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 مقایسه زورگویی در دانش آموزان با و بدون سابقه رفتارهای پرخطر 
 

 2، محمد نریمانی  1محسن عبدی حمل آباد
 

 

 چکیده 

پرخطار باودر رو   رفتارهاا  ساابقه بادون و باا آموزان دانش در زورگویی مقایسههدف پژوهش حاضر 

ر و پسر مقطع متوسطه دوره مقایسه ا  بودر جامعه آمار  پژوهش کلیه دانش آموزان دخت -پژوهش علّی

 60گیر  در دساتر  تعاداد بودند که باه رو  نووناه 1398-1397 دوم شهر اردبیل در سال تحصیلی

نفر بدون سابقه رفتارها  پرخطر( بعاد از رربااریر  انتباا   30نفر با سابقه رفتارها  پرخطر و  30نفر)

 یی( مقیاا  زورگاو1390حوادپور ترکواان)پرخطر ا  رفتارهاشدندر برا  گرد آور  داده از پرسشنامه 

( MANOVAها با آزمون تحلیل واریانس چنادمتییره )استفاده شدر تجزیه و تحلیل داده(2001)زیلینویا

زورگاویی نوارات باا تر در پرخطر در  رفتارها  صورت گرفتر نتایج نشان داد دانش آموزان دارا  سابقه

نتایج به دست آمده بر رزوم توجه به   پرخطر دریافت کردندر مقایسه با دانش آموزان بدون سابقه رفتارها

 تاکید داردرکارکردها  خانوادگی و فرد  در دانش آموزان دارا  سابقه رفتارها  پرخطر 

 

 پرخطر زورگویی،رفتارها  کلمات کلیدی:

 

 

 مقدمه
گسترده   مفهوم  سترا 3پرخطر   ، رخداد رفتارهابسیار حائز اهویت در دوران نوجوانیها   از موضوع  یکی

  افراد  و  رفتار  این در  درگیر  برا  فرد نه تنها که برمی گیرد  در  را  رفتارها از سلسله ا  پرخطر،  رفتار  

  نیز  دییر بی گناه افراد به  ریرعود  باعث صدمه    بلکه  می آورد، بار به جد  زیان ها  و   زندگی مهم

  و  که سالمت  شود ی گفته م  یی خطر، به رفتارهاپر   رفتارها(ر 1391ررور ،  مدر   و  کاظوینی)  می شود 

  ا ینامطوئن  یو روابط جنس یاریارکل، مصرف س  مصرف ر مانند اندازدی افراد را به خطر م  یستیبهز

فرار از مدرسه و   ، پرخاشیر ، مانند دزد  کند ی م د یافراد را تهد  یر ید یکه سالمت  هستند یی رفتارها

  اند که ارلب رفتارها  پرخطر در  نشان داده  یها  جهان مطارعه  (ر 2014، 4)هاره، فیتیزگراد و واینر خانه

ی  مبدر را در بر م ارکل، و مواد  یار،یس  شامل مصرف  ییو رفتارها شوند ی آراز م یساری  18قبل از  نیسن

 
 ،اردبیل،ایراندانشجوی دکترای روانشناسی دانشگاه ازاد اسالمی واحد اردبیل 1
 ،اردبیل،ایرانق اردبیلاستاد دانشگاه محفق 2

3 - High-Risk Behaviors 
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نتایج   زین رانی ا(ر در 2007و هوکاران،  4؛ گازمن2011و هوکاران، 3 ورفکارو  ؛ 2011، 12تیرسا) رند یگ

نوجوانان   نیارکل، مواد مبدر در ب ان،یقل یار،یمصرف س  رفتارها  پرخطر مانند  وعیش  از مطارعات حاکی

 (ر 1392سال است )اسواعیل زاده و هوکاران،  18تا 14

نظر براین است که در برخی مواقع نوجوانان برا  تسکین عصبانیت یا پرخاشیر  خود معوو  به  

خشونت بار    رفتارها ن یاز ا ی کی ییزورگو(ر 5،2000)مککی، کلوکوکی و دایکو  آورند زورگویی رو  می

،  6نیاسویت و برا) دهد ی هوسا ن است که معوو ً در مدار  رخ م   پرخاشیر ینوع ،ییاستر زورگو

  گردد ی محسو  م ی و  پرورش  یاجتواع ، یشبص  مسأره جد  ک یگسترده، به عنوان  ی و به صورت( 2000

  ( 1993)8و  یاُرو (ر2004، 7)برایت وایت و احود گذار استآموزان، اثر  از دانش  ا که بر ببش عوده 

