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 چکيده
انجام  یعاد و قلدر کودکان در اضطراب و یافسردگ استرس، سهیمقا این پژوهش با هدف 

 دانش شامل کلیه پژوهش یآمار جامعهاست. مقابسه ای -علیاز نوع پژوهش گرفت. روش 

 به مشغول 6971-79ی لیتحص سال در که بود تهران 4ابتدایی منطقه  دوره پسر آموزان

نفر دانش آموز عادی  05قلدر و  آموز دانش نفر 05 که به صورت تصادفی ساده بودند لیتحص

 مورد یرهایمتغ سنجش یبرا. شدند انتخابنفر به عنوان نمونه پژوهش  655در مجموع 

 (DASS-21)قلدری اولویوس و پرسشنامه استرس، افسردگی و اضطراب پرسشنامه از مطالعه

 جیتاناستفاده شد.  واریانس چند متغیرهتحلیل تجزیه و تحلیل داده ها از برای استفاده شد. 

 تنسب قلدر آموزان دانش دراسترس، افسردگی و اضطراب  نمرات نیانگیم داد نشان پژوهش

 بود. شتریب یمعنادار طور به یعاد دانش آموزان به

 .استرس، افسردگی، اضطراب، قلدری : يديکل واژگان
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 2 یسار جعفریان حميد ، 1 خليلی توران

 .ایران-قم، قمدانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد  6
 .ایران-استادیار دانشگاه فرهنگیان،تهران 2
 

 نام نویسنده مسئول:
 خليلی توران

 مقایسه استرس، افسردگی و اضطراب در کودکان قلدر و عادي
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 مقدمه
 رد کودک که است یمکان زین مدرسه. شوندی م دنبال یقخالا و یفرهنگ ،یتیترب یآرمانها آن در که است یا عرصه پرورش و موزشآ

 یهنجارها و شیخو جاناتیه ستمیس به دادن سامان ،یباور قانون و یریپذ قانون آموز، دانش عنوان به خود دیجد نقش ،یارتباط یمهارتها آن

 همکاران، و 6کولویپاپان)استی قلدر ی مسأله مدارس یها چالش نیتر پردامنه از یکی. شودی م ریپذ جامعه حطالاص به و آموزدی م را یاجتماع

 یاریبس عملکرد و یزندگ بر تواند یم یجد شکل به که ،یاجتماع مسئله کی عنوان به مدارس در 2قلدری که است دهه سه از شیب(. 2566

 مشکل مدارس درقلدری  (.2561، 9کاتراس اسپنوزا، نن،وجو)است شده ییشناسا یا طورگسترده به بگذارد، یمنف ریتاث یدبستان آموزان دانش از

 یک توسط که است تعمدانه آزاردهنده یا پرخاشگرانه رفتاری قلدری .دهد می قرار تأثیر تحت را آموزان دانش درصد 20 تا 25 که است بزرگی

 (. 6525و همکاران  4نانسل)است قدرت توازن عدم شامل و شود می اعمال مکرر صورت به زمانی دوره یک در افراد از گروه یک یا فرد

 ،یگرید و استالمی ک وی جسمان یقلدر شامل که مشاهده قابل ای میمستق یقلدر نخست،: شودی م میتقس یکلّ ی دسته دو به یقلدر

 و  بدن به زدن بیآس یمعنا به یجسمان یقلدر(. 2565، 0یل)ردیگی برم در رای اجتماعی قلدر که مشاهده رقابلیغ ای میرمستقیغ یقلدر

 ی وجهه و روابط ساختن مخدوش زین یاجتماع یقلدر از مقصود. است منظوردار یها حرف نوشتن ای گفتن یمعنا به هم المیک یقلدر

 یقلدر و یروان یقلدر ،یاجتماع یساز محروم ،یجسم ،کالمی یقلدر شامل را یقلدر( 6779)1وتیال ن،یا بر افزون. است یقربان یاجتماع

