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The purpose of this study was to mediating role of anger in relationship
perceived social support with cyber bullying-victimization girl adolescents. The
descriptive- correlation method was used. The statistical population of this study
was all high school girl students in Tehran in the academic year 2020-2021. In
this study, according to convenience sampling method (online method), 272 girl
students by formula Kline (2015) were selected as samples and they were asked to
cyber-bullying/victimization experiences questionnaire (CBVEQ) of Antoniadou
and et al (2016), multidimensional perceived social support scale (MSPSS) of
Zimet and et al (1988) and children’s inventory of anger (CHIA) of Nelson and
Finch (2000). Then the proposed model was analyzed through structural equation
modeling using SPSS and AMOS version 24 and bootstrap method in Macro
Preacher and Hayes (2004) program. The results showed that perceived social
support (t = -22.668| sig = 0.001) and anger (t = 3.379| sig = 0.001) have a direct
effect on cyber bullying. Also, perceived social support (t = 20.264| sig = 0.001)
and anger (t = 4.083| sig = 0.001) also have a direct effect on cyberbullying. In
addition, the indirect effects of perceived social support through the mediating
role of anger on cyber bullying-victimization were significant and the model had a
good fit (RMSEA = 0.061 and P-value <0.05). It can be concluded that attention
to perceived social support and anger in girl students is necessary to identify the
factors affecting their cyber bullying-victimization.
Keywords: Cyber Bullying, Cyber Victimization, Perceived Social Support,
Anger.
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نقش میانجیگری خشم در رابطه بین حمایت اجتماعی ادراک شده با
قلدری-قربانی سایبری در دختران نوجوان
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چکيده
هدف از این پژوهش بررسی نقش میانجیگری خشم در رابطه بین حمایت اجتماعی ادراک شده باا
قلدری-قربانی سایبری در دختران نوجوان بود .روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی است .جامعه

مقاله پژوهشی

آماری این پژوهش کلیه دانشآموزان دختر دوره دوم متوسطه شهر تهران در سال تحصیلی 1399-1400
بودند .حجم نمونه  272نفر از ایان افاراد بار اساای دیادگاه ک(یان  )2015و باه شایوه نموناهگیاری
غیرتصادفی در دستری شیوه برخط) انتخاب و به پرسشنامه تجربه قلدری-قربانی سایبری )CBVEQ

تاریخ دریافت:
1400/09/02
تاریخ پذیرش:

آنتیااادو و همراااران  ،)2015مقیااای دندبعاادی حمایاات اجتماااعی ادراک شااده  )MSPSSزیماات و

1401/04/21

همراران  )1988و سیاهه خشم  )CHIAنلسون و فینچ  )2000پاسخ دادند .سپس الگوی پیشنهادی از

صص131-153 :

طریق مدل معادالت ساختاری با استفاده از  SPSSو  AMOSنسخه  24و روش بوت اساتر

در برناماه

ماکرو پریچر و هایز  )2004تحلیل شد .نتایج نشان داد که حمایت اجتمااعی ادراک شاده t=-22/668؛
 )sig=0/001و خشم t=3/379؛  )sig=0/001بر قلدری سایبری اثار مساتقیم دارناد .همچناین حمایات
اجتماعی ادراک شده t=-20/264؛  )sig=0/001و خشم t=-4/083؛  )sig=0/001بار قلادری ساایبری
اثر مستقیم دارند .افزون اثرات غیرمستقیم حمایت اجتماعی ادراک شده از طریق نقش میانجی خشام بار
قلدری-قربانی ساایبری معناادار باود و مادل از بارازش مطلاوب برخاوردار باود  RMSEA=0/061و
 .)P-value>0/05میتوان نتیجهگیری کرد که توجه به حمایت اجتماعی ادراک شده و خشام در داناش-
آموزان دختر برای شناسایی عوامل مؤثر بر قلدری-قربانی سایبری آنان ضروری است.
کليدواژهها :قلدری سایبری؛ قربانی سایبری؛ حمایت اجتماعی ادراک شده؛ خشم.

DOR: 20.1001.1.26454955.1401.17.60.5.8

 .1دانشجوی دکتری مشاوره ،دانشرده روانشناسی و علوم تربیتی ،واحد تهران مرکزی ،دانشگاه آزاد اس(می ،تهران ،ایران.
 .2نویسنده مسئول :استاد ،گروه مشاوره ،دانشرده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه الزهرا ،تهران ،ایران.
Hosseinian@alzahra.ac.ir

 .3استاد ،گروه روانشناسی ،دانشرده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه الزهرا ،تهران ،ایران.
 . 4استادیار ،گروه مشاوره ،دانشرده روانشناسی و علوم تربیتی ،واحد تهران مرکزی ،دانشگاه آزاد اس(می ،تهران ،ایران.
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مقدمه
دورة نوجوانی به دلیل تغییرات سریع رشدي و عاطفی ،تأثیر مهمی در کیفیت زنددیی ردرد در
دوره هاي بعدي رشد دارد .این تغییرات در بسیاري از موارد موجد

بدروز مالد نت ناسدازیاري،

ررتاري و هیجانی میشود (موروي و زوواك .)2011 ،1ی ی از مال نت سازیاري دورة نوجوانی
قلدري است که بهعنوان یک سري ررتارهاي پرخاشگرانه ،داراي رراوانی باال که توسط ردرد قلددر
در برابر اطراریان ،همساالن و ارراد ضعیفتر از خود بروز میدهدد (الوودوو و هم داران.)2020 ،2
قلدري در سراسر جهان داراي شیوع است و بسیاري از کودکان و نوجوانان درییر ایدن ررتارهداي
قلدرمآبانه هستند که با قصد آسی

جسمانی و روانشناختی به دیگران انجام میشود (ثدورنرر

و

هم اران .)2020 ،3با یسترش رناوري ،تلفن همراه ،اینترنت و شر ههاي اجتماعی نوع جدیددي از
قلدري شیوع پیدا کرده که تحت عنوان قلدري سایرري 4توصیف شده است (لورنت و هم اران،5
 .)2021قلدري سایرري به خالونت و پرخاشگري در رضاي برخط از جمله در شر ههاي اجتمداعی
مجازي اشاره دارد که ررد یک نفر یا عدهاي را با رعالیتهاي غیرریزی ی خود مورد آزار و اذیدت
قرار میدهد (لیم و لی .)2021 ،6به عرارتی قلدري سایرري شامل استفاده از رناوريهاي اطنعاتی و
ارتراطی مانند ایمیل ،تلفن همراه و پیامهاي نوشتاري ،پیامرسانهاي برخط ،وبسایتها ،وبن ها
و سایر صفحات اینترنتی براي انجام ررتارهاي عمدي ،م رر و خصمانه توسط یک ررد یا یروهدی
از ارراد براي آسی

