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Abstract
Introduction: Bullying is widely considered as a serious personal, social and educational 
issue influencing a significant part of the students. 
The object of the study is to foretell bullying based on thrill-seeking and the atmosphere of 
the school together with self-concept mediation in students.
Methods: The research is conducted through a descriptive methodology while using 
solidarity schemes and structural equations modeling. The population consisted of Tehran 
high school second graders in the school year of 2018-19. The sample individuals are a total 
of 290 students chosen through cluster sampling. The research tools include the Zuckerman’s 
thrill-seeking scale (1992), Ojaghi school atmosphere questionnaire (1998) quoted Saatchi 
(2010), Rogers’ self-concept questionnaire (1977) and Illinois bullying scale (2001). The 
structural equations modeling has been exercised for data analysis.
Results: The results of the statistical test showed that the curve fitting indices are normal. 
The variable of thrill-seeking influences bullying directly and also indirectly (due to the self-
concept) (p<0.05). Furthermore, the self-concept played a mediatory role in relation between 
school atmosphere and bullying (p<0.05).
Conclusions: The results of the current study verify the necessity of the attention to the 
thrill-seeking and school atmosphere as the two individual and social variables in predicting 
bullying behaviors of the students across the schools of the State.
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چکیده
مقدمــه: قلــدری در مدرســه بــه طــور گســترده بــه عنــوان یــک مشــکل شــخصی، اجتماعــی و آموزشــی جــدی در نظــر گرفتــه شــده 
اســت کــه بخــش قابــل توجهــی از دانــش آمــوزان مدرســه را تحــت تاثیــر قــرار مــی دهــد. هــدف پژوهــش حاضــر پیــش بینــی قلــدری 

بــر اســاس هیجــان خواهــی و جــو مدرســه بــا میانجــی گــری خودپنــداره در دانــش آمــوزان در دانــش آمــوزان بــود.
روش کار: مطالعــه حاضــر توصیفــی و از نــوع همبســتگی و روش مــدل یابــی معــادالت ســاختاری بــود. جامعــه آمــاری دانــش آمــوزان 
مقطــع متوســطه مشــغول بــه تحصیــل در مقطــع دوم متوســطه شــهر تهــران در ســال تحصیلــی 1397-98 بــود. تعــداد افــراد نمونــه جمعًا 
290 دانــش آمــوز بــود کــه بــا روش نمونــه گیــری خوشــه ای انتخــاب شــدند. ابــزار پژوهــش شــامل مقیــاس هیجــان خواهــی زاکرمــن 
)1992(، پرسشــنامه جــو مدرســه اجاقــی )1377(، پرسشــنامه خودپنــداره راجــرز )1977( و  مقیــاس قلــدري ایلــي نویــز )2001( بودنــد. 

بــرای تحلیــل داده هــا از روش مــدل ســازی معــادالت ســاختاری اســتفاده شــد.
ــی قــرار داشــت. همچنیــن  ــرازش مــدل پژوهــش در وضعیــت مطلوب ــه هــا: نتایــج آزمــون آمــاری نشــان داد شــاخص هــای ب یافت
متغیــر هیجــان خواهــی بــر قلــدری هــم اثــر مســتقیم و هــم اثــر غیرمســتقیم )بــه واســطه ی خودپنــداره( داشــت )p<0.05(. همچنیــن 

.)p<0.05( خودپنــداره در رابطــه ی بیــن  جــو مدرســه و قلــدری نقــش میانجــی داشــت
نتیجــه گیــری: نتایــج پژوهــش حاضــر لــزوم توجــه بــه هیجــان خواهــی و جــو مدرســه بــه عنــوان دو متغیــر فــردی و اجتماعــی در 

پیــش بینــی رفتارهــای قلــدری در دانــش آمــوزان را در ســطح مــدارس کشــور مــورد تاییــد قــرار داد. 
کلیدواژه ها: قلدری، هیجان خواهی، جو مدرسه، خودپنداره.

تمامی حقوق نشر برای انجمن علمی پرستاری ایران محفوظ است.

