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 قلدری   باهای والدگری سبک ابطهپرخاشگری روانی والدین و تنبیه بدنی در ر نقش میانجی
 

 2*زربخش بحری، محمدرضا 1زهرا اصغرپور

 شناسی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تنکابن، تنکابن، ایرانشناسی بالینی، دانشکده رواندانشجوی کارشناسی ارشد روان .1

  شناسی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تنکابن، تنکابن، ایرانشناسی، دانشکده رواناستادیار گروه روان .2

 17/11/38تاریخ پذیرش:  23/71/38تاریخ دریافت: 

 چکیده 

بددین ترتید   .مشدکالت رفتداری کودکدان دارنددبدروز  مطالعات پیشین نشان داده است که والددین نقدش مدو ری درزمینه و هدف: 

قلددری  بدا والددگریهدای بین سبک رابطهدین و تنبیه بدنی در ری پرخاشگری روانی والگبررسی نقش میانجیحاضر با هدف پژوهش 

 .شدانجام 

هدای دوره او  متوسدطه آمدوزان دبیرسدتانداندششامل تمامی  . جامعه آماریهمبستگی بوداز نوع  مطالعه حاضر توصیفیروش روش: 

بده صدورت تصدادفی پسر(  145دختر و  157) آموزدانش 235 کهبود 1935-1938در سا  تحصیلی و پسر شهرستان آستانه اشرفیه دختر 

، ابعداد انبدبا ی اسدتراو  و (2771 ) الیدوا و همکداران والدگری هایپرسشنامه انتخاب شدند و بهبه عنوان نمونه مورد مطالعه  ایخوشه

 تحلیل شد.ی معادالت ساختار یابیهای پژوهش با استفاده از مد دادهپاسخ دادند. ( 2712) بریگواییو زورگویی  (2771) فاچیر

تدث یر قلدری نوجوان  با والدگری هایسبک بین رابطهبدنی در  پرخاشگری روانی والدین و تنبیه  آن است که ها حاکی ازیافته ها:یافته

 ی پدر و مادر با قلدری نوجوان دارد.والدگرای هبین سبک در رابطه مستقیم و نقش میانجیغیر

 قدرار دهدد تث یرتواند رفتارهای کودکان را تحتوالدین می های تربیتی و والدگرینتایج این پژوهش نشان داد که سبک گیری:نتیجه

 .انجام شود آنهای والدگراهمیت نقش  والدین درباره سازیبنابراین باید مداخالتی جهت آگاه

 نیبد ، تنبیهوالدین پرخاشگری روانینوجوانان، ، ، قلدریوالدگریهای سبک ها :واژهکلید
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 مقدمه 
 دورهاواخدر دوره کدودکی و  سدازمشکلرهای از رفتا 1قلدری