 مورد اگر که(2565، 8آستر و چن) است پایین سطح خشونت اشکال شایعترین از قلدری رفتار(. 2566، 9نیشکیپ و یچراغ)داندی م یجنس

 پدیده شیوع از حاکی دنیا سراسر در مختلف مطالعات(. 2565، 7آرتوت و یورتال)شود می تبدیل خشونت خطرناک اشکال به نگیرد قرار توجه

 جوانینو دوره در قلدرمآبانه رفتارهای شیوع از ارزیابیها. است پدیده این با آموزان دانش درگیری و تحصیلی مقاطع مختلف سطوح در قلدری

 (.6970علیزاده، میر نسب و واحدی،)است شده گزارش گوناگون منابع در درصد 95تا  60  بین

 ریـبتخ رفتارهـای و قلدری  انضـباطی، مسـائل خشونت، نوع از رفتـاری هـای اختالل بروز دربارة ای فزاینده نگرانیهای با مدارس مروزها

 شود می مشاهده ابتدائی دوره آغازین های سال در بار نخستین  معمـوالً رفتـاری هـای اخـتالل. هستند مواجه آموزان دانش سـوی از گرانـه

 راهنمایی و ابتدایی مقاطع آموزان دانش رفتاری های اختالل(. 7255 همکاران، و 65 پاندینا)سالگی به اوج خود می رسند  8-60 سنین بین و

 نشان ،لدریق با مرتبط مسائل پیرامون تحقیقات. است اجتماعی ضد رفتارهای و اجتماعی ناسازگاری افسردگی، پرخاشگری، فعالی، بیش شامل

 و عاطفی اجتماعی، منفی نتایج تواند می قلدری. دارد وجود قلدران برای هم و قربانیان برای هم شدیدی درازمدت پیامدهای که است داده

 و استین کز،دو) باشد داشته همراه به شوند، می قلدری مرتکب که کسانی و قلدری قربانیان برای نظیر استرس، افسردگی و اضطراب فیزیکی

 (. 2557 ،66زان

 روتون) است متفاوت عادی آموزان دانش با مقایسه در ،قلدر آموزان دانش در و استرس اضطراب میزان شده، انجام های پژوهش براساس 

 تاطالعا حفظ و درک توانایی بر نهایت در و کم را تمرکز توانایی مشکل، را یادگیری قلدری از ناشی و استرس ضطرابا (. 2566و همکاران 

 را هاآن اضطراب و استرس است ممکن و گذاشته تأثیر هستند قلدری شاهد که آموزانی دانش روی بر چنین هم قلدری. گذارد می سوء تأثیر

 (.6987 دادگر،) باشد گرفتن یاد برای آنها توانایی جهت در مانعی و ساخته منحرف شان مدرسه کارهای از را آموزان دانش یا و داده افزایش

 به د،یآی م وجود به استرس باشد، یناکام تیموقع کی اتیمقتض و ازهاین نیتأم یبرا فرد کی تیظرف که یهنگام است معتقد ول کران نیج

 و (کیولوژیزیف راتیتأث مانند) ینیع جنبه دو هر از که است یبعد چند یدهایپد استرس .است توازن عدم از یا جهینت استرس گرید عبارت

 حظهمال قابل یناهماهنگ افتیدر و یذات توازن عدم و ادراک توانی م را استرس واقع در. است برخوردار ی(افتیدر وی ادراک راتیتأث مانند) یذهن

)جعفری گردد یتلق گرانبار و ناگوار ها، خواسته و توقعات برآورد عدم که یطیشرا تحت ژهیو به دانست، آنها به ییپاسخگو امکان و انتظارات نیماب

 بیشتر و کنند می تجربه را بیشتری افسردگی عادی آموزان دانش به نسبت قلدر آموزان دانش تحقیقات، نتایج به توجه با(. 6971و شفیعی، 