رساندن به یک نفدر یدا بده دیگدران اسدت (پلدد)2019 ،7؛ امدا قربدانی شددن را

بهصورت ررتارهایی که یروهی از ارراد به دلیل مورد هدف قرار یررتن ررتارهاي قلدرانه دیگدران
تجربه میکنند تعریف کردهاندد (صددییی اررعدی و هم داران .)1399 ،ازایدنرو ،قربدانی سدایرري
پدیدهاي نسرتاً جدیدي است و خنف قربانی سنتی که عمدتاً در محیط مدرسه اتفدا مدیارتدد ،در
هر زمان از ش

و روز هرجایی میتواند اتفا بیفتد (کوالس ی و لیمرر.)2007 ،8
1. Murray & Zvoch
2. Olweus et al
3. Thornberg et al
4. Cyberbullying
5. Llorent et al
6. Lim & Lee
7. Peled
8. Kowalski & Limber
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میزان قربانی شدن در دختران بیالتر است و آنها مال نت بیالتري را تجربه میکنند (ب مدن و
هم اران2013 ،1؛ ناوارو و هم اران2013 ،2؛ اسدمیت و هم داران .)2008 ،3بده ایدن صدورت کده
دختران بیش از پسران نسرت به دیگران همدلی ابراز میدارند و این امر سر

مدیشدوند ررتارهداي

قلدرانه دختران کمتر از پسران باشد (توپ و-اردور-باکر .)2012 ،4تحیییداتی نیدز در زمینده شدیوع
شناسی قلدري-قربانی انجام شده است که نتایج تحیید سدیدزاده ثدانی و عردداللهی ( )1398نالدان
داده که شیوع قلددري سدایرري در بدین داندشآمدوزانی کده مدادران آنهدا از تحصدینت بیالدتري
برخوردارند نسرت به مادران بیسواد بیالتر است .یارتههاي پژوهش بیات و هم اران ( )1398نالدان
دادهاند که شیوع قلدري سنتی در پسران  5/4درصدد و در دختدران  2/9و همچندین شدیوع قلددري
سایرري در پسران  10/1و دختران  3/4بوده است .با توجه به آنچه یفته شد ،عوامل مختلفدی مدی-
تواند مانع بروز این ررتارها در رضاي سایرري شوند که از جمله آنها میتوان به حمایت اجتمداعی
ادراك شده اشاره کرد (هلفلدت و هم اران.)2020 ،5
حمایت اجتماعی تحت عنوان قويترین عامل میابلهاي براي برخورد مورییتآمیدز و آسدان در
زمان مواجهه ررد در وضعیت تنیدیی و تحمل شرایط تنشزا ،معرری شده است؛ بدینصورت کده
اوالً از مسیر اجراي نیش میانجییري بین عوامدل تدنشزاي موجدود در محدیط و بدروز مالد نت
جسمی-روانی و ثانیاً بهرود شناخت از طری کاهش دادن تنش تجربه شده ،باعث تیویت سدنمت
جسمانی-روانی و شداخ

هداي کیفیدت زنددیی در اردراد مدیشدود (ژیداوو و هم داران.)2020 ،6

جنسیت تأثیر مهمی در تعامنت اجتماعی مربوط به حمایت دارد ،اما یارتههاي مطالعدات در مدورد
تفاوتهاي جنسیتی در حمایت اجتماعی قطعی نیست (ماتود و هم اران .)2003 ،7بر اساو نتدایج
یک پژوهش دیدیاه دانشآموزان دختر و پسر در متغیر حمایت اجتماعی تفاوت معناداري بدا هدم
دارند (یارمحمدزاده و ریضاللهی.)1395 ،

1. Beckman et al
2. Navarro et al
3. Smith et al
4. Topcu & Erdur-Baker
5. Hellfeldt et al
6. Xiao et al
7. Matud et al
نشریات علمی دانشگاه جامع امام حسین (علیهالسالم)
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تحیییات دیگر نیز مؤید آن است که حمایت اجتماعی ادراك شده بدر اسداو جنسدیت مدی-
تواند متفاوت باشد (مارا -باو و هم اران .)2021 ،1به این صورت که پسدران بدا بداال رردتن سدن
میزان حمایت اجتماعی ادراكشدهشان کاهش ،درحالیکه دختران با حمایت اجتماعی بیالتري را
درك کنند (جاکوبز و هولتزر .)2021 ،2پژوهش هیمن و اولنیک-شدمش )2017( 3نالدان دادهاندد
که داشتن حمایت اجتماعی ادراك شده در ارراد باعث یزارش کمتر مزاحمدتهدا و قلددريهداي
سایرري میشود .یک پژوهش دیگر نالان داده است که بدتنظیمی هیجانی میتواند نیش واسطهاي
قابلتوجهی بین طرحوارههاي ناسازیار اولیه ،حمایت اجتماعی و قلدري سایرري ایفا کند (حسن-
زاده و هم اران .)1399 ،از سوي دیگر برخوردار بودن از حمایت اجتمداعی دوسدتان ،همسداالن و
خانواده نیش مهمی در کاهش بروز خالم در ارراد بهویژه نوجوانان دارد .بر اساو پژوهشها خالم
میتواند بهطور مثرت و معنیدار میزان قلدري-قربانی شدن را پیشبینی کند (والتدرز و اسدگنیی،4
 )2018و خود خالم نیز میتواندد تحدت تدأثیر حمایدت اجتمداعی ادراك شدده (رایدت و وا د ،
 )2019قرار ییرد که این نالاندهنده آن است که متغیر خالم 5میتواندد متغیدر میدانجی مناسدری در
رابطه بین حمایت اجتماعی ادراك شده با قلدري-قربانی سایرري باشد.
در تعریف خالم معموالً به یک حالت هیجانی روانی -جسمی یا وضعیتی اطن مییردد کده
احساسات و هیجاناتی را که از نظر شدت از تحریکپدذیري و رنجدش خفیدف تدا غدیغ و غضد
شدید تغییر میکند ،شامل مدییدردد (یدوالرت و هم داران .)2021 ،6بدراي تعریدف خالدم ،بایدد
احساو 7خالم را با بیان 8خالم متمایز کرد .بر همین اساو مدیتدوان اردراد را برحسد

شدیوه بیدان

خالم به دو یروه تیسیم کرد :درحالیکه یروهی از ارراد خالم خود را سدرکوب کدرده ،آن را بده
سمت درون جهت میدهند و بر «خود» متمرکز میکنند (بیان خالم به طرف درون) ،یدروه دیگدر
تمایل دارند تا خالم خود را به طرف بیرون جهت داده ،آن را بر ارراد و پدیدههاي محیطی متمرکز

1. Maragh-Bass et al
2. Jacobs & Holtzer
3. Heiman & Olenik-Shemesh
4. Walters & Espelage
5. Anger
6. Goulart et al
7. Feelings
8. Expressions
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کنند (بیان خالم به طرف بیرون) .احساو خالم به احساسات روانشناختی و هیجانی تجربده خالدم
اشاره دارد (مصراح و هم اران.)2020 ،1
تا اینجا مالخ

