Positive Psychology Research, Vol. 3, No. 3, 2017

The prediction of Bullying on the basis of Positive Youth Development
and Life Satisfaction in Adolescents
Mahmoud Najafi1, Jalal Babaee2, Alimohammad Rezaei3
1. Assistant Professor, School of Psychology and Education, Department of Clinical Psychology, Semnan
University, Semnan, Iran
2. M.A. in General Psychology, School of Psychology and Education, Department of Clinical Psychology,
Semnan University, Semnan, Iran
3. Assistant Professor, School of Psychology and Education, Department of Educational Psychology,
Semnan University, Semnan, Iran

Abstract
The aim of this study was to predict bullying on the basis of positive youth development
and life satisfaction in adolescents. For this purpose, a sample comprising of 385 students
(198 girls, 187 boys) were selected through multistage cluster sampling. They completed
Geldhof et al positive youth development questionnaire, Diener et al life satisfaction scale
and Illinois bullying scale. Data were analyzed using Pearson correlation and multiple
linear regression analysis. Result indicated that relationship between the components of
positive youth development and bullying was negatively significant. In addition,
relationship between components of positive youth development and life satisfaction was
positively significant. Also relationship between bullying and life satisfaction was
negatively significant. Linear regression analysis revealed that the components of positive
youth development and life satisfaction are able to predict bullying. Result revealed that
assets and resources of positive youth development and life satisfaction are essential in
effectuating aggression and bullying.
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چکیده
پژوهش حاضر بهمنظور پیشبیني قلدری بر اساس مؤلفههای تحول مثبت نوجواني و رضايت از زنددگي در نوجواندان
انجام شد .روش پژوهش ،توصیفي و از نوع همبستگي و جامعه مورد مطالعه کلیۀ دانشآمدوزان مططدم متوسدطه اسدتان
قم بود .از اين جامعه ،نمونهای به حجم  983نفدر ( 138نفدر دتتدر و  181نفدر پسدر) بده روش توشدهای چندمرحلدهای
انتخاب شد .برای جممآوری دادهها از پرسشنامۀ تحول مثبت نوجواني گلددو

و همکداران ،پرسشدنامۀ قلددری ايلدي

نويز و مطیاس رضايت از زندگي داينر و همکاران استفاده شد .برای تجزيه و تحلید دادههدا از آمدار توصدیفي و آمدار
استنباطي (ضريب همبستگي پیرسون و رگرسیون گامبهگام) استفاده شد .نتايج حاص از تحلی آماری نشان دادند بین
مؤلفههای تحول مثبت نوجواني (شايستگي ،اطمینان ،منش ،مراقبدت و ارتبدا ) و قلددری رابطدۀ منفدي و معندادار ،بدین
مؤلفههای تحول مثبت نوجواني (شايستگي ،اطمینان ،مدنش ،مراقبدت و ارتبدا ) و رضدايت از زنددگي رابطدۀ مثبدت و
معنادار و بین مؤلفههای قلدری (قلدری ،قرباني و نزاع) و رضايت از زندگي رابطۀ منفي و معناداری وجود دارد .نتدايج
تحلی رگرسیون گامبهگام نیز نشان دادند مؤلفههای ارتبا  ،مراقبت ،رضايت از زندگي و اطمینان بدهترتیدب بیشدترين
سهم را در پیشبیني قلدری دانشآموزان دارند و درمجموع 91 ،درصد از واريانس قلدری با متغیرهای پیشبین تبیدین
شد .نتايج حاص از اين يافتهها به ضدرور توجده بده مندابم تحدول مثبدت نوجدواني در تطويدت رضدايت از زنددگي و
کاهش پرتاشگری و قلدری دانشآموزان تأکید کرد.
واژههای کلیدی :تحول مثبت نوجواني ،رضايت از زندگي ،قلدری ،نوجوان
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مقدمه

اندددازه مدديگیددرد (لرنددر و همکدداران .)0223 ،وقتددي

مطالعا روانشناسي تا دهههای متمدادی بیشدتر بده

نوجوان در طي زمان اين ويژگيها را آشکار مديکندد

منفي و جنبههای ناسازگارانۀ رفتاری

(وقتي نوجوان روبهرشدد يدا در حدال موفطیدت اسدت)

پرداتته است و مطالعۀ دورۀ نوجدواني نیدز از ايدن امدر

روی ت سیر زندگي بده سدوی «بزرگسدالي ايددهآل»

مسدددتثني نبدددوده اسدددت (لرندددر و همکددداران.)0223 ،

قرار دارد .از لحاظ نظری ،زندگي بزرگسال ايدهال بدا

رويکردهای کمبودنگر ،نوجواني را ندوعي شکسدت و

مشارکتهای متطاب و يکسارچه با تود (به طور مثدال،

يا دورۀ در معرض تطر ميدانستند ( بنسدون ،اسدکیلز،

حفظ سالمت تدود) و تدانواده ،اجتمداع و مؤسسدا

هامیلتون و سمسا .)0221 ،از سال  1332به بعدد تحدول

جامع دۀ مدددني مشددخص مدديشددود (لرنددر و اسددتنبر ،

اجتماعي ،شناتتي و اتالقي در دورۀ نوجدواني بیشدتر

 .)0223ايوارسون و همکاران ( )0213با بررسي بافتدار

شايان توجه قرار گرفت .در طي اين سالها نظريههدای

و محی و تأییر آن بر رواندرستي و اسدترس دريافتندد

تحول ،چهدارچوب نظدری تدوشبینانده بدرای مطالعده

ادراک محی  ،به منزلۀ عام حمايتي ميتواند استرس

تحول نوجوان فراهم کردندد و نشدان دادندد نوجدواني

کمتددر و رواندرسددتي بیشددتر را پدیشبیندي کنددد کدده بددا

نباي دد بددهصددور جداگاندده مطالعدده شددودا بلکدده باي دد

فرضددیا تحدددول مثبدددت نوجدددواني همخدددواني دارد.