 اشکال گناه، احساس عالقه، و انرژی کاهش با که است اختاللی افسردگی(. 2565، 62اصالن و اوکی) هستند گیری گوشه و خودکشی معرض در

                                                           
1-Papanikolaou 
2-Bullying 
3-Juvonen, Esponoza & schacter 
4-Nansel 
5 -lee 
6 -Elliott 
7 -Piskin 
8-Chen & Astor 
9-Yurtal & Artut 
10 -Pandina, Bilder, Harvey & Keefe 
11-Dukes,Stein & Zane 
1-Ok & Aslan  
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 اشتها واب،خ وضعیت تکلم، شناختی، تواناییهای فعالیت، سطح در تغییر با یا شود می مشخص خودکشی و مرگ افکار اشتهایی، بی تمرکز، در

 و میرزایی مظلومی،)شود می منجر فردی بین و اجتماعی روابط عملکرد، در اختالل به افسردگی .است همراه بیولوژیک ریتمهای سایر و

 یم ها خانواده و تیترب و میتعل نظام یاساس های دغدغه از نوجوانان و کودکان رفتار وهیش جوامع همه در نکهیا به توجه اب (. 2557 محمدی،

 ور،بشرپ)داشته شیافزا مدارس طیمح در ژهیو به آموزان دانش قلدری ریاخ سالهای دهند،ی م نشان یپژوهش شواهد اینکه به توجه با و باشد

 به توجه با و گذاردی م جای بر آنها یلیتحص شرفتیپ و یاجتماع رشد بر یمنف اثرات امر نیا و( 6972 آبادی، کمال جوکار و مهری نظری،

 توجه و یبررس به که دیآی م بشمار مدارس در حادی مشکل کی رفتار نیا آن، ناظران یحت و انیقربان روی بر قلدری رفتارهای یمنف راتیتأث

 سهیقاماین پژوهش با هدف . رسدی م نظر به ضروری و الزم قلدری رفتار بر مؤثر عوامل یبررس ادشده،ی مطالب به توجه با. دارد ازین شترییب

 ی انجام گرفته است.عاد و قلدر کودکان در اضطراب و یافسردگ استرس،

 

 روش
در این پژوهش متغیرهای استرس، اضطراب و  .باشد می( رویدادی پس) ای مقایسه -علی نوع از پژوهش این ماهیت و هدف به توجه با

تهران  4منطقه  ابتدایی دوره پسر آموزان دانش شامل تحقیق این  یآمار جامعه افسردگی در دانش آموزان قلدر و عادی مقایسه شده است.

 مشغول به تحصیل بودند. نمونه گیری این پژوهش در دو مرحله انجام شد: 6971-79در سال تحصیلی  که بود

کالس به صورت تصادفی ساده انتخاب و مقیاس قلدری  2تهران و از هر مدرسه  4مدرسه ابتدایی از منطقه  4مرحله شناسایی: ابتدا  -6

 نفر 05ند گرفتیی باال نمره قلدری در که یآموزان دانش انیم از مرحله نیا درمرحله انتخاب آزمودنیها:  -2نفر(  605را تکمیل کردند)مجموعاً 

 یآمار یشاخصها از ها داده لیتحل و هیتجز یبرا انتخاب شدند. ساده یتصادف صورته بنفر  655دانش آموز عادی در مجموع  05ین و همچن

 زا پژوهش یها داده یآور جمع یبرا .شد استفادهتحلیل واریانس چند متغیره برای مقایسه میانگین گروهها  و استاندارد انحراف ن،یانگیم

 :شد استفاده ریزی ابزارها

 استفاده( 6771) الویوس قربانی/ قلدری پرسشنامه از آموزان دانش قلدری ارزیابی جهت :وسیاولو شدن یقربان/يقلدر پرسشنامه-1

 پنج از یکی باید آموزان دانش .باشد می لیکرت بندی درجه مقیاس براساس که است سوالی 97 شخصی گزارش پرسشنامه یک که گردید،

