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 چکیده
مقایسه عوامل آموزشگاهی )جو روانی مدرسه،  هدف پژوهش حاضر  

دختر    احساس تعلق  به مدرسه و اضطراب مدرسه( در دانش آموزان

  قلدری، قربانی و عادی شهر ایالم است.  دبیرستانی دارای رفتارهای 
ای می باشد. جامعه آماری پژوهش  مقایسه –روش پژوهش، علی  

در سال   ایالم  آموزان دختر دبیرستانی شهر  دانش  کلیه  شامل 

است که طبق آمار آموزش و پرورش استان حدوداً    98-99تحصیلی  

روش    با توجه به ماهیت پژوهش و با استناد بهنفر می باشد.    4521
آماری با نام گذاری معلمان  گیری تحقیقات قبلی، نمونه  و  نمونه 

همچنین با استفاده از ابزار قلدری و به روش نمونه گیری تصادفی  

نهایتاٌ پس از سرند کردن،  که  چند مرحله ای خوشه ای انتخاب شد؛  

آموزانی که هم توسط معلم و هم به واسطه پرسشنامه الویوس    دانش
و قربانی مشخص شده بودند، نمونه نهایی را تشكیل   به عنوان قلدر

آموز    نفر هم دانش  100آموز قلدر و    نفر دانش  100دادند، که شامل  

آموز    نفر( هم دانش  100)  قربانی بودند. همزمان به همین تعداد

  روانی  وبرای جمع آوری داده ها از مقیاس ج انتخاب شدند.عادی،  
مدرسه،  مقیاس  ،  مدرسه به  و  تعلق  مدرسه  اضطراب  مقیاس 

به کار برده شده  اولویوس    قربانی/زورگو  نظرشده  تجدید  مهپرسشنا

 
Abstract 

This research aims to compare Academic Factors 

(school’s psychological atmosphere, attachment 

and anxiety) among Ilam female high school 

students having bullying, victimization and 

normal behaviors. The research method is 

casual-comparative and its statistical population 

includes all Ilam female high school students in 

2019-2020 which upon provincial educational 

statistics were 4521 people. Based on nature and 

previous studies’ sampling method, statistical 

sample was selected through teachers’ list and 

bullying tool, by categorical multi-step random 

sampling, that after rounding, finally those 

determined by teacher and Olweus questionnaire 

as bully and victim comprise final sample as 100 

bullies and 100 victims. The same student 

numbers (100 ones) was selected simultaneously 

as normal. For data collection, scales as school’s 

psychological atmosphere, belonging sense, 

anxiety and Olweus revised bullying/  

victimization questionnaire were applied. For 

data analysis, multi-variable variance analysis 

was used. The findings indicate victims feel 

psychological climate more negative than bully 
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ها از تحلیل واریانس چندمتغیری  است. جهت تجزیه و تحلیل داده

استفاده گردید. یافته های پژوهش نشان داد دانش آموزان قربانی به  

نفی تر احساس می  نسبت دانش آموزان قلدر جو روانی مدرسه را م

آموزان قلدر و   کنند و اضطراب مدرسه بیشتری به نسبت دانش 
کنند، همچنین دانش آموزان قربانی احساس   عادی احساس می 

 تعلق کمتری نسبت به مدرسه دارند.

مدرسه،   :های کلیدیواژه به  تعلق  احساس  روانی،  جو 

 اضطراب مدرسه، دانش آموزان قلدر، قربانی
 

and anxious than bully and normal students. 

Furthermore, victims have less belonging sense. 

Keywords: psychological atmosphere; 
school’s belonging sense, academic anxiety, 
bullying students, victim 
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 مقدمه
پدیده   رهآموز رفتارهای منفی را مكرراً دربا  آموزان به یكدیگر است که در آن، یک دانشدانشهای رفتاری، زورگویی    یكی از 

غیرک می کند.  تكرار  دانش آموز چندین یا یک وسیعی از رفتارهای  نظیر خیره نگاه کردن، الرفتارهای منفی شامل تنوع  می 

و اذیتهای رابطه به دیگران، مسخره کردن، آزار  لقب دادن  تا حمله  کشیدن مو،  لیمبر )باشد   های فیزیكی می ای  ،  الویس و 
كی از مشكالت عمده ای است که افراد در ی  قلدری(.  1397  ،رم زاده، سلیمانی و محمیالسالا به نقل از سلیمانی، شیخ  ؛2010

با آن روبرو می شوند همدرس لینق چوق  در ارتباطاتشان  قلدری نوعی از رفتار پرخاشگرانه و (.  2011  ،1)چنگ، چن، چی هو و 

به طور عمدی و به گونه ای مكرر ی که در آن شخص شامل عدم توازن قدرت است به دیگران حمله می کنند،  ا گروهی از افراد 
، 2سایرین را کتک می زنند و نسبت به شخصی که از آن ها نسبتاً ضعیف تر است پرخاشگری می کنند )اسچمان، کریچ و رسو

پورطالب و میرنسب، 2014 میان   باشند؛ در این  یقربان-قلدر ، قربانی،افراد در فرایند قلدری می توانند قلدر  (1395، به نقل از 