یردید که خالم یدک حالدت ه یجدانی اسدت ،امدا بدین ایدن مفهدوم بدا مفهدوم

قلدري-قربانی سایرري تفاوت وجود دارد؛ بهطوريکه میتوان یفت خالم واکنالی اسدت کده در
موقعیتهاي یونایون نظیر ناکامیهداي واقعدی یدا خیدالی ،آسدی هدا ،تحییرهدا یدا بدیعددالتیهدا
برانگیخته میشود و مم ن است به پاسخهاي غیدرارادي مانندد اردزایش رالدارخون ،ضدربان قلد ،
تعری و ارزایش قند خون منجر شود و ررد کسانی را موردحمله قدرار دهدد و آسدی

جسدمانی بده

آنها وارد کند (هیلند و هم اران)2016 ،2؛ اما در قلدري سایرري ررد مم ن ناشناو باشد و کسی
او را نالناسد و در رضاي سایرري و مجازي ررد یا اررادي را مورد آزار و اذیت خود قرار دهد؛ لدذا
بین خالم و قلدري تفاوت وجود دارد (بارلت و هلمستتر.)2018 ،3
همچنین میتوان یفت که خالم با کم کدردن همددلی در اردراد باعدث مدیشدود کده آندان در
صورت مهیا بودن شدرایط مرت د
قلدري سایرري خود قرار دهند (یاند

ررتارهداي غیراخنقدی در رضداي مجدازي و دیگدران را مدورد
و هم داران .)2020 ،4بدر اسداو پیالدینه پسدران از دختدران

پرخاشگرترند و ررتارهاي خالونتآمیز بیالتري نسرت به دختران دارند .بهطوريکه بر اساو نتدایج
یک پژوهش پسران تف ر خالونت آمیز پسدران بیالدتر بیروندی و دختدران بیالدتر بدر تجربیدات منفدی
درونی تمرکز دارند .به این صورت که عصرانیت در هنگام بروز خالم و استفاده از خالم براي حل
مال نت از خصوصیات پسرانه محسوب میشود (بودزیسزوس ا و هاسن .)2020 ،5تحیییداتی نیدز
در رابطه حمایت اجتماعی ادراك شده با خالم انجام شده است که نتایج آنها نالان داده است بین
ابراز خالم و حمایت اجتماعی و خالم صفت ادراك شده از خانواده و معلمان و بین عزتنفد

و

خالم صفت رابطه منفدی معنداداري وجدود دارد (ارسدنن .)2009 ،6همچندین مدیتدوان یفدت کده
هنگامیکه خالونت کنمی مطرح میشود تفاوتهاي جنسیتی حذف شدده و حتدی یداهی اوقدات
میزان بروز آن در دختران بیالتر یزارش میشود و دختران احتماالً بیالتر نوع خاصی از پرخاشگري
1. Mesbah et al
2. Hyland et al
3. Barlett & Helmstetter
4. Yang et al
5. Budziszewska & Hansen
6. Arslan
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را نالان میدهند که پرخاشگري رابطهاي (پخش شایعات و بدیویی یا وادار کردن سایرین به قطدع
رابطه دوستانه موج

حذف ررد از یروه میشود) نامیده میشود و ررتارهایی را در برمیییرد کده

در آن به ایجاد تنفر نسرت به دیگران بهوسیله شایعهپراکنیهاي کینهتوزانه یا نادیده یررتن دیگران
به علت عصرانیت منجر میشود (کوهن و هم اران1993 ،1؛ به نیل از اشرری و هم اران.)1392 ،
بر این اساو میتوان یفت خالم یک عامل خطرآررین براي بروز قلدري محسدوب مدیشدود؛
بهطوريکه یک پژوهش نالان داده است که خالدم بدا قلددري سدایرري و مدورد قربدانی قدرار دادن
دیگران همراه است (کاما و و هم اران .) 2021 ،2با توجه به آنچه یفته شد در اهمیت و ضرورت
پژوهش میتوان یفت که در دنیاي امروز ،دسترسی به اینترنت و شر ههاي مجازي با وجود تلفدن
هاي همراه هوشمند ،در هر کجا و هر زمان ام انپذیر است و استفاده از تلفن همراه و اینترنت در
بین نوجوانان امري عادي محسوب میشود؛ بهنحويکده داندشآمدوزان نوجدوان ،وقدت و ررصدت
زیادي را به اینترنت و یردش در دنیاي مجازي ،اختصاص داده و این امر موجد

شدده اسدت کده

آنان در معرض بسیاري از خطرهاي اینترنت از جمله قلدري-قربانی سایرري قرار ییرند (اوکوندور
و هم اران )2021 ،3و زمینه بروز مال نت ررتاري و تحصیلی در میان دانشآموزان و پایین آمدن
سازیاري روانشناختی و اجتماعی در آنان میشدود (لئدون مورندو و هم داران .)2021 ،4همچندین
قلدري-قربانی سایرري نوعی خالونت میان رردي است که میتواند عواق

کوتاهمدت و بلندمدت

نامطلوبی براي ارراد قلدر و قربانیان آنها در پی داشته باشدد (هسدیه و هم داران)2021 ،5؛ بندابراین
شناسایی عوامل زمینهساز آن از اهمیت ویژهاي برخوردار است (کرسوي و صدوقی.)1399 ،
لذا با استناد به شواهد پژوهالی موجود ،اهمیت تأثیریذاري متغیرهایی ون حمایت اجتمداعی
ادراك شده و خالم بر قربانی -قلدري سایرري نین استنراط میشود این عوامل با هم و در تعامدل
با ی دیگر در قال

یک مدل موردبررسی قرار نگررتهاند .به همین جهدت در پدژوهش حاضدر ایدن

عوامل با هم در نظر یررته میشوند و روابط مستییم و غیرمستییم آنها با قلدري -قربدانی سدایرري
بررسی میشود؛ بنابراین ،این پژوهش ررضیههاي زیر را بررسی کدرده اسدت - :حمایدت اجتمداعی
1. Cohen et al
2. Camacho et al
3. O'Connor et al
4. León Moreno et al
5. Hsieh et al
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ادراك شده و خالم بر قلدري-قربانی سایرري اثر مستییم دارند - .حمایت اجتمداعی ادراك شدده
بر قلدري-قربانی سایرري با نیش میانجی خالم اثر غیرمستییم (میانجی) دارند.