 این "ههفت در بار چند یا هفته در بار یک تقریباً ، ماه در بار سه.»  یا دو بار، دو یا یک هرگز، ":نمایند انتخاب را سوال هر به شده ارائه پاسخ

 کالاش:  ب و( جنسی و قومی مستقیم، غیر کالمی، فیزیکی،) قلدری مختلف اشکال با مواجهه :الف جمله، از مختلفی های آیتم پرسشنامه

 وقوع مکان قلدری، نوع و میزان بر عالوه و کند می گیری اندازه را گذشته ماه 9 یا 2 طول در دیگر، آموزان دانش بر کردن قلدری مختلف

 رونید ثبات پایایی ضرایب. کند می ارزیابی را معلم مداخله میزان و خانواده، و معلم به قلدری گزارش میزان گوید، می زور که کسی قلدری،

 این  سواالت همگرای اعتبار ضرایب. است آمده دست به  75/5تا  85/5 دامنه در هزار 0 از بیش وسیع معرف نمونه یک در پرسشنامه این

 (.6972چالمه، به دست آمده است) 15/5تا  45/5 دامنه در متوسط همساالن معتبر بندی درجه با نیز پرسشنامه
 

 شده ساخته (6770) لویندا توسط استرس و اضطراب افسردگی، مقیاس: ((DASS-21استرس و اضطراب ،یافسردگ اسيقم-2

و  64، 62، 66، 8، 1، 6( پاسخ می هد. آیتم های 9( تا خیلی زیاد)5)هرگز صورت به هرآیتم به هرآزمودنی و دارد ماده 26 مقیاس این .است

آلفای  ضریبافسردگی را می سنجند.  26و  69، 61، 69، 65، 0، 9اضطراب و آیتم های  25و  67، 60، 7، 9، 4، 2استرس، آیتم های  68

 وپایایی روایی میزان نیز پژوهشها سایر در مچنینهبدست آمده است.  86/5و استرس  99/5، اضطراب 86/5کرونباخ برای مقیاس افسردگی 

 (.6988 وابوالقاسمی، نریمانی) است گرفته قرار موردتایید مقیاس این
 

 یافته ها
 افسردگی میانگین نمره، 11/8، 61/62و عادی به ترتیب  استرس در دانش آموزان قلدر میانگین نمره نشان می دهد 6ول جد نتایج

 می باشد. 12/0، 48/7اضطراب  نمرهمیانگین و  01/7، 94/66

 استرس، افسردگی و اضطراب در دانش آموزان قلدر و عادي اريمع انحراف و نيانگيم .1جدول 

 گروه عادی                گروه قلدر                                      غیر                            مت
                                               M          SD                                M         SD 

 17/9         11/8                            64/4         61/62                                  استرس

 85/9        01/7                              77/9         94/66                              افسردگی

 59/2         12/0                             71/4          48/7                                اضطراب
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 ارائه شده است. 2که نتایج آن در جدول  شد استفاده نیلو آزمون از ها انسیوار یهمگن فرض شیپ یبررس برای

 است. بنابراین همگنی واریانس متغیرها برقرار می باشد. 50/5از  تربزرگآماره لوین  در هر تمامی متغیرها  2بر اساس نتایج جدول 

 خالصه آزمون لوین جهت بررسی همگنی واریانس متغيرها. 2جدول

 سطح معناداري 2درجه آزادي  1درجه آزادي  F آزمون

 استرس

 افسردگی

 اضطراب

765/5 

827/5 

187/5 

6 

6 

6 

78 

78 

78 

949/5 

965/5 

296/5 

 

بالمانع می  را هریمتغ چند انسیوار لیتحل از استفاده تیقابل ها آزمون همه معناداری سطوح که دهد یم نشان 9 شماره جدول جینتا

 به توجه با. دارد وجود معناداری تفاوت وابسته رهاییمتغ از یکی نظر از حداقل مطالعه مورد های گروه در که دهد یم نشان جینتا نیا داند.