بهصور ارتبا دوسويه بین فرد و بافدت محیطدي در

همچنین حجازی ،صالح نجفدي و لواسداني ( )1936بدا

نظر گرفته شوند (لرنر ،فلدسس ،فرمدان و بداور.)0223 ،

بررسي رابطۀ ادراک از محی کالس و توشبیندي بدا

يکي از رويکردهايي که به اين موضدوع توجده کدرده

تحدددول مثبدددت داندددشآمدددوزان دريافتندددد هريددک از

«تحول مثبت نوجواني» 1اسدت .ايدن ديددگاه بده جدای

متغیرهددددای بافتدددداری (محددددی کددددالس) و فددددردی

اينکه نوجوانان را دارای کمبدود و مشدک پنددارد ،بدر

(تددوشبینددي) بددا تحددول مثبددت دانددشآمددوزان رابطدده

تواناييها و نیروهای دروني آنان تأکید مديکندد تدا بدا

معنددداداری دارد و عوامد د بافتددداری و فدددردی تدددوان

تعام مناسب با محیطي که آنها را احاطه کدرده اسدت

پیشبیني تحول مثبت نوجوان را دارد .نتدايج پدژوهش

مهار ها و تواناييهای تدود را توسدعه دهندد (لرندر و

کیاني ( )1936نیز بهتوبي نشان داد برنامۀ تحول مثبت

همکددداران .)0223 ،پدددس از مطدددر شددددن مبحددد

نوجدددواني بدددر تدددودتنظیمي ارادی ،هويدددتيدددابي و

سرمايههای تحولي يعني بافت و محدی و تدأییر آن بدر

شايستگي اجتماعي نوجوانان تأییرگذار بوده است و با

تحول نوجوانان اين سؤال مطر شد که شاتصدههدای

توجدده بدده زيسددتبددوم ايددران مدديتوانددد در ارتطددای

تحول مثبت نوجواني چیست .در پاسخ به ايدن سدؤال،

ويژگيهای مثبت نوجوانان مؤیر باشد .با مرور ادبیدا

مدلهدای مختلفدي در دو دهدۀ اتیدر اراهده شددند کده

پژوهش ميتوان دريافت بین تحول مثبدت نوجدواني و

مهم ترين آنها مدل  3cاست .ايدن مددل ،پدنج ويژگدي

سازه های رفتار پرتطدر رابطدۀ منفدي وجدود دارد .مدا،

شايسدتگي ،1اطمیندان ،0ارتبدا  ،9مدنش 6و مراقبددت 3را

فلدددسس ،لرندددر و لرندددر ( )0223بدددا بررسدددي نتدددايج

مطالعۀ احساسا

دادههای 032دانشآمدوز پايدۀ  1و  1دريافتندد قلددری
1

. competence
. confidence
3
. connection
4
. character
5
. caring
2

بهطور منفي با شايستگي تحصیلي که از شاتصدههدای
تحددول مثبددت نوجددواني اسددت ،رابطدده دارد .دومینددو
( )0210نیز نشان داد توجه بده توانداييهدای جواندان و

پیشبیني قلدری بر اساس مؤلفههای تحول مثبت نوجواني و رضايت از زندگي در نوجوانان93/

بهبددود مهددار هددای اجتمدداعي و شايسددتگي اجتمدداعي

ويژگيهای فردی ،رواب بدینفدردی بدا بزرگسداون و

کاهش رفتار قلددری در سدطح نوجواندان

همساون ،شراي مدرسه و يا هنجارهای جامعه نشدئت

مددديشدددود و پدددیشبینددديکننددددۀ مشدددکال رفتددداری

ميگیرد (گالدن ،ويوالو  -کانتور ،همبرگر و ومکین،

دانش آموزان است .همچندین يافتده پژوهشدي سدان و

 .)0216درواقددم ،قلدددری نطددص کددارکردی در فراينددد

شک ( )0212بدا مطالعده روی  1313داندش آمدوز در

اجتمدداعي اسددت (توملددو و سدداکو )0219 ،و کودکددان

هنگ کنگ به توبي نشان مدي دهدد کده رضدايت از

درگیر در قلدری دارای نطص در کفايت اجتماعياندد

زندگي با تحول مثبت نوجواني رابطدۀ مثبدت و هدر دو

( داندون .)0212 ،سدرا  -نگدرا و همکدداران ( )0213در

مواد ،بزهکاری و مشکال رفتاری در

بررسي رابطۀ بین قلدری کالمي در مدارس و رضايت

دانشآموزان رابطۀ منفي دارد .بررسي مجدد پدژوهش

از زندگي در میان نوجواندان برزيلدي دريافتندد پسدران

سان و شک ( )0219 ،0210بیانکنندۀ يافتههدای فدو

بیش از دتتران تمايد بده قلددری کالمدي در مدرسده

است .سان ( )0213نیدز بدا بررسدي  1130داندشآمدوز

دارند و رضايت از زندگي آنها به نسبت پايینتر است.

دريافت که تحول مثبت نوجواني ،نطدش پدیشبدین در

همانطور که قدبالا گفتده شدد شايسدتگي و اطمیندان از

دتتدران دارد و در

مؤلفه های تحول مثبت نوجدواني اسدتا شايسدتگي بده

ايشان باع

سازه با مصر

بروز مشکال رفتاری بهتصدو

اين میدان ،رضدايت از مدرسده نطدش میدانجي را بدازی

نمای مثبت از اعمال فرد در حدوزههدای تدا

مدديکنددد .نتددايج حاصدد از پددژوهش مددک دونالددد،

حددوزههددای اجتمدداعي ،تحصدیلي ،شددناتتي ،بهداشددتي

ديتري دک ،کاسددام-آدامددز و ريکمونددد ( )0211نشددان

(سالمت) و حرفدهای اشداره دارد و اطمیندان ،احسداس

مدديدهنددد عملکددرد تددانوادگي مثبددت و تحددول مثبددت

دروني از تودکارآمدی و تودارزشمندی مثبدت فدرد

نوجواني زياد با تشونت اجتماعي پايین برای دتتدران

است (لرنر و استنبر  .)0223 ،ازر ،توتدان و آتريدک

رابطه دارد .همانطور که گفته شدد رفتارهدای پرتطدر

( )0211بددین تمددام ابعدداد تودکارآمدددی يعنددي مؤلف دۀ

از سازههای مدرتب بدا تحدول مثبدت نوجدوانياندد کده

اطمینان در تحول مثبت نوجواني ،پیشرفت تحصدیلي و

بهطور معکوس با آن رابطده دارندد و قلددری 1ازجملده

رفتار قلددری همبسدتگي منفدي پیددا کردندد .اسدتروم،

مهم ترين آنها است .بهطور کلي ميتوان گفت پديددۀ

تئورسددن ،وانتددزل  -ورسددن و ديددب( )0219نیددز نشددان

قلدری زماني رخ ميدهد که شخص بهصور مکدرر

کداهش انگیدزۀ کدافي

و آگاهانه حر
دهد که باع

دادند قلدری در مدارس باعد

شدام

يا عملي را علیده فدرد ديگدری انجدام

بددرای پیشددرفت تحصددیلي در دانددشآمددوزان اسددت و

شدود او اوقدا سدختي را بگذراندد .در

کدداهش شايسددتگي تحصددیلي فددرد

درنتیجدده ،باعدد

اين تعريف به سه عنصر اصلي اشاره شده است :عملي

ميشود که با فرضیا تحول مثبت نوجدواني سدازگار

منفي ،پرتاشگرانه و فاقدد مطبولیدت (الدويس.)1336 ،

اسددت .هايددت ،چددیس  -لندسدددال ،مددک داد و آدام

قلددددری در بسدددیاری از محدددی هدددا مانندددد مددددارس،

( )0210با بررسي نتايج مطالعۀ طولي بر  1261نوجوان

برنامههای تارج از مدرسه و يا در مح های سدکونت

دريافتند تحول مثبدت و بهزيسدتي نوجواندان ،سدالمت

افراد رخ ميدهد و از تعام عوام پیچیده مربدو بده

عمومي ادراکشدده و رفتارهدای سدالم و بديتطدر را
پیش بیني مي کند .ارتطا در سدرمايههدای دروندي مانندد

