و همكاران   های جو مثبت و ایمن بخشی خانواده در جلوگیری 

 .  خشونت آمیز کودک در بین کودکان دیگر نقش موثری دارد

از پرخاشگری است که به صورت فعال و غیر فعال  پدیده،  با توجه به نتایج پژوهش حاضر و فیزیكی و    روانی،  بولینگ شكلی 

از دانش آموزان از آن در محیطهای آموزشی و در بین همساالن    پنهان وآشكار خود را به نمایش می گذارد به طوری که برخی

 .  خود به منظور رسیدن به اهداف کوتاه مدت و طوالنی مدتشان استفاده می کنند 

می توان چنین مطرح کرد که هر قدر فضای خانه امن و عاری ازز   بستگی دل  هایسبکدر مورد پدیده بولینگ و رابطه آن با  

هر نوع تنش و یا عدم تناسب روابط بین والدین وفرزندان باشد کودکان و نوجوانان در بین همساالن خود رفتاری سازگارانه تر و  

 .  متعادل تری نشان میدهند 

 

 دهای كاربردی پیشنها

آگاه سازی والدین دانش آموزان و اولیای مدارس نسبت به پدیده بولینگ و پیامدهای آن و آموزش به آن ها در خصوص   -1

 .  راهكارهایی برای ممانعت از بولینگ از طریق بروشورها و کالس های آموزشی و غیره

دوری از بولینگ و نیز ارائه راهنمایی و مشاوره برای کودکان  فراهم کردن خدمات مشاوره ای باز دارنده در مدارس به منظور  -2

 و نوجوانان در رابطه با بولینگ

 تأکید بر ایجاد تغییر در الگوهای ارتباطی دانش آموزان -3

و  تشویق والدین به این که موضع تأثیر گذار تری بر روی فرزندانشان در برقراری ارتباط با دانش آموزان دیگر داشته باشند    -4

 .  سطح نظارتشان را به طور صحیح افزایش دهند 

حمایت از قربانیان پدیده بولینگ با آگاهی دادن به آن ها در مورد چگونگی ممانعت از پدیده بولینگ و واکنش نسبت به   -5

 . آن

 آموختن راهكارهای موثر به دانش آموزان در مورد تصمیم گیری بجا در هنگام مواجه با پدیده بولینگ -6

 ایجاد جلسات دانش آموزی برای بررسی مشكالت مربوط به پدیده بولینگ -7

 گنجاندن درس هایی در رابطه با پدیده بولینگ و نحوه مبارزه با آن در مدارس -8
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 ژوهشی پیشنهادات پ

ب  -1 پدیده در میان گروههای مختلف مورد  این  تا  نیاز است  بیشتری  به تحقیقات  بولینگ  پدیده  بهتر  ررسی قرار  برای درک 

 .  گیرد

  پیشنهاد،  آموزش و پرورش شهر تهران انجام شد  11چون این پژوهش فقط در مدارس مقطع ابتدایی و راهنمایی منطقه    -2

می شود که پژوهشهای مشابه ای در این زمینه در مناطق آموزشی دیگر شهر تهران و یا مناطق آموزشی سایر شهر های کشور 

 .  ی به عمل آیدو نیز در مقاطع مختلف تحصیل

سبک   -3 بین  رابطه  بررسی  به  پژوهش  این  شود   بستگیدل در  می  پیشنهاد  که  است  شده  پرداخته  بولینگ  پدیده  با 

درپژوهشهای بعدی رابطه این پدیده با سایر متغیرها مورد بررسی قرار گیرد و یا این پدیده با متغیرهای دیگر مانند ویژگیهای  

 . شخصیت مورد مقایسه قرار گیرد
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