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چکیده
هدف از پژوهش حاضر رابطه الگو هاي دلبستگي و خصوصيات شخصيتي با قلدري در دانش آموزان مقطع متوسطه اول شهر
كرمانشاه بود .روش اين پژوهش توصيفي از نوع همبستگي بود .جامعه آماري كليه دانش آموزان پسر مقطع متوسطه اول شهر
كرمانشاه هستند كه در سال تحصيلي  3181- 89مشغول به تحصيل بودند .نمونه آماري اين پژوهش مشتمل بر  222نفر از
دانش آموزان پسر مقطع ابتدايي كه براي انتخاب آنها از روش نمونه گيري تصادفي خوشه اي استفاده شده است .ابزارهاي مورد
استفاده در اين پژوهش مقياس دلبستگي هازن ،پنج عاملي شخصيت نئو و مقياس قلدري مي باشد .يافتهها با استفاده ار روش
ضريب همبستگي پيرسون و رگرسيون چندگانه نشان داد كه بين الگو دلبستگي ايمن با قلدري در دانش آموزان رابطه منفي
م عني داري وجود دارد بين الگو دلبستگي ناايمن دوسوگرا با قلدري در دانش آموزان رابطه مثبت معني داري وجود دارد بين
الگو دلبستگي ناايمن اجتنابي با قلدري در دانش آموزان رابطه مثبت معني داري وجود دارد .بين ويژگي شخصيتي روان
رنجوري با قلدري در دانش آموزان رابطه مثبت معني داري وجود دارد .بين ويژگي شخصيتي برون گرايي با قلدري در دانش
آموزان رابطه منفي معني داري وجود دارد .بين ويژگي شخصيتي گشاده ذهني با قلدري در دانش آموزان رابطه اي مشاهده
نميشود .بين ويژگي شخصيتي توافق پذيري با قلدري در دانش آموزان رابطه منفي معني داري مشاهده ميشود .همچنين بين
ويژگي شخصيتي وجداني بودن با قلدري در دانش آموزان رابطه مثبت معني داري وجود دارد .متغيرهاي الگو دلبستگي ناايمن
اجتنابي و الگو دلبستگي ناايمن دوسوگرا به ترتيب پيش بيني كننده قلدري در دانش آموزان مي باشند.
واژههای كلیدی :الگو هاي دلبستگي ،خصوصيات شخصيتي ،قلدري ،دانش آموزان
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مقدمه
شايد با نگاهي به گذشته و دوران كودكي خود بتوانيد تصوير كودكي را درنظر آوريد كه چشمهاي گريان و نگران او به خوراكي
خوشمزه اي دوخته شده كه لحظه اي پيش در دست او بوده و اكنون در دهان ديگري است يا حرك ات شتابزده كودكي كه
زنگ تفريح مشقهاي كودک ديگري را مي نويسد شايد هم تاللو همين اشکهاي آشنا را در چشمان فرزند خود ديده باشيد؛
وقتي به هر طرف كه رو مي كند ،با نگاههاي تحقيرآميز يا غضبناک همساالنش روبه رو مي شود .در سالهاي اخير ،بسياري از
جوامع نگراني خود را درباره اعمال خشونت آميز كودكان و نوجوانان نسبت به يکديگر ابراز كرده اند .برخي از كودكان ،از همان
سنين پايين سعي مي كنند كه با قلدري و زورگويي آشکار يا زيركانه ،بر همتايان خود غلبه كنند .اين حالت ،ميلي آگاهانه
براي بهره كشي مادي ،روان شناختي يا اجتماعي از س ايرين ،از طريق آزار رساندن ،تهديد كردن ،تمسخر ،و ترساندن آنهاست
(محمدي و احمدآبادي .) 3181 ،محققاني نظير اليوت  ،) 2223 ( 3اسميت  ،) 2222 (2و تامپسون  ) 2221 (1نشان داده اند كه يک
كودک از هر  1كودک ،در مقطعي از زندگي در مقام زورگو و يا قرباني درگير اين فرايند مي شود اگر موارد جزيي و خفيف
زورگويي را نيز منظور كنيم اين ميزان به  89درصد مي رسد .متاسفانه در كشور ،هنوز تحقيقات گسترده اي در اين زمينه
انجام نشده است و آمار دقيقي در دست نيست؛ ولي بسياري از كارشناسان عقيده دارند كه اين پديده در ميان كودكان ما نيز
بسيار شايع است .آمار نشان مي دهد كه نسبت زورگوها به قرباني ها سه به دو است؛ يعني زورگوها بيشترند تعداد كودكان
زورگو در ميان پسران سه برابر دختران و تعداد قرباني ها در ميان آنهادو برابر دختران است پسرها قربانيان خود را از هر دو
جنس انتخاب مي كنند ولي دخترها بيشتر به آز ار دختران ديگر مي پردازند البته اين آمارها ممکن است گمراه كننده باشد؛
چون دخترها كمتر به قلدري هاي خود اعتراف مي كنند و گذشته از آن ،براي آزار ساير كودكان معموال از روشهاي ظريفتر و
زيركانه تر ،نظير كنار گذاشتن قرباني از فعاليت هاي گروهي ،طرد دست جمعي و پخش شايعه استفاده مي كنند تا خشونت
فيزيکي آشکار ( بيابانگرد . ) 3198 ،اين زورگويي ها بيشتر در ميان كودكان همسن و همپايه به وقوع مي پيوندد؛ هر چند كه
بيشتر زورگوها چند ماهي بزرگتر از قربانيان خود هستند .زمان وقوع آن بيشتر زنگ تفريح و يا در راه آمدن به مدرسه يا رفتن
به خانه است به همين دليل نيز مدارس در پيشگيري از وقوع و حمايت از قربانيان؛ مسووليت مهمي بر دوش دارند .شواهد
نشان مي دهد كه قلدر و قرباني ،در برخي از ويژگي ها مشتركند  :الف ) پيشرفت درسي آنها خوب نيست ب ) در ميان
كاركنان مدرسه چندان محبوب نيستند ج ) احتما ل آن كه در خانواده اي داراي مشکل پرورش يافته باشند ،بيشتر است
زورگويي مي تواند در ميان اعضاي يک زير گروه نيز واقع شود كه در اين صورت كودكان سلطه گر در راس مرتبه بندي قرار
مي گيرند ،و كودكان ديگر با ترتيبي كاهنده ،تا سرانجام اين سلسله مراتب در قاعده به كودک بدبختي مي رسد كه هدف
فشارهاي عمومي گروه است .در واقع ،مجوز عضويت در گروه كساني كه در قاعده اين سلسله مراتب قرار مي گيرند ،ممکن
است پذيرش نقش قرباني باشد .گرچه آنها از اين نقش متنفرند؛ اما آن را مي پذيرند؛ زيرا يا عضويت در گروه ،راه عمده اي
براي دستيابي به هويت اجتماعي است و يا از آن مي ترسند كه سرنوشت آنها در دست گروه به مثابه غريبه و غيرخودي ،حتي
بدتر از اين سرنوشت به مثابه قرباني خودي باشد (ابهري .) 3182 ،در برخي از موارد نيز اعضاي ضعيفتر گروه ،به ارتکاب
بزهکاري يا اقدام هاي جسورانه و خطرناک وادار مي شوند و ظاهرا اين قضيه هم درباره پسران صدق مي كند و هم دختران.
درباره قربانيان عوامل مشخص وجود دارد كه كودكان را آسيب پذير مي كند ،از جمله تفاوت در نژاد ،مذهب ،زمينه اجتماعي
اقتصادي و هوش عالوه بر اين ،از برخي عوامل شخصيتي نيز مي توان نام برد .يکي از عواملي كه ميتواند رفتارهاي كودكان و
نوجوانان را تحث تأثير قرار دهد ويژگيهاي شخصيتي است .شخصيت يک مفهوم انتزاعي است يعني چيزي است مثل انرژي
Elliott
Smith
Thompson