. bullying
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ارزشها ،مهار ها و ادراک تويشدتن و سدرمايههدای

در کلیۀ سطو تحصدیلي مددارس هندگکندگ مفیدد

بیروني مانند تجربۀ ساتتار مطاوم و ارتبدا هدای درون

ارزيابي کردهاند .والويس ،پاکستون ،زولیدگ و هدابنر

تانواده ،مدرسه و اجتمداع موجدب کداهش رفتارهدای

( )0221نیز بده رابطدۀ منفدي معنداداری میدان درگیدری

پرتطر مانند تشونت ميشدود و بده بیشترشددن طیدف

فیزيکددي ،پرتاشددگری و رضددايت از زندددگي اشدداره

وسیعي از موارد مرتب با سدالمت در نوجواندان منجدر

کرده اند .همچنین پژوهشها حاکي از رابطۀ مثبت بین

ميشود (اسسي و همکاران .)0212 ،همچنین يافتههدای

تحول مثبت نوجدواني و سدازههدای روانشناسدي مثبدت

پددژوهش انددو( ( )0223نشددان مدديدهنددد شددرکت در

ازجملدده رضددايت از زندددگي (سددان و شددک 0212 ،و

برنامددههددای تحددول مثبددت نوجددواني در پیشددگیری از

سان )0213 ،تابآوری (ساندرس ،مان فدورد ،آندوار،

رفتارهای پرتطر و تشونت اجتمداعي مدؤیر اسدت .از

لینبدددو

و اونگدددار ،)0213 ،شايسدددتگي اجتمددداعي و

ديگددر مؤلفددههددای تحددول مثبددت نوجددواني ارتبددا و

عملکددرد تددانوادگي مثبددت (دومینددو 0210 ،و مددک

مراقبت استا در تعريف ارتبا آمده است :برقدراری

دونالد و همکاران )0211 ،و تدودتنظیمي (گسدتدتیر،

رابطۀ مثبت با مردم و مؤسسدا کده در تبدادو بدین

بدداورز ،ون آی ،ناپالیتدداهو و لرنددر 0212 ،و اسددکمید،

فرد بدا دوسدت ،تدانواده ،مدرسده و اجتمداع مدنعکس

فلسس و لرنر )0211 ،است .بر اساس نظر پژوهشگراني

در رابطدده

نظیر سان و شک ( ،)0219 ،0210 ،0212سدرا  -نگدرا

مشارکت دارند .همچنین مراقبت ،احساس همدردی و

و همکدددداران ( )0213و سددددان ( )0213رضددددايت از

همدلي بدا ديگدران اسدت ( لرندر و اسدتنبر .)0223 ،

زندگي 1يکي ديگر از مهمترين سدازههدای مدرتب بدا

نتايج پژوهش پدارديني ،بداری ،بدار ،،وچمدن و ولدز

تحددول مثبددت نوجددواني اسددت .رضددايت از زندددگي،

( )0221در بررسي ادراک فرد از پذيرش اجتمداعي و

ارزيابي شدناتتي افدراد از کیفیدت کلدي زنددگي و يدا

جايگاه اجتماعي در گروه همساون و بدروز رفتارهدای

کیفیددت حددوزۀ تاصددي از زندگیشددان ماننددد مدرسدده،

پرتاشگری انجام شد و نشان دادند جايگداه اجتمداعي

دوستان و مدرسه تعريدف مديشدود (گدیلمن و هدابنر،

پايین از ديد همساون با میزان زيادی از رفتارهای ضد

 .)0229درواقم ،رضايت از زندگي ،ارزيابي فدرد را از

اجتمدداعي ،پرتاشددگری ،مشددکال تحصددیلي ،بددیش

جنبههای مختلف زندگي نشان ميدهد و شخصي کده

فعالي و نطص توجه و نشانگان افسدردگي همدراه بدود.

از زندگي تود رضايت بیشتری دارد ،احساس ميکند

همچنین ادراک مثبدت داندشآمدوز از محدی مدرسده

در حیطههای مختلف زندگي مانندد حرفده ،تحصدی و

کدداهش ابددراز رفتارهددای برونگراياندده ماننددد

رواب بینفردی بهتوبي پیش مديرود (دايندر.)0221 ،

پرتاشگری و قلدری ميشود (گلدوبر ،واس دراپ و

موفطیددددت در ابعدددداد مختلددددف زندددددگي موجددددب

بدددرادواش .)0219 ،ايدددوانز ،اسموکوفسدددکي و کددداتر

رضايتمنددی و تفسدیر مثبدت از ديگدران مدي شدود و

( )0216نیز دريافتندد قربداني قلددریشددن بدا سدالمت

رفتارهددای هماهنددگ بددا جامعدده ،امنیددت و سددالمت

ذهني پايین و ارتباطا اجتمداعي و تجدارب منفدي در

جسددماني و رفتارهددای هدفمنددد را افددزايش مدديدهددد

مدرسددده ارتبدددا دارد .هدددوی ،تسدددانگ و و ()0211

(فريش ،1983 /0221 ،ترجمۀ تمسه) .عالوه بدر ايدن،

م ديشددودا بدده گونددهای کدده هددر دو طددر

باعدد

اجددرای برنامددههددای تحددول مثبددت نوجددواني و تطويدت
ارزشهای همدلي و بخشش را در کاهش آیار قلدری

. life satisfaction

1
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امید دد ،عشد د ورزی ،قددددرداني و رغبدددت بددده انجدددام