 (.  2017، 3نیز ناظر قلدری هستند )سویرر، ونگ، مگ، سیبكر و فریریچزعده ای  
(  2009)می بوده است. همچنین کارتال  الگزارش کرده است که بیشترین نوع زورگویی، زورگویی ک(  2016ک )ای آتی  در مطالعه

است. پس از آن    (درصد بوده9/20)  دادن فحش کردن،  مسخره دادن،  لقب زورگویی وهنیز نشان داده است که معمولترین شی

لگدزدن   درصد از دختران گزارش   3/48درصد از پسران و   67طورکلّی،   قرار داشتند. به  (درصد  1/19)کتک زدن، هل دادن و 

درصد از دختران گزارش   4/40درصد از پسران و    57اند. از نظر زورگویی فیزیكی نیز    می قرارگرفتهالکردند که مورد زورگویی ک
لگدخوردن)ه مورد زورگویی فیزیكی  کردند ک ایران در مطالعه  قرارگرفته (کتک خوردن، هل داده شدن و  برزگر   اند. در  ای 

باال(  1392)بفرویی و خضری   بهنشان دادند که  لقب دادن    ترین میزان وقوع زورگویی در پسران،  برای    (،درصد  43)ترتیب 

ضرب و شتم    (درصد 36)، فحش  (درصد42تمسخر   در زمی .باشد  می (ددرص 34)و   گزارش  از  مملو  زورگویی،  نهپژوهش 
هستند و در مقایسه    آموزان درگیر در زورگویی است. مخصوصاً، زورگوها خشمگینتر دانش منفی  رفتار و روانشناختی  پیامدهای

مشك نیستند، دارای  قربانیها دارای  البا آنهایی که درگیر زورگویی  بیشتری هستند و  رشد و سلوک  اضطراب ت  و  افسردگی 

  شدن مشكل دارند و زورگویان سازگاری کمتری دارند ت دوستیابی داشته و در اجتماعیالت شناختی و مشكالهستند و مشك

کند و بر عملكرد شناختی،  ت قابل توجهی ایجاد میالآموزان مشك زورگویی برای بسیاری از دانش(.  2010)ریگبی و تامپسون، 

 
1 - Cheng, Chen., Chi Ho.,& Ling Chevg 
2 - Schumann, Craig & Rosu 
3 - Swearer, Wang, Maag., Siebecker, Freerichs 
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عملكرد شغلی و زناشویی آنها تأثیر میاجتماعی، هیجانی، خانواد بزرگسالی، بر  شناسی و   گذارد. سبب  گی آنان و سپس در 

رسد شناخت بهتر زورگویی، به شناخت بهتر بسیاری از  طور کامل مشخص نشده است و به نظر می  ل هنوز بهالدرمان این اخت

سایر اختااللت رفتاری کمک میكند؛ چرا که این افراد ل سلوک، اختالل نافرمانی مقابلهای و  اللهای همبود، همچون اختالاخت

 ت روانپزشكی هستند.الالدر معرض خطر سوءمصرف مواد، رفتارهای ضداجتماعی و سایر اخت
به دنبال   به عبارتی قلدری به شكل رفتار ماهرانه جهت رسیدن به هدف، می تواند اثرات زیانباری برای هر کدام از این افراد 

اثرات قلدری می تواند کوتاه مدت و حتی بلند مدت باشد. از اثرات   (.2011،  4ف، قوسنس، ورمند، آلوا و میلمداشته باشد )الو

به کاهش سطوح عزت نفس، افسردگی هی و )اضطراب، تمایل به خودکشی، آسیب رساندن به خود   ،کوتاه مدت آن می توان 
به صورت های مختلف رخ می نماید؛ از جمله  االخص در افراد قربانی اشاره کرد. اثرات  (، ب2010ملدرم،  بلند مدت قلدری هم 

برونی  و   آموزان، معموالً مشكالت درونی سازی  ابد. بیشتر این دانشی این که، قلدری با مشكالت سازگاری در مدرسه ارتباط می

به صورت اختالالت رفتاری و هیجانی از خود بروز می دهند و به همین دلیل هم گاهی ا پرورش  سازی را  ز خدمات آموزش و 

بررسی    با توجه به اثرات زیانبار قلدری بر دانش  .(2012فارمر و همكاران،  )ویژه استفاده می کنند   آموزان و محیط اجتماعی، 
اکتشافی علل و عوامل زمینه ساز آن می تواند حائز اهمیت باشد. زیرا عوامل مختلف فردی و اجتماعی نظیر سن، جنس، سطح 

(.  2011)چنگ و همكاران،   دین، مهاجرت، و تغییر مدرسه می توانند زمینه ساز و پیش بینی کننده قلدری باشندتحصیالت وال

باشند. از  داشته  با رفتارهای قلدری ارتباط  نیز می توانند  برخی از ویژگی های شخصیتی و روانشناختی  بر این موارد،  افزون 
با قلدری دانشسد، میجمله این ویژگی های روانشناختی که به نظر می ر باشد،   تواند  آموزان و قربانی شدن آنان در ارتباط 