نظدران وجده پژوهشدگران و صداح نوجوانی است که اخیدرا ت

اسدت و موضدوع  به خود معطدوف کدردهشناسی را حیطه روان

قلدددری رفتدداری . (1) محددوری مطالعددات بسددیاری بددوده اسددت

پرخاشگرانه و آزاردهنده تعمدانه است که توسط یک فدرد یدا 

وره زمانی به صورت مکرر اعما  گروه از افراد در یک دیک 

قلددری یدک  (.2)شود و شدامل عددم تدوازن قددرت اسدت می

ای، هدای مدرسدهین دلیل که با آسدی به ا له اساسی است،ئمس

مات و بزهکدداری در آینددده مشددکالت سددالمت روان و صددد

 رایجدیزه قلددری در مدرسده پدیدده امرو (.9) شودمربوط می

قلددری  (.4) دارددر مددار  راهنمدایی  ییشدیوع بداال است و

           در ایدددن بددداره پژوهشدددگرانو دارای اندددواع مختلفدددی اسدددت 

( قلدری را بده دو 5اند. لی )های متفاوتی ارائه کردهبندیتقسیم

قلدری مستقیم یا قابدل مشداهده کده شدامل قلددری   ؛دسته کلی

یم یددا مسددتقی و کالمددی اسددت و دیگددری قلدددری غیرجسددمان

، تقسدیم گیدردمدیاجتماعی را دربر قابل مشاهده که قلدریغیر

، انواع قلدری را به چهار نوع جسدمی (8هاوکرو بولتون ). کرد

قلددری در  .تقسیم کدرده اسدت مستقیمو غیر ،کالمی، ارتبا ی

و سددا  او   متوسددطهاو   دبسددتان شددروع شددده و در پایدده رهدو

روندد کاهشدی  از کدال  نهدمیابد اما بعدد ید میمتوسطه  تشد

 .(1) دارد

درصدد در  17تدا  15شیوع قلدری در دوره نوجدوانی بدین 

نشدان  هداپدژوهش(. 3و  6)  منابع گوناگون گزارش شده است

سا  اخیر هم مرتکبان قلددری و هدم قربانیدان  15در  داده است

        مددددت مددددت و بلندکوتددداهقلددددری در معدددرا خطرهدددای 

شناختی مشکالت روانمانند مشکالت تحصیلی،  یافتگیشساز

این معبل نده تنهدا محدیط  .و مشکالت روابط اجتماعی هستند

کندد، بلکده بدر تواندایی همدراه مدیمدار  را با تر  و نگرانی 

          تددث یرهددم   آمددوزانتحصددیلی  دانددشو پیشددرفت   یددادگیری

 (.6)ذارد گمی

                                                            
1. Bullying 

تدرین عوامدل در والددگری از مهدم هدایسدبکخانواده و 

 سددبک والدددگریهسددتند.  کودکدداناجتمدداعی  -روانددی تحددو 

( کده 17) شدده اسدتهای جهدانی شدناختهالدین یکی از سازهو

بیددانگر روابددط عددا فی و چگددونگی ارتبدداط کلددی والدددین بددا 

و یادگیری کودکان به شدمار  تحو فرزندان است و عامل مهم 

همیشه پیامدد تربیتدی  قریباًمثیت کودکان ت تحو  (.11آید )می

هدر (. 12) مناس  است تشویق به استقال  و مهارگریوالدین، 

پرخاشدگری، هدای نادرسدت تربیتدی مانندد چه والدین از شدیوه

کودکددان بددا احتمددا  و... بیشددتر اسددتفاده کننددد  تنبیدده، سددرزنش

و گرایش به پرخاشگری  اضطراب،با مشکالت روانی، بیشتری 

بدا  .(19) شدوندمدیاجتماعی و بزهکارانه مواجده رفتارهای ضد

کدودک در -روابط والد شده،های انجامپژوهشتوجه به نتایج 

 دارد تدث یرکدودک و قربدانی بدودنش  اوایل زندگی در قلدری

عالقده بده اسدتفاده از  قلدر دکانمعموال والدین کو(. 15و  14)

خانواده یا قربانی خشونت در دارند و این کودکان نیز خشونت 

از والدددین و ا رافیددان خددود انددد یددا اینکدده ایددن رفتددار را بددوده

 (. 5) اندآموخته

و رفتارهدای  والددگریهدای مطالعاتی که رابطه بین سدبک

کودکان در مدرسه را از قبیدل قلددری مدورد تجزیده و تحلیدل 

نددد کدده پسددرها و دخترهددایی کدده دهنشددان مددی انددد،قددرار داده

ارتباط خوشایندی بدا  کنند واستفاده نمیوالدینشان از خشونت 

 کده کودکدانی امدا کمتر درگیر مسئله قلدری هستندآنها دارند،

تمایددل  کنندددمددیگددر توصددی  مسددتبد و تنبیدده را خددود والدددین

بیرامی و  دارند. و قلدری بیشتری به بروز رفتارهای پرخاشگرانه

هددای ( در مطالعدده خددود نشددان دادنددد کدده سددبک18عالئددی )

فی خانواده با قلدری و اندواع آن رابطده والدگری و محیط عا 

( در پددژوهش خددود بدده ایددن نتیجدده 11بدددری و عالئددی ) دارد.

رسیدند که نگرش مستبدانه مادر احتما  بروز رفتدار قلددری را 

 .در میان دختران افزایش می دهد

از مطالعدات نشدان برخدی  ،محددود هدایپدژوهشبا وجود 

به عندوان یدک شدیوه  پرخاشگری روانی و تنبیه بدنیکه  دادند

 و با هدف اصالح رفتار کودک شدناخته شدده اسدت والدگری
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. پرخاشگری روانی والددین بدا (16) دارد تث یربر مسئله قلدری 

و  ،توهین هایی مانند خودداری از محبت، سرزنش، فریاد،یوهش

 کودکدانبدا پرخاشدگری در شدود و کردن توصدی  مدیتحقیر

متقددابلی بددین محددیط  تددث یر. همچنددین (27و  13) مددرتبط اسددت

سداز کودکددان گی نداآرام و خشدن و رفتارهدای مشدکلخدانواد

     انددد کدده مددادران نشددان دادهنیددز  هدداپددژوهش(. 21) وجددود دارد

بیشتر از تنبیه بددنی اسدتفاده  دار و دارای تحصیالت پایین،خانه

لددین کده توسدط وادر کودکدانی کنند و مشکالت رفتاری می

 اسدتند، بیشدتر شوشوند نسبت به آنهایی که تنبیه نمیتنبیه می

در  ( 22زاده )فدر، سدالمی محمددآبادی و دشدتبانتمنائی (.18)

کده تنبیده بددنی دارای ا درات  رسدیدندای به ایدن نتیجده مطالعه

و  اسدتکدودک  انمخرب کوتداه و بلندمددت بدر جسدم و رو

عوارا نامطلوبی همچون تر ، عدم یادگیری رفتار درسدت، 

پرخاشگری، صدمه زدن به دیگران و الگدوبرداری از آن را بده 

آمیز رفتار گرم و محبتنشان داده است  هاپژوهشهمراه دارد. 

