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 مقدمه
اق  يکررري( Victimizationشررردن   يامرررروقه اربررران 

برا   يدر جوامع عنوان شده کر  ترا وردود    جيرا يها خشونت

اق  ياريو بسرر [1]بسررت  شررده  آمرروقان هرر  دانرر  يخودکشرر

 ينر يب  يرا پ نييو عزت نفس پا ييمانند تنها يمشکالت درون

 يااشرار  نيترر  اق مهر   يکر ينوجوانران   يي. اق سو[2] کند يم

کر  تارارو و    يامر مواج  هستند بر  ورور   نيهستند ک  با ا

ها  اق آن ياديتعداد ق دهد، ينشان م يشناخت روان يها پژوه 

در معرر   و  [3]شردن   يمثر  اربران   يمشکالت روانر  يدارا

( Olweus  سياُلرو  دهير . ب  عق[4]خشونت ارار گرفتن هستند 

شدن عبارت است اق اررار گررفتن مکررر شرر  در      ياربان

در وول قمان ک  در آن عردم   يگريد دفر يمعر  اعمال منف

 نيچنر  فرد مرتکب و هدف  وجود دارد. هر   نيتعادل ادرت ب

افرراد کر  ممکرن اسرت بر        يشدن ب  عنروان نراراوت   ياربان
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مرتلف در پنج مفهوم کلمرات، ورا ت ررورت و     يها شک 

درخواست و  ايفرد و  يها اق خواست  يعمد يچيورکات، سرپ

 نيمب يپژوهش يها افت ي. [5] هدو ورد رخ د ياجتماع يانزوا

هسرتند   يانزواولب يمعمو ً افراد ،يالدر انياست ک  اربان نيا

و  يابير  در دوسرت  ترر   يترر، مشرک  بر    دوستان ک  يک  دارا

 نيچنر  . هر  [6]هستند  يفيضع يروابط اجتماع يدارا نيچن ه 

شدن ممکن است بر  ررورت    يک  اربان دهد يشواهد نشان م

کودکان  يش  سال بعد اق وادث  برا ايدر پنج  داريتاارو پا

منار بر  مشرک     يو نوجوان يدر وول دوره کودک يو وت [7]

 رير اخ يها . عالوه بر آن در سال[8]بماند  يشود و همواره باا

شردن   يرا در اربران  يتيجنسر  يها اق مطالعات تفاوت يتعداد

بوده ک  پسرران   نيا نيها مب معنا ک  پژوه  نينشان دادند. بد

 ي( را دارند، در واليکيزيشدن آشکار  ف يتارب  اربان تر  يب

 کننررد يرا تاربرر  مرر يا رابطرر  ياربرران تررر  يکرر  دختررران برر

ترا   توانرد  يشدن کودکران مر   ياربان يي. اق سو[9،10،11،12]

اق  توانرد  يمر  اير فررد باشرد    ياق خلر  و خرو   يناش يودود

معنرا کر  کرود      نيآموخت  شده باشرد. برد   نيوالد يرفتارها

ورود بر    يبررا  يو نامطمئن يخاالت ياست خل  و خو ممکن

 ي قم اجتمراع  يهرا  فقدان مهارت ايو  ياجتماع يها تيمواع

مروارد   يدر برخر  نيچنر  داشت  باشرند. هر    يابي جهت دوست

امرر را   نير ا انياربان يها در قندگ اق ود خانواده  يدخالت ب

اق جانرب   توانرد  يمر  ترر   يدخالت، بر  نيکرده است. ا ديتشد

امرر   نيخانواده ه  در ا ياعضا ريمادران باشد اما پدران و سا

شردن   ياربران  ديهستند.  قم ب  ذکر است ک  موارد شد  يدخ

هر دو امرر منارر شرود     ايو  يگرکشيد ،يب  خودکش تواند يم

اند ک  پدر و مادر  نشان داده يپژوهش جي. افزون بر آن نتا[13]

در ارتبرا  برا اربراني       والدين( و دوستان دو منبع بسيار مه

 ينر يو ب تيشدن کودکان هسرتند، برراي مثرال، برورس، اسرم     

 Bowers, Smith and Binney   هراي   ( نشان دادنرد کر  شريوه

توانرد افرراد، بر  خ رو       مادر ميمثبت مانند ومايت پدر و 

هر  الردري و    يعنينوجوانان را اق دخالت در هر دو ارتکاو، 

برا پردر و مرادر،     مقايسر  . در [14]محافظت کنرد  ه  ارباني 

 بير ترت ني. ب  ا[15]تري در اين امر دارند  دوستان، نق  بي 

پژوهشگران نشان دادند ک  ارار گرفتن بر  ررورت مکررر در    

وور ااب  تروجهي بر  اخرتال ت درونري و     معر  الدري ب  

گيري اجتمراعي،   هاي اضطراو، افسردگي، گوش  عالئ  و نشان 

و  [16]مررتبط اسرت    خودکشينفس و افکار   کاه  اعتماد ب

ب  نظر  نيچن . ه [17]بست  شود  با پرخوري ع بي ه  تواند يم

استرس و اخرتالل   يبا  زانيک  مشاهده خشونت با م رسد يم

کر    يا ( همسو باشرد بر  گونر    PTSDاسترس پس اق سانح   

اند مشاهده  ( عنوان کردهMrug and Windle  ندليموراگ و و

در خان   ياق جمل  اضطراو، افسردگ يعوااب تواند يخشونت م

راه داشرت  باشرد    در جامع  را ب  ه  يو بزهکار يو پرخاشگر

ب  دو گروه مازا شرام    انياربان( Rossراس   دهي. ب  عق[18]