321

1
2
3

مجله پیشرفت های نوین در روانشناسی ،علوم تربیتی و آموزش و پرورش
سال دوم ،شماره  ،31تیر 3118

در فيزيک كه قابل مشاهده نيست بلکه از طريق تركيب رفتار ،افکار ،انگيزش ،هيجان استنباط ميشود .شخصيت باعث تفاوت
كل افراد از همديگر ميشود اما اين تفاوت فقط در بعضي از ويژگيها و خصوصيات است ،به عبارت ديگر افراد در خيلي از
ويژگيهاي شخصيتي به هم شباهت دارند .بنابراين شخصيت را ميتوان از اين جهت كه چگونه مردم با هم متفاوت هستند و از
اين جهت كه چگونه به هم شباهت دارند مورد مطالعه قرار داد (شاملو .) 3199 ،افراد با هر جنبه از شخصيت به شيوههاي
خاصي رفتار مي كنند و داراي انتظارات خاصي هستند توانايي و مهارت رفتاري منحصر به فرد و نيز نيازهاي متفاوتي دارند و بر
اساس الگوي شخصيتي خود داراي نيازها ،انتظارات ،انگيزهها ،توقعات و اهداف خاصي ميباشند .از طرفي سازمانها نيز بر
حسب اهداف ،وظايف و فعاليت هاي خود نيازها ،انتظارات و توقعات خاصي را ارضاء مي كنند ،بنابراين براي هر يک از انواع
شخصيتهاي متفاوت شغلهاي متفاوتي مناسب است (رضواني .) 3198 ،از نظر كاركردي نيز اجتماعي شدن و آشنايي با
قوانين ،نقشها و ارزشهاي فرهنگي به طور طبيعي در خانواده صورت ميپذيرد ،كودک در تعامالت ابتدايي خود با خانواده به
يک موجود ابتدايي تبديل ميشود .كاركردهاي خانواده ممکن است كامال متنوع باشد ،اما كاركرد اصلي خانواده بايد برآوردن
نيازهاي فردي اعضاي خانواده باشد .مثال در مو قع لطمه شديد به يکي از اعضاي خانواده ،اين نيازها امکان دارد به شکل
تقاضاي فرايند براي منابع و وقت خانواده درآيد .براي پاسخگويي به نيازهاي فراوان خانوادگي ميتوان رويکردهايي را براي
مداخله طرحريزي كرد (كريمي .) 3182 ،بعضي از پژوهشگران اهميت كنش سازماني سيستم دلبستگي را در يکپارچه كردن
مولفه هاي عاطفي ،انگيزشي ،شناختي و رفتاري مورد تاكيد قرار داده اند .همچنين ،شواهد علمي حاكي از آن است بين
دلبستگي با آسيب شناسي رواني در دوره كودكي ،نوجواني و بزرگسالي رابطه وجود دارد .براي مثال شيور و همکاران رابطه
معناداري بين سبک هاي دلبستگي با اختالالت خلقي ،اضطرابي ،شخصيت و سوء مصرف مواد گزارش كرده اند
(بشارت .) 3183 ،به طور كلي افراد با الگو دلبستگي ايمن خواهان تعامل و همکاري و رفتار چسبندگي به مراقب خود بوده و در
حضور او احساس راحتي ميكنند .افراد با الگو دلبستگي اجتنابي از اين كه به رابطه دوسويه با مراقب خويش بپردازند اجتناب
كرده و رفتاري حاكي از عدم راحتي نشان ميدهند .در نهايت افراد با الگو دلبستگي ناايمن دو سو گرا رفتار متعارض با مراقب
خويش نشان مي دهند ،كه از يک طرف خواهان گرايش به مراقب و تعامل با او بوده و از سوي ديگر خواستار گريز يا اجتناب از
او هستند .دلبستگي ايمن بعنوان مناسب ترين سبک دلبستگي شناخته شده و در مداخالت باليني مربوط به افراد داراي
سبکهاي دلبستگي ناايمن سعي مي شود سبک دلبستگي ايمن باز سازي و تقويت شود .دلبستگي ايمن بخش داراي اثرات
كوتاه مدت و بلندمدت است در كوتاه مدت فرآيند دلبستگي به منظور نگهداشتن مجاورت بين افراد و مراقبت كننده اش براي
سالمتي ومراقبت عمومي اهميت دارد (آلوارد  .) 2232 ،1با اين حال ميتوان گفت يکي از عوامل شکلگيري شخصيت در
بزرگسالي كيفيت دلبستگي در زمان كودكي فرد مي باشد؛ ازاين رو پرداختن ب ه نظريه دلبستگي ميتواند راهي براي مطالعات
موردنظر در زمينه رشد و شکل گيري شخصيت افراد در آينده باشد( .امامي .) 3182 ،بسياري از مطالعات نگرش هاي منفي را
پيش بيني كننده ي افسردگي و اضطراب در دوران بزرگسالي مي دانند .در مطالعه اي فرض شده است كه الگوهاي دلبستگي
نا ايمن مرتبط با عزت نفس پايين ،نگرش هاي غير عملکردي و سبک هاي اسناددهي منفي در دوران بزرگسالي هستند.
مطالعات ديگر نشان دادند كه دلبستگي توام با اضطراب مرتبط با اختالالت اضطرابي و گوش بزنگي بيش از حد است
(مظاهري .)3181 ،بنابراين با توجه موضوع ارتباط بين الگو هاي دلبستگي ،خصوصيات هويت و خصوصيات شخصيتي با قلدري
در دانش آموزان ،پژوهشگر بدنبال اين مسئله است كه آيا بين الگو هاي دلبستگي ،خصوصيات هويت و خصوصيات شخصيتي با
قلدري در دانش آموزان مقطع متوسطه اول شهر كرمانشاه رابطه اي وجود دارد؟
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روش پژوهش
پژوهش حاضر از نوع طرح هاي غيرآزمايشي يا توصيفي و به طور دقيق تر طرح همبستگي است .جامعه آماري كليه دانش
آموزان پسر مقطع متوسطه اول شهر كرمانشاه هستند كه در سال تحصيلي  3181- 89بودند .نمونه آماري اين پژوهش مشتمل
بر  222نفر از دانش آموزان پسر مقطع متوسطه اول كه براي انتخاب آنها از روش نمونه گيري تصادفي خوشه اي استفاده شده
است .براي اين كار ابتدا از نواحي مختلف آموزش و پرورش ،و از بين مدارس پسرانه موجود در اين ناحيه 2 ،مدرسه به صورت
تصادفي انتخاب و و از هر مدرسه  1كالس انتخاب گرديد در نهايت تعداد  222نفر برگزيده شد.