مواجه ميشوندا البته برای اين نوجوانان تجربۀ کاهش

فعالیتهای مفید با میزان زيادی از رضايت از زنددگي

رضايت از زندگي در طول اين دورۀ حسداس زنددگي

رابطۀ مسدتطیم دارد (پیکدو و همدوای .)0212 ،محمدد،

طبیعددي اسددت (سددالدو و هددابنر .)0226 ،بدده عددالوه

محمد و علدي ( )0216بدا مطالعدۀ رابطدۀ تحدول مثبدت

نددداپختگي و راهبردهدددای مطابلدددۀ تحدددولنايافتددده و

نوجدددواني و رضدددايت از زنددددگي روی نوجواندددان

مهار های حد مسدئله ناکدافي مديتواندد بده انتخداب

مالزيايي ،به رابطۀ مثبت معنداداری میدان ايدن دو سدازه

روشهددای آسددیبرسددان و نامناسددب در برتددورد بددا

دست يافتندد .هیندز ( )0219از مطالعده بدر  80نوجدوان

مشکال بینجامدا برای مثال ،برتي نوجواندان ممکدن

بيسرپرست ساکن در آسايشگاه دريافت تحول مثبت

است در برتورد با اين کاهش رضايت از زنددگي بده

نوجددواني بددا رضددايت از زندددگي و ارتبددا مناسددب بددا

رفتارهددای پرتطددر زيددادی متوسدد شددوند کدده فکددر

مراقب رابطۀ مثبت و با استرس رابطۀ منفي دارد .عام

مدديکننددد زندگیشددان را بهبددود مدديبخشددد (زولیددک،

دروندددي ديگدددر مدددرتب بدددا رضدددايت از زنددددگي،

والويس ،هابنر ،التمن و دريدن .)0221 ،برتدي از ايدن

تودکارآمدی است .همدانطدور کده قدبالا اشداره شدد

رفتارهای پرتطر با کاهش رضايت از زنددگي همدراه

اطمینان ،يکي از پدنج ويژگدي تحدول مثبدت نوجدواني

ميشود شام پرتاشدگری فیزيکدي ،تشدونت ،افکدار

است که تعريف آن احساس دروني از تودکارآمدی

تودکشي ،رفتارهای پرتطدر جنسدي و مصدر

مدواد

و تودارزشمندی مثبت فرد اسدت .جوانداني کده بداور

(مک دونالد و همکداران .)0223 ،مدور ،هدابنر و هیلدز

و

( )0210نیددز نشددان دادنددد تجربددۀ قلدددری مجددازی و

آرزوهددا و غلبدده بددر مشددکال و چددالشهددا را دارنددد،

قربانيشدن در اين راه با کاهش رضايت از زندگي در

سددطو بیشددتری از رضددايت از زندددگي را گددزارش

حوزههای مختلف زندگي رابطدۀ منفدي دارد .از منظدر

کرده اند (فوگ  ،هابنر و وفلین .)0220 ،همچنین میان

تحددول مثبددت نوجددواني زمدداني کدده نوجوانددان رواب د

تودکارآمدددی ،برنامددهريددزی و جهددتدهددي آينددده و

سودمند متطدابلي بدا مدردم و دنیدای اجتمداعي تدويش

رضايت از زنددگي رابطدۀ مثبدت معنداداری بده دسدت

برقرار کنند ،بهتر پیشرفت ميکنند و شکوفا مديشدوند

آمده است (عزيزلي ،اتکینسون ،بدوگمن و گیامدارکو،

(هینز .)0219 ،تحول مثبدت نوجدواني بده نوجواندان در

 .)0213پژوهش های گوناگون نشدان مديدهندد نتدايج

کاهش مساه و مشکال رفتاری ايدن دوران کمدک

ناتوشايند بدرای جوانداني اتفدا مديافتدد کده سدطو

ميکند که قلدری از مهمترين آنها است و اين امدر بدا

پايیني از رضايت از زندگي را تجربه مديکنندد (مدک

تسهی رفتارهدای سدازگارانه و کمدک بده آندان بدرای

دونالد ،پیکورو ،والیوس و زولیگ .)0223 ،بر اسداس

اطمینددان از انتطددال مثبددت و سددالم بدده دورۀ بزرگسددالي

نظدددر اش و هدددابنر ( )0221رضدددايت از زنددددگي در

است .بدا توجده بده ادبیدا ذکرشدده در زمیندۀ تحدول

نوجوانان و جوانان بهطور چشمگیری از قدر کنتدرل

مثبت نوجواني و با توجه به اهمیت اين سدازه ،بدهويدژه

آنها بر زندگیشان و آنچه بر آنها اتفا مي افتدد ،تدأییر

در کدداهش رفتارهددای پرتطددر و بهترشدددن سددالمت

مديپدذيرد .تعدداد زيدادی از نوجواندان در برتدورد بدا

جسمي و رواني در نوجوانان و تأییر مثبت بر سازههای

تغییرا و تطاضاهای دوران تحول نوجواني بدا مشدک

روانشناسي مثبت و نظر به اينکه در زمینۀ تحدول مثبدت

دارند تواناييهای وزم برای دسدتيدابي بده اهددا

 /98پژوهشنامه روانشناسي مثبت ،سال سوم ،شماره سوم ،پیاپي ( ،)11پايیز1931

نوجددواني و سددازههددای مددرتب بددا آن در کشددور مددا

پايايي پدذيرفتني برتدوردار اسدت .نموندۀ  11سدؤالي،

پژوهشي صور نگرفته است ،سدؤال اصدلي پدژوهش

ساتتار عاملي نسخۀ  82سؤالي را تکرار ميکندد .فدرم

حاضر اين بود که آيا مؤلفههای تحول مثبت نوجدواني

 11سؤالي ،روايي همگرای معناداری بدا مشدارکت در

و رضايت از زندگي ميتوانند قلدری را در نوجواندان

جامعه ( 2/01تا  )2/31و روايدي واگدرا بدا افسدردگي

پیشبیني کنند.

( -2/62تددا  ) -2/18و رفتارهددای پرتطددر ( -2/61تددا
 )2/11نشان مديدهدد (گلددو

میلو ( ،)0216پايايي اين ابزار را با اسدتفاده از روش

روش

آلفای کرونباخ برای ک آزمون  2/16گدزارش کدرد.

روش پددژوهش ،جامعددۀ آمدداری و نموندده :طددر
پژوهش حاضر ،توصیفي و از نوع مطالعا همبسدتگي
است .جامعۀ آماری اين پدژوهش کلیدۀ داندشآمدوزان
مططم متوسطه استان قم اعم از دتتر و پسر بود کده در
سال تحصیلي  1936 - 1933مشغول به تحصی بودند.
از اين تعداد با استفاده از فرمول کوکران ،حجم نموندۀ
آماری  980نفر بده دسدت آمدد کده بده دلید احتمدال
ريزش دانش آموزان پس از تکمی پرسشنامهها تعدداد
 622نفر از دانشآمدوزان ( 022دتتدر و  022پسدر) بدا
استفاده از روش نمونهگیدری توشدهای چندمرحلدهای
انتخاب شدند .روش نمونهگیری بده ايدن صدور بدود
که در ابتددا از منداط شدهر قدم دو منططده بدهصدور
تصددادفي و از هددر منططدده  0مدرسدده انتخدداب شددد .از
مدارس هر منططه يکي دتترانه و ديگری پسدرانه بدود.
در هددر مدرسدده بدده تعددداد وزم (  122نفددر) از بددین
دانددشآمددوزان اول ،دوم و سددوم متوسددطه بددهصددور