روش پژوهش
روش پژوهش ،روش توصیفی است و پژوهش در دسته روشهاي همرستگی از نوع معدادالت
ساختاري قرار میییرد .جامعه آماري این پژوهش کلیه دانشآموزان دختر دوره دوم متوسطه شهر
تهران در سال تحصیلی  1399-1400بودند .بر اساو نظر کنین ( )2015و در جهت تعمیمپدذیري
بیالتر نتایج و احتمال ریزش برخی پرسالنامهها حجدم نمونده  272نفدر انتخداب شدد .ازآنجداییکده
اجراي میدانی پژوهش در دوران شیوع کرونا ویدروو (کوویدد )19-بدود ،ام دان اجدراي مدداد-
کاغذي پرسالنامهها بر روي اررا د نمونه نرود؛ لذا براي انجام این کار از روش اجراي برخط استفاده
شد که به همین دلیل روش نمونهییدري در ایدن پدژوهش در دسدترو( 1داوطلرانده) بدود .رضدایت
آیاهانه در پاسخگویی بده یویدههدا از مدنك هداي ورود بده پدژوهش و نداق

بدودن پاسدخنامه و

انصراف از پاسخگویی به سؤاالت در حین انجام پژوهش از منكهداي خدروا از پدژوهش بدوده
است .در این پژوهش برخی اصول اخنقی رعایت شد کده از جملده آنهدا ایدن بدود کده بده اردراد
شرکت کننده اطمینان داده شد که اطنعات آنها محرمانه خواهد بود و بهصورت یروهی تحلیدل
خواهد شد و این ه قرل از پاسخگویی به سدؤاالت رضدایت آیاهانده داشدتند و کسدانی کده تمایدل
داشتند نتیجه پاسخنامه آنها در اختیارشان قدرار مدییرردت و پژوهالدگر بدراي پاسدخ بده سدؤاالت
احتمالی در دسترو ارراد شرکت کننده بود .با این اوصاف نرخ پاسخ نزدیک به  98/8درصد بدود.
براي بررسی روابط بین متغیرها از ضری

همرستگی پیرسون و مدلیابی معادالت سداختاري (بدراي

بررسی برازش مدل) استفاده شد .نرمارزار تحلیل دادهها برنامه  SPSSو  AMOSنسخه  24بود.

1. Convenience sampling
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ابزار پژوهش
پرسشنامه تجربه قلدری-قربانی سایبری)CBVEQ( 1
این پرسالنامه توسط آنتیادو 2و هم اران در سال  2016طراحی و ساخته شد و شامل  24یویه
است که دو خرده مییاو قلدري سایرري 3با یویههاي ،22 ،21 ،20 ،19 ،18 ،17 ،16 ،15 ،14 ،13
 23و 24؛ قربانی سایرري 4با یویههاي  11 ،10 ،9 ،8 ،7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1و  12را اندازهییري می-
کند .نمرهیذاري پرسالنامه در طیف  5درجهاي نمرهیذاري میشود به این صورت که به هریدز 1
نمره ،یک یا دو بار  2نمره ،بعضی اوقات  3نمره ،اکثر مواقع  4نمره و هر روز  5نمره داده میشود.
حد پایین پرسالنامه  24تا حد باالي آن  120است .سازندیان مییاو براي بررسی پایایی پرسالدنامه
از آلفاي کرونراخ استفاده کردهاند که ضرای

براي قلدري سایرري  0/89و قربانی سایرري  0/80به

دست آمده است و اعترار عاملی پرسالنامه را بررسی و شداخ
تیری

خطداي ریالدهي مجدذور میدانگین

(ریاله میانگین مربعدات خطداي بدرآورد)  0/031و معندادار بده دسدت آوردهاندد (آنتیدادو و

هم اران .)2016 ،در داخل ایران براي بررسی قابلیت پایایی پرسالنامه از آلفداي کرونرداخ اسدتفاده
شده است که ضری

قلدري سایرري  ،0/75قربانی سدایرري  0/78و کدل پرسالدنامه  0/79محاسدره

شده است .همچنین پایایی پرسالنامه به روش بازآزمایی بررسی شده است که ضری

همرستگی به

راصله  1هفته براي قلدري سایرري  0/63و قربانی سایرري  0/69و معنادار در سطح  0/01بده دسدت
آمده است (بالرپور و زردي .)1398 ،در پژوهش حاضر آلفداي کرونرداخ قلددري سدایرري  0/83و
قربانی سایرري  0/77به دست آمده است.
مقیاس چندبعدی حمایت اجتماعی ادراک شده)MSPSS( 5
این مییاو توسط زیمت و هم اران 6در سال  1988طراحی و ساخته شد و شدامل  12یویده و
سه خرده مییاو حمایدت دریاردت شدده از سدوي خدانواده 7بدا یویدههداي  8 ،4 ،3و 11؛ حمایدت

)1. Cyber-Bullying/Victimization Experiences Questionnaire (CBVEQ
2. Antoniadou, N.,
3. Cyber-bullying
4. Cyber-victimization
)5. Multidimensional Perceived Social Support Scale (MSPSS
6. Zimet et al
7. Family
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اجتماعی دریارت شده از سوي دوستان 1با یویههاي  9 ،7 ،6و 12؛ حمایت اجتماعی دریارت شده
از سوي دیگران 2با یویههاي  5 ،2 ،1و  10را اندازهییري میکند .نمرهیذاري پرسالنامه در طیف
 7درجه لی رت میباشد به این کامنً مواریم  7نمره ،مواریم  6نمدره ،تدا حددودي مدواریم  5نمدره،
نظري ندارم  4نمره ،تا حدودي مخالفم  3نمره ،مخالفم  2نمره و کامنً مخالفم  1نمدره تعلد مدی-
ییرد .حد پایین مییاو  12و حد باال  84میباشد .در خارا از کالور براي بررسی اعترار مییداو از
آلفاي کرونراخ استفاده شده است که ضری

کل سؤاالت  0/90یدزارش شدده اسدت (تسدیلی ا 3و

هم اران .) 2019 ،در داخل ایران براي بررسی پایایی مییاو از آلفاي کرونراخ استفاده شدده اسدت
که ضری

کل یویهها و خرده مییاوهدا در دامنده  0/87تدا  0/92یدزارش شدده اسدت (سدیزي و

هم اران .)1399 ،در پژوهش حاضر آلفاي کرونراخ  0/88به دست آمده است.
سیاهه خشم کودکان و نوجوانان)CHIA( 4
این سیاهه توسط نلسون و رینچ 5در سال  2000طراحی و ساخته شد و شامل  39یویه است که
 4خددرده مییدداو شدددامل ناکددامی 6بدددا یویددههددداي  28 ،27 ،26 ،25 ،15 ،14 ،13 ،3 ،2 ،1و 38؛
پرخاشگري بدنی 7با یویههاي  36 ،35 ،24 ،23 ،22 ،12 ،11 ،10و 37؛ روابط بدا همسداالن،8 ،7 8
 33 ،32 ،21 ،20 ،19 ،9و 34؛ روابط با مراجع قدرت 9با یویههداي ،30 ،29 ،18 ،17 ،16 ،6 ،5 ،4
 31و  39را اندازهییري میکند .این پرسالنامه براي کودکان و نوجوانان  6تا  16ساله کداربرد دارد
و در ایران توسط مجدان ( )1387ترجمه و تدوین شده اسدت .نمدرهیدذاري سدؤاالت در طیدف 4
درجه لی رت میباشد به این صورت که توجه نمیکنم  1نمدره ،مدرا آزار مدیدهدد  2نمدره ،واقعداً
ناراحت میشوم  3نمره و عصرانی میشوم  4نمره تعل میییرد .حد پایین نمره نهدایی سدیاهه  39و
حد باال  156است .در خارا از کالور پایایی سیاهه از آلفاي کرونراخ استفاده شده است که پایایی
آلفاي کرونراخ  0/91بده دسدت آمدده اسدت کده نالداندهندده پایدایی سدیاهه خالدم اسدت (بدوي و
1. Friends
2. Significant other’s
3. Tsilika
)4. Children’s Inventory of Anger (CHIA
5. Nelson & Finch
6. Frustration
7. Physical aggression
8. Relationships with peers
9. Relationships with power authorities
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هم اران .)2020 ،1در داخل ایران براي بررسی پایایی آن از آلفاي کرونراخ استفاده شده است که
ضری