ابزارهای پژوهش:
در اين پژوهش از چهار پرسشنامه استاندارد شده استفاده گرديد.
8

 )3مقیاس دلبستگی هازن  :5اين مقياس توسط هزن و شيور در سال  3891ساخته شده است .در قسمت اول سه سبک
دلبستگي ايمن ،اجتنابي و دوسوگرا برحسب  23سئوال در مقياس پنج درجه اي ليکرت (هيچ=  ،3كم=  ،2متوسط=  ،1زياد= ،1
خيلي زياد=  ) 1از هم متمايز مي شوند (  .) 39ضريب آلفاي كرنباخ هر
يک از زيرمقياسهاي ا يمن ،اجتنابي و دوسوگرا براي يک نمونه  212نفري دانشجو يان به ترتيب برابر با  2 /12 ،2 /11و 2 /12؛
در پسران  2 /13 ،2 /11و  2 /12و در دختران  2 /13 ،2 /11و  2 /88گزارش شده است كه نشانگر همساني دروني باالي مقياس
دلبستگي است .همچنين ضريب همبستگي بين نمره هاي آزمودني ها در نوبت با فاصله زماني دوهفته براي كل آزمودنيها
 ،r= 2 /82براي آزمودنيهاي دختر  ،r=2 /82و براي آزمودنيهاي پسر  ،r=2 /81بوده كه نشانگر پايايي بازآزمايي باالي اين
مقياس است .نحوه اجراي آزمون :پرسشنامه دلبستگي بزرگساالن ميتواند بصورت فردي ياگروهي اجرشودآزمون هابايستي
دريک محيط آرام وباارائه پرسشنامه به هر كدام ازآنهاموردآزمون قرارگيرند .دستورالعمل اجراي هربخش ازپرسشنامه به اين
صورت است كه هرآزمودني بايدازتوصيفات را كه باويژگي هاي خودش مطابق داردراعالمت بزند .مدت اجراي براساس زمينه
يابي انجام شده ده دقيقه مي باشد .نمره گذاري قسمت اول پرسشنامه دلبستگي بزرگساالن براساس درجه بندي آزمودني براي
هرجمله توصيفي روي مقياس هفت درجه اي از پنوع سيکرت صورت ميگيرد به اينطريق كه به دايره شمهره يک كامال مخالفم
نمره يک ،دايره شماره دو تاحدي مخالفم نمره دو و  222وبه همين طريق به دايره شماره هفت يعني كامال موافقم نمره هفت
تعلق مي گيردبه اين صورت مقياس رتبه اي سيکرت باتبديل نمرات واستفاده ازمقياس فاصله اي درتحليل بکاربرده مي شود
باتوجه به سه توصيفي كه بايستي دراين بخش موردقضاوت آزمودني قرارگيردسه نمره بدست مي آيدكه اولين نمره توصيف
ميزان دلبستگي ايمن دومين توصيف ميزان دلبستگي اجتنابي سومين آنهاميزان دلبستگي اضطرابي –دوسوگرارانشان ميدهد.
بخش دوم اين پرسشنامه بصورت انتخابي اجباري سه جمله توص يفي است آزمودني بايستي برحسب اينکه كداميک ازسه
توصيف بااون هماهنگ تراست آن راعالمت مي زند بنابراين شماره هاي  ،2،3 ،1بعنوان مقباس هاي اسمي نماينگر دلبستگي
ايمن اجتنابي واضطرابي -دوسوگرامي باشد كه بطورمجزا درتحليل ها بکارگرفته مي شود.
 )2پرسشنامه پنج عاملی شخصیت نئو :در پژوهش حاضر براي اندازه گيري پنج عامل بزرگ شخصيت از پرسشنامه پنج
عاملي نئو (كوستا و مک كري ) 3898 ،استفاده شده است .اين پرسشنامه فرم كوتاه پرسشنامه تجديدنظر شده پنج عامل بزرگ
شخصيت است كه از لحاظ روايي و پايايي ،هيچ تفاوتي بايکديگر ندارند .پرسشنامه پنج عاملي نئو بيشترين و وسيعترين كاربرد
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را در زمينه سنجش پنج عامل بزرگ شخصيت داشته و از حمايتهاي تجربي گستردهاي برخوردار است .مزيت استفاده از اين
پرسشنامه در اين است كه اجراي آن به زمان كمتري نياز دارد و همچنين آزمودنيها براي پاسخ به اين پرسشنامه احساس
خستگي زيادي نميكنند .نمره گذاري :اين پرسشنامه از  82گويه براساس مقياس ليکرت (  ،3كامالً موافقم و  ،1كامالً مخالفم)
تهيه شده است ،كه هر  32گويه آن يکي ازپنج عامل بزرگ شخصيت (روانرنجورخويي ،برون گرايي ،مسؤليت پذيري ،سازگاري
و دلپذير بودن ) را اندازه ميگيرد  .نمرات هرعامل جداگانه محاسبه ميشود و در نها يت پنج نمره بدست ميآيد  .اعتبارو پايايي
ابزارسنجش :حمايتهاي تجربي خوبي از پايايي و روايي پرسشنامه پنج عاملي شخصيت نئو وجود دارد و فرم بلند وكوتاه آن
ازنظر پايا يي و روايي تفاوتي با هم ندارند (گروسي .) 3192 ،در پژوهش احدي ( ) 3198پايايي ز يرمقياس هاي آن به روش
ضريب آلفاي كرونباخ مابين  %19الي  %89بدست آمده است.
 )1مقیاس قلدری  :اين پرسش نامه در سال  3881توسط ريجبي و اسلي به منظور بررسي ميزان قلدري مقطع ابتدايي تهيه و
تنظيم شده است .يک پرسش نامه خود گزارش دهي است كه توسط كودک تکميل مي گردد .اين پرسش نامه مشتمل بر
بيست سوال است كه آزمودني از ميان گزينه هاي هيچ وقت ،خيلي كم ،در حد متوسط ،بعضي وقت ها و بيشتر وقت ها گزينه
ي مورد نظر خود را انتخاب مي كند و پاسخ هاي آزمودني بر اساس مقياس ليکرتي از  3به  1نمره گذاري مي شود .اين
مقياس براي اولين بار توسط طبائيان و اميري (  ) 3191ترجمه و هنجار يابي شده است .براي اين مقياس  1زير مقياس منظور
گرديده است كه عبارتند از :زير مقياس زورگويي (ضريب آلفاي  ،) 2 /11زير مقياس قرباني (ضريب آلفاي  ) 2 /12و زير مقياس
رفتار پسنديده ي اجتماعي (ضريب آلفاي  .) 2 /11كه هشت سوال آن مربوط به رفتار زورگويي است و رفتارهاي پسنديده
اجتماعي و قرباني هركدام داراي  8سوال مي باشد .در مقياس زورگويي حداقل نمره  9و حداكثر نمره  12مي باشد .در مقياس
هاي قرباني و پسنديده نيز حداقل نمره  8و حداكثر نمره اي كه آزمودني كسب مي كند  12مي باشد.
یافته ها
جدول  3ضرایب همبستگی ساده بین الگو های دلبستگی با قلدری در دانش آموزان
متغير
مالک