توانایی دفاع فرد از حقوق شخصی خود بدون    احساس تعلق به مدرسه، جو روانی مدرسه و اضطراب مدرسه است. عالوه بر اینها

نیاز   پرخاشگرانه  و  حالت تهاجمی  نشان دادن  بدون  همینطور  دودلی و  تردید و  داردمهارت  به داشتن  وجود  اسپید،  )  ابراز 

-ورزی دانش تواند میزان جرأت که آموزش ابراز وجود می( دریافتند 2017) آوشار و آلكایا    (.2018،  گولداستین و گولدفرید
 .موزان قربانی قلدری را افزایش دهد و منجر به کاهش میزان قربانی شدن آنها شودآ

بیشترین زمان خود را در مدرسه طی می کنند، بنـابراین نقـش مدرسه در سالمت روان و بعد از محیط خانواده، دانش آموزان 

عاطفی بسـیار پـر رنـگ مـی باشـد هرچند مدرسه در وهله  (.  1999،  5)زیدنر جلوگیری و یا حتی ایجاد مشكالت هیجانی و 
و اثرگذاری های چندگانه ای دارند و جو  اول به عنوان کانون فعالیت های آموزشی محسوب می شود، لیكن مدارس کارکردها

نیز به دانش آموزان و معلمان ارائه  مدرسه و کالس کارکردهای هیجانی، اجتمـاعی، ارزشی و نظام های رفتاری خاص خود را 

خـاص  در مفهوم کلی تر، هـر نـوع مدرسـه دارای یـک کـارکرد    .(1381حسین چاری و خیر، )می نماید و بر آنها اثر می گذارد 

مجموعه ای از خصوصیات درونی مدرسه است که موجب تمایز مدرسه ای از مدرسه ی دیگـر مـی شود؛    6اسـت، جـو مدرسه
انسانی و کیفیت روابط و مناسبات حاکم بر مدارس می تواند پدید آورنـده جـوی مناسب یا نامناسب باشد.   -محیط اجتماعی

نگرش های و  جو مدرسه در احساسات  معلمان و در واقع  دانش آموزان،  توسط  دارد و  یـک مدرسـه وجـود  مـورد  ی که در 

که دانش بیانگر احساسی است  و  نشان داده  آموزان از تجربیات روزانه ی خود در مدرسه به  کارمندان بیان می شود، خود را 
و همچنین بـر احسـاس، نگـرش و  دانش آموزان را متاثر سازد دست می آورند. این احساس می تواند میزان یادگیری و انگیزه

گفتنی است که بخش اعظمی از تجارب دانش آموزان در بستر جو  .رفتـار دانـش آمـوزان، معلمـان و کارمندان تاثیر گذار باشد

حاکم بر محیط آموزشی و بـدون آگاهی معلمان و دانش آموزان حاصل می شود. بسیاری از صاحب نظران بر این عقیده اند که  
یادگیری های دانش آموزان برنا مـه درسـی بخش کوچكی از آن چیزی است که مدارس آموزش می دهند. بخش اعظمی از 

 
4 - Olthof, Goossens.,Vermand, Aleva, & Meulem.M. 
5 - Zeidner 
6 - school climate 
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دانش آموزان حاصل ارتباط و تعامل پویای آنان با مجموعه ی روابط و مناسبات، قوانین و مقررات و جو حاکم بـر مدرسـه است. 

رفتار قلدری و قربانی احساس متفاوتی از جو در صورتی که محیط مدرسه بتواند نیازهای  روانی حاکم بر مدرسه دارند.   دارای 

نیازها عبارتند از ثبات، افزایش  تعلق به مدرسه می شود. این  یا احساس  باعث ایجاد تعلق خاطر  نوجوان را ارضا کند  اصلی 

روا، )  یرفته شدن در جمع دوستانموقعیت های استقالل فردی، فرصت هایی برای رقابت، مواظبت و حمایت از دانش آموز و پذ
پاترسون و  عبارتند از  (.  2007،  7استوارت  به مدرسه  پیوند با مدرسه،   :واژه های معادل احساس تعلق  به مدرسه،  دلبستگی 

مشارکت در مدرسه، جامعه مدرسه ای. در رویكرد زیست بوم شناسانه یا مبتنی بر بعد اجتماعی احساس تعلق به صورت عمومی  

ست از توصیف کیفیت ارتباطات در سطح جامعه و به صورت اختصاصی احساس تعلق به مدرسه به عنوان دیدگاه افراد عبارت ا
پیوند آنها با محیط مدرسه می شود تعریف می گردد (.  2002و همكاران،   به نقل از مک نلی،  2000 لیبی،) که باعث افزایش 

مدرسه است که احساس تعلق به مدرسه را به عنوان یک حالت روانشناسی  به    رویكرد دیگر، رویكرد روانشناسی به احساس تعلق

.  آموزان مورد مراقبت و حمایت از طرف مدرسه هستند  آموزان احساس کنند خود و دیگر دانش کند که در آن دانشعنوان می