آلفاي کرونراخ  0/76به دست آمده است که نالاندهنده پایایی سیاهه خالم است (عمدویی

و خیاطان .) 1398 ،براي بررسی روایی سیاهه خالم از ضری
که ضدرای

همرستگی پیرسون استفاده شده است

همرسدتگی آن بدا مییداو هدوش هیجدانی 2شدات و هم داران )1998( 3بدراي ناکدامی

 ،-0/528پرخاشگري بدنی  ،0/450روابط با همساالن  ،0/474روابط با مراجع قدرت  0/448و کل
سؤاالت  -0/562و معنادار در سطح  0/01به دست آمده است که نالاندهنده روایی وایراي سیاهه
خالم است (کیمیایی و هم اران .)1390 ،در پژوهش حاضر آلفاي کرونراخ  0/89به دسدت آمدده
است.

یافتهها
بددر اسدداو نتددایج  17نفددر ( 6/3درصددد)  15سدداله 117 ،نفددر ( 43درصددد)  16سدداله37/9( 103 ،
درصد)  17ساله و  35نفر ( 12/9درصد)  18ساله بودند .میانگین سن  16/57و انحدراف معیدار سدن
 0/793بود .در جدول  1شاخ

هاي توصیفی متغیرهاي پژوهش آمده است.

جدول  .1میانگین ،استاندارد ،ولگی و کالیدیی متغیرهاي پژوهش
متغیرهای پژوهش

میانگین

انحراف استاندارد

دولگی

کشیدگی

قربانی سایبری

29/41

9/494

-0/175

-1/254

قلدری سایبری

28/15

9/133

-0/145

-1/651

حمایت خانواده

13/76

7/580

-0/521

-0/213

حمایت دوستان

14/51

6/613

-1/012

1/012

حمایت دیگران

14/26

5/981

-0/754

0/628

نمره کل حمایت اجتماعی

42/54

18/513

-1/541

1/251

ناکامی

17/19

5/079

-0/716

-0/162

پرخاشگری بدنی

18/49

6/332

-0/854

0/142

روابط با همساالن

19/08

8/033

0/674

-1/251

1. Bui et al
)2. Self-Report Emotional Intelligence Scale (SSREL
3. Schutte et al
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روابط با مراجع

21/02

7/355

0/854

-1/310

نمره کل خشم

75/78

24/425

0/802

-0/702

جدول  1تعداد ،میانگین و انحراف استاندارد قلدري-قربانی سایرري ،حمایت اجتماعی و خالم
را نالان میدهد .تعداد آزمودنیها  272نفر بودند .همچنین نتیجه آزمون ولگی و کالیدیی براي
نرمال بودن توزیع نمرات را نالان میدهد که میدار ولگی و کالیدیی متغیرهاي پژوهش باید در
بازه ( -2تا  )2قرار داشته باشد (حری

پور و صفري شالی)1391 ،؛ بنابراین ،توزیع تمامی متغیرهاي

پژوهش نرمال است .ازآنجداییکده ی دی از مفروضدات مهدم در مددلسدازي معدادالت سداختاري
( )SEMوجود روابط همرستگی معنادار بین متغیرهاست در جدول  2ماتری

همرستگی متغیرهداي

پژوهش آمده است.
جدول  .2ماتری
متغیرهای پژوهش

همرستگی بین متغیرهاي پژوهش
1

 -1قلدری سایبری

3

1

 -2قربانی سایبری

**

-0/608

 -3حمایت اجتماعی

**

-0/627

 -4خشم

2

4

**

1
**

-0/699

**

0/486

0/512

1
**

1

-0/573

 معنادار در سطح   0/01معنادار در سطح 0/50
جدول  2ماتری همرستگی بین متغیرهاي پژوهش را نالان میدهد .بدین حمایدت اجتمداعی بدا
قلدري سدایرري ( )r= -0/627 ،p>0/01و قربدانی سدایرري ( )r= -0/608 ،p>0/01رابطده منفدی و
معناداري وجود دارد .بین خالم با قلدري سدایرري ( )r=0/486 ،p>0/01رابطده مثردت و معنداداري
وجود دارد .بین خالم ( )r= 0/512 ،p>0/01با قربانی سدایرري رابطده مثردت وجدود دارد .در ادامده
نتایج ضرای

مستییم ،غیرمستییم و برازش مدل در ادامه آمده است.

جدول  .3ضرای

استاندارد مسیرهاي مستییم حمایت اجتماعی ادراك شده و خالم با قلدري-قربانی سایرري

مسیرهای مستقیم

ضریب

انحراف معیار

آماره t

معناداری

بتا
حمایت اجتماعی ادراک شده ← قلدری سایبری

-0/896

0/065

-22/668

0/001

حمایت اجتماعی ادراک شده ← قربانی سایبری

-0/750

0/063

-20/264

0/001
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خشم ← قلدری سایبری

0/148

0/058

3/379

0/001

خشم ← قربانی سایبری

0/161

0/054

4/083

0/001

همانطور که در جدول  3مالاهده میشود ضرای

مسیرهاي مستییم حمایت اجتمداعی ادراك

شده و خالم بر قلدري-قربدانی سدایرري معندادار بدود .در جددول  4شداخ

هداي برازنددیی مددل

پژوهش آمده است.
هاي برازندیی مدل پژوهش

جدول  .4شاخ
شاخصها

مقدار به دست آمده

مقدار قابلقبول

کای اسکوئر هنجار شده ()CMIN

492/961

-

درجه آزادی

24

CMIN/DF

20/540

-

سطح معناداری

0/001

-

خطای ریشهی مجذور میانگین تقریب )RMSEA

0/061

کمتر از 0/08

شاخص تقریب برازندگی )PCLOSE

0/001

-

شاخص برازش مقایسهای )CFI

0/941

بیشتر از 0/90

شاخص نیرویی برازش تعدیلشده یا انطباقی )AGFI

0/919

بیشتر از 0/90

شاخص برازش مقتصد )PCFI

0/661

بیشتر از 0/60

شاخص برازش هنجار شده مقتصد )PNFI

0/656

بیشتر از 0/60

شاخص برازندگی افزایشی )IFI

0/941

بیشتر از 0/90

شاخص نیرویی برازش )GFI

0/943

بیشتر از 0/90

شاخص برازش هنجار شده )NFI

0/834

بیشتر از 0/90

جهت آزمودن مدل موردنظر در پژوهش حاضدر ،روش الگویدابی معدادالت سداختاري اعمدال
یردیده است .براي بررسی برازندیی مدل از شاخ
است .همچنین ایر شاخ
شاخ
شاخ