از افراد، نسبت به   ی گروه  ای یکه شبص  داند یم  ی کالم ایو  ی کیفیز  رفتارها از   ا را مجووعه ییزورگو

  ا ی ی واقع ی و در آن، از قدرت بدن دهند ی خصوانه، تکرار شونده و مداوم انجام م یشکل هوسال، به  کی

 را دارند  ی صدمه زدن به قربان د و قص  ند گیریبهره م یریرواقع

گیرند، قادرند سطح آسیب پذیر   ها  اوریه نوجوانی شکل می در مجووع رفتارها  که معوو ً در سال

کند را تحت تأثیر قرار دهند)برگون و  ها  مزمنی که بعدها در زندگی بزور پیدا می نسبت به بیوار 

امل که در کاهش یا پیشییر  این رفتارها موثر باشد، (ر براین اسا  بررسی نقش عو2001، 9اسکات

  بدون  و با آموزان  دانش  در  تکانشیر  بسیار مهم استر رذا پژوهش حاضر در این راستا و با هدف مقایسه 

 پرخطر صورت گرفتر   رفتارها  سابقه

 

 روش پژوهش 

ن دختر و پسر مقطع رو  پژوهش توصیفی از نوع هوبستیی بودر جامعه آمار  پژوهش کلیه دانش آموزا

گیر  در دستر  بودند که به رو  نوونه 1398-1397 متوسطه دوره دوم شهر اردبیل در سال تحصیلی

نفر بدون سابقه رفتارها  پرخطر( بعد از رربااریر   30نفر با سابقه رفتارها  پرخطر و  30نفر) 60تعداد 

بارا  مشاارکت در پاژوهش جلاب رضاایت انتبا  شدندر بعد از انتبا  نوونه با توضیح اهداف پژوهش، 

( صاورت گرفاتر باه MANOVAها با آزمون تحلیال واریاانس چنادمتییره )شدندر تجزیه و تحلیل داده

 منظور گردآور  داده از پرسشنامه ها  زیر استفاده شد:

 

 
1 Teresa 
 
3 wolfcarius 
4- Guzman 
5 - Mc Kay & Kulchycky & Danyko 
6 - Smith & Brain 
7 -Braithwaithe & Ahmed 
8 - Olweus 
9- Bergman & Scott. 
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سوال   24  ( ساخته شده که دارا1390توسط احودپور ترکوان)این پرسشنامه  :پرخطر یرفتارها( 1

  وع یش  ی استر پرسشنامه بررس  فراد پرخطر از نظر ا  رفتارها وعی آن سنجش نوع ش  یو هدف اصل بوده 

  ی خشونت و روابط جنس ات،یناهنجار، استعوال دخان  رفتارها دز، یا اد،یاعت ریپرخطر)نظ  رفتارها

تا   5 )از کامال موافقم کرتیر  درجه ا  5 فیپرسشنامه براسا  ط نیا  گذارنوره وهیش  نامناسب و ررر(

پرسشنامه، کل سوا ت پرسشنامه را با هم جوع   یکل ازیبدست آوردن امت  برا ( می باشدر 1کامال مبارم 

با تر باشد  از یامت ن یاست که هرچه ا ی هیخواهد داشت، بد  120تا  24از    دامنه ا از یامت نیر اد یینوا

  ی ( در پژوهش 1390ترکوان )  احودپور و برعکسر استپرخطر    رفتارها وع ی ش  شتریب زان ی نشان دهنده م

    سپس برا  د،یخبره رس  د یاسات د ییپرسشنامه، نبست آن را به تا یی و محتوا   ظاهر یی روا ن ییجهت تع

بدست آمد که   71/0پرسشنامه با تر از  ییایکه پا کرد کرونباخ استفاده   آن، از آرفا ییایبدست آوردن پا

 پرسشنامه استر  نیخو  ا ییایپا انیریب

اسااپالگه و  ت کااه توسااط اساا   مادهااا 18اباازار  کیاا مقیااا ،  نیاا ا: 1زیلینااویا ییزورگااومقیااا  ( 2

مبتلاف   هاا جنباه طراحی شده اسات ودانش آموزان   قلدر زانیم یابیارز ( به منظور2001)2هورت

 خرده  سه   مقیا ، دارا  نیر ادهد ی  و نیز نزاع را پوشش م  (بودن  یکردن و قربان  ییزورگو یی)زورگو دهیپد 

  بارا) باودنی ؛ قربان(ام را مسبره کرده  یریآموز د مثال، من دانش  برا)کردنیی ست: زورگومقیا  ا