ضريب
همبستگي
() r

شاخص آماري
متغير پيش بين

سطح

تعداد

معني داري () p

نمونه () n

قلدری

الگو دلبستگي ايمن

- 2 /13

2 /2223

الگو دلبستگي ناايمن دوسوگرا

2 /13

2 /2223

الگو دلبستگي ناايمن اجتنابي

2 /13

2 /2223
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همان طوري كه در جدول  3نشان داده شده است بين الگو دلبستگي ايمن با قلدري در دانش آموزان رابطه منفيي معنيي
داري وجود دارد (  p =2 /2223و  .) r =- 2 /13به عبارت ديگر ،هر چه دانش آموزان داراي الگو دلبستگي ايمن بيشتري باشند
ميزان قلدري آنان كاهش پيدا مي كند .بين الگو دلبستگي ناايمن دوسوگرا با قلدري در دانش آموزان رابطه مثبت معني داري
وجود دارد (  p =2 /2223و  .) r = 2 /13به عبارت ديگر ،هر چه دانش آموزان داراي الگو دلبستگي نياايمن دوسيوگرا بيشيتري
باشند ميزان قلدري آنان بيشتر خواهد بود .بين الگو دلبستگي نياايمن اجتنيابي بيا قليدري در دانيش آميوزان رابطيه مثبيت
معني داري وجود دارد (  p =2 /223و  .) r = 2 /28به عبارت ديگر ،هر چه دانش آموزان داراي الگو دلبستگي نياايمن دوسيوگرا
بيشتري باشند ميزان قلدري آنان بيشتر خواهد بود.
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جدول  2ضرایب همبستگی ساده بین خصوصیات شخصیتی با قلدری در دانش آموزان
شاخص آماري

متغير
مالک

قلدری

ضريب همبستگي

سطح

تعداد

() r

معني داري () p

نمونه () n

ويژگي شخصيتي روان رنجوري

2 /38

2 /221

ويژگي شخصيتي برون گرايي

- 2 /21

2 /232

ويژگي شخصيتي گشاده ذهني

2 /32

2 /323

ويژگي شخصيتي توافق پذيري

- 2 /21

2 /213

ويژگي شخصيتي وجداني بودن

- 2 /38

2 /211

متغير پيش بين
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همان طوري كه در جدول  2مالحظه ميشود بين ويژگي شخصيتي روان رنجوري با قليدري در دانيش آميوزان رابطيه
مثبت معني داري وجود دارد (  p =2 /38و  .) r =2 /38به عبارت ديگر ،افزايش ويژگي شخصيتي روان رنجيوري بيا افيزايش بيا
قلدري دانش آموزان همراه شده است .بين ويژگي شخصيتي برون گرايي با قلدري در دانش آموزان رابطيه منفيي معنيي داري
وجود دارد (  p =2 /232و  .) r =2- /21به عبارت ديگر ،افزايش ويژگي شخصيتي برون گرايي والدين با كاهش با قلدري دانش
آموزان همراه شده است .بين ويژگي شخصيتي گشاده ذهني با قلدري در دانش آموزان رابطه اي مشاهده نميشيود ( =2 /323
 pو  .) r =2 /32بين ويژگي شخصيتي توافق پذيري با قلدري در دانش آميوزان رابطيه منفيي معنيي داري مشياهده مييشيود
(  p =2 /213و  .) r =2- /21به عبارت ديگر ،با افزايش ويژگي شخصيتي توافق پذيري با كاهش با قلدري دانش آموزان هميراه
شده است .همچنين بين ويژگي شخصيتي وجداني بودن با قليدري در دانيش آميوزان رابطيه منفيي معنيي داري وجيود دارد
(  p =2 /211و  .) r =- 2 /38به عبارت ديگر ،با افزايش ويژگي شخصيتي وجداني بودن با كاهش با قلدري دانش آموزان هميراه
شده است.
جدول  1ضرايب رگرسيون چندگانه متغيرهاي پيش بين سبک دلبستگي (ايمن ،نا ايمن اجتنابي و نا ايمين دوسيوگرا ) و
ويژگي هاي شخصيتي در زمينه (روانرنجور خويي ،برون گرايي ،گشاده ذهني ،توافق پذيري ،وجداني بودن ) با قليدري در
دانش آموزان با روش ورود همزمان و مرحله اي
روش

متغيرهاي پيش بين

R

R2

F

=p



t

=p

الگو دلبستگي ناايمن

«ورود»

دوسوگرا

2 /21

1 /19

2 /2223

الگو دلبستگي ايمن

- 2 /32

- 3 /18

2 /288

الگو دلبستگي ناايمن

2 /18

2 /11

31 /91

2 /2223

اجتنابي

2 /13

1 /99

2 /2223

ويژگي شخصيتي روان
رنجوري

2 /29

2 /89

2 /123
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ويژگي شخصيتي برون
گرايي
ويژگي شخصيتي گشاده
ذهني
ويژگي شخصيتي توافق
پذيري
ويژگي شخصيتي وجداني
بودن
«مرحله اي»