برازش هنجار نالده (،)NNFI

برازنددیی ارزایالدی ،)IFI( ،شداخ

نی دویی بدرازش

نی دویی بدرازش تعددیل شدده یدا انطرداقی ( )AGFIبدزر تدر از  0/90و بدراي

برازش میتصد ( ،)PCFIشاخ

بر برازش مناس
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هاي برازش هنجار شده ( ،)NFIشاخ

برازش میایسهاي ( ،)CFIشداخ

( )GFIو شاخ

هاي آمده شده در جددول  -5اسدتفاده شدده

برازش هنجار شده میتصد ( )PNFIباالي  0/60باشدد و

و مطلوب مدل داللت دارند .بر اساو نتایج مدل اصنح شده پژوهش همانیونه
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که مالاهده میشود این شاخ
شاخ

ها همگی مطلوب هستند .همچندین ایدر میددار بده دسدت آمدده از

خطاي ریالهي مجذور میانگین تیری

( )RMSEAکمتر از  0/08باشد نالاندهنده برازش

مدل است (شرمله انگل و هم اران )2003 ،1که در این پدژوهش میددار معنداداري بدراي شداخ
تیری

برازندیی ( 0/001 )PCLOSEو شاخ

 RMSEAبرابر  0/061میباشدد کده بدر اسداو

نظر کنین )2015( 2نالاندهنده برازش مدل میباشد .در ادامه جهت بررسی رابطه غیرمستییم مدل
پیالنهادي از روش بوت استرپ 3در برنامه ماکرو پریچر و هایز )2004( 4استفاده شده اسدت .نتدایج
روش بوت استرپ براي بررسی مسیرهاي واسطهاي غیرمستییم در جدول  -5اراوه شده است.
جدول -5نتایج بوت استرپ حمایت اجتماعی ادراك شده بر قلدري-قربانی سایرري با نیش میانجی خالم
مسیرهای غیرمستقیم

سطح اطمینان 0/95

مقدار احتمال

حد پایین

حد باال

حمایت اجتماعی ادراک شده ← خشم ← قلدری سایبری

-0/020

-0/186

0/011

حمایت اجتماعی ادراک شده ← خشم ← قربانی سایبری

-0/022

-0/185

0/010

یک ررض زیربنایی الگوي پیالنهادي پژوهش حاضر وجود مسیر غیرمستییم است .زمدانی کده
تعداد نمونه ندان زیاد نراشد ،بوت استرپ 5قدرتمندترین و منطییتدرین روش بدراي دسدتیابی بده
اثرات غیرمستییم را رراهم میآورد .سطح اطمینان  0/95و تعداد نمونهییري مجدد بدوت اسدترپ،
 1000است .براي تعیین معنیداري حمایت اجتمداعی ادراك شدده بدر قلددري-قربدانی سدایرري از
طری نیش میانجی خالدم از روش بدوت اسدترپ در برنامده مداکرو آزمدون پریچدر و هیدز ()2004
استفاده شد .بر اساو جدول  4نتایج بوت استرپ آمده است .در این روش نانچه حد باال و پایین
این آزمون هر دو مثرت یا هر دو منفی باشند و صفر مابین این دو حدد قدرار نگیدرد در آن صدورت
مسیر علی غیرمسدتییم معندیدار خواهدد بدود .مطداب نتدایج جددول  4ایدن قاعدده در موردحمایدت
اجتماعی ادراك شده بر قلدري-قربانی سایرري با نیش میانجی خالم صد میکند.

1. Schermelleh-Engel et al
2. Kline
3. Bootstrap
4. Preacher & Hayes
5. Bootstrap
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نمودار  .1مدل نهایی پژوهش

بحث و نتیجهگیری
هدف از این پژوهش بررسی نیش میانجییري خالم در رابطه بین حمایدت اجتمداعی ادراك
شده و قلدري-قربانی سایرري در دختران نوجوان بود .نتدایج نالدان داد مسدیرهاي مسدتییم معندادار
شدند؛ به این معنی که بر اساو نتدایج ضدرای

اسدتاندارد در جددول مسدیرهاي مسدتییم ،حمایدت

اجتماعی ادراك شده و خالم بهطور مستییم بر قلددري سدایرري و بدر قربدانی سدایرري اثدر مسدتییم
دارند .همچنین اثرات غیرمستییم حمایت اجتماعی ادراك شده از طرید نیدش میدانجی خالدم بدر
قلدري-قربانی سایرري معنادار بود؛ به این صورت کده بدراي تعیدین معندیداري حمایدت اجتمداعی
ادراك شده بر قلدري-قربانی سایرري از طری نیش میانجی خالم از روش بوت استرپ در برنامده
ماکرو آزمون پریچر و هیز ( )2004استفاده شد .بر اساو نتایج بوت استرپ نانچه حد باال و پایین
این آزمون هر دو مثرت یا هر دو منفی باشند و صفر مابین این دو حدد قدرار نگیدرد در آن صدورت
مسیر علی غیرمستییم معنیدار خواهد بود .مطاب نتایج این قاعده در موردحمایت اجتماعی ادراك
شده بر قلدري-قربانی سایرري با نیش میانجی خالم صد میکند ،لذا میتوان یفت که خالدم در
رابطه بین حمایت اجتماعی ادراك شده با قلدري-قربانی سدایرري نیدش میدانجی دارد .ایدن نتیجده
(اثرات مستییم حمایت اجتماعی ادراك شده و خالم بر قلدري-قربدانی سدایرري) بده دسدت آمدده
144
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میتواند با نتایج تحیییات هلفلدت و هم اران ( ،)2020هیمن و اولنیک-شمش ( )2017و کاما و
و هم اران ( ) 2021همسویی داشته باشد .در تریین این نتیجه بده دسدت آمدده مدیتدوان یفدت کده
دانشآموزانی که دیگران را مورد آزار و اذیت قرار مدیدهندد از حمایدت اجتمداعی ادراك شدده
ضعیفی برخوردارند .به این صورت کده هدر ده داندشآمدوز حمایدت بیالدتري از سدوي خدانواده،
دوستان و سا یر ارراد ادراك کند ،احساو توانمندي بیالتر در برابر مال نت خواهد داشت .همسو
با این یارته لوندبر