بددا و مسددئوالنه والدددین همددراه بددا اسددتفاده کمتددر از تنبیدده بدددنی 

 29)باط مسدتقیم دارد ارت کاهش مشکالت رفتاری در کودکان

ندد در مطالعات خود نشان داد پژوهشگران اینالوه بر ع(. 24و 

گرمدی و توجده  شدامل مثبدت والددگریکودکانی کده سدبک 

     کمتددری را نشددان  پرخاشددگری کنندددرا دریافددت مددی عددا فی

ه آن دسدته از کودکدانی کده پددران ک(، در حالی25) دهندمی

ننددد بیشددتر رفتارهددای کتوصددی  مددی گیددرخددود را سددخت

رومدرا و  اورتیدز، -گدومز (.28دهندد )را بروز مدیپرخاشگری 

والددین و  پرخاشگری رواندی نقش میانجی( 21ز )روی-اورتگا

مدورد  و قلددری والددگریهدای در رابطده سدبک را تنبیه بدنی

ابعداد انبدیا ی  تدث یر نشدان داد کده ار دادندد. نتدایجارزیابی قر

شواهد نشدان  همچنین والدین بر قلدری نوجوانان معنادار است.

تواندد دهد که شیوه انببا ی و به خصوص شیوه تنبیهی میمی

در نیدز ( 26خوشدبخت )یک عامل مهم مرتبط با قلدری باشد. 

یدن نتیجده دبستانی انجام داد بده اای که بر کودکان پیشمطالعه

بدانه والددین در بدروز رفتارهدای خشدن که باورهای مست رسید

-در این راستا با توجه به مطال  بیدان گذار است.تث یرکودکان 

انبدبا ی  شیوه های تربیتی وشده و مهم و حسا  بودن سبک

، هدف نوجوانانوالدین و ا رگذاری آن در  و  دوره زندگی 

پددژوهش حاضددر، بررسددی نقددش میددانجی پرخاشددگری روانددی 

 پددر و مدادربین سبک والدگری  بدنی در رابطهوالدین و تنبیه 

ومی یک مد  مفهدهدف پژوهش با . استبر قلدری نوجوانان 

(.1 تصدددددویرمدددددورد بررسدددددی قدددددرار گرفتددددده اسدددددت )
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 روش
 ،حاضدرپدژوهش کننددگان: رکتالف( طرح پژوهش و ش

 یددابیاز نددوع همبسددتگی اسددت. از مددد  توصددیفی یددک مطالعدده

 رابطده متغیرهدای پدژوهشمعادالت سداختاری جهدت بررسدی 

هدای که در قال  یک الگوی علمی، ارتباط سبک استفاده شد

اشدگری روانددی والدددین و و پرخ انقلدددری نوجواندد، والددگری

 امعه آماری شامل تمامیج گرفت.قرار بررسیمورد تنبیه بدنی 

او   پایده مشدغو  بده تحصدیل در  آمدوزان دختدر و پسدرداندش

 1935-1938 تان آستانه اشرفیه در سا  تحصیلیشهرس متوسطه

در نظددر گددرفتن  بددا پددژوهش. نموندده بددود نفددر 2811تعددداد بدده 

گیدری ا اسدتفاده از روش نموندهنفدر بد 921متغیرهای پدژوهش 

بده ایدن صدورت کده ابتددا ، ای انتخداب شددندتصادفی خوشده

 از دبیرسدتانه او  دورمدار  دخترانه و پسرانه  تمامی فهرست

سدس  از بدین آنهدا دو  .آموزش و پرورش شهرستان گرفته شد

تحصدیلی  پایدهپسرانه و از هدر  دبیرستاندخترانه و دو  دبیرستان

                تمددامی تصددادفی انتخدداب شددد. یددک کددال  بدده صددورت

پاسدخ ی  پدژوهش هداها بده پرسشدنامهاین کال آموزان دانش

 28 ،شدددهآوریپرسشددنامه جمددع 921از دادنددد کدده در نهایددت 

هدای الکمد پرسشنامه ناقص بدود کده از نمونده حدذف شددند.

 و زنددگی بدا هدر 3پایه تحصیلی هفتم تا نهدم، ورود به مطالعه، 

مالک خدرو  تمایدل نداشدتن بده دوران کودکی و دو والد از 

  ها بود.اجرای پرسشنامه

صدو  ترجمده های این پژوهش با رعایت اپرسشنامه: ابزارب( 

از فارسی به انگلیسی ترجمه شد و با  و به فارسی برگردانده شد

 اصالحات الزم انجدام شدد و سدس  متن اصلی تطابق داده شد،

سنجی ایدن پرسشدنامه در ایدران های روانبه دلیل اینکه ویژگی

مورد بررسی قرار نگرفته بدود، بده بررسدی روایدی و اعتبدار آن 

همسدانی دروندی پرسشدنامه هدا براسدا   پرداخته شد. بندابراین

 آلفدای کرونبداو و روایدی آن از  ریدق تحلیدل عداملیضری  

ییدد سده ثو در آخدر مدورد تقدرار گرفدت  ییدی مورد بررسیتث

و سس  بدر روی  سنج قرار گرفتشنا  و روانمتخصص روان

 جامعه آماری اجرا شد. 