 این احساس تعلق داشتن می تواند شادابی و نشاط در مدرسه را ایجاد کند.  
، 9حین، ساتر، وان ویدفلت، ویرمیرن، وستنبرگ) گرددآموزان محسوب می یكی از مشكالت عمده دانشیز ن   8هاضطراب مدرس

روانی که  دانش  .(2011 مدرسه تجربه می  احساس تنش و فشار  حضور در  کنند از عالیم شایع در اضطراب آموزان هنگام 

یا این که شامل افكار و رفتار پریشانی است که    برنستین،)  شود  به هنگام تداعی حضور در مدرسه، دیده میمدرسه هستند؛ 
نشانه(.  1988 یكی از  از مدرسه رفتن  مدرسه محسوب میمعموالً امتناع  چشمهای اضطراب  اضطراب   شود. از  انداز تحولی، 

( یا شرایطی است که به آن دلبسته ایجاد شده است  هیرش فیلدبكر،  مدرسه ناشی از اضطراب جدایی از والدین، خانه، خانواده 

(. دانش آموزان دارای رفتار قلدری و قربانی احساس متفاوتی از اضطراب 2010، کواد ورمان و مک  الکپ  ماسک، حنین، بلكلی،

مدرسه دارند. بنابراین با توجه به مطالب گفته شده سوال اصلی پژوهش عبارت است از اینكه: آیا بین عوامل آموزشگاهی )جو  
مدرسه( دانشروانی مدرسه، احساس   عادی دبیرستانی  تعلق  به مدرسه و اضطراب  رفتارهای قلدری، قربانی و  آموزان دارای 

 تفاوت معناداری وجود دارد؟ 

 

 روش تحقیق

جامعه آماری پژوهش شامل  علی مقایسه ای است. های غیرآزمایشی از نوع   جزء پژوهش پژوهشبا توجه به هدف و ماهیت این  

در سال تحصیلی کلیه دانش آموزان دختر د پرورش استان حدوداً   98-99بیرستانی شهر ایالم  است که طبق آمار آموزش و 
گروه دانش آموزان دارای رفتارهای قلدری، قربانی و  3نفر از دانش آموزان است که در  300نفر می باشد. حجم نمونه   4521

ت پژوهش و با استناد به روش نمونه گیری تحقیقات قبلی،  با توجه به ماهی  عادی مورد مطالعه قرار گرفته اند. به این صورت که

با نام گذاری معلمان  نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای خوشه  و نمونه آماری  به روش  همچنین با استفاده از ابزار قلدری و 
مدرسه    4ب شدند، سپس ناحیه انتخایک  ،  ایالمآموزش و پرورش  دوگانه  ای انتخاب شد؛ به این طریق که ابتدا، از میان نواحی 

. در ادامه شاخص های رفتار قلدری و قربانی که به صورت چک لیست تهیه شده بود، در گردیدندبه عنوان نمونه اولیه انتخاب 

بر اساس آن شاخص ها، دانش آموزان قلدر و قربانی را معرفی نمایند. قبل از   اختیار معلمان و معاونان مدارس قرار گرفت؛ تا 

ک هفته براساس لیستی که معلمان  ی  ها توضیحات الزم در خصوص شاخص های انتخابی به معلمان داده شد. بعد ازانتخاب آن  
(،  نفر قربانی   116نفر قلدر و   102شامل،   نفر  218آموزان انتخاب شده )  آموزان قلدر و قربانی تهیه کرده بودند، دانش از دانش

 
7 - Rowe , Stewart , & Patterson 
8 - school anxiety 
9 - Heyne,Sauter,Van Widenfelt, Vermeiren & Westenberg 
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به دانشقربانی الویوس را تكمیل  -پرسشنامه قلدر توضیحات الزم  پژوهش، پس از دادن  آموزان در   نمودند. در زمان اجرای 

خصوص هدف پژوهش، اهمیت موضوع و اهمیت پاسخ آن ها و دادن اطمینان به آنان مبنی بر محرمانه بودن اطالعات اخذ شده  

بخوانند و  گزینه ای را که در مورد آن ها صدق می از سوی آنان، از آزمودنی ها خواسته شد که با دقت ماده های آزمون ها را 

پرسشنامه الویوس به عنوان   کند، انتخاب نمایند. نهایتاٌ پس از سرند کردن، دانش آموزانی که هم توسط معلم و هم به واسطه 
آموز  نفر هم دانش  100آموز قلدر و  نفر دانش  100قلدر و قربانی مشخص شده بودند، نمونه نهایی را تشكیل دادند، که شامل 

به عنوان گروه گواه انتخاب شدند. الزم به ذکر است که  آموز عادی،  نفر( هم دانش  100) قربانی بودند. همزمان به همین تعداد

 افراد سه گروه بر اساس سن و پایه تحصیلی همتاسازی شده بودند.