 یکه به راحت یآموزان دانش مثال، با  برا)؛ و نزاع (اند  کتک زده ایمرا هل داده  یر،یآموزان د مثال، دانش

 یژگا یو و یساختار عامل یرس به بر  یدر پژوهش( 2011) شوجا و آتا ر(ام آنها را بزنم، دعوا کرده توانمی م

  مذکور را با اساتفاده از روشاها ا  یمق یعامل ساختار سه زیمحققان ن نیپرداختندر ا ا  یمق یروانسنج

 ریا و ز ا  یمق نیا  برا زیکرونباخ ن  آرفا بیضر نیهوچن کردندر د ییتأ ، د ییو تأ یعامل اکتشاف لیتحل

ابزار بودر  نیمطلو  ا ییایدست آوردند که نشان از پا به 82/0و  79/0، 83/0، 89/0 بیرا به ترت اسهایمق

  قلدر ا  یمق یو ساختار عامل ییایپا ،ییروا یمنظور بررس  که به (1392)در پژوهش چاروهدر ایران نیز 

 ،یاکتشااف یعاامل لیا از تحل ییمنظور سنجش روا به رفت،یانجام پذ  یرانیدانش آموزان ا  بر رو زینویلیا

 ییایا پا منظور سنجش و به د یهوزمان استفاده گرد ییو روا یهویرا و افتراق ییروا ، د ییتأ یعامل لیتحل

فاو    هاا رو  ی کاه تواام د یاستفاده گرد  ساز وهیو دون یدرون یو هوسان ییباز آزما  از روشها زین

داناش آماوزان جامعاه   رو بار زیناویلیا  مطلو  پرسشنامه قلدر اریبا  و بس ییایو پا ییاز روا تیحکا

به  83/0 کرونباخ  به رو  آرفا (1396صف آرا و معظم آباد )پرسشنامه در پژوهش  ییایداردر پا یرانیا

 دست آمدر در این پژوهش از آیتم ها  مربوط به زورگویی استفاده شدر

 

 

 

 

 
1- Illinois Bully Scale  
2- Espelage & Holt 
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 ی پژوهش یافته ها

باا  06/17خاودزنی ی دانش آموزان مورد مطارعه در گروه دارا  سابقه میانیین سن ها پژوهشطبق یافته

 883/0با انحاراف معیاار  10/17و در گروه دانش آموزان بدون سابقه خودزنی برابر  840/0انحراف معیار 

پایه سوم متوساطه دوره دوم و کوترین  پایه اول متوسطه دوره دومبودر در هر دو گروه بیشترین فراوانی 

دختر بودندر هوچنین در گروه نوجواناان  درصد  67/56درصد پسر و  33/43بودر در گروه دارا  خودزنی 

 درصد پسر بودندر 67/46درصد دختر و  33/53بدون سابقه خودزنی 

 
 

 ها  رفتار ها  پر خطر و زورگویی متییرمیانیین و انحراف معیار  :1جدول 

 

 انحراف معیار  میانیین گروه  متییر 

 13/ 44 68/ 72 سابقه رفتارها  پرخطر   رفتارها  پرخطر                   

 9/ 32 51/ 09   بدون سابقه رفتارها  پرخطر 

 

 زورگویی 

 1/ 94 11/ 20 سابقه رفتارها  پرخطر  

 2/ 17 16/ 34 بدون سابقه رفتارها  پرخطر 

 2/ 56 12/ 20 بسابقه رفتارها  پرخطر 

 3/ 26 18/ 70 بدون سابقه رفتارها  پرخطر 

 

 هاا  گاروه در پاژوهش انحراف معیار متییرها ( مشاهده می شود میانیین و 1هوانطور که در جدول )

 مطارعه ارائه شده استر مورد

 
 

 زورگویی نتایج آزمون روین برا  متییر: 2جدول 

 سطح معنی دار   2درجه آزاد   1درجه آزاد    F متییر 

 421/0 58 1 655/0 زورگویی 

 

( p>0.05هاا )اریاانس( مشاهده می شود سطح معنی دار  خطا  آزمون برابار  و2چنانچه در جدول )

 ها برابر هستندرنشان می دهد که واریانس
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 زورگویی متییره بر رو  متییرنتایج آزمون تحلیل واریانس چند :3جدول 
 

 متغیر وابسته
مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات
F P اتا 

 980/0 001/0 509/61 450/2177 1 450/2177 زورگویی مدل

 161/0 001/0 180/14 001/300 1 001/300 ییزورگو گروه

 

 ساابقه بادون و باا آموزان دانش در زورگویی تفاوت معنادار  بین ( نشان می دهد 3هوانطور که جدول )