و همکداران  این پرسشنامه توسدط الیدوا: 1والدگری پرسشنامه.1

را مددورد  والدددگریبعددد  8حددی شددد. ایددن پرسشددنامه  را ( 23)

نددد از: محبددت و ارتبدداط، اکدده عبددارت دهدددارزیددابی قددرار مددی

و  ،افزایش استقال ، شدوخی روانی، مهارگریرفتار،  مهارگری

 ربدوزهدای مفرزندان از روی ادراک خود به پرسش .افشاسازی

گویه بدرای  41 که گویه دارد 62این پرسشنامه  دهند.پاسخ می

 .شدودیه برای ارزیدابی مدادر اسدتفاده مدیگو 41 و ارزیابی پدر

از کدامال  گزینده ای لیکدرتاز ندوع شدش هاگذاری گویهنمره

ایدن  اعتبدار .اسدت (8ه نمدر) تا کدامال مدوافقم (1 نمره) مخالفم

 والددگریپرسشنامه  از روش آلفای کرونباو  برای پرسشدنامه 

 31/7 مدادر والدگریای پرسشنامه سبک و بر 38/7پدر برابر با 

روایدی سدازه بدا اسدتفاده از تحلیدل عداملی بدرای  .به دست آمد

 والددگریو برای سدبک  61/7مادر  والدگریپرسشنامه سبک 

 به دست آمد. 64/7پدر 

ایددن پرسشددنامه توسددط  :2پرسشددنامه سددیاهه ابعدداد انبددبا ی. 2 

هددای شددیوهنددوع از  4 و  راحددی شددد (97) اسددتراو  و فدداچیر

خاشددگری روانددی و تنبیدده بدددنی، نظددارت، شددیوه  پر(انبددبا ی 

از سنجد کده در ایدن پدژوهش را می (قیاسی و شیوه پاسخدهی

پرخاشدگری رواندی و تنبیده بددنی اسدتفاده آن یعنی  یک شیوه

نیدز  آنگدذاری نمدره و گویه اسدت 6پرسشنامه شامل  شد. این

 (7نمره ) از هرگزای لیکرت بوده که درجه 17براسا  مقیا  

ایدن  اعتبدار تنظیم یافته اسدت.( 3)نمره تا دو یا چند بار در روز 

 و گدزارش شدد 32/7رونبداو آلفای ک  ریق محاسبهمقیا  از 

 به دست آمد. 88/7روایی سازه با استفاده از تحلیل عاملی 

 14یددک مقیددا  خودگزارشددی : 9پرسشددنامه سددیاهه قلدددری. 9

  راحدی(  91) و همکداران بریگدوایی ای است که توسطگویه

 14تدا  6 سداا مربدوط بده قلددری و  1تدا  1 سداا . اسدت شده

 شدنامه بدرهدای ایدن پرس. گویدهاسدتمربوط به قربدانی قلددری 

بدرای  5بدرای هرگدز تدا  1ای )از درجه 5اسا  مقیا  لیکرت 

اعتبدار ایدن  .شدودمدیبنددی درجدهبدار در هفتده(  بیشتر از یک

                                                            
1. Parenting styles questionnaire  

2. Discipline dimensions inventory questionnaire 

3. Bullying intervention questionnaire 
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 و گدزارش شدد 39/7محاسبه آلفای کرونبداو مقیا  از  ریق 

 به دست آمد. 12/7روایی سازه با استفاده از تحلیل عاملی 

 هاافتهی

پددر و  والددگریهدای های سدبکمالفهتوصیفی های شاخص

قلدددری در  مددادر و متغیرهددای پرخاشددگری روانددی والدددین و

 است. ارائه شده 1جدو  

 پدر و مادر و متغیرهای پژوهش والدگری های سبکمؤلفههای توصیفی شاخص :1جدول 

 آلفای کرونباخ ترکیبی اعتبار استانداردانحراف میانگین متغیر

 615/7 372/7 871/6 46/98 محبت و ارتباط پدر

 617/7 379/7 843/8 14/26 رفتار پدر مهارگری

 638/7 869/6 32/95 روانی پدر مهارگری 681/7

 693/7 611/7 262/3 94/94 افزایش استقال  پدر

 614/7 375/7 265/1 23/21 شوخی پدر

 117/7 641/7 179/8 37/27 افشاسازی پدر

 693/7 611/7 254/6 72/91 محبت و ارتباط مادر

 161/7 644/7 434/5 21/26 رفتار مادر مهارگری

 143/7 624/7 425/1 16/98 روانی مادر مهارگری

 613/7 684/7 161/6 28/98 استقال  مادر افزایش

 655/7 632/7 533/8 29/26 شوخی مادر

 617/7 686/7 484/8 97/21 افشاسازی مادر

 329/7 396/7 769/11 48/11 تنبیه بدنی و پرخاشگری

 395/7 346/7 941/1 45/19 قلدری
 

شود آلفای کرونباو  مشاهده می 1 ور که در جدو  همان

 اسدت 1/7ها و متغیرهای پژوهش باالی  مالفهترکیبی  اعتبارو 

 2 در  جددو . اسدتی اعتبدار مناسد  و بداال که نشدان دهندده

پددر و مدادر و  والددگریهای سدبک مالفهماتری  همبستگی 

بدنی و قلددری ارائده شدده  متغیرهای پرخاشگری روانی و تنبیه

 است. 