 3ي الگو دلبستگي ناايمن
اجتنابي

2 /13

2 /28

21 /99

2 /2223

 2ي الگو دلبستگي ناايمن
دوسوگرا

2 /11

2 /28

28/81

2 /2223

- 2 /21

- 1 /83

2 /2223

2 /21

2 /892

2 /121

- 2 /28

- 3 /81

2 /219

- 2 /28

- 2 /821

2 /111

2 /11

9 /33

2 /2223

2 /18

1 /99

2 /2223

2 /11

1 /88

2 /2223

همان طوري كه در جدول  1ارائه شده است ،رگرسيون پيش بيني بيا قليدري در دانيش آميوزان از روي متغيرهياي
سبک دلبستگي (ايمن ،نا ايمن اجتنابي و نا ايمن دوسوگرا ) و ويژگي هاي شخصيتي در زمينه (روانرنجور خويي ،برون گرايي،
گشاده ذهني ،توافق پذيري ،وجداني بودن ) معني دار مي باشيد (  p>2 /2223و  . ) F =31 /91متغيير الگيو دلبسيتگي نياايمن
اجتنابي با ضريب بتاي  2 /13و متغير الگو دلبستگي ناايمن دوسوگرا با ضريب بتاي  2 /21مي توانند به طيور مثبيت و معنيي
داري قلدري در دانش آموزان را پيش بيني كنند .همچنين ،مقدار  R2نشان مي دهد  %11از واريانس قلدري در دانش آميوزان
توسط متغيرهاي ياد شده تبيين مي شود .نتايج تحليل رگرسيون مرحله اي نيز نشان داده است كه متغيرهاي الگو دلبسيتگي
ناايمن اجتنابي و الگو دلبستگي ناايمن دوسوگرا به ترتيب پيش بيني كننده قلدري در دانش آموزان مي باشند.
بحث و نتیجه گیری
نتايج نشان داد بين الگو دلبستگي ايمن با قلدري در دانش آموزان رابطه منفي معني داري وجود دارد .به عبارت ديگر ،هر
چه دانش آموزان داراي الگو دلبستگي ايمن بيشتري باشند ميزان قلدري آنان كاهش پيدا مي كند .بين الگو دلبستگي ناايمن
دوسوگرا با قلدري در دانش آموزان رابطه مثبت معني داري وجود دارد .به عبارت ديگر ،به عبارت ديگر ،هر چه دانش آميوزان
داراي الگو دلبستگي ناايمن دوسوگرا بيشتري باشند ميزان قلدري آنان بيشتر خواهد بود .بين الگو دلبستگي ناايمن اجتنابي با
قلدري در دانش آموزان رابطه مثبت معني داري وجود دارد .به عبارت ديگر ،هر چه دانش آموزان داراي الگو دلبستگي نياايمن
دوسوگرا بيشتري باشند ميزان قلدري آنان بيشتر خواهد بود .نتيجه اين فرضيه با نتيايج پژوهشهياي بشيارت  ،گليي نيژاد و
احمدي (  ،) 3183علي اكبريان (  ،) 3183معدني پور ،حق رنجبر  ،كاكاوند و ثنايي ذاكر (  ،) 3182قادري (  ،) 3198سيركاري (
 ،) 3198احدي (  ،) 3191زارع و فرخي ( ) 3198همسو و هماهنگ است.
در تبيين نتايج فرضيه اول ميتوان گفت كه دانش آموزاني كه داراي سبک دلبستگي ايمن هستند قادرند درباره كيفيت و
اثرات دلبستگي خود و مثبت و منفي بودن اين ارتباط بطور منطقي بحث كنند .آنها اهميت رابطه دلبستگي را در دوران
كودكي تاييد مي كنند .دانش آموزان ايمن تجسم مثبت و حمايت گر از چهره دلبستگي دارند ،اين تجسم مثبت ،احساس خود
ارزشمندي و تسلط را در اين افراد افزايش داده و خود را قادر مي سازد كه عواطف منفي خود را به شيوه اي سازنده تعديل
كند .ويژگي هاي ديگر افراد ايمن آن است كه كمتر از خطرات مي ترسند زيرا در موقعيت خطرزا خود را تنها احساس نمي
كنند .تمايل به برقراري ارتباط صميمانه و مثبت با ديگران دارند ،از اعتماد به نفس باالتري نسبت به بزرگساالن نا ايمن
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برخوردارند ،نسبت به دنيا و ديگران نگرش مثبت داشته و به آن اعتماد دارند .كساني كه دلبستگي مطمئن دارند معموالً به
دنبال روابط قابل اعتمادتر و پايدارتري هستند .ساير ويژگي هاي كليدي دلبستگي مطمئن در بزرگساالن شامل خودباوري زياد،
لذت بردن از روابط صميمانه ،جستجوي حمايت اجتماعي و توانايي در به اشتراک گذاشتن احساسات با ديگران است.
پژوهشگران در يک مطالعه دريافتند كه زناني كه داراي سبک دلبستگي مطمئن هستند ،احساسات مثبتتري درباره روابط
عاطفي و عاشقانه خود دارند .دانش آموزان با دلبستگي دوسوگرا به ش د ّت نسبت به بيگانگان مشکوک هستند.
اين دانش آموزان به هنگام جدا شدن از مراقبان خود  ،ناراحت ي زيادي نشان مي دهند ا م ّا با بازگشت آن ها
نيز به نظر نمي رسد كه آرامش يافته اند .در بعضي موارد ،دانش آموزان ممکن است مراقبان خود را طرد
كند و به سراغ آن ها نرود و يا به طور آشکار به آن ها پرخاش كند .ب ر طبق مطالعات و پژوهش هاي انجام
شده  ،دلبستگي دوسوگرا نسب ت ا ً غير متداول است و تنها در  1تا  31درصد افراد وجود دارد .كاس ي د ي و
برل ي ن (  ) 2221در مورد مطالبي كه درباره دلبستگي دوسوگرا نوشته شده است نيز دريافتند كه پژوهش هاي
مشاهده اي همگي دلبستگي دوسوگرا  -نامطمئن را با در دسترس نبودن مادر به قدر كافي مرتبط
دانسته اند  .اين كودكان به تدريج كه بزرگتر شده اند ،معلمانشان آن ها را وابسته و متکي به ديگران توصيف
كرده اند .در بزرگساالن ،كساني كه دلبستگي دوسوگرا دارند غالب ا ً تمايلي به نزديک شدن با ديگران ندارند
و نگرانند كه طرف مقابلشان متقاب ال ً به احساسات آن ها پاسخ ندهد .اين امر به قطع متوالي رابطه ،غالب ا ً به
دليل احساس سرد شدن رابطه و دوري ،مي انجامد .اين افراد پس از خاتمه يافتن يک رابطه ،بسيار احساس
آشفتگي و پريشاني مي كنند .كاسيدي و برلين آلگوي آسيب شناسانه ديگري را نيز در بزرگساالني كه سبک
دلبستگي دوسوگرا دارند توصيف كرده اند ،بدين ترتيب كه اين افرادبه عنوان منبع امنيت به كودكان كم
سن و سال وابستگي پيدا مي كنند .دانش آموزاني كه داراي سبک دلبستگي ناايمن (اجتنابي) هستند از ايجاد روابط
صميمانه با ديگران اجتناب كرده و در مقياس هايي كه روابط عاشقانه و رمانتيک را بررسي مي كنند ،نمرات پايين تري بدست
مي آورند .در مصاحبه هاي دلبستگي بزرگساالن ،با راهبردهايي مانند تاكيد بر خود پيروي و اتکا به خود اهميت رابطه با چهره
دلبستگي را انکار مي كنند و سعي در حفظ فاصله از چهره دلبستگي ،ممانعت از بروز هيجانات منفي و نوعي اتکا به خود
وسواسي دارند  .دانش آموزاني كه داراي سبک دلبستگي ناايمن (دوسوگرا ) هستند در روابط عاطفي خود با ديگران انحصار گرا و
وابسته بوده دائما نگران طرد و رها شدن از سوي ديگران هستند و با وابستگي شديد به ديگري سعي در كاهش اضطراب
جدايي خود دارند .آنها نسبت به عواطف منفي خود در ارتباط با تجارب دلبستگي دوران كودكي هشيارند و در نتيجه از
اضطراب و احساس درماندگي خود نيز آگاه هستند.
نتايج نشان داد بين ويژگي شخصيتي روان رنجوري والدين با قلدري در دانش آموزان رابطه مثبت معنيي داري وجيود
دارد .به عبارت ديگر ،افزايش ويژگي شخصيتي روان رنجوري وال دين با افزايش با قلدري دانش آموزان همراه شده اسيت .بيين
ويژگي شخصيتي برون گرايي والدين با قلدري در دانش آموزان رابطه منفي معني داري وجود دارد .به عبيارت ديگير ،افيزايش
ويژگي شخصيتي برون گرايي با كاهش با قلدري دانش آموزان همراه شده است .بين ويژگي شخصيتي گشاده ذهني والدين با