 دانش روهگ دو اضطراب و افسردگی ،استرس نیب تفاوت وجود بر یمبن پژوهش سؤال پاسخ وابسته، رهاییمتغ بر گروه ریمتغ اثر بودن معنادار

 .دارد وجود داری یمعن تفاوت گروه دو نیب که گرفت جهینت توان یم پس. است مثبت عادی، وقلدر  آموزان

 هريمتغ چند انسیوار ليتحل معناداري آزمون جینتا .3جدول 

           P                خطا    درجه آزادی             فرضیه درجه آزادی        F              مقدار                   نام آزمون                            

    555/5                             71                          9                914/001        741/5                          اثر پیالیی           مدل

 555/5                             71                            9               914/001         504/5                                المبدای ویلکز     

 555/5                             71                           9               914/001          977/69                            اثر هتلینگ          

 555/5                              71                            9               914/001         977/69                         بزرگترین ریشه وری

    555/5                             71                                      9                 571/69          948/5            اثر پیالیی       گروه

 555/5                             71                                      9                571/69          102/5المبدای ویلکز                    

 555/5                             71                                      9                571/69            094/5                  اثر هتلینگ    

 555/5                              71                                      9                571/69           094/5بزرگترین ریشه وری          

 

 به. دارد وجود داری یمعن تفاوتاسترس، افسردگی و اضطراب  ریمتغ سه هر در گروه دو نیب که دهد یم نشان 4 شماره جدول جینتا

 .است عادی آموزان دانش از بیشتر قلدر آموزان دانش در استرس، افسردگی و اضطراب  که است یمعن نیا

 استرس، افسردگی و اضطراب رهاييمتغ روي بر هريمتغ چند انسیوار ليتحل آزمون جینتا.4جدول

 سطح معناداری                     F  میانگین مجذورات                   درجه آزادی         متغیر                 مجموع مجذورات       

 555/5                     80/67                  205/951                             6                        205/951                  استرس

 555/5                      97/9                   865/668                             6                         865/668              افسردگی

 555/5                      95/20                   475/992                            6                           475/992             اضطراب
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 نتيجه گيريبحث و 
 وقلدر  آموزان دانش بین که داد نشان  نتایج .بودی عاد و قلدر کودکان در اضطراب و یافسردگ استرس، سهیمقا پژوهش، این هدف

( بین قلدری و رابطه وجود دارد و دانش آموزان 2565بنابر یافته های سویرر و همکاران). دارد وجود داری معنی تفاوت استرس در متغیر عادی

( نیز نشان داد والدین 6974، نقل از کاظمی، بیرامی و موحدی، 6779نتایج تحقیقات ریگبی)قلدر سطح باالیی از استرس را تجربه می کنند. 

دانش آموزان قلدر نسبت به دانش آموزان عادی دارای استرس و تنیدگی روانی بیشتری هستند. معموالً والدینی که تنیدگی روانی و استرس 

اس درماندگی کرده و دچار احساس خشم و افسردگی می شوند و همین حاالت به بیشتری دارند در تربیت،کنترل و مدیریت فرزندانشان احس

 معنی تتفاو افسردگی در متغیر عادی وقلدر  آموزان دانش بین همچنین مطابق یافته های پژوهشطور مستقیم در فرزندشان تاثیر می گذارد. 

 فقدان بابین قلدری همسو است. ( 2557) همکاران و 2دوکز و( 2565) همکاران و 6وانگ  های یافته با یافته پژوهش این دارد، وجود داری

 هک کنند می حس بیشتر را اجتماعی تأیید به نیاز و ندارند مناسبی جایگاه خود همکالسان بین در قلدرها دارد، وجود رابطه روانی سالمت

 را یشتریب افسردگی دلیل این به باشند، نداشته خوبی حس خود به نسبت و دیده آسیب پندارة خود پایینتر، نفس به اعتماد شود، می باعث