اولویوس، مقیاس ابعاد احساس تعلق به مدرسه،    قربانی/زورگو  نظرشده  جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه های، مقیاس تجدید

 ( استفاده شده است.SCI) شاخص جو مدرسهمقیاس اضطراب های آموزشگاهی فیلیپس و 

  

 (:OB/VQ-Rاولویوس )  قربانی/زورگو  نظرشده  تجدید   مهپرسشنا

  18  آن دهتجدیدنظر و کوتاه ش  پرسشنامه  اما بود؛  رتبه ای 5 مقیاس  یک و ماده 40  دارای  (1994) اولویوس  ه اولیهپرسشنام 
کند که آیا آنها    آموزان سئوال می  زورگو/قربانی اولویوس از دانش پرسشنامه. است  درجه ای 3 مقیاس یک  دارای  و  دارد ماده

ان به  آموز  ش. داناند اند، یا توسط دیگران مورد زورگویی واقع شده  دیگران را مورد زورگویی قرار داده ه«در چند ماه گذشت»

یا احساس آنها در طی  السؤا به بهترین وجه طرز تفكر  بیان می  3یا   2ت که  پاسخ می  ماه گذشته تاکنون را  دهند.    کند، 

ای رضاپور، سوری و خداکریم  هباشد. در مطالع  یابی زورگویی در جهان می  ترین زمینه  پراستفاده و  مهمترین  اولویوس  مهپرسشنا
 مدارس در  الویوس زورگویی مهشدن پرسشنا قربانی و زورگویی ارتكاب  مقیاسهای فارسی خهروانسنجی نسمنظور    به(  1392)

برخوردار است. در ایران در مطالعه  از  پرسشنامه مذکور  دادند نشان  راهنمایی   ای چالمهخصوصیات اعتبارسنجی قابل قبولی 

  کل  رهبخشی بین ابعاد مقیاس زورگویی ایلینویز با نم  ضایتنشان داد روایی همگرای این مقیاس حاکی از همبستگی ر(  1392)
با پرسشنا  مقیاس،  همزمان روایی تعیین  برای.  دارد  وجود  مقیاس این   به کار مه پرخاشگریهمبستگی ابعاد مقیاس زورگویی 

بازآزمایی برای کل مقیاس و ابعاد آن بین   همبستگی مطلوبی بود. ضرایب آلفای کرونباخ، دونیمه  از حاکی که  رفت سازی و 

نیز پایایی این پرسشنامه را به  (  1397، به نقل از شیخ االسالمی و همكاران،  1391)زاده   نوسان داشت. سروش  90/0تا    62/0
  .دست آورد  به  82/0اخ برابر بازآزمون با استفاده از ضریب آلفای کرونب-روش آزمون

 

احساس تعلق به مدرسه    مقیاس ابعاد 

گویه، احساس رعایت    9گویه، حمایت معلم با    4بعد؛ احساس تعلق به همساالن با   6گویه و در قالب   27این مقیاس مشتمل بر  

گویه،    3گویه، مشارکت علمی با    3با  گویه، ارتباط فرد در مدرسه    4گویه، مشارکت در اجتماع با    4احترام و عدالت در مدرسه با  

کامالً موافقم( تهیه شده است. نمره آزمودنیها دارای دامنهای   4  3  2  1گزینه ای با نمرات کامالً مخالفم    4در قالب طیف لیكرت )

به صوت جمالت مثبت در مقیاس لیكرت )از کام  2004است. این پرسشنامه در سال    108تا   27از   الً توسط بری، بتی و وات 
نیز توسط بتی و بری مورد تجدید نظر قرار گرفته    2005موافقم تا کامالً مخالفم( طراحی شده است. پرسشنامه مذکور در سال 

درصد و برای مؤلفه های احساس تعلق به    75است که ضریب پایایی پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه 

درصد، مشارکت کردن در جامعه    75د، احساس رعایت احترام و عدالت در مدرسه  درص  89درصد، حمایت معلم   73همساالن 
(. در ایران  2005درصد گزارش شده است )بری، بتی و وات،    78درصد و مشارکت علمی   69درصد، ارتباط فرد با مدرسه   84
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ر از دانش آموزان دبیرستانی دختر نف  350( به بررسی روایی و پایایی این پرسشنامه بر روی 1392نیز مكیان و کالنتر کوشه )

(  دانش آموز دختر( پرداختند.    150دانش آموز پسر و   200و پسر شهر تهران 
 

 مقیاس اضطراب های آموزشگاهی

  74دارای   .( با هدف کمی سازی اضطراب مدرسه دانش آموزان طراحی شد1978پرسشنامه اضطراب مدرسه توسط فیلیپس )
زمینه ترس از ابراز وجود، اضطراب امتحان، فقدان اعتماد به نفس   4ی، خیر ارزیابی می گردد و گویه است که در قالب پاسخ بل

( در پژوهی تحت عنوان پایاسازی و  1384و واکنش های فیزیولوزیک را مورد اندازه گیری قرار می دهد. ابوالمعالی و همكاران )

ماده کاهش دادند. که به صورت بله ، خیر و گاهی   52آن را به   اعتباریابی و هنجاریابی مقیاس اضطراب مدرسه تعداد سئواالت