 و متغیرهای پژوهش والدگریهای سبک  مؤلفه. ماتریس همبستگی 2جدول 

 متغیر 1 2 9 4 5 8 1 6 3 17 11 12 19 14

 محبت پدر 1             

 رفتار پدر مهارگری **637/7 1            

 روانی پدر مهارگری **183/7 **611/7 1           

 استقال  پدر **814/7 **124/7 **131/7 1          

 شوخی پدر **141/7 **629/7 **619/7 **882/7 1         

 افشاسازی پدر **129/7 **181/7 **149/7 **886/7 **196/7 1        

 محبت مادر **886/7 **865/7 **535/7 **851/7 **536/7 **815/7 1       

 رفتار مادر مهارگری **591/7 **878/7 **584/7 **528/7 **568/7 **535/7 **131/7 1      

 روانی مادر مهارگری **567/7 **829/7 **511/7 **548/7 **823/7 **811/7 **162/7 **371/7 1     

 استقال  مادر **534/7 **855/7 **811/7 **131/7 **512/7 **562/7 **647/7 **114/7 **124/7 1    

 شوخی مادر **817/7 **881/7 **811/7 **541/7 **117/7 **843/7 **691/7 **664/7 **684/7 **149/7 1   

 افشاسازی مادر **475/7 **447/7 **491/7 **453/7 **937/7 **171/7 **886/7 **179/7 **889/7 **519/7 **882/7 1  

 پرخاشگری و تنبیه بدنی **-476/7 **-446/7 **-456/7 **-412/7 **-932/7 **-961/7 **-412/7 **-932/7 **-961/7 **-412/7 **-988/7 **-991/7 1 

 قلدری **-278/7 **-218/7 **-225/7 **-248/7 **-216/7 **-268/7 **-291/7 **-293/7 **-244/7 **-281/7 **-236/7 **-211/7 **-992/7 1

**p= 75/7             *p= 71/7  
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متغیرهددای پرخاشددگری  شددودمشدداهده مددی 2 بددق جدددو  

ی پدر و مادر والدگرهای روانی والدین و قلدری با ابعاد سبک

 دار دارند. همبستگی معکو  و معنا  75/7در سطح معناداری 

های پژوهش نوبت به برسدی و پ  از تحلیل توصیفی داده

از  ریددق  کدداررسددد. ایددن آزمددون مددد  مفهددومی پددژوهش مددی

 .شدودو ضدرای  مسدیر انجدام مدی t بررسی دو بخش ضدرای 

ضرای  مسیر استاندارد مد  مفهدومی پدژوهش بدرای  2تصویر 

 دهد.ها را نشان میبررسی فرضیه

 
 

 ضرایب مسیر استاندارد مدل برای بررسی فرضیه ها :2تصویر

 

شده بر روی مسیرها ضدرای  مسدیر را نمدایش اعداد نوشته

بدرای آزمدون معنداداری ضدرای  مسدیر بدا اسدتفاده از دهد. می

استیودنت محاسبه شده  -مقادیر آزمون تی روش بوت استراپ

 38/1بزرگتددر از  اسددتیودنت اگددر  -دیر آزمددون تددیاسددت. مقددا

، 9تصدویر معندادار اسدت.  75/7باشد، ضری  مسدیر در سدطح 

      هددای پددژوهش نشددان را بددرای بررسددی فرضددیه tنتددایج آزمددون 

 دهد.می

 سبک مادر

 محبت و ارتباط

 کنترل رفتار

 قلدری

 کنترل روانی

 افزایش استقالل

 سبک پدر

 شوخی 

 محبت و ارتباط

 افشا سازی

یه بدنیپرخاشگری روانی والدین و تنب  

 شوخی  افشا سازی کنترل رفتار کنترل روانی افزایش استقالل
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 استیودنت برای بررسی فرضیه ها-نتایج آزمون تی: 3تصویر

ه شدده اسدت کده نمدایش داد tنتیجده آزمدون  9در تصویر 

گددری مسددتقیم )از  ریددق نقددش میددانجیا ددرات مسددتقیم و غیر

هدای والددگری پرخاشگری روانی والدین وتنبیه بدنی(، سبک

با توجه به خروجی مد   9را بر قلدری نشان داده است. جدو  

هددای بدده بیددان و بررسددی فرضددیه( 9)تصددویرمفهددومی پددژوهش 

 پژوهش پرداخته است.