فدددرم  11سدددؤالي ،مطیاسدددي اسدددت کددده از نوجواندددان
ميتواهد تا نخست بین دو عبارتي کده بیشدتر آنهدا را
منعکس ميکند ،يکي را انتخاب و سدسس آن عبدار
را بین دو جملدۀ «واقعداا دربدارۀ مدن درسدت اسدت» يدا
«تطريبداا دربددارۀ مددن درسددت اسددت» رتبددهبندددی کننددد.
هريک از شاتصههای شايستگي ،اطمینان و مراقبت با
سدده گويدده و مددنش و ارتبددا بددهوسددیلۀ چهددار گويدده
اندازهگیری ميشوند .گويههدای هدر تدردهمطیداس بده
شر ذي اند :تردهمطیاس شايسدتگي ،سدؤاو ،0 ،1
 ،9تددددردهمطیدددداس اطمینددددان ،سددددؤاو ،1 ،1 ،6
تددددردهمطیدددداس مراقبددددت ،سددددؤاو ،19 ،10 ،11
تددددردهمطیدددداس مددددنش ،سددددؤاو  12 ،3 ،8 ،3و
تردهمطیاس ارتبا  ،سؤاو  11 ،11 ،13 ،16هسدتند.
با توجه به اينکه ايدن پرسشدنامه در ايدران منتشدر نشدده
است ،برای آمادهسازی آن ،ابتدا پژوهشدگر ،گويدههدا
را به فارسي برگرداند ،سسس متخصص زبان انگلیسي،

تصادفي ،انتخاب و پرسشنامهها را تکمی کردند.
ابددزار سددنجش :در ايددن پددژوهش از سدده پرسشددنامه
برای جممآوری اطالعا استفاده شد.

 -1مطیدداس تحددول مثبددت نوجددواني گلدددو و
همکددداران نسدددخۀ  11سدددؤالي ( :)1PYD, VSFايدددن
مطیددداس ،تحدددول مثبدددت نوجدددواني را بدددا  3شاتصددۀ
شايسدددتگي ،اطمیندددان ،ارتبدددا  ،مدددنش و مراقبدددت
اندددازهگیددری م ديکنددد .ايددن پرسشددنامه را گلدددو

و همکداران.)0216 ،

و

همکدداران ( )0216طراحددي کردنددد کدده از روايددي و
. positive youth development, very short form

1

ترجم دۀ برگددردان را انجددام داد .مشددکال مربددو بدده
ترجمۀ گويهها با توجه به طرا اصلي ،بررسدي و رفدم
شددد .در مطالعدۀ مطدددماتي ،پرسشددنامۀ ترجمددهشددده در
اتتیدددار نموند دۀ  02نفدددری ( 12دتتدددر و 12پسدددر) از
دانددشآمددوزان قددرار گرفددت .پددس از جمدددمآوری
پرسشنامه ها واژگاني که برای دانش آموزان فهدم پدذير
نبود ،بازنويسي شد و بدا نزديدکتدرين واژه جدايگزين
شد .پايايي اين ابزار در پدژوهش حاضدر بدا اسدتفاده از

پیشبیني قلدری بر اساس مؤلفههای تحول مثبت نوجواني و رضايت از زندگي در نوجوانان93/

روش آلفای کرونباخ برای ک آزمون  2/80به دسدت

تددددردهمطیدددداس قربدددداني سددددؤاو ( )1 ،1 ،3 ،6و

آمد.

تردهمطیاس نزاع سؤاو ( .)19 ،10 ،11 ،12 ،9برای

 -0مطیداس رضدايت از زنددگي ( :)SWLS1دايندر،

تعیددین پايددايي پرسشددنامه از روش آلفددای کرونبدداخ

ايمددونز ،ورسددن و گددريفین ( )1383ايددن پرسشددنامه را

استفاده شد که برای ک مطیاس ضدريب آلفدا  2/89و

طراحي کردند که ارزيابي شدناتتي فدرد را از کیفیدت

برای هرکدام از تردهها مطیداس شدام قلددری ،2/81

کلي زندگیش نشان ميدهد و شام  3سؤال است کده

نزاع  2/89و قرباني  2/88گزارش شده اسدت (اسدسلیج

روی يک لیکر  1درجهای از کامالا موافطم تا کامالا

و هالت0221 ،ا به نط از اکبری بلدو بنگدان و طدالم

مخالفم قرار دارد .ضدرايب همداهنگي دروندي مطیداس

پسند .)1939 ،اکبری بلوطبنگان و طالم پسدند ()1939

بین  2/13تا  2/83گزارش شددند (دايندر و همکداران،

اين مطیداس را در ايدران هنجاريدابي کردندد و ضدريب

 .)1383پايدددايي بازآزمدددايي ايدددن مطیددداس از دايندددر و

پايايي پرسشنامه بدا اسدتفاده از روش آلفدای کرونبداخ

همکاران ( )1383با فاصلۀ زماني دو ماه  2/86به دست

برای ک مطیداس  2/81و هرکددام از تدردهمطیداسهدا

آمدددد و سددداتتار آن را بدددا اسدددتفاده از روش تحلید د

شام قلدری  ،2/11قرباني  2/11و نزاع  2/11به دست

اکتشافي ،تکعاملي گزارش کرده اند .شیخي ،هومن،

آمد .در پدژوهش حاضدر ،الفدای کرونبداخ بدرای کد

احدی و سساه منصور ( )1983ايدن مطیداس را در ايدران

مطیاس  ،2/86و برای تردهمطیاسهدای قلددری ،2/16

هنجاريابي کردند که هماهنگي دروني مطیاس  2/83و

قرباني  2/19و نزاع  2/18به دست آمد.

پايددايي بازآزمدددايي آن  2/13گددزارش شدددده اسدددت.

روش اجرا و تحلی  :روش اجرا به اين صور بود

اسدماعیلي شداه سدیدعلي اکبدری ( )1981بدرای تعیدین

که پس از انتخاب نمونه ،افدراد نمونده پرسشدنامههدا را

پايايي ايدن آزمدون از روش آلفدای کرونبداخ اسدتفاده

تکمی کردند 13 ،پرسشنامه بهصور ناقص پدر شدده

کرد که ضريب پايايي  2/82را گزارش کرد .همچنین

بودند ،بنابراين از تحلی کنار گذاشته شدند .عالوه بدر

برای تعیین روايدي ،بدهطدور همزمدان آن را بدا مطیداس

آن ،پس از تکمید و جمدمآوری پرسشدنامههدا بدرای

شددادکامي آکسددفورد اجددرا کددرد کدده ضددريب اعتبددار

حفظ اصول اتالقي به افدراد نمونده اطمیندان داده شدد

همزمان  2/11گزارش شد .در پدژوهش حاضدر الفدای

اطالعا آنهدا محرمانده تواهدد ماندد .بدرای تجزيده و

کرونباخ  2/88به دست آمد.