 سبک و دیشد های هیتنب که گفت توانی م افتهی این  نییتب در (. 2565 ،9سادرلند و گمپل)کنند می تجربه عادی آموزان دانش به نسبت

 ن،یوالد رد قلدری سابقه ،یبدن هیتنب قلدر کودکان خانواده در معموالً. شود کودکان یافسردگ به منجر است ممکن رانهیگ سخت فرزندپروری

 کودکان یردگافس به منجر تنها نه ییرفتارها نیچن نیبنابرا است؛ عیشا نشده مهار های تیعصبان و پرخاشگری الکل، مصرف ،ییزناشو مشکالت

 خواهران ای نیوالد ییخانوادها نیچن در رندیبگ شیپ را قلدری رفتار یافسردگ احساس با مقابله برای آنها از یبرخ است ممکن بلکه شودی م

 لحاظ از عادی و قلدر آموزان دانش بین که داد نشان  نتایجهمچنین  .هستند کودکان برای ییالگو خود یاجتماع ضد رفتار با بزرگتر برادران و

 0ینگ و( 2566)4کلینبرگ و ستانسفلد، هد،روتون های یافته با پژوهش یافته این از آمده دست به نتایج .دارد وجود داری معنی تفاوت اضطراب

 یرونیب کنترل منبع و پایین نفس به اعتماد که دانش آموزانی گفت، توان می پژوهش یافته این تبیین در. دارد همخوانی( 2551) همکاران و

 دارای اجتماعی های تعامل نامطلوب چرخة در گرفتن قرار دلیل به قلدر آموزان دانش کنند، می تجربه را اضطراب از باالتری سطوح دارند،

 الویس، )دهند می نشان را بیشتری اضطرابی الگوهای خود به نسبت کفایتی بی و حقارت احساس داشتن دلیل به و پایین نفس به اعتماد

 (.2554 ،1فی و ساندرز از نقل به ؛ 6798

 وجود متغیرها کنترل و دستکاری امکان ،(ای مقایسه -علی)پژوهش نوع به باتوجه. بود مواجه هایی محدودیت با پژوهش این اجرای

 مشکالت همچنین .نداشت وجود متغیرها بین شده مشاهده روابط علی تبیین امکان بنابراین اند؛ گذاشته را خود تاثیر قبالً متغیرها و نداشته

 نامهپرسش در شخصی های گزارش زیرا شود، داشته دور نظر از نباید نیز پاسخدهی در سوگیری امکان و( پرسشنامه) ابزار به مربوط احتمالی

 این دلیل به لذا .بگذارد تأثیر نتایج تعمیم بر است ممکن لذا هستند، تحریف مستعد دهی پاسخ در تعصب و ناخودآگاه های دفاع دلیل به ها

 می پیشنهاد حاضر پژوهش های یافته اساس بر .گیرد صورت احتیاط با پژوهش این از آمده دست به نتایج تعمیم است الزم ها؛ محدودیت

 جزواتی در کودکان این با برخورد و آموزش روشهای و شوند داده آموزش کودکان قلدری مشکالت خصوص در مدارس مربیان و معلمان شود

 آموزان دانش برای و گرفته صورت مدارس در مستمر صورت به قلدری پایش شود؛ می پیشنهاد. همچنین گیرد قرار اختیارشان در آموزشی

 گردد. ارائه درمانی و آموزشی مداخالت قلدر

 

 قدردانی و تشکر 
 و نمودند فراهم را پژوهش این انجام امکان که مدارسی و ( تهران4)منطقه  پرورش و آموزش اداره محترممدیریت  از وسیله بدین

 .گردد می  قدردانی و تشکر نمودند، یاری را ما پژوهش این اجرای در که آموزانی دانش ازکلیه همچنین

 

 

 

 
 

                                                           
1-Wang 
2 -Dukes 
3-Gumpel & Sutherland 
4 -Rothon,Head, Klineberg & Stansfeld 
5-Yang 
6-Sanders & Phye 
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