قلدري در دانش آموزان رابطه اي مشاهده نميشود .بين ويژگي شخصيتي توافق پذيري با قلدري در دانش آموزان رابطه منفي
معني داري مشاهده ميشود .به عبارت ديگر ،با افزايش ويژگي شخصيتي توافق پذيري والدين ،با كاهش با قلدري دانش آموزان
همراه شده است .همچنين بين ويژگي شخصيتي وجداني بودن با قلدري در دانش آموزان رابطه مثبت معني داري وجود دارد.
به عبارت ديگر ،با افزايش ويژگي شخصيتي وجداني بودن والدين ،با كاهش با قلدري دانش آموزان همراه شده است .نتيجه اين
فرضيه با نتايج پژوهشهاي محسن زاده ،عارفي و افطاري (  ،) 3181جعفري سياوشاني ،كيامنش و برجعليي (  ،) 3181رفياهي
(  ،) 3191دينو و كوپر (  ،) 2231نانسل و همکاران (  ،) 2231كراترز و هادگينز (  ) 2232همسو و هماهنگ است .در تبيين اين
يافته هاي اين فرضيه مي توان گفت كه دانش آموزاني كه داراي ويژگي شخصيتي روان رنجوخويي هستند ،تمايل عمومي بيه
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تجربه عواطف منفي چون ،غم ،دست پاچگي ،عصبانيت ،احساس گناه و نفرت را دارند .در اين فرضيه نشان داده شد كه ويژگي
شخصيتي روان رنجوري با قلدري در دانش آموزان رابطه مثبت وجود داشت.
همجنين مي توان گفت دانش آموزان برون گرا به خوشهاي از صفات اطالق ميگردد و آن درجهاي است كه شخص ،پرانرژي،
معاشر تي ،جسور ،فعال ،هيجان طلب و داراي شور و شوق ،داراي اعتماد به نفس و داراي احساس مثبت است .افراد برونگرا
تمايل به اجتماعي بودن ،احساسي بودن و صميمي بودن داشته و معموالً با افراد متفاوت بهتر كنار ميآيند .برونگرايان هنگام
كار و حيات و حاالت مثبت داشته ،نسبت به شغلشان احساس رضايت بيشتر و عموماً دربارهي سازمان و محيط پيرامونيشان
احساس بهتري دارند .برون گراها كال در دنياي بيرون سير مي كنند .آنها دوست دارند كه سرخوش ،اجتماعي ،رقابت جو ،سريع
و واقع گرا باشند .براي آنها هر چيزي كه شفاف تر و مشخص تر باشد بهتر است .آنها ابهام را تحمل نميكنند .غير از اين،
برخالف درون گراها ،برون گراها عاشق فرديت هستند .آنها دلشان مي خواهد كه با ديگران فرق داشته باشند و اين فرق داشتن
را ابراز كنند .براي همين است كه برون گراها خيلي رقابت جو ،مستقل و حتي پرخاشگر هستند .يک آدم برون گرا گاهي حتي
اشتباه قبلي خودش را نمي پذيرد و با لجاجت مي خواهد حرفش را به كرسي بنشاند .درون گراها برون گراها را به پرحرف بودن،
سطحي بودن ،پرخاشگر بودن و بي توجهي به ديگران متهم ميكنند .همچنين مي توان گفت كه افراد وظيفهشناس افرادي پر
نيرو ،جاه طلب و سخت كوش هستند .آنها علي رغم موانع موجود درفع آنها مصرند و تمايل به دقت و كامل بودن دارند.
وظيفه شناسي معموالً با پشتکاري و شايستگي جسماني مرتبط مي باشد .افراد فاقد وظيفهشناسي از باريک بيني الزم ،دقت و
پاكيزگي زياد اجتناب ميكنند .اين عامل شامل صفاتي همچون سازمان دهي ،دقت و قابليت اطمينان با صفاتي همچون
بيدقتي ،سهلانگاري و عدم اطمينان مي باشد .مي توان گفت دانش آموزاني كه به طور كلي افراد انعطاف پذير هم درباره دنياي
دروني و هم درباره دنياي بيروني كنجکاو هستند و زندگي آنها از لحاظ تجربه غني است ،چون تجارب جديد را مي پسندد و
مي خواهند آنها را لمس كنند .خود به دنبال تجارب ميروند و سعي مي كنند تجارب مختلفي كسب كنند .آنها مايل به پذيرش
عقايد جديد و ارزش غير متعارف بوده و براي شنيدن و گوش كردن و بررسي عقايد جديد و انديشههاي نو رغبت نشان
مي دهند .البته اين مساله بدان معني نيست كه آنها همواره در صدد پذيرش عقايد جديد هستند .ممکن است چنين اتفاقي
بيافتد و يا اينکه رخ ندهد .آنها تمايل دارند اين ايده هاي جديد را بشنوند ،بررسي كنند و مورد توجه قرار دهند ،هر چند آنها را
بپذيرند يا نپذيرند .اين افراد هيجاني تر هستند و انواع مختلفي از هيجانات مثبت و منفي را تجربه ميكنند و شدت تجربه اين
هيجانات در آنها بيشتر از ساير افراد است .اشخاص انعطاف پذير غير سنتي و غير متعارف هستند .عالقمند هستند هميشه
سوال كنند و آماده پذيرش عقايد سياسي و اجتماعي اخالقي هس تند .اين تمايالت به اين معني نيست كه آنها افرادي غير
اصولي هستند و پايبندي به اصول و عقايد خود ندارند .يک فرد انعطاف پذير ممکن است به سيستم ارزشهاي خود مسئوالنه
پاسخ دهد و همچون يک سنت گرا از آنها دفاع كند .افراد انعطاف ناپذير افراد بستهتري هستند .تجارب ج ديد چندان براي آنها
جذاب نيست و احساس راحتي بيشتري با تجارب قديمي خود دارند .آنها تمايل دارند رفتار متعارفتري داشته باشند و ديدگاه
خود را حفظ كنند .عالوه بر اين در برخورد با تجارب تازه ،موارد آشناتر را ترجيح ميدهند .بطوري كه در انتخاب يک موضوع،
بدون در نظر گرفتن ساير عوامل با احتمال بيشتري موضوعي را كه آشنايي بيشتري با آن احساس ميكنند ،انتخاب كنند .در
زندگي روزمره ممکن است رفت و آمد از يک مسير را كه به آن عادت كردهاند ترجيح دهند و به سختي حاضر به تغيير مسير
خود شوند .با اينکه اين افراد حيطه محدودتري را براي فعاليت انتخاب ميكنند ،اما ثبات بيشتري در عالقه به حيطه فعاليت
خود نشان مي دهند .همچنين آنها تمايلي به حفظ وضعيت اجتماعي و سياسي هستند .تغييرات جديد در اين افراد كمي تنش
و ناراحتي ايجاد مي كند تا زماني كه به اين تغييرات جديد خوگيري پيدا كنند  .همانند برونگرايي ،دلپذير بودن مقدمتاً بعدي از
تمايالت بعدي از تمايالت بين فردي است .يک فرد دلپذير اساساً نوع دوست است ،او نسبت به ديگران همدردي كرده و مشتاق
است كه كمک كند و باور دارد كه ديگران نيز متقابالً كمک كننده هستند .درمقابل فرد غير دلپذير ستيزه جو ،خودمدار و
شکاک نسبت به ديگران بوده و رقابت جو است تا همکاري كننده.
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برونگراها عاليق و انرژي خود را به جهان بروني معطوف مي سازند .آنها برانگيختگي جنسي و نيز تحريک را دوست دارند و
متمايلند كه بشاش باشند .عامل برونگرايي شامل صفاتي همچون پر حرفي ،جرأت ورزي ،و سطح فع اليت با صفاتي همچون
حرف نزدن ،پذيرا بودن توداري است .همانند برونگرايي ،دلپذير بودن بعدي از تمايالت بين فردي است .افرد دلپذير به هم
حسي و حمايت بين شخص تمايل دارند .قطب مقابل خوشايندي مخالفت ورزي است اين افراد فاقد هم حسي و كله شق
هستند .اين عامل شامل صفاتي همچون مهرباني ،اعتماد ،گرم بودن با صفاتي همچون خصومت ،خودخواهي و بياعتماد است.
دانش آموزان بسيار مايلند كه دلپذير بودن را هم به عنوان صفتي كه از لحاظ اجتماعي مطلوب است و هم از لحاظ رواني حالت
سالمتري است ،ببينند .اين امر نيز حقيقت دارد كه افراد دلپذير مق بول تر و محبوب تر از افراد ستيزه جو هستند ،ولي بايد