نمره دریافت می شود. ابوالمعالی    1و خیر   2، گاهی اوقات 3اوقات به آنها پاسخ داده می شود. بدین ترتیب به ازای هر سئوال بله  
)  93/0( پایایی آن را  1372) پرسشنامه با استفاده از ضریب   ( اعتبار1386محاسبه نموده اند. در تحقیق میری و اکبری  این 

پژوهش سلطانی فتوت ) 86/0آلفای کرونباخ  روایی و 1377گزارش شده است.. در  نشان داده شد که این ابزار از  ( و اباذری 

برخوردار است  .اعتبار الزم 
 

 (  SCI)  شاخص جو مدرسه
های مختلف   گیری جنبه برای اندازه(  2002) گویه است که توسط هوی و همكاران  28ابزاری مشتمل بر   شاخص جو مدرسه

چهار خرده پیشرفت    مقیاس مدیریت مدرسه، شایستگی حرفه  جو مدرسه ساخته شده است. مقیاس مذکور دارای  ای معلم، 

با انجمن اولیاء است که در آن پاسخ دانش بسیار  )  5تا    (هرگز) 1ای از  درجه 5دهندگان در یک طیف لیكرتی  آموز و ارتباط 
یعنی دانش آموزان جو روانی نامطلوبی را   28قرار می گیرند. نمره   140تا  28نمرات در بازه  دهند.  ت پاسخ میالبه سؤا  (زیاد

پژوهش هوی و همكاران  به معنای احساس جو روانی مطلوب است.   140گزارش کرده اند و   مقدار آلفای کرونباخ  (  2002)در 

،  94/0 آموز و ارتباط با انجمن اولیاء به ترتیب ای معلم، پیشرفت دانشمقیاسهای مدیریت مدرسه، شایستگی حرفه دهبرای خر

 گزارش شده است.  87/0و  92/0،  88/0
بررسی فرضیه برای  پژوهش  پژوهش از آزمون تحلیل واریانس چنددر این  شده  های  متغیری و آزمون تعقیبی توکی استفاده 

 است.
 

 یافته ها

عوامل آموزشگاهی )جو روانی مدرسه، احساس تعلق  بین  متغیری چندنتایج آزمونهای معناداری تحلیل واریانس  1جدول 

 آموزان دارای رفتارهای قلدری، قربانی و عادیبه مدرسه و اضطراب مدرسه( دانش

 سطح معنا داری DFاشتباه  DFفرضیه  F مقدار نام آزمون

 001/0 82 6 31/13 987/0 پیالییآزمون اثر 

 001/0 80 6 65/43 055/0 آزمون المبدای ویلکز

 001/0 78 6 322/107 51/16 آزمون اثر هتلینگ

 001/0 41 3 036/225 466/16 روی ریشه بزرگترین آزمون
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 که است این از حاکی )مانووا(متغیری   چند  واریانس تحلیل از حاصل های یافته شود می مشاهده 1جدول  در که همانطور

در حداقل  قلدر، قربانی و عادی  دانش آموزان بین که گفت توانمی لذا.  باشد می دارمعنی آماری لحاظچندمتغیری از   Fمقدار  

 دارد.  وجود داریمعنی متغیرهای وابسته )جو روانی مدرسه، احساس تعلق  به مدرسه و اضطراب مدرسه( تفاوت از در یكی

عوامل آموزشگاهی )جو روانی مدرسه، احساس تعلق  بین  متغیری تکنتایج آزمونهای معناداری تحلیل واریانس .  2جدول 

 آموزان دارای رفتارهای قلدری، قربانی و عادیبه مدرسه و اضطراب مدرسه( دانش

 سطح معنا داری F میانگین مجذورات df مجموع مجذورات متغیرها

 001/0 43/54 40/5842 2 80/11684 مدرسهاحساس تعلق به 

 001/0 22/94 15/14808 2 31/29616 جو روانی مدرسه

 001/0 59/107 26/13333 2 53/26666 اضطراب مدرسه

 

به هر متغیر را در گروه های دانش آموزان قلدر، قربانی و 2جدول  های مربوط به تحلیل واریانس تک متغیری مربوط  ، داده 

بر اساس این یافته ها نمره دانش آموزان  عادی  احساس تعلق به  گروه در هر سه متغیرهای مورد مطالعه ) 3نشان می دهد. 

ها از آزمون توکی مدرسه  اضطرابو    مدرسه  یجو روان،  مدرسه بین گروه  بررسی تفاوت  برای  دارد.  معناداری وجود  ( تفاوت 
 استفاده شده است.