و هم اران ( )2008دریارتند اولین حمایت اجتماعی از سوي خانواده دریارت

میشود .با ورود به جامعهي بزر تر حمایت اجتماعی از سوي منابع دیگري نظیر دوستان و سدایر
ارراد نیز میتواند تأمین شود .همچنین وقتی دانشآموزان بده رضداي مجدازي ورود کنندد و از ایدن
رضاي سایرري براي رسیدن به اهداف خود استفاده کنند میتوانند از حمایت دوستان مجدازي هدم
برخوردار شوند .راکه بیالتر دانشآموزان ه در رضاي اجتماعی و ه در رضاي سایرري به دنرال
حمایت اجتماعی هستند .لذا دانشآموزان در روابط با همساالن بهویژه در رضاي شر ههاي مجازي
نیز اطنعات و دانش خود را درباره تواناییهایالان یسترش مدیدهندد .عدنوه بدر ایدن همسداالن و
دوستان مجازي میایسههاي آیاهیبخش بسیاري براي ارزیابی و تأیید خودکارآمددي ردرد ردراهم
میکنند که می تواند محرکی براي ارزایش انگیزشی از طری اهدداف و محدركهداي مثردت بدراي
ارراد باشد؛ بنابراین حمایت اجتماعی میتواند از به وجود آمدن ررتارهاي قلدرانه سدایرري در بدین
دانشآموزان و همچنین اثرات بلندمدت قلدري سایرري در دانشآموزان جلوییري کندد .بده ایدن
صورت که وقتی ررد از حمایت اجتماعی ادراك شده از سوي خانواده و دوستان برخوردار باشدند
در مواجه با مال نت مختلف زندیی از حمایت آنان براي حل این مال نت بهرهمند شدده و ایدن
مال نت حلنالده خود را بهصورت قلدري و پرخاشگري سایرري در شر ههاي اجتماعی مجازي
و اینترنت نالان نمیدهد؛ لذا منطیی است که یفته شود حمایت اجتماعی ادراك شدده بدر قلددري
سایرري تأثیر مستییم دارد.
در تریین تأثیر مستییم حمایت اجتماعی ادراك شدده بدر قربدانی سدایرري مدیتدوان یفدت کده
حمایت اجتماعی ادراك شده کاری از سوي خانواده و دوستان و ارراد مهم زندیی ،بهعنوان عامل
بازدارنده در برابر قربانی شدن عمل میکند .بهعنوانمثال ،حمایت خانواده و یدک دوسدت خدوب،
یک مالاور مجرّب و مواردي از این قریل ،می توانند در مواقع بحران به یاري ردرد شدتارته ،بدا اراود
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حمایتهاي عاطفی و روانشناختی به حل مال نت وي کمک کند تا بتواند بهتر با این مالد نت
روبهرو شود و به حل آنها بگردازد .دانشآموزانی که در ارتراط با دیگران ه در مدرسده ،ده در
کانون خانواده بهنوعی احساو تنهایی میکنند و تعداد و کیفیت روابط دوستانه آنها پایین است و
کمتر از حمایت خانواده خود در مواجهه بدا مالد نت برخدوردار هسدتند ،بیالدتر در معدرض خطدر
قربانی شدن بوده و متیابنً با ارزایش قربانی شدن ،تنهایی و انزواي آنها هم بهمرور زمان بیالتر می-
شود .بهویژه در مواردي که دانشآموز به ش ل غیرمستییم بهصورت روانشناختی قربانی میشدود
احتمال ارزایش احساو تنهایی و پدیدآیی مال نت عاطفی دیگر ،بیالتر است .از سوي دیگر می-
توان یفت که توانایی برقراري ارتراط خوب به ایجاد روابط بینرردي مثردت و مدؤثر مدیانجامدد و
ی ی از این موارد ،توانایی ایجاد روابط دوستانه است که در سدنمت رواندی و اجتمداعی و روابدط
یرم بهعنوان یک منرع مهم و روابط اجتماعی سالم نیش بسدیار مهمدی دارد .در محدیط سدایرري و
مجازي ارراد قربانی معموالً تنها هستند و در شر ههاي اجتماعی و دوسدتی همسداالن داخدل نمدی-
شوند و یا این ه روابط محدودي با آنها دارند و زمانی که بخواهند از میدان همسداالن خدود بدراي
روابددط اجتمدداعی کسددی را انتخدداب کننددد معمددوالً ارددرادي تنهددا و غیددر پرخاشددگر ماننددد خددود را
برمییزینند .مجموعه این نیای

در برقراري روابط اجتماعی آنها را در خطر پیدایش مالد نت

روانی و همچنین آزار دیدن از ارراد قلدر قرار میدهد؛ لذا منطیدی اسدت کده یفتده شدود حمایدت
اجتماعی ادراك شده بر قربانی سایرري تأثیر مستییم دارد.
در تریین تأثیر غیرمستییم حمایت اجتماعی ادراك شده بر قلدري سایرري با نیش میانجی خالم
میتوان یفت که حمایت اجتماعی را مجموعه اطنعاتی تعریف میکنندد کده شدخ

را بده ایدن

اعتیاد میرساند که در یک شر ه ارتراطی موردتوجه و عنقده دیگدران اسدت و از سدوي آنهدا بدا
ارزش و محترم شمرده می شود و در نتیجه نین باوري این احساو به ررد دست میدهد که به آن
شر ه ارتراطی متعل است که می تواند در مواقع بروز مال نت با کمدک آندان بده حدل مالد نت
بگردازد .لذا اررادي که داراي منابع عاطفی و یا هیجانی کاریاند ،نوعاً احساو میکنند دیگرانی را
دارند که هنگام برخورد با مال نت میتوانند به آنها مراجعه کنند (دلگسدند و هم داران.)1391 ،
همچنین میتوان یفت کده ردراهم آوردن حمایدت اجتمداعی مناسد

در مراحدل حسداو رخده

زندیی یک راهرر مؤثر بازدارنده در پیالگیري از ش لییري مال نت هیجانی مانند خالم و ابراز
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آن میتواند باشد .با توجه به حساسیت مرحله نوجوانی به لحاظ روانی -اجتماعی دریارت حمایدت
و یا ادراك حمایت اجتماعی از جان