 اني. اربانشوند يم  يتقس ريپذ کيتحر انيمنفع  و اربان انياربان

هرا اق   هسرتند. آن  نييخودپنداره و عزت نفس پا يمنفع  دارا

را  يستگيوساس بوده و ترس اق عدم شا اريبس يعاوف لحاظ

 يهرا  اق همسن و سال يکيزيافراد اق نظر ف نيا نيچن دارند. ه 

 ياجتماع يها مهارت يبوده و دارا تر فيتر و ضع کوچک خود

هرر   ينگر بوده و خود را بررا  افراد درون ني. اباشند يم يتر ک 

 ي. اق سرو کنند يسرقن  م ديآ يک  ب  وجود م يمشک  کوچک

اعتماد بر  نفرس و    يب  مراتب دارا زيآم کيتحر انياربان گريد

گروه همانند گروه اب  دوستان  نيهستند. ا يخودپنداره با تر

. باشرند  يمر  ياجتمراع  يهرا  دارند چرا ک  فاارد مهرارت   يکم

اق مدرس  فرار کنند  ايدارند   يگرا تر  يگروه ب نيا نيچن ه 

در مدرس   ينظ  و انضباو تمشکال ااديو ا يب  پرخاشگر اي

شرردن  يدر مررورد اربرران  گررريد ي. اق سررو[13]بپرداقنررد 

 يدر کشرورها  يمتعردد  يها آموقان در مدارس پژوه  دان 

 يبررا  افتنديدست  يايمرتلف رورت گرفت  و هر کدام ب  نتا

شدن کودکان  يها نشان داده است ک  اربان پژوه  جيمثال: نتا

اق جملر    ،يليتح ر  فيضرع  جيو نوجوانان در مدارس با نترا 

رابطر    نييپرا  يليتح  زشيو انگ يليتح  شرفتيعملکرد و پ

اق و فررار   برت يشدن برا    ياربان نيچن . ه [19،20،21]دارد 

شردن   ياربان بيترت ني. ب  ا[22]مدرس  در ارتبا  بوده است 

اسرت   يمعضالت مدارس امروق نيتر اق مه  يکيآموقان  دان 

داشرت     يها در امر تح ر  آن يتواند برا يم يو عوااب نامطلوب
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 ارير مع کير شردن برر    يسرنا  اربران   يباشد. در ابتدا بررا 