تحلی دادههای پژوهش حاضدر از ضدريب همبسدتگي

-9مطیاس قلدری ايلي نويز ( :)IBS0اين مطیاس 18
سؤال داشت که سده عامد قلددری ،ندزاع و قربداني را
اندازهگیری ميکند (اسسیلج و هالت0221 ،9ا بده نطد
از اکبددری بلددو بنگددان و طددالمپسددند .)1939 ،ايددن
پرسشددنامه بددر يددک طیددف لیکددر  3گزينددهای از
(هرگز= 2تا هفت بار يا بیشتر= )6قرار دارد .گويههای
هر تردهمطیاس به شر زيرندد .تدردهمطیداس قلددری
سدددددددددددؤاو ( 11 ،11 ،13 ،16 ،3 ،8 ،0 ،1و ،)18
1

. satisfaction with life scale
. illinois bullying scale
3
. Espelage & Holt
2

پیرسون و تحلی رگرسدیون چندگانده تطدي بده روش
گامبهگام با استفاده از نرمافزار  spssاستفاده شد.
یافتهها
از ک دانشآموزان شرکتکننده در اين پدژوهش
( 983نفدر) 138 ،نفددر دتتددر ( )%31/6و  181نفددر پسددر
( )%68/1بودند .همچنین فراواندي داندش آمدوزان پايدۀ
اول دبیرسددتان 63 ،نفددر( ،)% 11/1پايدده دوم 191 ،نفددر
( )% 96و پايه سوم  023نفر( )% 36/9و با میانگین سني
 11سال بودندد .يافتدههدای مربدو بده آمدار توصدیفي
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(میانگین و انحرا

متغیرهای پژوهش در جدول  1اراهه شدهاند.

اسدتاندارد و مداتريس همبسدتگي)

جدول  .1میانگین ،انحراف استاندارد و همبستگی متغیرهای پژوهش ()n=383
متغیرها

M

SD

1

0

 .1شايستگي

11/11

9/62

1
**

1

9

 .0اطمینان

13/33

9/19

 .9منش

09/13

3/21

**2/62

**2/62

1

 .6مراقبت

09/93

3/33

**

2/01

**

2/01

**

2/68

 .3ارتبا

08/11

3/30

**

2/32

**

2/10

**

2/61

 .1تحول مثبت

2/33

6

1

3

1

2/60

1

36/82

13/31

**2/31

**2/13

**2/13

**2/16

**2/89

00/30

1/10

**2/93

**2/13

**2/69

**2/99

**2/11

**2/11

1

 .8قلدری ک

10/03

11/03

-2/00

**

**

**

**

**

**

 .3قلدری

1/00

1/63

**-2/03

**-2/01

**-2/62

.12قرباني

9/08

9/01

*

-2/19

**

.11نزاع

0/13

9/81

*

-2/10

 .1رضايت از
زندگي

-2/01
-2/99

-2/21

-2/91

3

1
**

1

نوجواني

8

12

-2/61

-2/61

-2/30

-2/61

1

**-2/62

**-2/61

**-2/36

**-2/61

**2/36

1

-2/23

**

-2/16

**

-2/93

**

-2/01

**

-2/92

**

2/31

**

2/93

**

**

-2/93

**

-2/08

**

-2/62

**

-2/91

**

2/81

**

2/18

-2/99

11

**p≤/2/21*p≤/23

میانگین= Mانحرا

1
**

2/09

1

استاندارد=SD

اطالعا جدول  1نشان ميدهند مؤلفههای تحول

معنيداری مشاهده شد .بهمنظور تعیین سهم مؤلفههدای

مثبت نوجواني و قلددری رابطدۀ منفدي و معنديداری و

تحدددول مثبدددت نوجدددواني و رضدددايت از زنددددگي در

مؤلفههای تحول مثبت نوجواني و رضدايت از زنددگي

پددیشبینددي قلدددری از رگرسددیون چندگاندده بدده روش

ارتبددا مثبددت و معندديداری داشددتهانددد .همچنددین بددین

گامبهگام استفاده شد.

مؤلفه های قلدری و رضايت از زندگي رابطدۀ منفدي و
جدول  .2خالصۀ مدل رگرسیون و آمارههای تحلیل واریانس برای متغیر قلدری
مدل

منابم

SS

df

MS

F

P

R

مجذور R

رگرسیون

12193/10

1

12193/10

128/33

2/2223

2/612

2/001

تطا

91831/90

989

ک

68191/23

986

رگرسیون

19969/38

0

93081/21

980
986

متغیرها

1

ارتبا

0

ارتبا

تطا

مراقبت

ک

6819/23

ارتبا

رگرسیون

16188/11

9

مراقبت

تطا

99360/08

981

ک

68191/23

986

ارتبا

رگرسیون

13111/11

6

مراقبت

تطا

99613/03

982

ک

68191/23

986

9

رضايت از زندگي

6

رضايت از زندگي
اطمینان

38/39
1111/33

10/00

2/2223

2/306

2/016

30/91
6831/03

36/31

2/2223

2/332

2/920

83/28
9132/66
88/21

69/293

2/2223

2/338

2/910

پیشبیني قلدری بر اساس مؤلفههای تحول مثبت نوجواني و رضايت از زندگي در نوجوانان61/

نتايج اراههشده در جدول  0نشان ميدهندد در گدام

است و در گام چهارم ،متغیر اطمینان وارد تحلی شده

نخست ،متغیر ارتبا  ،وارد تحلی شده و  00درصد از

و واريانس تبیینشده از  92به  91درصد افزايش يافتده

واريانس قلدری را تبیین کدرده اسدت .در گدام دوم بدا

اسدت .درمجمددوع 91 ،درصدد از واريدانس قلددری بددا

اضافهشدن مراقبت ،میدزان واريدانس تبیدینشدده از 00

متغیرهای پدیشبدین تبیدین شدده اسدت .در جددول -9

درصد به  01درصد افزايش يافته اسدت .در گدام سدوم

ضددرايب اسددتاندارد و غیراسددتاندارد رگرسددیون اراهدده

نیز متغیر رضايت از زندگي وارد تحلی شدده و میدزان

شدهاند.