نوجوانان در ایدن میطدع سدنی مدیتواندد بدا تیویدت کنتدرل

اجتماعی و تیلیل رالارها بر کاهش خالم مؤثر باشد (دلگسند و هم اران)1391 ،؛ بندابراین ،اردرادي
که از حمایت اجتماعی خوبی برخوردار هستند استرو کمتري را تجربه میکنند و در برخدورد بدا
رالارها و بحران هاي دوران نوجوانی توان کمتري خواهدد داشدت و مالد نت ررتداري بیالدتري را
بهصورت پرخاشگري و خالم نالدان خواهدد داد (الگدار 1و هم داران2003 ،؛ بده نیدل از سدلیمی و
هم اران .)1397 ،وقتی ررد نوجوان راه ارش در مواجه با رالار و بحرانهاي زندیی بروز خالم و
خالونت باشد و از حمایت اجتماعی ادراك شده سطح پایینی برخوردار باشدد ،در رضداي مجدازي
نیز دیگران را بیالتر مورد آزار و اذیت قرار میدهد و کمتر با دیگران همدلی میکند و همین پایین
بودن همدلی در ررد خود نیش مهمی در بروز قلدري سایرري ایفا میکندد؛ لدذا منطیدی اسدت کده
یفته شود حمایت اجتماعی ادراك شده با میانجییري خالم بر قلدري سدایرري تدأثیر غیرمسدتییم
دارد.
در تریین تأثیر غیرمستییم حمایت اجتماعی ادراك شده بر قربانی سایرري با نیش میانجی خالم
میتوان یفت که ریدان دوست و نداشتن حمایت اجتماعی مم دن اسدت یدک عامدل خطرآردرین
اجتماعی براي قربانی شدن سایرري باشد و الرته قربانی بودن مم ن است به ند دلیل تعداد دوست
یا روابط دوستانه را کاهش دهد .اول این ه پیوستن بده قربانیدان مم دن اسدت بدهوسدیله بسدیاري از
نوجوانان اینیونه تفسیر شود که در خطدر هددف پرخاشدگري توسدط قلددرها هسدتند .دوم این ده
پیوستن به قربانیان مم ن است جایگاه اجتماعی آنها را تیلیدل دهدد .سدوم این ده قربانیدان مم دن
است دست به ررتارهایی بزنند که کمتر براي همساالن جذاب و مطلوب باشد؛ اما مهدمتدرین ن تده
آن است که بسیاري از پیوستن به رابطه دوستی با نوجوانان قربانی اجتناب میکنند که از این طری
خودشان نیز قربانی سایرري نالوند (صدوقی و کرسوي .)1399 ،از سوي دیگر میتدوان یفدت کده
جایگاه خانواده بهعنوان حامی ررد قربانی سایرري میتواند ررد قربانی را از پیامدهاي منفدی قربدانی
شدن در امان بدارد .وقتی ررد قربانی از حمایت اجتماعی بهویدژه از سدوي اعضداي خدانواده مانندد
والدین برخوردار باشد کمتر مملو از خالم و خالونت درونی ناشی از قربانی شدن شده و بیالدتر بده
1. Elgar, J.,
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دنرال راهحلهایی براي حل مال نت قربانی شدن مدییردندد؛ لدذا منطیدی اسدت کده یفتده شدود
حمایت اجتماعی ادراك شده با میانجییري خالم بر قربانی سایرري تأثیر غیرمستییم دارد.
در استفاده از نتایج باید دقت داشت که یارتههاي این تحیی  ،محدود بده داندشآمدوزان دختدر
دوره متوسطه شهر تهران بوده است ،بنابراین در تعمیم نتایج به دانشآموزان دوره متوسطه در دیگر
شهرها باید محتاطانه عمل کرد .این پژوهش مصادف بود با شیوع کروندا ویدروو (کوویدد )19-و
لذا ام ان اجراي میدانی و حضوري پرسالنامهها بر روي دانشآموزان نرود .این محدودیت وجدود
داشت که تنها اررادي دسترسی به اینترنت و شر ههاي اجتمداعی داشدتند قدادر بودندد در پدژوهش
شرکت کنند و به سؤاالت بهصورت برخط پاسخ دهند و پاسخنامه خود را براي پژوهالدگر ارسدال
کنند .براي تعمیمپذیري بیالتر نتایج پیالنهاد میشود پژوهالگران ندین پدژوهشهدایی را در سدایر
شهرها ت رار کنند تا شواهدي از روابط به دست آمدده ردراهم شدود .دسدتاوردها و پیامددهاي ایدن
پژوهش را میتوان در دو سطح نظري و عملی مطرح کرد .در سطح نظري ،یارتههاي پژوهش می-
توانند با تریین نحوه اثریذاري حمایت اجتماعی ادراك شده به یسترش دانش ،مفاهیم و مدلهاي
موجود در زمینه قلدري و قربانی سایرري در دانشآموزان کمک کنندد .همچندین ،نتدایج پدژوهش
حاضر میتواند راهگالاي پژوهشهاي جدیدتر بهمنظور یسترش مفاهیم اجتماعی در زمینه عوامدل
مؤثر بر ش لییري قلدري-قربانی سایرري در دانشآموزان دختر شود .در سطح عملدی ،از یارتده-
هاي این پژوهش میتوان در مراکز مالاوره و خدمات روانشناختی ،سازمان آمدوزشوپدرورش در
جهت تدوین برنامهها و مداخنت و کاریاههاي آموزشی به بریزاري کاریاههایی مانند آمدوزش
حمایت اجتماعی به دانشآموزان دختر در جهت بهردود قلددري-قربدانی سدایرري در آندان کمدک
کنند .لذا مالاوران و روانالناسان تحصیلی و تربیتی میتوانند بر ایدن اسداو از نتدایج ایدن پدژوهش
استفاده کنند .مطالعه حاضر اطنعات ارزشمندي براي رهم قلدري سایرري و قربانی شدن در رضاي
سایرري و ارتراط آن با حمایت اجتماعی ادراك شده و خالم رراهم آورد .باوجوداین ده مطالعدات
بیالتري در این عرصه نیاز است؛ بااینوجود یارتههاي این پژوهش بر نیش بالیوه حمایت اجتمداعی
ادراك شده و خالم به عنوان عوامل خطرآررین قلدري سایرري و قربانی شدن در رضاي مجدازي و
یا سایرري صحه مییذارد .مدل به دست آمده در این تحیی میتواند راهنماي بسیار خدوبی باشدد
براي طراحی برنامهاي جامع ،منسجم و قوي در راستاي کمک به دانشآموزانی که قربانی قلددري
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شدهاند .یارتههاي این تحیی مؤید این مهم بود که هر ندد عوامدل اجتمداعی مدیتوانندد قلددري و
قربانی شدن سایرري دانشآموزان را پیشبینی کنند اما احتمال قربانی شددن داندشآمدوزان زمدانی
بیالتر مدییدردد کده داندشآمدوزان در معدرض خطدر از حمایدت اجتمداعی ادراك شدده کمتدري
برخددوردار باشددند .تدددارك برنامددههددایی از قریددل آمددوزش اسددتفاده از رضدداي مجددازي ،بریددزاري
کنوهاي توانمندي اجتماعی در جهت کاهش قربانی شدن دانشآموزان در معرض خطر و قلدر
شدن دانشآموزان قلدر ،همدلی و مهدارتهداي ارترداطی بده داندشآمدوزان در مددارو همدراه بدا
آموزش اولیا و کارکنان مدرسه براي رراهم آوردن محیطی که در آن حمایتهاي اجتماعی خوبی
وجود داشته باشد تا دانشآموزان دختر از آزار و اذیت دیگران در رضاي مجدازي دسدت بردارندد
الزم و ضروري به نظر میرسد.
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