 

 مادر برقلدری نوجوان والدگریپدر وسبک  والدگریمستقیم وکل بین سبک اثرات مستقیم، غیر: 9جدول

 مستقیماثر  اثر غیر مستقیم اثر کل
 مسیر

 از متغیر به متغیر

 پدر والدگریسبک  قلدری نوجوان 781/7 -785/7 -774/7

 ی مادروالدگرسبک  قلدری نوجوان -292/7 -784/7 -238/7

 

محاسبه ا در مسدیرهای سداختاری حداکی از ، 9 بق جدو  

( و 781/7در به گونده مسدتقیم )ی پوالدگرآن است که سبک 

مستقیم، از  ریق متغیر میانجی پرخاشگری روانی والدین و غیر

( بر قلدری -774/7( و در مجموع )-785/7تنبیه بدنی برابر با )

داشته است. همچنین محاسبه ا ر مسدیر سداختاری  تث یرنوجوان 

ر بده گونده مسدتقیم مداد والدگریحاکی از آن است که سبک 

یدانجی پرخاشدگری متغیدر م از  ریدق ،مستقیم( و غیر-292/7)

 ( و در مجمدوع-784/7) دین و تنبیده بددنی برابدر بداروانی والد

 .گذار بوده استتث یر( بر قلدری نوجوان -238/7)

پرخاشگری روانی والددین متغیر رای بررسی نقش میانجیب

آزمون سوبل از قلدری های والدگری بر سبکدر  و تنبیه بدنی

یک متغیر میانجی در رابطه  تث یرکه برای معناداری  شداستفاده 

     رود. در آزمدون سدوبل مقددارمیان دو متغیر دیگر بده کدار مدی

Z-value آید که در صدورت از  ریق فرمو  زیر به دست می

 %35تدوان در سدطح ا میندان می 38/1بیشتر شدن این مقدار از 

 کرد.میانجی یک متغیر را تایید  تث یرمعنادار بودن 

 کنترل روانی

 سبک مادر

 قلدری

 سبک پدر

یه بدنیپرخاشگری روانی والدین و تنب  

 کنترل رفتار

 محبت و ارتباط

 افزایش استقالل

 شوخی 

 محبت و ارتباط

 افشا سازی

 کنترل رفتار کنترل روانی افزایش استقالل شوخی  افشا سازی
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𝑍 − 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 =
𝑎×𝑏

√(𝑏2×𝑆𝑎
2)+(𝑎2×𝑆𝑏

2)

   

a :مقدار ضری  مسیر میان متغیر مستقل و میانجی 

bمقدار ضری  مسیر میان متغیر میانجی و وابسته : 

aSخطای استاندارد مربوط به مسیر میان متغیر مستقل و میانجی : 

bS :خطای استاندارد مربوط به مسیر میان متغیر میانجی و وابسته 

 بنابراین:

Z − 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 =
(−0/268) × (0/245)

√(0/2452 × 0/0792) + (−0/268)2 × 0/0762)
= −2/40  

 

 z-valueشود، قدر مطلق مقدار  ور که مشاهده میهمان

گری متغیدر بررسدی نقدش میدانجیحاصل از آزمون سوبل برای 

پدر  والدگریسبک در  پرخاشگری روانی والدین و تنبیه بدنی

-نشان38/1بودن از  بیشترشد که به دلیل  -47/2برابربر قلدری 

 معناداری این رابطه است. دهنده

 

𝑍 − 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 =
(−0/268) × (0/403)

√(0/4032 × 0/0792) + (−0/268)2 × 0/0832)
= −2/84 

 

 z-valueشود، قدر مطلق مقدار  ور که مشاهده میهمان

گدری متغیدر بررسی نقش میدانجیحاصل از آزمون سوبل برای 

ی والددگرسدبک در  پرخاشگری روانی والددین و تنبیده بددنی

بودن  شد که  به دلیل بیشتر -64/2برابر مادر بر قلدری نوجوان 

از این رو با توجه بده  .معناداری رابطه است دهندهنشان 38/1از 

پرخاشگری روانی  توان گفتنتایج حاصل از آزمون سوبل می

و  ی والدددگریهدداسددبک بددین رابطددهوالدددین و تنبیدده بدددنی در 

 نقش میانجی دارد. قلدری

 بحث و نتیجه گیری
گدری پرخاشدگری این پژوهش بررسی نقش میدانجی از هدف

 والددگریهدای سدبک بین رابطهروانی والدین و تنبیه بدنی در 

کده  نشدان داد پدژوهش . نتدایجبدودقلدری نوجواندان با والدین 

 هایسبک رابطه بینپرخاشگری روانی والدین و تنبیه بدنی در 

 بر قلدری نوجوان ا در غیرمسدتقیم و میدانجیوالدین  والدگری

ی والددگرسدبک  تث یر ددهها نشان میکه یافته ورهمان دارد.