واريانس تبیینشده از  01بده  92درصدد افدزايش يافتده
جدول  .3ضرایب استاندارد و غیراستاندارد مدل نهایی رگرسیون برای پیشبینی قلدری
تطای B

Beta

t

P

تلرانس

تورم واريانس

9/11

---

10/31

2/2223

---

---

-2/06

-9/13

2/2223

2/61

0/62

مراقبت

-2/68

2/23

-2/06

-3/11

2/2223

2/80

1/01

رضايت از زندگي

-2/61

2/12

-2/03

-6/63

2/2223

2/60

0/91

اطمینان

-2/61

2/18

-2/19

-0/91

2/2223

2/30

1/32

متغیرها

B

یابت

62/01

ارتبا

-2/63

2/19

در جدول فو ضرايب غیراستاندارد  Bو همچنین

دونالددد و همکدداران ( )0211و سددان و شددک (،0212

ضرايب استاندارد بتا برای پیشبیني قلدری بر اساس

 )0219 ،0210همسو است .کودکان درگیر در پديددۀ

متغیرهای پیشبین اراهه شدهاند .همانگونه که مشاهده

قلدری ،گستره ای از مشکال ازجمله نداشتن کفايت

ميشود از بین متغیرهای پیشبین ،متغیرهای ارتبا ،

اجتماعي را دارا هستند و بنابراين در رواب بدینفدردی

مراقبت و رضايت از زندگي و اطمینان دارای ضريب

نیز دچدار مشدک مديشدوند (داندون .)0212 ،يکدي از

بتای منفي استا به اين معني که با افزايش اين متغیرها

فرضیا رويکرد تحول مثبت نوجواني ،آن اسدت کده

میزان قلدری کاهش مييابد و برعکس.

مؤلفدددههدددای تحدددول مثبدددت نوجدددواني و رفتارهدددای
مخاطرهآمیز بدهطدور معکدوس رابطده دارندد و بهتدرين

بحث
پژوهش حاضر بدا هدد

وسیلۀ پیشگیری مشدکال مربدو بده تحدول و رفتدار
تعیدین سدهم مؤلفدههدای

نوجوان (بهطور مثال ،افسردگي ،پرتاشگری ،مصر

تحدددول مثبدددت نوجدددواني و رضدددايت از زنددددگي در

و سوء مصدر

پیشبیني قلدری نوجوانان انجدام شدد .نتدايج پدژوهش

ارتطای تحول مثبت است و درنتیجه ،هرچه مؤلفههدای

حاضددر نشددان دادنددد میددان مؤلفددههددای تحددول مثبددت

تحول مثبت نوجواني افزايش يابدد ،مؤلفدههدای رفتدار

نوجددواني (شايسدددتگي ،اطمیندددان ،مدددنش ،مراقبدددت و

پرتطددر کدداهش مددييابددد (لرنددر و اسددتنبر .)0223 ،

ارتبا ) و قلدری رابطۀ منفي و معنداداری وجدود دارد.

يافته های پژوهش پدارديني و همکداران ( )0221نشدان

ايددن يافتدده ،بددا نتددايج پددژوهش انددو( ( ،)0223مددا و

ميدهند ارتبدا و پدذيرش اجتمداعي پدايین در گدروه

همکداران ( ،)0223هدوی و همکداران ( ،)0211مدک

همسدداون ،بدده بددروز رفتارهددای پرتاشددگری و ضددد

مدواد يدا رفتارهدای جنسدي نادرسدت)
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اجتماعي مي انجامد .از منظدر تحدول مثبدت نوجدواني،

مثبت معناداری وجود دارد .اين يافته با نتايج پدژوهش

سددطو پددايین شايسددتگي اجتمدداعي و مهددار هددای

سان و شک ( 0210 ،0212ب ،)0219 ،هینز (،)0219

بینفردی ضعیف به بدروز رفتارهدای ضدد اجتمداعي و

محمددد و همکدداران ( )0216و سددان ( )0213همسددو

تطرساز در جامعه منجر تواهد شد .نتدايج يافتدههدای

است .موفطیت در ابعاد مختلف زندگي موجب تجربدۀ

حجازی و همکاران ( )1936نیز نشان ميدهند ادراک

دروني از شادماني پايدار و رضدايتمنددی ،اعتمداد بده

از محددی کددالس بددا تحددول مثبددت نوجددواني رابطددۀ

نفس ،توشبیني و تودکارآمددی مديشدود (فدريش،

معناداری دارد و ادراک مثبت از بافدت کدالس سدبب

 ،1983 /0221ترجمددۀ تمسدده) .بدده عبددار ديگددر،

ارتطای ويژگي های مثبت نوجوانان ميشدود .همچندین

افزايش و ارتطا در مؤلفههای تحول مثبت نوجدواني بده

در بافت مدرسه هرچه کادر آموزشي بدا ايجداد رابطدۀ

افددزايش رضددايت از زندددگي م ديانجامددد و بددرعکس.

مثبت با داندشآمدوزان سدعي در پیشدگیری از قلددری

همچنین هرچه مؤلفۀ اطمیندان يعندي تودکارآمددی و

داشدته باشدند ،داندشآمدوزان ،قلددری کمتدر و تمايد

تودارزشمندی مثبت در فرد بیشدتر باشدد ،رضدايت او

بیشتر برای مداتله در شراي قلدری را نشان ميدهندد

از زندگي نیز بیشتر است (فوگد و همکداران0220 ،ا

(گلددددوبر و همکددداران .)0219 ،هرچددده بزرگسددداون

عزيزلددي و همکدداران .)0213 ،نوجوانددان بددا بیشددترين

مشددکال را بیشددتر انکددار کننددد و ارتبددا مثبددت و

سدددطح رضدددايت از زنددددگي ،بهتدددرين نتدددايج را در

شايسته با جوانان برقرار نکنند ،جواندان قربدانيشددن و

تودادراکي تحصیلي ،حمايت اجتماعي از همساون و

قلدری بیشتری را گزارش مديکنندد (توملدو و سداکو،

والدددين و سددالمت جسددماني ادراکشددده و کمتددرين

 .)0219به عبار ديگر ،برقرارنکردن رابطدۀ مثبدت بدا

مشکال اجتماعي گدزارش دادهاندد (سدالدو و شدافر،

افراد در اجتماع و نبود ويژگي ارتبا که يکي از پدنج

)0228ا يعني افدزايش رضدايت از زنددگي بده ارتطدای

مؤلفۀ تحول مثبت نوجواني است ،بده بدروز مشدکال

مؤلفددههددای شايسددتگي تحصددیلي ،اجتمدداعي و ارتبددا

رفتدداری و قلدددری در مدرسدده مدديانجامددد .از طددر

ميانجامد .از ديگر نتايج پژوهش حاضر اين است کده

ديگددر ،هرچدده مؤلفدۀ اطمینددان در فددرد قددویتددر باشددد،

میددان مؤلفددههددای قلدددری (قلدددری ،قربدداني و نددزاع) و

قلدری و قربانيشدن در او بده مراتدب پدايینتدر اسدت

رضايت از زندگي رابطۀ منفي وجود دارد .اين يافته بدا

(ازر و همکدددداران .)0211 ،تمددددام ويژگدددديهددددا و

نتددايج پددژوهش مددک دونالددد و همکدداران (،)0223

پددژوهشهددای مددذکور بیددانکنندددۀ رابط دۀ منفددي میددان

والدويس و همکداران ( ،)0221سدان و شددک (،)0212

مؤلفههای اطمینان (احساس دروندي از تودکارآمددی

مور ،هابنر و هیلز ( )0210همسو اسدت .رفتدار قلددری

و تودارزشمندی مثبت) ،منش (احترام بده هنجارهدای

باع

کاهش رضايت از مدرسه و کاهش انگیزه برای

فرهنگددي و اجتمدداعي) ،مراقبددت (احسدداس همدددلي و

ادامه تحصدی مديشدود (اسدتروم وهمکداران.)0219 ،

همدددردی بددا ديگددران) و شايسددتگي تحصددیلي (کدده از

همچنین سطو بیشتر رضايت از زندگي در نوجدواني

مؤلفههای تحول مثبت نوجواني است) با قلدری است.