توجه داشت كه آمادگي براي جنگيدن براي منافع خود هم يک امتياز است و لذا دلپذير بودن در ميدان جنگ يا در صحن
دادگاه فضياتي محسوب نمي شود .همچنين تفکر انتقادي و بدبين بودن در علم نيز به تحليل هاي صحيح علمي كمک مي كند.
هيچ يک از دو قطب انتهايي اين عامل از نقطه نظر جامعه مطلوب نيست و نيز هيچ يک لزوماً در مورد سالمت رواني فرد نيز
مفيد نمي باشد.
نتايج نشان داد ،رگرسيون پيش بيني با قلدري در دانش آموزان از روي متغيرهاي سبک دلبستگي (ايمن ،نا ايمن اجتنابي و نا
ايمن دوسوگرا ) و ويژگي هاي شخصيتي در زمينه (روانرنجور خويي ،برون گرايي ،گشاده ذهني ،توافق پذيري ،وجداني بودن )
معني دار مي باشد .متغير الگو دلبستگي ناايمن اجتنابي و متغير الگو دلبستگي ناايمن دوسوگرا مي توانند به طور مثبت و
معني داري و قلدري در دانش آموزان را پيش بيني كنند .در تبيين نتيجه اين فرضيه مي توان گفت كه امروزه ،دلبستگي در
دانش آموزان ،مركز توجه روابط هيجاني عمده بوده و مي تواند چارچوبي سودمند را در راستاي مفهوم سازي و شيوه هاي
درماني در ارتباط با بزرگساالن مشکل دار ارايه دهد و نظريه ي دلبستگي بزرگساالن بعنوا ن يکي از مراكز توجه مشاوران در
زمينه هاي مشاوره با افرادي است كه روابط بين فردي معيوبي را تجربه مي كنند .اثرات دلبستگي ،نه تنها بر روي روابط بين
فردي بلکه در زمينه ي آسيب شناسي رواني دانش آموزان حايز توجه است؛ رخدادهايي كه درارتباط با دلبستگي كودک بوده
به گونه اي غير مستقيم مي تواند جنبه هايي از احساس و افکار دانش آموز را نيز شامل شود .الگو هاي دلبستگي بر روي تفکر،
احساس و خاطرات افراد اثر گذاشته و بعنوان يکي از عوامل شناخته مي شود كه در تشخيص آسيب شناسي رواني ،چشم
اندازهاي نويني را منعکس ساخته اند .همچنين والدين از عوامل مهمي هستند كه به فرزندان كمک ميكنند تا از عهدهي آن
چه كه الزمهي مستقل شدن است برآيند و تبديل به بزرگسالي توانا ،متکي به خود داراي تصوير مثبت از خود شوند .والدين
براي بدست گرفتن ابتکار عمل و انجام وظيفه لزوماً اطالعات خود را هر روز بايد غنيتر كنند تا بتوانند بر كودكان خود مؤثر
واقع شوند .پژوهشگران معتقدند رابطههاي والد فرزندي بر جهت يابيهاي تشخيص و رشد نيازهاي روان شناختي و ساير
خصوصيات فردي تاثير مي گذارد و شيوههاي فرزند پروري والدين در برگيرندهي الگوهاي گستردهاي از تربيت كودک و
ارزشها و رفتارهاي خاص تربيتي والدين است كه در رشد و شکوفايي فرزندان و هم چنين طرز رفتار فرزندان نفوذ فراواني
دارند .در برخي از موارد نيز اعضاي ضعيفتر گروه ،به ارتکاب بزهکاري يا اقدام هاي جسورانه و خطرناک وادار مي شوند و ظاهرا
اين قضيه هم درباره پسران صدق مي كند و هم دختران .درباره قربانيان عوامل مشخص وجود دارد كه كودكان را آسيب پذير
مي كند ،از جمله تفاوت در نژاد ،مذهب ،زمينه اجتماعي اقتصادي و هوش عالوه بر اين ،از برخي عوامل شخصيتي نيز مي توان
نام برد .يکي از عواملي كه ميتواند رفتارهاي كودكان و نوجوانان را ت حث تأثير قرار دهد ويژگيهاي شخصيتي است.
منابع
آهنگر انزابي ،احد ،شريفي درآمدي ،پرويز ،فرج زاده ،رباب .) 3182 ( .رابطه سبک هاي فرزندپروري والدين با پرخاشگري
نوجوانان شهرستان شبستر ،مجله پژوهش هاي علوم شناختي و رفتاري ،سال اول ،شمارۀ اول ،پياپي  ،3ص .329
احم دوند ،محمدعلي .) 3191 ( .بهداشت رواني ،تهران انتشارات پيام نور
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ابراهيمي گلشن  ،گلرخ .) 3182 ( .خصوصيات روش هاي تربيت فرزند والدين از ديدگاه دانش آموزان دختر و پسر دوره
راهنمائي شهرستانهاي شيراز .پايان نامه فوق ليسانس دانشگاه شيراز
اسدي ،فاطمه ،حسن زاده ،مهري ،متدين ،مهدي .) 3182 ( .بررسي رابطه بين سبکهاي فرزند پروري و عزت نفس با ميزان
اضطراب در نوجوانان مقطع راهنمايي .ششمين همايش بين المللي كودكان و نوجوانان .تبريز.
اكبري ،زهرا؛ وفائي ،طيبه؛ خسروي ،صدراهلل .) 3198 ( .بررسي رابطه بين سبکهاي دلبستگي و ميزان تابآوري همسران
جانبازان .مجله علمي – پژوهشي طب جانباز.32- 31 ،1 ) 32 ( ،
براهني ،محمدنقي ،3198 ،زمينه روان شناسي هيليگارد ،تهران ،انتشارات رشد
بشارت محمد علي ،شريفي ماندانا ،ايرواني محمد ،) 3182 ( ،بررسي رابطه الگو هاي دلبستگي و مکانيزم هاي دفاعي .مجله
روانشناسي ،شماره  ، 38صفحات  211تا 29
بشارت ،محمد علي ،گلي نژاد ،محمد ،احمدي ،علي اصغر  ، ) 3183 (،بررسي رابطه سبکهاي دلبستگي و مشکالت بين
شخصي .مجله روانشناسي،شماره  ، 38صفحات  211تا 29
پاک دامن شهال ,خانجاني مهدي .) 3182 ( .نقش فرزندپروري ادراک شده در رابطه بين سبک¬هاي دلبستگي و جمع گرا يي در
دانشجويان شهدا پاكدامن ،مهدي خانجاني فصلنامه پژوهش هاي روان شناسي اجتماعي ,دوره  ,3شماره 1
ديباجيفروشاني ،فاطمهسادات؛ امامي پور ،سوزان؛ محمودي ،غالمرضا (  .) 3199رابطهي الگو هاي دلبستگي و راهبردهاي حل
تعارض بر رضايت مندي زناشويي زنان .مجله انديشه و رفتار323- 91 ،) 33 ( 1 .
رضايي جمالوي ،حسن؛ حرفتي سبحاني ،رعنا؛ زاهد بابالن ،عادل (  ،) 3183رابطه دلبستگي به خدا و تاب آوري با معنا داري در
زندگي دانشجويان دانشگاه محقق اردبيلي .دوره .1
راس ،آلن او .) 3882 ( ،شخصيت ،نظريه ها و فرايند ها ترجمه احمد رضواني ،3198 ،تهران ،انتشارات روان.
شولتز ،دوان پي ،سيدني آلن .) 3889 ( .نظريه هاي شخصيت .ترجمه يحيي سيد محمدي .تهران ،نشر ويرايش31991 ،
فيست ،حسبي ،فيست ،گريگوري .) 2222 ( .نظريه هاي شخصيت ترجمه يحيي سيد محمدي (  .) 3199انتشارات روان.
قادري ،كامران .) 3181 ( .بررسي و مقايسه الگو هاي فرزند پروري والدين كودكان زورگو با والدين كودكان عادي ،پايان
نامه كارشناسي ارشد ،منتشر شده ،دانشگاه عالمه طباطبايي
گروسي ،ميرتقي .)3198 ( .هنجاريابي جديد شخصيتي ( ) NEOو بررسي تحليلي ويژگي ها و ساختار عاملي آن بين دانشجويان
دانشگاه هاي ايران .رساله دكتري .دانشگاه تربيت مدرس.
عباسي ،سيمرا ،عسکري ،زهره ،مهرابي ،طيبه .)3181 ( .بررسي ارتباط سبک فرزند پروري زنان شاغل در مراكز درماني
با اضطراب ،گوشه گيري و پرخاشگري كودكان پيش دبستاني ،فصلنامه پژوهش پرستاراي ،دوره  ،33شماره .2
پورسيد ،رضا ،اميري ،شايان ،مولوي ،حسين .) 3198 ( .اثربخشي برنامه آموزش كاهش زورگويي در دانش آموزان پايه ي
پنجم ابتدايي ،فصلنامه پژوهش در حيطه ي كودكان استثنايي ،سال دهم ،شماره  ،2ص .323- 331
آجيل چي ،بيتا ،احمد برجعلي و مسعود جان بزرگي .) 3182 ( .اثربخشي آموزش مهارتهاي فرزندپروري در كاهش
تنيدگي مادران ،فصلنامه مطالعات روانشناسي باليني شماره چهارم ،سال اول ،صص 31- 3