پرخطار در  رفتارهاا  (ر به طور  که دانش آماوزان دارا  ساابقه>p 01/0)پرخطر وجود دارد رفتارها 

 نش آموزان بدون سابقه رفتارها  پرخطر کسب کردندرزورگویی نورات با تر در مقایسه با دا

 

 نتیجه گیری
 گذار، اینر دهد می رو  جوانی و کودکی میان که است انسان روانی و فیزیکی رشد  گذارمرحله  نوجوانی،

(ر 2003، 1)آخنبااخ و گیاتلون گیردمی بر در را روانشناختی و اجتواعی، ،(جنسی بلوغ) زیستی تیییرات

 ماواد، مصارف ساو  قبیال از رفتارهایی بسیار  برا  خطر احتوال که است رشد  از ا  رحلهم این دوران

 سانین پرخطر در رفتارها  اینیونه با درگیر ر دارد وجود سازگار  و مشکالت جنسی پرخطر رفتارها 

 سو  لقبی از آینده در بسیار  منفی به پیامدها  منجر زیرا آورد می وجود به را زیاد  مشکالت نوجوانی

با این حال علیررم تال  (ر 2005، 2شود)شیئر و زارسون می  زودر    حاملیی  و به ارکل وابستیی  مصرف،

بسیار  که در دو دهه اخیر در جهت افزایش آگاهی عوومی نسبت به آسیب و خطر رفتارها  پرخطر در 

)سالیوانی نیاا،  گاردداین دوران صورت گرفته است، هوچنان افزایش روز افزون این رفتارها مشاهده می 

 رفتارهاا  سابقه بدون و با آموزان دانش در زورگویی ت براین اسا  این مطارعه با هدف مقایسه (ر1384

 پرخطر انجام گردیدر

پرخطار  رفتارهاا  ساابقه بادون و باا آموزان دانش در زورگویی نتایج نشان داد که تفاوت معنادار  بین

پرخطار نوارات باا تر  در  رفتارهاا  طور  که داناش آماوزان دارا  ساابقه(ر به >p 01/0وجود دارد)

 
1-  Aughinbaugh & Gittleman 
2-  Sher Zalsman 
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زورگویی در مقایسه با دانش آموزان بدون سابقه رفتارها  پرخطر کسب کردندر ایان یافتاه باا مطارعاات 

( 2005( و شیئر و زارساون )2015(، ایوا و هوکاران)2016(، نوک و هوکاران)2017وایتنی و نیکارو  )

( در نتاایج بررسای خاود گازار  کردناد کاه نوجواناان دارا  2005ر شیئر و زارساون )هوپوشی داشت

به دست آوردندر نوک و  ارکل به رفتارها  پرخطر نورات با تر  در سو  مصرف مواد، زورگویی، وابستیی

درصاد ایان نوجواناان دارا  اخاتال ت بیارون  10( در بررسای خاود نشاان دادناد کاه 2016هوکاران)

( در تحقیقای نشاان دادناد کاه 2017نشیر ، زورگویی( بودندر هوچنین وایتنی و نیکاارو  )ساز )تکا

ی از عوامال ماوثر بار رفتارهاا  افسردگی و مصرف مواد، رفتار جنسزورگویی و تکانشیر ، قربانی شدن، 

 رپرخطر در نوجوانان است

پرخطار هواواره در پای ایان  در تبیین این نتیجه می توان بیان کرد که دانش آماوزان دارا  رفتارهاا 

هستند که خود را به دوستان و هوسا ن دییر نشان داده و خود را سرتر از آنان می دانندر باراین اساا  

( در 1996)1در ایان راساتا کیلکپارا و کیلکپارارفتارها  قلدر  و زورگویانه بیشتر  را نشان می دهنادر 

رگویی در مقایسه باا داناش آماوزان دییار توایال بررسی خود گزار  کردند که دانش آموزانی دارا  زو

 بیشتر  دارند که در حل تعارضات خود از اعوال فیزیکی استفاده کنندر 

فرهنیی گروه ها  مورد مطارعه و بهره گیر  از رو    -در این پژوهش عدم کنترل متییرها  اجتواعی

اسا  پیشنهاد می گردد تا  نوونه گیر  دردستر  از جوله محدودیت ها  پژوهشی بودند که براین 

پژوهشیران آتی در مطارعات خود این محدودیت را مورد توجه قرار دهندر در نهایت نتایج به دست آمده  

 است ان دارا  سابقه رفتارها  پرخطربر رزوم توجه به کارکردها  خانوادگی و فرد  در دانش آموز

 منابع
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