میدانجی پرخاشدگری رواندی  نقدش نوجدوان بداپدر بدر قلددری 

سدبک  تدث یرهمچنین . است -47/2بیه بدنی برابر با والدین و تن

پرخاشدگری با نقش میانجی   نوجوان ی مادر بر قلدریوالدگر

 است. -64/2رابر با روانی والدین و تنبیه بدنی ب

 نتیجده پدژوهشبدا  ایدن پدژوهش در راسدتا و همسدو  نتیجه

 کده آنهدا نیدز اسدت (21) رویدز-رومرا، اورتگدااورتیز، -گومز

در نوجدوان دختدر و پسدر  2787را  بدر  عنوانبا همین پژوهشی 

تنبیده  کده های پژوهش آنهدا  نشدان دادتهانجام دادند. یاف اسسانیا

والددین ی والددگرسدبک بدین  به عنوان میانجی در رابطهبدنی 

 پرخاشگری روانی والددین و ،دخترانقلدری  بایم مستق ارتباط

 ارتبداط والددین والددگریسدبک بین  با نقش میانجی در رابطه

مستقیم با قلدری پسران دارد. همچنین نتایج این پژوهش همسو 

(، زوتدی  و 14هدای سداریخانی )هدای پدژوهشبا نتایج و یافته

 (26خوشددبخت ) ،(22) همکددارانفدر و(، تمنددائی21همکداران )

بده رابطده معنداداری بدین  خدود هدایپژوهشاست. آنها نیز در 

و قلددری مشکالت رفتداری دنی با تنبیه ب پرخاشگری والدین و

      بددا توجدده بدده هددا در تبیددین ایددن یافتدده رسددیده بودنددد.کودکددان  

توان گفدت شده میانجام پژوهش هایی نظری و هاآوردروی
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از تنبیدده بدددنی و خشددم  معمددوال والدددین کودکددان قلدددر بیشددتر