311

 علوم تربیتی و آموزش و پرورش،مجله پیشرفت های نوین در روانشناسی
3118  تیر،31  شماره،سال دوم

 بررسي رفتارهاي پرخطر در ميان نوجوانان؛ راهکارهايي براي پيشگيري از.) 3199 ( . زهره، علي و احمدآبادي،محمدي
.181- 191  صفحات، شماره بيست، سال پنجم، دانشگاه شهيد بهشتي. فصلنامه خانواده پژوهي.جرم در محيط خانواده
. دفتر نشر فرهنگ اسالمي: تهران.  روانشناسي نوجوانان.) 3198 ( . اسماعيل،بيابانگرد
 نشر، تهران چاپ اول.) پيشگيري و مقابله، راهکارها، آسيب هاي اجتماعي ( زمينه هاي بروز.) 3182 ( . مجيد،ابهري
.پشوتن
 ترجمه حسن توزنده جاني و نسرين، پرخاشگري يا زورگويي در كودكان و نوجوانان.) 2221 ( . االن، هنسي، سوزان،گورين
. انتشارات مرنديز: ) مشهد3183 ( ،كمال پور
 بررسي رابطه بين شيوه هاي فرزندپروري والدين با ارتکاب نوجوانان به رفتارهاي پرخطر بر اساس.) 3198 ( . اقبال،زارعي
 ويژه نامه همايش،1  شماره،39  مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي شهيد صدوقي يزد ي دوره،مقياس كلونينگر
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