ميتواند عام حفاظتي درمطابد مشدکال تحصدیلي،

نتددايج ديگددر پددژوهش حاضددر نشددان مدديدهنددد میددان

رفتاری و هیجاني و رواب بینفدردی مشدک دار باشدد

مؤلفههای تحول مثبت نوجواني (شايسدتگي ،اطمیندان،

(پیکو و هموای .)0210 ،جواندان بدا رضدايت بیشدتر از

منش ،مراقبت و ارتبدا ) و رضدايت از زنددگي رابطدۀ

زندددگي ،مشددکال اجتمدداعي کمتددر و موفطی دتهددای

پیشبیني قلدری بر اساس مؤلفههای تحول مثبت نوجواني و رضايت از زندگي در نوجوانان69/

بیشددتری را در تعددامال بددینفددردی گددزارش دادهانددد

( ،)0210هو و همکاران ( ،)0210گلدوبر و همکداران

(فوگدد و همکدداران .)0220 ،نارضددايتي از زندددگي

( )0219و سان ( )0213همسو است .هايت و همکاران

ممکن است به پیامدهای منفي نظیر افدزايش تنیددگي،

( )0210دريافتندد تحدول مثبددت و بهزيسدتي نوجددواني،

مشددکال رفتدداری و تشددونت بینجامددد و بدده کدداهش

سددالمت عمددومي و رفتارهددای ب ديتطددر را پددیشبینددي

مشددارکت و اعتمدداد اجتمدداعي منجددر شددود (سددالدو و

ميکند .نتايج پژوهش کیاني ( )1936نیز نشدان دادندد

ديگددر ،دانددشآمددوزاني کدده

اجددرای برنامدۀ تحددول مثبددت نوجددواني سددبب افددزايش

بهطور پیوسته در مدرسه مورد قلددری همسداون تدود

شايسددتگي اجتمدداعي در نوجوانددان مدديشددود کدده ايددن

قرار ميگیرند ،میدزان رضدايت از زنددگي آنهدا رو بده

کاهش رفتارهای پرتطر را پیشبیندي مديکندد .نتدايج

افددول مدديرود و کنتددرل درونددي و کیفیددت زندددگي

چندين مطالعه نشان ميدهند نوجوانان بدا سدرمايههدای

ادراکشدۀ آنها ضعیف ميشود (اش و هابنر.)0221 ،

بیروني و دروني بیشتر ،که از شاتصههای تحول مثبت

مور و همکاران ( )0210نیز نشان دادند تجربدۀ قلددری

نوجددواني اسددت ،کمتددر در معددرض رفتارهددای پرتطددر

مجازی و قربانيشدن در اين راه با کاهش رضدايت از

مانند سوء مصر

مواد ،تشونت و فعالیتهای جنسي

زندگي در حدوزههدای مختلدف زنددگي رابطدۀ منفدي

قرار ميگیرند و بیشتر دارای رفتارهای پیشدرفت مانندد

دارد .برتي افراد نیز ممکن است در پاسخ بده کداهش

موفطیت در مدرسده ،کمدک بده ديگدران ،ارزشهدای

رضددايت از زندددگي بدده رفتارهددای پرتطددری ماننددد

متفاو و نگهداری سالمت در بیشتر اوقا اند (اسدسي

مواد

و همکاران .)0212،برتي نوجوانان نیدز ممکدن اسدت

متوس شوند تا با اين شیوه بر احساس کاهش رضايت

در برتورد با کاهش رضايت از زندگي بده رفتارهدای

از زندگي تود سرپوش گذارند (زولیگ و همکاران،

پرتطری مانند پرتاشگری و تشونت متوسد شدوندا

 .)0221مددک دونالددد و همکدداران ( )0223دريافتنددد

زيددرا فکددر مدديکننددد توسدد بدده ايددن گوندده رفتارهددا

رابطددۀ منفددي معندداداری بددین رضددايت از زندددگي و

زندگیشان را بهبدود مديبخشدد (زولیدک و همکداران،

رفتارهددای تشددن ماننددد دعددوا و درگیددری فیزيکددي و

 .)0221به عبار ديگر  ،نارضدايتي از زنددگي باعد

قلدری وجود دارد .پژوهش حاضر ،سدهم مؤلفدههدای

بروز رفتارهای تشن ميشودا زيرا اين افدراد بده دلید

تحددول مثبددت نوجددواني و رضددايت از زندددگي را در

دسترسددينداشددتن بدده راهبردهددای مطابلددهای مناسددب و

پیشبیني قلدری مطالعده کدرد .نتدايج پدژوهش حاضدر

مهار های حد مسدئله نمديتوانندد شدراي بحدران و

نشان دادند هريک از مؤلفههای تحول مثبت نوجدواني

اسددترس را مددديريت کننددد (والددويس و همکدداران،

و رضددايت از زندددگي نطددش متفدداوتي در پددیشبینددي

 .)0221اين پژوهش با محددوديت هدايي مواجده بدودا

قلدددری دارنددد .بددر اسدداس يافتددههددای پددژوهش ،متغیددر

ازجمله اين محدوديتها ميتدوان بده قلمدرو مکداني و

ارتبا  ،بیشترين سدهم را در پدیشبیندي قلددری دارد و

زمدداني اشدداره کددرد .اي دن مطالعدده روی دانددشآمددوزان

همچنددین بعددد از آن ،متغیرهددای مراقبددت ،رضددايت از

متوسطه شهر قم صدور گرفدتا درنتیجده نمديتدوان

زندگي و اطمینان در پدیشبیندي قلددری مؤیرندد .ايدن

يافتههای آن را به شهرهای ديگدر و گدروههدای ديگدر

يافتدده بددهطددور غیرمسددتطیم بددا نتددايج پددژوهش دومینددو

تعمیم داد .بنابراين بدا توجده بده آنکده رويکدرد تحدول

هددابنر .)0226 ،از طددر

تشونت ،فعالیت های جنسي تطرناک و مصر
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