هدای کودکدان قلددر کنندد و همچندین در خدانوادهاستفاده مدی

. (6) گددری شدددید وجددود داردنبیددهدعددوا، جنددس و سددتیز و ت

هددا، ایددن گوندده رفتارهددا را بددرای بددا تقلیددد از رفتددار آن کودکددان

دیگران نیز بده در روابط خود با  خودشان الگو قرار داده و بعداً

بدر  والددینی کده دائمداً همچندین کنندد.همین شدکل رفتدار مدی

در حدا  دسدتور  مداومرفتارها و اعما  کودک نظارت دارند، 

گیر بوده و تمایدل دارندد کدودک را دادن هستند، بسیار سخت

تعلیم دهند، در این حالت این احتما  وجود دارد کده کدودک 

منفعالندده از دسددتورات ا اعددت کنددد امددا در فبددایی دیگددر 

 (.92) رانه از خود بروز دهدهای پرخاشگرفتار

رابطدده معنددادار سددبک  هددای ایددن پددژوهشیافتددهدیگددر  از

گددری قلدددری نوجددوان کدده بددا میددانجی مددادر بددا والدددگری

 بددا نتددایج  بددود کدده بدددنی پرخاشددگری روانددی والدددین و تنبیدده

همسدو  (11و بدری و همکاران ) (18بیرامی و عالئی ) پژوهش

 والددگرین بدا دختدرا قلددری است که به ایدن نتیجده رسدیدند

رابطه مثبت و معنادار داشته است. همچنین به این مادر  مستبدانه

گی بدا قلددری نوجواندان نتیجه دست یافتند که محدیط خدانواد

ی تاکید مبدانی نظدری و پژوهشدی . در راستارددامعنادار رابطه 

 تحدو مراحدل هدای او  زنددگی از مهمتدرین باید گفت سدا 

آید. شدیوه برخدورد بزرگسداالن شخصیت کودک به شمار می

شدده توسدط  یقی بر شخصیت کودکان و عادات کسد ا ر عم

کدودک، میدزان -ها نوع رابطه مادردر این سا  .(18) آنها دارد

مادر و نوع رفتار مدادر، در زنددگی کدودک محبت و حمایت 

ط آیندده پیامدهای معناداری بر روی رواب و غالباً گذار استا ر

 مطددابق بددا نظریدده یددادگیری .( 99) بددا همسدداالن بدده دنبددا  دارد

توان گفت که رفتارهای قلدرانده کودکدان می اجتماعی بندورا

ای اسدت کده شدهشده و یادگرفتهارهای مشاهدهدر حقیقت رفت

هدای مشدابه شکل گرفته و در نتیجده در موقعیدت در  و  زمان

بددنی  خشونت موجود بین والدین و تنبیه کند. مشاهدهبروز می

کودکددان توسددط والدددین، کودکددان را بدده سددمت خشددونت و 

دهد. همچنین والدین سوق می رفتارهای قلدرانه و پرخاشگرانه

که مدام سیلی کننده الگوهای پرخاشگری هستند.کودکی تنبیه

اسدت  گیرد ممکنصورت میو یا بر سر او داد و فریاد  هخورد

با همساالن خود نیز چندین رفتارهدایی از خدود نشدان  در ارتباط

پرخاشگری  وقتی والدین در تربیت فرزندان خود از (.21) دهد

ان خدود و به صورت کلی حامی فرزند کننداستفاده نمیو تنبیه 

عی آنهدا افدزایش و مشدکالت میدزان رفتارهدای اجتمداهستند، 

 (.95و  94) یابدکاهش میرفتاری 

وجه بیش از پیش های پژوهشی تتوجه به یافتهدر نهایت، با 

 هددایفرزندددی و شددیوه -تعددامالت والدددبددر نقددش خددانواده و 

ری و هیجانی نوجوانان رفتا یافتگیشوالدین در سازوالدگری 

هدای که این مهدم از  ریدق برگدزاری کارگداه شودمیپیشنهاد 

ی مثبددت و همچنددین والدددگرای هددآمددوزش خددانواده و شددیوه

 هایی مانند ارتباط بین فردی مو ر، حل مسئله وآموزش مهارت

از پذیر است تدا اینگونده آموزان امکانشخشم به دان مهارگری

تبعات سنگین آن برای خانواده، جامعه و خود فرد پیشگیری به 

 عمل آید.

تدوان بده عددم تفکیدک از محدودیت اصدلی پدژوهش مدی

متغیرهدای مدورد ها اشاره کرد که با توجه بده زمودنیجنسیت آ

آنهدا تفداوت آمداری  مطالعه و شرایط فرهنگی ممکن است در

ایدن بدود کده از  هدای دیگدرد. از محددودیتوجود داشته باشد

ممکن است برخی   کههای خودگزارشی استفاده شد پرسشنامه

در مورد رفتارهای والددین  از افراد از ارائه پاسخ واقعی به ویژه

 کنتدر توان بده عددم می چنینهم خودداری کرده باشند. خود،

 سطح تحصیالت و وضعیت اقتصادی خانواده اشداره کدرد کده

  های تربیتی والدینگذار در شیوهتث یرعنوان عوامل  به تواندمی

های بعدی سدطح تحصدیالت شود در پژوهش. پیشنهاد میباشد

از قرار گیدرد.  کنتر وضعیت اقتصادی خانواده مورد و  والدین

 ممکن اسدت در دختدر و پسدر متفداوتآنجایی که نوع قلدری 

مقایسده اندواع رفتدار  های آتیوهشژدر پشود باشد پیشنهاد می

دختدر و پسدر مدورد  در ( ارتبدا ی و کالمی،) فیزیکی،  قلدری

هدای پدژوهش نشدان داد  ور که یافتدههمانبررسی قرار گیرد. 

د مشددکالت ایجدداهددای تربیتددی والدددین عامددل مهمددی در شددیوه
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 شدودمدیشود، از این رو پیشنهاد کودکان محسوب میرفتاری 

مسئولین آموزش و پرورش شرایط برگزاری جلسات آموزشی 

شناسان فراهم و روانان والدگری را برای والدین توسط مشاور

تا با آموزش و آگاهی دادن به والدین از بدروز رفتارهدای  کنند

 کاسته شود.پیشگیری وساز در کودکان مشکل

کارشناسدی ین مقاله برگرفته از پایدان نامده ا تشکر و قدردانی:

دانشدگاه  اصغرپور در رشته روانشناسدی بدالینی خانم زهرا ارشد

است. همچنین مجوز اجرای آن   96223با کد پژوهشی  تنکابن

از سازمان آموزش و پرورش شهرستان آستانه اشرفیه  با شماره 

صدادر شدد. بددین  26/1/38تداریخ در  672/14586/9157نامه 

ز مسئولین محترم آموزش و پدرورش شهرسدتان آسدتانه وسیله ا

اجددرای ایددن پددژوهش دانددش آمددوزانی کدده در  تمددام اشددرفیه و

دکتدر  ژوهشو همچنین استاد راهنمای این پدمشارکت کردند 

 .شودقدردانی می، صمیمانه محمدرضا زربخش بحری

ی بددرا ایددن پددژوهش انجددام شددودیددادآور مددی  تضدداد مندداف :

نداشدته اسدت. نویسندگان هیچ گونده تبداد مندافع را بده دنبدا 
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Abstract 

Background and Purpose: Previous studies have shown that parents play an important role in 

the behavioral problems of children. The purpose of this study was to investigate the role of 

parental psychological aggression and physical punishment in relationship of parenting styles 

with bullying. 

Method: The present study is descriptive and correlational. The statistical population consisted 

of all first grade high school students of Astaneh-Ashrafiyeh city in the academic year of 2016-

2017.  295 students (150 female and 145 male) were selected using multistage cluster sampling 

method. The participants completed the parenting styles questionnaire (Oliva et al, 2007), 

discipline dimensions inventory (Straus & Fauchier, 2007), and bullying intervention 

questionnaire (Brigui et al, 2012). Data were analyzed using the structural equation modeling. 

Results: The findings indicated that parental psychological aggression and physical punishment 

in the relationship between parental styles and bullying have indirect effects and the role of 

mediation in the relationship between parenting styles and adolescence’ bullying. 

Conclusion: The results of this study showed that parenting styles can affect children's 

behaviors. Therefore, there should be interventions to inform parents about the importance of 

their parenting role. Therefore, there should be interventions to inform parents about the 

importance of their parenting styles. 

 

Keywords: Parenting Styles, bullying, adolescence, psychological aggression, physical 
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