 ياساس مبران  اما بعدها بر  ،[23] شد يم ديتأک يده خودگزارش

 يهرا  نامر   فراه  شد، پرس  ن يقم نيک  در ا ياتيو ادب ينظر

 يا نام  ابزارها پرس  نياق ا يکيشده است.  نيرا تدو يمتعدد

( بر   Mynard & Josephو جروق     نرارد يما توسرط بود ک  

رر  نظرر اق   ني. بنابرا[24]ساخت  شد  يمنظور سنا  اربان

 يبعرد  چنرد  اير  يبعد تک يا را ب  عنوان ساقه يما اربان ک  نيا

 نيترر  اق مه  يکيشدن  ياربان يعني دهيپد نيگفت ا ديبا  يبدان

 اجهر  با آن مو يآموقان مدارس امروق است ک  دان  يمعضالت

رو با توج  ب  ادبيات موجود و پيشين  ذکر  ني. اق ا[25]هستند 

 يريجلوگ يها وور جدي ب  روش  شده پژوهشگران خارجي ب

اند  مدارس پرداخت  يها طيآموقان در مح شدن دان  ياق اربان

هرا و نبرود ابرزاري     اما در کشور ما ب  دلير  کاسرتي پرژوه    

گيري اين ساقه هنوق مطالعات و مرداخالت   مناسب براي انداقه

 ب،ير ترت نير نشده است. بر  ا   يآموقش و درمان ته  يبرا ن يبه

سرناي مقيراس    خ ورريات روان  يمطالعر  بررسر   نيهد  ا

آموقان مدارس  آن در دان   ياول يو رواساق يچندبعد ياربان

  .باشد يشهر سمنان م ييابتدا
 

 هامواد و روش
 يبسرتگ  و اق نوع مطالعرات هر    يفيورح پژوه  واضر تور

آمروقان مردارس    دان   يپژوه ، کل نيا ياست. جامع  آمار

-93 يليشهر سمنان بودنرد کر  در سرال تح ر     يدولت ييابتدا

بودنرد. برا اسرتفاده اق      يشهر مشغول ب  تح ر  نيدر ا 1392

نفر انتراو شدند.  607تعداد  ،يا چند مرول  يريگ روش نمون 

 ييايجغرافرورت بود ک  اق هر منطق   نيب  ا يريگ نمون  روش

 تير مدرسر  و در نها  2شهر سمنان  شمال، مرکرز و جنروو(   

  يچمران، انقالو، ررادا  ديشه ،يمطهر ديمدارس آقادگان، شه

چهارم، پرنا  و   يها  يو بعثت انتراو شدند. در هر مدرس  پا

 نير اق ا سرتفاده پژوه  پاسخ دادند ا يب  ابزارها ييشش  ابتدا

 يبعرد  چنرد  يبوده ک  ابزار اربان  يدل نيب  ا يليتح  يها  يپا

چهارم، پرنا    يها  يآموقان پا دان  يتوسط ساقندگان بر رو

مقراوع در   نير آمروقان ا  شده دانر   يزير  يو شش  اجرا و پا

پرخطرر( هسرتند، کر      يهرا  اق دوره يکي  يسن نوجوان  ياوا

 يا ک  مدرس  يها رواج دارد. در رورت آن نيشدن در ب ياربان

 يکالس بر  ررورت ت رادف    کيو کالس داشت، د  ياق هر پا

 .شد يانتراو م

  يچندبعررد ياربرران اسيررمق. يريررگ انررداقه يابزارهررا -1

(Multidimensional Peer-Victimization Scale):  نيررا 

 يژگر يو يرير گ و جوق  ب  منظور انداقه نارديتوسط ما اسيمق

 يکر  اربران   باشد يم ت يآ 16 يشدن ساخت  شد و دارا ياربان

. کنرد  يمر  يرير گ انداقه يچهار بعد يا شدن را ب  رورت ساقه

 ياربران    با مشت مررا قدنرد(،   يکيزيف يابعاد عبارتند اق: اربان

 سرعي   ياجتماع ي روي من اس  بد گذاشتند(، دستکار يکالم

 يکردند روابط من و دوستان  را بر  هر  بزننرد( و وملر  بررا     

 کير  يابزار بر رو نيتملک  سعي کردند وسايل  را بشکنند(. ا

و  برار  کير ترا   0= گراه  چياق  هر  يا نر  يسر  گز  کرتيل فيو

ابزار را برا   ييايپا زانيدارد. ساقندگان ابزار م ر( ارا2=تر  يب

هرررر کررردام اق  يکرونبررراخ بررررا ياسرررتفاده اق روش آلفرررا

 يکالمر  ياربران   ،85/0 يکر يزيف يشام  اربران  ها اسيمق خرده

 73/0تملرک   يو ومل  برا 77/0 ياجتماع ي، دستکار75/0

 [.25]گزارش کردند 

توسرط   (Illinois Bully Scale)ينرو  يليا يالدر اسيمق -2

 18 يساخت  شرد. دارا  (Espelage & Holt) اسپالگ  و هولت

 يرير گ را انرداقه  ينزاع و اربان ،يسوال بوده ک  س  عام  الدر

 يا نر  يگز 5 کرتيل فيو کي ينام  بر رو پرس  ني. اکند يم

( اررار دارد. اسرپالگ  و   4=تر  يب ايتا هفت بار  0اق  هرگز=

کرونبراخ   ينام  اق روش آلفرا  اعتبار پرس  نييتع يهولت برا

 يو بررا  83/0آلفرا   بيضر اسيک  مق ياستفاده کردند ک  برا

و  83/0، نرزاع  87/0 يشام  الدر ها اسيمق هر کدام اق خرده

توسرط   رانير در ا اسيمق ني. ا[26]دست آمد   ب 88/0 ياربان

شررده و  ي( رواسراق 1394پسرند    بلووبنگران و وررالع  ياکبرر 

کرونبراخ   ينام  با استفاده اق روش آلفرا  اعتبار پرس  بيضر

شرام ،   هرا  اسير مق و هر کدام اق خرده 87/0 اسيک  مق يبرا

 [.27]دست آمد   ب 76/0و نزاع  71/0 ي، اربان77/0 يالدر
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 نير کر  در ا  يهارتر: ابرزار  يليتح  زشينام  انگ پرس  -3

پژوه  مورد استفاده ارار گرفت  اسرت شرک  اررالح شرده     

 زشير ابزار سرنا  انگ  کيب  عنوان  (Harter) هارتر  اسيمق

نامر  بر  ررورت     پرس  نيا يگذار نمره وهياست. ش يليتح 

(، بر   1وات  نمره  چيرورت ک ، ه نيبد باشد يم کرتيل فيو

( و 4(، اکثر اواات  نمره 3اواات  نمره  ي(، گاه2ندرت  نمره 

برا اسرتفاده اق روش    اسيمق ني(. اعتبار ا5 نمره  ش يهم باًيتقر

 [.28]گزارش شده است  76/0کرونباخ  يآلفا

نام  توسط دو  پژوه  ابتدا پرس  يمنظور اجرا ب . اجرا روند

برگردانرده شرد،    يبر  فارسر   يسر ينفر اق متر  ان قبان انگل

گردان اناام شد. مشکالت مربو  بر  ترجمر    سپس ترجم  بر

نام   پرس  يمطالع  مقدمات کيو رفع شد. در  يبررس ها  يگو

آمروقان   اق دانر   ينفرر  30نمون   کي اريترجم  شده در اخت

 يک  بررا  يها واژگان نام  پرس  يآور . پس اق جمعگرفتارار 

 نيترر  کير شرد و برا نزد   يسيآموقان ااب  فه  نبود باقنو دان 

نفر اق  600 اريدر اخت يينام  نها . پرس ديگرد نيگزيواژه جا

نام  ب  رورت ناا   پرس  23آموقان ارار داده شد ک   دان 

کنرار    ير تحلداده نشرد، لرذا اق     يارالً تحو ايپر شده بود و 

 يآور و جمرع   ير گذاشت  شردند. عرالوه برر آن پرس اق تکم    

 نران ياد نمون  اومب  افر يوفظ ارول اخالا يها برا نام  پرس 

 يهرا  ها محرمانر  خواهرد مانرد. داده    داده شد ک  اوالعات آن

 LISREL  80/8و SPSS 22 يافزارها با استفاده اق نرم يينها

 .شد  يتحل

 