 یو عاد ی قربان ، آموزان قلدردانشبرای مقایسه متغیرهای پژوهش در سه گروه  کی تو تعقیبی  آزمون نتایج ،3 جدول

 معناداری سطح استاندارد خطای هامیانگین تفاوت گروه ها 

 جو روانی مدرسه

 000/0 57/4 20/28 قربانی قلدر

 001/0 57/4 -53/34 عادی قلدر

 001/0 57/4 73/62 قربانی عادی

احساس تعلق به 

 مدرسه

 001/0 78/3 60/15 قربانی قلدر

 001/0 78/3 -60/23 عادی قلدر

 001/0 78/3 20/39 قربانی عادی

 اضطراب مدرسه

 001/0 06/4 -53/33 قربانی قلدر

 001/0 06/4 93/25 عادی قلدر

 001/0 06/4 -46/59 قربانی عادی

  

ی تفاوت معناداری و عاد  یقربان  ،آموزان قلدردانش، مشاهده می شود بین جو روانی مدرسه در سه گروه  3همانطور که در جدول  

همچنین   می دارند و  مدرسه را مثبت اعالم  دانش آموزان قلدر و قربانی جو روانی  بیشتر از  عادی  دانش آموزان  وجود دارد. 
احساس تعلق  بین    زان قربانی جو روانی مدرسه را مثبت تر احساس می کنند. همچنینآموزان قلدر نسبت به دانش آمودانش

ی تفاوت معناداری وجود دارد. دانش آموزان عادی از دانش آموزان قلدر  و عاد  یقربان ،آموزان قلدردانشدر سه گروه   به مدرسه

نسبت احساس تعلقو قربانی  به دانش آموزان قربانی دارند و همچنین دانش به مدرسه بیشتری  احساس آموزان قلدر نسبت 

آموزان دانشدر سه گروه    اضطراب مدرسههمچنین در جدول مشاهده می شود بین  بیشتری را احساس می کنند.    تعلق به مدرسه
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عاد  یقربان ،قلدر عادی و  اضطراب مدرسه  احساس  ی تفاوت معناداری وجود دارد. دانش آموزان قربانی از دانش آموزان قلدر و 

 بیشتری را احساس می کنند.   آموزان قلدر نسبت به دانش آموزان عادی نیز اضطراب مدرسهبیشتری دارند و همچنین دانش

 

و نتیجه گی  ری بحث 
بین جو روانی مدرسه در سه گروه  نشان داد  ی تفاوت معناداری وجود دارد. و عاد  یقربان ،آموزان قلدردانشیافته های پژوهش 

آموزان قلدر  دانش آموزان عادی بیشتر از دانش آموزان قلدر و قربانی جو روانی مدرسه را مثبت اعالم می دارند و همچنین دانش
قربا آموزان  به دانش  کنند. نسبت  می  مثبت تر احساس  مدرسه را  به مدرسهبین  نی جو روانی  در سه گروه   احساس تعلق 

  احساس تعلقی تفاوت معناداری وجود دارد. دانش آموزان عادی از دانش آموزان قلدر و قربانی  و عاد  یقربان ،آموزان قلدردانش

بیشتری   احساس تعلق به مدرسهانش آموزان قربانی آموزان قلدر نسبت به ددارند و همچنین دانش  به مدرسه بیشتری نسبت

نیز بین   مدرسه  می کنند. در زمینه اضطراب  عاد یقربان  ،آموزان قلدردانشسه گروه  را احساس  معناداری وجود و  ی تفاوت 
آموزان قلدر  اضطراب مدرسه بیشتری دارند و همچنین دانشاحساس داشت. دانش آموزان قربانی از دانش آموزان قلدر و عادی 

 بیشتری را احساس می کنند.  نسبت به دانش آموزان عادی نیز اضطراب مدرسه

با نتایج پژوهش  هارون و همكاران (، ، 1395(، پورطالب و میرنسب )1397)  و همكاران  میالسالاشیخیافته های این پژوهش 
(  1391سروش زاده )( و  1397میرزابیگی و همكاران )،  (1393)  همكاران  حكیم زاده و(،  2011)مریستو و ایزن اشمیت (،  2010)

بیشترین زمان خود را در تبیین این نتایج می توان گفت همسو است.  در مدرسه طی می بعد از محیط خانواده، دانش آموزان 

عاطفی بسـیار پـر رنـگ مـی   کنند، بنـابراین نقـش مدرسه در سالمت روان و جلوگیری و یا حتی ایجاد مشكالت هیجانی و 

لیكن مدارس (.  1999،  10)زیدنر باشـد به عنوان کانون فعالیت های آموزشی محسوب می شود،  هرچند مدرسه در وهله اول 
انه ای دارند و جو مدرسه و کالس کارکردهای هیجانی، اجتمـاعی، ارزشی و نظام های رفتاری کارکردها و اثرگذاری های چندگ

در مفهوم کلی    .(1381حسین چاری و خیر، )خاص خود را نیز به دانش آموزان و معلمان ارائه می نماید و بر آنها اثر می گذارد 

یـک کـارکرد خـاص اسـت، جـو مدرس مجموعه ای از خصوصیات درونی مدرسه است که موجب   هتر، هـر نـوع مدرسـه دارای 
انسانی و کیفیت روابط و مناسبات حاکم بر مدارس می تواند   -تمایز مدرسه ای از مدرسه ی دیگـر مـی شود؛ محیط اجتماعی

ر محیط  گفتنی است که بخش اعظمی از تجارب دانش آموزان در بستر جو حاکم ب  پدید آورنـده جوی مناسب یا نامناسب باشد.