 نتايج
و مطالعر    يعرامل  نيري منظرور تع : ب  

 ياکتشاف يعامل  ياق تحل يچندبعد ياربان اسيمق يها يژگيو

 يارل يها مؤلف   يها اق تحل استرراج عام  ياستفاده شد. برا

 تير شراخ  کفا  يعرامل   ير تحل ياق اجرا  ياستفاده شد. پ

 محاسرب  بارتلت  تي( و مقدار آقمون کروKMO  يبردار نمون 

و مقردار   896/0برابر برا   KMOمقدار   يتحل ني. در اديگرد

آمرد کر  برا    دست   ب 710/247بارتلت برابر با  تيآقمون کرو

 بير ترت نيبرد . بود( ≥0001/0P  دار يمعن 120 يدرج  آقاد

  ير برر پا  يعرامل   ير تحل ياجرا ،يبردار نمون  تيعالوه بر کفا

 کر   نير ا نيري تع يبرود. بررا    يمورد مطالع  ااب  توج سيماتر

اق چنررد عامرر  اشررباع شررده،    يچندبعررد ياربرران اسيررمق

شده توسط هر  نييتب انسينسبت وار ژه،يارقش و يها شاخ 

 نير ارار گرفرت. برر ا   يرا مورد بررس يعام  و نمودار اسکر

عوامر  ماموعراً    نير اساس چهار عام  اسرترراج شرد کر  ا   

 يررسنمودند. ب نييک  آقمون را تب انسيدررد اق وار 19/56

تحرت    ير عام  برزرگ و اول  کينشان داد ک   ينمودار اسکر

و ب  دنبال آن  42/5 ژهيبا ارقش و ياجتماع يکار عنوان دست

 ژهير برا ارقش و  يکر يزيف يتحت عنوان اربران  گريس  عام  د

 94/0 يکالمرر يو اربرران 05/1تملررک  ي، وملرر  برررا57/1

و  60/6، 83/9، 90/33 بير دست آمد ک  هر کردام بر  ترت    ب

 .نمودند نييک  ابزار را تب انسياق وار 85/5

 يهمر  بارهرا   شود يمشاهده م 1گون  ک  در جدول  همان

متعلر  بر     يبرار عرامل   نيتر . کوچکباشند يمناسب م يعامل

 6متعل  ب  سروال   يبار عامل نيتر و بزرگ 406/0با  8سوال 

 . باشد يم 773/0با 

خرارج اق   يهرا  داده يپس اق بررسر  .

و  يريمتغ تک يچولگ يريمتغ پرت تک يها داده زيمحدوده و ن

 يارار گرفرت و اق برآوردهرا   يها مورد بررس داده يريمتغ چند

 شر  ير يبراقنردگ  يهرا  اوتمال استفاده شرد. شراخ    ن يشيب

 Root Mean Square Error of  بير تقر يخطرا  انسير وار

Approximationمانررده  پررس انسيرراسررتاندارد وار شرر ي(، ر

 Standardized Root Mean Square Residual  شراخ ،)  

(، شراخ   Comparative Fit Index  يا سر  يمقا يبراقنردگ 

 ييکوي( و شاخ  نGoodness of Fit Indexبراقش   ييکوين

( Adjusted Goodness of Fit Indexشرده     يبرراقش تعرد  

 يهرا  شراخ   يمدل استفاده شد. بررا  يندگسنا  براق يبرا

توسرط متر  ران مطررح شرده      يمتعدد يها برش يبراقندگ

 شر  ير يبرا 05/0تر اق  ک  اي يمثال، مقدار مساو ياست. برا

 يبررا  96/0با تر اق  اي يمقدار مساو بيتقر يخطا انسيوار

 07/0ترر اق   ک  اي يمقدار مساو ،يا س يمقا يشاخ  براقندگ

 يدهنده براقنردگ  ماند، نشان پس انسيوار ندارداستا ش ير يبرا
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شده است ک  اگر  شنهاديپ گري. اق ور  د[29]مدل است  يکاف

 ييکرو يبرراقش و ن  ييکرو ين ،يا س يمقا يبراقندگ يها شاخ 

 شر  ير يهرا  و شراخ   9/0ترر اق   شده برزرگ   يبراقش تعد

تر اق  ماند کوچک پس انسيوار ش يو ر بيتقر يخطا انسيوار

برر   1/0 ترر اق  مطلوو و کوچک اريبراقش بس برباشد  05/0

فررم   يبراقندگ يها . شاخ [30]براقش مطلوو د لت دارد 

اق آن اسرت کر     يوراک  ها افت يشد.  ينام  بررس پرس  يينها

مطلروو   ياق براقنردگ  يوراک  يبراقندگ يها اق شاخ  يبعض

دهنرده   نشران  گرر يد يها اق شاخ  يمدل است و برخ -داده

 .مدل است -ادهد فيضع يبراقندگ

 

 ارباني کالمي ومل  براي تملک ارباني فيزيکي دستکاري اجتماعي نام  سؤا ت پرس  شماره آيت 

    723/0 .کردند اهر من با 13

    705/0 .کنند بد دوستان  با مرا رابط  کردند سعي 11

    615/0 .نکنند رحبت من با خواستند ديگران اق 14

    613/0 .بزنند ه  ب  را دوستان  و من روابط کردند سعي 2

   773/0  .قدند مرا مشت با 6

   769/0  .لگد خوردم 7

   700/0  .خوردم کتک 9

   406/0  .قدند ردم  من ب  جسمي رورت ب  موااع برخي 8

  768/0   .برداشتند اجاقه بدون مرا چيزهاي 3

  702/0   .رساندند آسيب من وساي  ب  عمداً 15

  657/0   .دقديدند را وسايل  12

  482/0   .وسايل  را بشکنند کردند سعي 10

 728/0    .کردند مسرره مرا ظاهرم خاور ب  4

 707/0    .خنديدند من ب  د ي  برخي ب  5

 665/0    .گذاشتند بد اس  من روي 1

 443/0    .قني  مي ردم  تو ب  ک  کردند تهديد مرا ديگر آموقان دان  16

 

 (=580nمدل چهار عاملي مقياس ارباني چندبعدي  هاي براقش  . شاخ 2جدول 

 χ2 CFI IFI NFI RMSEA RMSEA CI 90% RMR SRMR GFI AGFI* مدل

 84/0 89/0 067/0 037/0 100/0 -086/0 093/0 92/0 93/0 93/0 427/522 عاملي چهار

 ب  روش بيشين  درست نمايي ماذور کاي*

برا   يمدل چهار عرامل  ک  ني: با توج  ب  ا

اسرتاندارد،   بينشران داد، ضررا   يمناسرب  يبراقنردگ   يگو 16

Rشده   نييتب انسيجمالت خطا و وار
شد  جردول   ي( بررس2

عامر  اول   ياستاندارد معنادار بودنرد. بررا   يرهاي(. هم  مس3

، 7شام   ها  يهم  گو يبرآورد اعتبار برا يکيزيف ياربان يعني

R=29/0  بيررربررر  ترت 6و  9، 8
2 ،29/0=R

2 ،27/0=R
و  2

23/0=R
و  نيمعتبرترر  بير ترت نير برود. بر  ا   نيي( نسبتاً پرا 2

و  7 يهرا   يگو يکيزيف ينشانگر ساقه نهفت  اربان نيرومندترين

( و ب  دنبال 71λ  ،54/0=(s tand) 81λ (s tand)=54/0 بي ب  ترت 8

 ، 91λ(s tand)=52/0 بيررر بررر  ترت 6و  9 يهرررا  يرررآن گو

48/0=(s tand) 61λيکالمرر يعامرر  اربرران ي. بررراباشررد ي( مرر 

برخروردار بودنرد  بر      ياق اعتبار اابر  ابرول   4و 1 يها  يگو
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R=44/0 بيترت
R=40/0و  2

 نير ا 5  ير گو يبرا نيچن (، ه 2

R=39/0اعتبار نسبتاً خوو بوده  
اق اعتبرار   16  ير ( امرا گو 2

R=29/0برخروردار برود     ينيينسبتاً پا
عامر    نير ا ي(. بررا 2

 يکالمر  ينشانگر سراقه نهفتر  اربران    نيرومندتريو ن نيمعتبرتر

و  5، 4 يهرا   ير ( و ب  دنبال آن گو12λ((s tand)=66/0  1  يگو

 ، 42λ  ،62/0= (s tand))52λ((s tand)=63/0 بيرر برر  ترت 16

54/0= (s tand))162λيعنرريعامرر  سرروم  ي. بررراباشررد ي( مرر 

نسربتاً خروو    11و  14 يها  ياعتبار گو ياجتماع يکار دست

R=31/0 بيبود  ب  ترت
R=31/0و  2

  يک  دو گو ي(، در وال2

R=29/0 بيبودند  ب  ترت ينيياعتبار نسبتاً پا يدارا 2و  13
2 

R=15/0و 
  نيرومندتريو ن نيمعتبرتر ني(. بنابرا2

 14  يررگو ياجتمرراع يکررار نشررانگر سرراقه نهفترر  دسررت

 56/0=(s tand))143λب   2و  13، 11 يها  يآن گو ل( و ب  دنبا 

 113λ ،54/0=(s tand))133λ  ،39/2= (s((s tand) =55/0 بير ترت

tand))23λاعتبرار   زانيتملک م يعام  ومل  برا ي. براباشد ي( م

R=41/0 بير ااب  ابول بوده  بر  ترت  12و  10 يها  يگو
و  2

41/0=R
نسربتاً خروو    15  ير گو يبرا زانيم نيا نيچن (، ه 2

R=37/0فر  شده  
 نيينسبتاً پا 3  يک  اعتبار گو ي( در وال2

R=26/0دست آمد    ب
 نيرومنردتر يو ن نيرو معتبرتر ني(. اق ا2

 بر    12و  10 يهرا   يگو تملک ينشانگر ساقه نهفت  ومل  برا

( و بر  دنبرال   104λ  ،64/0=(s tand))124λ ((s tand)=64/0 بيترت

و  154λ((s tand)=61/0 بيرر برر  ترت 3و  15 يهررا  يررآن گو

51/0=(s tand))34λباشد ي( م. 