در مورد ویژگیهای قربانیان قلدری باید گفت قربانیان قلدری   .آموزشی و بـدون آگاهی معلمان و دانش آموزان حاصل می شود

نمی ناایمن، بسیار محتاط و دارای خودپندارة پایین می لحاظ اجتماعی معمو باشند و  افرادی  ال توانند از خود دفاع کنند و از 
بسیار نا ایمن  و منفی (2005اسپیواک و همكاران،  )باشند  جتماعی میمنزوی و فاقد مهارتهای ا . بنابراین محیط مدرسه را 

. پس در نتیجه دانش آموزان قربانی به علت   کمترین احساس ارتباط را به محیط مدرسه دارندالًقربانیان معموادراک می کنند.  

   صور می شوند.درگیر شدن و تحت فشار قرار گرفتن جو مدرسه را نا ایمن مت
نوجوان را ارضا کند باعث ایجاد تعلق خاطر یا احساس تعلق به مدرسه می  در صورتی که محیط مدرسه بتواند نیازهای اصلی 

فرصت هایی برای رقابت، مواظبت و حمایت از دانش  نیازها عبارتند از ثبات، افزایش موقعیت های استقالل فردی،  شود. این 

به مدرسه است که احساس تعلق به    احساس تعلق(.  2007، 11روا، استوارت و پاترسون)  مع دوستانآموز و پذیرفته شدن در ج

آموزان مورد  آموزان احساس کنند خود و دیگر دانش کند که در آن دانشمدرسه را به عنوان یک حالت روانشناسی عنوان می
نشاط در مدرسه را ایجاد کند. در بین  . این احساس تعلق داشتن می مراقبت و حمایت از طرف مدرسه هستند تواند شادابی و 

 
10 - Zeidner 
11 - Rowe , Stewart , & Patterson 
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قربانیان به این دلیل انتخاب   دانش آموزان قربانی به علت تحت فشار قرار گرفتن توسط افراد قلدر حمایت صورت نمی گیرد.

آموزان قربانی    دانش(.  2003دیویس،  )کنند    ن خود دریافت میالشوند که آنها حمایت اجتماعی بسیار کمی از جانب همسا می

با مرتكبین قلدری آسیبپذیر نشان دهند که این می تواند شانسهای وقوع قلدری را افزایش   ممكن است خود را در روابطشان 

نزدیكی با همسا ن قربانی قلدری شدن منجر به احساس ترس، الدهد. همانند: تعداد اندک دوستان و نیاز شدید به صمیمیت و 
نومیدی  بیچارگی و  قلدری . این شود  میتحقیر،  بر قربانیان باعث می شود آنها تعلق خاطر زیادی به محیط مدرسه  تأثیرات 

عادی مورد حمایت سایر دانش آموزان هستند و کمتر درگیر این موقعیت های اضطراب زا  نداشته باشند. ولی در عوض افراد 

 می شوند پس تعلق خاطر بیشتری نسبت به مدرسه دارند.
کنند از عالیم شایع در اضطراب مدرسه هستند؛ آموزان هنگام حضور در مدرسه تجربه می فشار روانی که  دانشاحساس تنش و  

معموالً  (.  1988  برنستین،)  شود  یا این که شامل افكار و رفتار پریشانی است که به هنگام تداعی حضور در مدرسه، دیده می

نشانه یكی از  مدرسه رفتن  مدامتناع از  چشمرسه محسوب میهای اضطراب  مدرسه ناشی از   شود. از  تحولی، اضطراب  انداز 

)هیرش فیلدبكر، ماسک، حنین،  یا شرایطی است که به آن دلبسته ایجاد شده است  اضطراب جدایی از والدین، خانه، خانواده 
از اضطراب مدرسه دارند.   (. دانش آموزان دارای رفتار قلدری و قربانی احساس متفاوتی2010، کواد ورمان و مک الکپ  بلكلی،

باعث می احساسی که در اثر رفتارهای قلدرانه در قربانی ایجاد می آموز از مدرسه ترک تحصیل کند و ممكن  شود دانش شود 

بسیار محتاط و دارای هستند آور باشد. قربانیان قلدری ناایمن  دلیل ترس از رفتن به مدرسه رنج است حضور مرتب آنها به  ،
 کمترین احساس ارتباط را به محیط مدرسه دارند  الًقربانیان معمو  .توانند از خود دفاع کنند باشند و نمی  یین میخودپندارة پا

منزوی و فاقد  ال لحاظ اجتماعی معموبنابراین در مدرسه دچار احساس اضطراب و تنش می شوند. قربانی بودن آنها را  افرادی 

اجتماعی   به همین  مهارتهای  آورد  آور است.بار می  برای آنها اضطراب  در محیط اجتماعی مانند مدرسه  دانش   دلیل وجود 

نمی دانند.  آموزان قلدر نیز به علت هنجارشكنی و خشم مسئوالن مدرسه عمدتا محیط مدرسه را جای خالی از اضطراب 
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