همگرا،  ييمحاسب  روا ي: برايهمگرا، واگرا و مالک ييروا

قمران آن   ه  ياق اجرا يچندبعد ياربان اسيمق يواگرا و مالک

اق  بتيهارتر،   يليتح  زهيانگ ،ينو يليا ينام  الدر با پرس 

اسررتفاده شررد.  يليتح رر شرررفتيمدرسرر ، نمررره انضرربا  و پ

نفرر اق   607 نيقمران در بر   ذکر شده بر  ورور هر     يرهايمتغ

 بيآموقان اجرا و اوالعات واررل  برا اسرتفاده اق ضرر     دان 

 .شد  يتحل رسونيپ يبستگ ه 

نمره ک   نيشود ب در جدول فوق مشاهده مي وور ک  همان

اق مدرسر    برت ي(،  43/0  يبا الدر يچندبعد ياربان اسيمق

در  يدار ي( رابطر  معنر  -14/0  يليتح ر  شرفتي( و پ14/0 

در جردول   يبسرتگ  هر   جينتا ريسا. دارد وجود ≥p/01سطح 

 فوق ذکر شده است. 

 (=580nچندبعدي   . برآورد پارامترهاي استاندارد مقياس ارباني3جدول 
 

 ابعاد

شماره 

 ها آيت 

ضريب 

 استاندارد

واريانس 

 خطا

ضريب 

 تعيين

کي
يزي
ي ف

ربان
ا

 

6 48/0 77/0 23/0 

7 54/0 71/0 29/0 

8 54/0 71/0 29/0 

9 52/0 72/0 27/0 

مي
کال
ي 
ربان
ا

 

1 66/0 56/0 44/0 

4 63/0 60/0 40/0 

5 62/0 61/0 39/0 

16 54/0 71/0 29/0 

عي
تما
 اج
ري
کا
ست
د

 

2 39/0 85/0 15/0 

11 55/0 69/0 31/0 

13 54/0 71/0 29/0 

14 56/0 68/0 31/0 

ک
تمل
ي 
برا
ل  
وم

 

3 51/0 74/0 26/0 

10 64/0 59/0 41/0 

12 64/0 59/0 41/0 

15 61/0 63/0 37/0 
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 اسير ( مقReliability: اعتبار  ياربان اسياعتبار مق  يتحل

و برا   يدرونر  يبرا اسرتفاده اق روش همسران    يبعد چند ياربان

( Cronbach’s Alphaکرونبراخ    يآلفرا  بياق ضرر  يريگ بهره

 اسيک  مق ياعتبار برا بينشان داد ک  ضر جيمحاسب  شد. نتا

 يکيزيف يربانشام  ا ها اسيمق هر کدام اق خرده ي، و برا87/0

( 72/0  ياجتماع يکار (، دست73/0  يکالم ي(، اربان71/0 

 .دست آمد  ( ب72/0تملک   يومل  برا اسيمق و خرده

 
 غیبت از مدرسه، انضباط، پیشرفت تحصیلی و انگیزش تحصیلی ،. همبستگی مقیاس قربانی چندبعدی با قلدری4جدول 

 M SD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 متغیر

         87/0 41/0 64/0 نمره کلی قربانی -1

        71/0 75/0* 80/1 82/1 قربانی فیزیکی -2

       73/0 55/0* 80/0* 87/1 19/2 قربانی کالمی -3

      72/0 49/0* 37/0* 78/0* 82/1 31/2 دستکاری اجتماعی -4

     72/0 59/0* 48/0* 43/0* 80/0* 82/1 26/2 حمله برای تملک -5

    87/0 30/0* 34/0* 34/0* 38/0* 43/0* 56/0 75/0 قلدری -6

   1 20/0* 12/0* 06/0 13/0* 11/0* 14/0* 42/1 49/0 غیبت از مدرسه -7

  1 -24/0* -24/0* -01/0 02/0 -10/0** -06/0 -05/0 20/1 54/17 نمره انضباط -8

 76/0 11/0* -03/0 -24/0* -06/0 -02/0 -07/0 -10/0** -08/0 47/0 46/3 انگیزش تحصیلی -9

 14/0* 70/0* -25/0* -29/0* -10/0** -06/0 -17/0* -09/0** -14/0* 12/1 17/17 پیشرفت تحصیلی -10

*p≤ 01 /  **p≤ 05/ ضریب آلفا بر روی قطر فرعی قرار دار                                                                                       

 

 گيريبحث و نتيجه
آمروقش و   يها مسائ  نظام نيتر اق مه  يکيشدن  ياربان

 يلذا هد  اق اناام پرژوه  واضرر بررسر    باشد، يپرورش م

آمروقان   در دانر   يچندبعرد  ياربران  اسير مق يساختار عامل

پرژوه  نشران داد    يها افت يشهر سمنان بود.  ييمدارس ابتدا

 يچهرار بعرد   يا شدن را ب  رورت سراقه  يابزار اربان نيک  ا

  نيشر يپ يهرا  پرژوه   جيبا نترا  افت ي ني. اکند يم يريگ نداقها

همسو بوده اسرت.   اسيبودن مق يبر چهار عامل يمبن [24،31]

 يديير تأ يعرامل   ير مردل اق تحل  يبراقندگ يعالوه بر آن برا

برودن مردل را برا     يچهرار عرامل   زين افت ي نياستفاده شد ک  ا

. چهرار  [24،31]نموده است  دييبراقش مناسب تأ يها شاخ 

 يکالمرر يعبررارت بودنررد اق، اربرران   ياربرران اسيرربعررد مق

  Verbal Victimizationو با نام  يمورد فحاش ي( ک  ب  معنا

 ياربران  يي. اق سرو باشرد  يمر  گرانيبد ردا قدن فرد توسط د

( ب  مورد ضررو و کترک   Physical Victimization  يکيزيف

 يکرار  تاشراره دارد. دسر   گرران يارار گررفتن فررد توسرط د   

( ب  بر ه  قدن روابرط فررد   Social Manipulation  ياجتماع

تملرک   يکر  وملر  بررا    يبا دوسرتان  اشراره دارد در ورال   

 Property Attacksامرروال و سرررات   يرراق اب ي( برر  مرروارد

 يبررسر  ي. عالوه بر آن برا[24،31]شکستن اموال اشاره دارد 

برا   ،يدرونر  ياق روش همسران  يچندبعد ياربان اسياعتبار مق

نشران   جيکرونباخ استفاده شرد. نترا   يآلفا بياق ضر يريگ بهره

برخروردار اسرت و    ياق اعتبرار اابر  ابرول    اسيمق نيداد ک  ا

 يسرنا  اربران   يمعتبرر بررا   ياق آن ب  عنوان ابزار توان يم

محاسرب    يآموقان بهره برد. افزون برر آن بررا   دان  يچندبعد

  اسيقمان آن با مق ه  يجرااق ا يچندبعد ياربان اسيمق ييروا

اق  برت ي  ،يليتح  شرفتيپ ،يليتح  زهيانگ ،ينو يليا يالدر

 يهرا  مدرس  و نمره انضبا  استفاده شد ک  بر اساس پرژوه  

داشرتند   يدار يرابطر  معنر   يها برا اربران   انداقه نياناام شده ا

برودن در   يالردر  ي( اربران Crapanzano  دهي. ب  عق[27،28]

و اضرطراو   يکننده نشانگان افسردگ ينيب  يپ ،يسالگ 13سن 
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شدن و بر  تبرع    يک  اربان افتيدر توان ياساس م نياست. بر ا

همسا ن و افراد  يآن مورد آقار و خشونت ارار گرفتن اق سو

در فررد گرردد و    يسبب بروق مشکالت رفتار تواند يم کينزد

 نيچنر  . ه [32]را با چال  مواج  ساقد  يسالمت افراد اربان

 شوند، يک  در مدرس  با همسا ن الدر مواج  م يآموقان ان د

 شران يفرد تير امن رير درگ ند،ينما يرا تارب  م ياسترس مضاعف

 يو سالمت روانر  يليتح  يشده و در معر  مشکالت سالمت

آمروق   شردن در دانر    يالدر ي. اگر اربان[33] رنديگ يمارار 

ترر    ترس،اسر  ،يب  افسرردگ  تواند يبماند م يبدون درمان باا

. [34]منارر شرود    يافکار خودکشر  ياق مدرس  و وت  يتح 

 ينشان داد ک  اربان نيشيپ يها پژوه  يها افت يافزون بر آن 

و  يليتح ر  شررفت يپ ،يليتح ر  زشير شدن در مدارس با انگ

 ياق مدرسر  و الردر   بتيو معنادار و با   يانضبا  رابط  منف

 نيشر يپ يها پژوه  اب افت ي نيدارد. ا يرابط  مثبت و معنادار

با توج  ب  سرهولت اجررا،    تي. در نها[19،20،21]همسو بود 

اجررا بر     تير اابل ر،يو تفسر  ريسهولت تعب ،يگذار سهولت نمره

و اعتبار مناسب  ييبودن و روا يعمل ،يو گروه يرورت فرد

 يبررا  يابرزار مناسرب   اسير مق نير شرود کر  ا   گرفت  مي ا ينت

باشرد و   آموقان مردارس مري   دان  انيدر م ياربان يريگ انداقه

اق آن بهره  يشناخت روان يها در پژوه  توانند يپژوهشگران م

مطالعر  واضرر آن اسرت مشرر       تيمحدود نيببرند. نرست

 يابزار تا چر  انرداقه برا رفتارهرا     نينمرات وار  اق ا ستين

 نير دوم ا تيروقمره مررتبط اسرت. محردود    يدر قندگ يوااع

نمرات آن نسربت   تيوساس يبرا يمطالع  آن است ک  شواهد

تردار  نشرده اسرت. مشرر       يروان -يب  مداخالت آموقش

ابزار نسربت بر  مرداخالت     نينمرات وار  اق ا ايک  آ ستين

 نير سوم ا تين . محدود ايرند  قم را دا تيوساس يضد اربان

مطالع   نيمطالع  است. ا يو قمان يابزار مربو  ب  المرو مکان

سمنان رورت گرفتر  اسرت و لرذا     شهرآموقان  دان  يبر رو

داد و   يکشور تعمر  يشهرها ريآن را ب  سا يها افت ي توان ينم

اسراس   گرردد. برر   تيرعا ا يجوانب اوت  يدر رورت تعم اي

 يهرا  با انداقه ينمرات اربان شود يم شنهاديپ ها، تيمحدود نيا

اق  يبست  شرود ترا شرواهد    روقمره ه  يدر قندگ يرفتار وااع

 يهرا  تير ابرزار در مواع  نير ا  يبسط نمرات وار  اق تشر

 سرت يمعنا ک  هنوق مشرر  ن  نيفراه  شود. بد يقندگ يوااع

 يرفتارهرا  ينيب  ينام  توان پ پرس  نينمرات با  در ا ايک  آ

 شنهاديب  پژوهشگران پ ن،يچن ه  ر؟يخ ايرا دارد  يعمل ياربان

کننرد کر  ضرمن     يزير ر را ورح يمطالعات ندهيک  در آ شود يم

 يهرا  گروه  يتشر يابزار برا نيا  ينمرات برش دا  يتشر

 ينر يب  يابرزار را در پر   نير نمرات ا يعمل يکاربردها ،ياربان

دهنرد. افرزون     يفرد تشر يقندگ طيدر مح يوااع يرفتارها

ابرزار بر  عنروان     نير نمرات وارر  اق ا  ييروا يبر آن بررس

 تواند يم ياثر مداخالت درمان تيوساس  يتشر يبرا يابزار

ابزار باشد.  نيمناسب در مورد ا يها اق پژوه  يگريمحور د

 يرهرا يبا متغ يچندبعد يرابط  اربان شود يم شنهاديپ نيچن ه 

اختال ت دروني  ،يمرتلف مانند ومايت پدر و مادر، انزواولب

گيررري  هرراي اضررطراو، افسررردگي، گوشرر  و عالئرر  و نشرران 

اجتماعي، کراه  اعتمراد برنفس، افکرار خودکشري، روابرط       

دانر     ير ور نير ترا اق ا  ردير اررار گ  يمورد بررس ياجتماع

 نير شدن در مردارس و روابرط ا   يدر خ و  اربان يمنسام

 يهرا  زيير در برنام  يتر  يب تيها ک  اابل ساقه رياساقه با س

شرود کر     مي شنهاديمربوو  دارد، وار  شود. افزون بر آن، پ

 يکار و وتر  طيمح ان،يجوامع مانند دانشاو ريساقه در سا نيا

سراقه   يياق بسط روا ياجرا شود، تا شواهد يمااق يايدر دن

شدن  يک  اربان عنوان کرد ديبا تيابزار فراه  گردد. در نها نيا

هرا و متعاابراً    آن يبررا  يعوااب نامطلوب تواند يآموقان م دان 

شردن و   يو لرذا پيشريگري اق اربران    اوردير جامع  ب  وجود ب

مرديران، معاونران و معلمران     هرا،  کاه  آن، آگاهي خرانواده 

هاي برخورد با ايرن مسرأل     مدارس اق عالئ  اين مشک  و راه

 . باشد يم تيضروري و وائز اهم کامالً

 

 تشكر و قدردانی
مرديران،    ير اق کل ل يوسر  نيمرا پژوهشرگران برد    انيدر پا

 ديبعثت، آقادگان، شره  ييآموقان مدارس ابتدا کارمندان و دان 

بر  خراور اعتمراد و      يو ررادا  يمطهر ديچمران، انقالو، شه

 . يکن گذاري مي همکاري رميمان  سپاس
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Introduction: The victimization of children in schools is one of the most controversial issues in the area 

of education around the world. Therefore, the purpose of this study was to examine the psychometric 

properties of multidimensional peer-victimization scale in students.  

Materials and Methods: In this study, 607 students in Semnan were selected by using a stratified 

sampling method and responded to multidimensional peer-victimization scale, Illinois bullying scale and 

Harter’s motivation questionnaire (concurrent validity). For data analysis, we used factor analysis method, 

Cronbach's alpha coefficients and Pearson correlations.  

Results: The nucleotide changes c135G>A/A45A (rs1800858) in exon 2 and c.337+9G>A (rs2435351) 

and c.337+137G>T (rs2505530) were found in intronic region of RET gene. Among patients and relatives, 

the most and least genotype and allele frequencies were c.337+137G>T (rs2505530) and c135G>A/A45A 

(rs1800858), respectively. Also we did not find any significant correlation between detected nucleotide 

changes and disease phenotype, gender and ethnicity.  

Conclusion: Results indicated that multidimensional peer-victimization scale in the Persian version 

questionnaire has acceptable psychometric properties for school students, and it can be used as a valid 

instrument in psychological research. 
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