مقدمه
ــروه  ــک گ ــا ی ــرد ی ــک ف ــه ی ــت ک ــده ای اس ــار آزار دهن ــدری، رفت قل
ــال             ــرر اعم ــورت مک ــه ص ــی ب ــک دوره ی زمان ــدا در ی ــراد عم از اف
مــی کننــد و شــامل عــدم تــوازن قــدرت اســت )1(. قلــدری ممکن اســت 
در محیــط هــای مختلــف اتفــاق بیفتــد، امــا آن چــه کــه بیشــتر مــورد 
ــط  ــدری در محی ــه، قل ــرار گرفت ــت ق ــم و تربی توجــه پژوهشــگران تعلی
ــی داشــته و  ــت معنای ــا خشــونت مدرســه ای قراب مدرســه اســت کــه ب
ــه  ــوس )3( ب ــد )2(. الوی ــی آی ــمار م ــه ش ــری از آن ب ــف ت ــکل خفی ش
عنــوان پیشــگام قلــدری در مدرســه آن را زیــر مجموعــه ای از رفتارهــای 
ــمانی،  ــای جس ــب رفتاره ــه در قال ــد ک ــی کن ــف م ــگرانه تعری پرخاش
کالمــی و ارتباطــی بــروز مــی یابــد و در برگیرنــده ی ســه جــزء اســت: 

1( نوعــی رفتــار هدفمنــد 2( تکــرار در گــذر زمــان و 3( همــراه بــا عــدم 
ــه  ــی  و جامع ــف روان شناس ــای مختل ــدگاه ه ــدرت )4(.  دی ــه ق موازن
شناســی عصــر جدیــد بــر ایــن اصــل قــرار دارنــد کــه یــک عامــل بــه 
تنهایــی تعییــن کننــده رفتــار افــراد نیســت، بلکــه عوامــل متعــددی در 
ایجــاد و شــکل گیــری رفتــار نقــش دارنــد و در پی آن هســتند که ســهم 
هــر عامــل را در شــکل دهــی رفتــار تعییــن کنــد. اکثــر رفتارهای انســان 
تابــع چنــد عامــل اســت؛ در نتیجــه مشــکل رفتــاری نوجوانــان از ایــن 
قاعــده مســتثنی نیســت. آن هــا از خانــواده، همســاالن، و بافــت هــای 
ــی تعییــن  ــه اصل ــوان عوامــل چندگان ــه عن فرهنگــی )مثــل مدرســه( ب

ــام مــی برنــد )5(.  ــان ن کننــده رفتــار مشــکل دار نوجوان
ــر  ــان درگی ــرا نوجوان ــه چ ــت ک ــن اس ــم ای ــای مه ــوال ه ــه س از جمل
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رفتارهایــی نظیــر قلــدری مــی شــوند؟ هیجــان خواهــی یکــی از 
عواملــی اســت کــه بــر تمایــل افــراد بــه رفتارهایــی نظیــر قلــدری اثــر 
مــی گــذارد. هیجــان خواهــی بــه صــورت نیــاز بــه تجــارب و هیجــان 
هــای متنــوع، جدیــد و پیچیــده و همچنیــن تمایــل بــه پذیــرش خطرات 
ــف  ــه تجــارب تعری ــن گون ــه ای ــرای دســتیابی ب جســمی و اجتماعــی ب
شــده اســت )6(. آرنــت )7( هیجــان خواهــی را بــه صــورت صفتــی کــه 
ــازه، پیچیــده و  ویژگــی آن جســتجوی هیجــان هــا و تجربــه متنــوع، ت
شــدید و میــل اقــدام بــه خطرهــای جســمانی، اجتماعــی، قانونــی و مالی 
ــد. هیجــان  ــف مــی کن ــا اســت، تعری ــه ه ــن تجرب ــه خاطــر خــود ای ب
خــواه هــا، افــرادی ماجــرا جو و بــرون گــرا هســتند، از تکــرار و یکنواختی 
ــرار مــی شــوند و در جســتجوی  ــی ق ــه و ب ــی حوصل خســته، کســل، ب
ــار و  ــراد، رفت ــن اف ــد. ای ــوع و هیجــان انگیزن ــازه، متن ــد، ت تجــارب جدی
ــه ورزش هــای خطــر  ــد. ب ــری دارن ــوع ت ــه جنســی بیشــتر و متن تجرب
آفریــن از قبیــل ســقوط آزاد و پــرش در ارتفــاع بلنــد کوهــوردی، موتــور 
ــد  ــه دارن ــی بیشــتر عالق ــل ران ــی و اتومبی ــازی، خلبان ــر ب ــواری، چت س
)8(. در مــورد اختیــاری یــا جبــری بــودن رفتــار دو دیــدگاه وجــود دارد؛ 
دیدگاهــی کــه اعتقــاد دارد انســان در یــک مســیر پویــش و حرکــت بــر 
رفتــار خــود کنتــرل دارد و مــی توانــد محیــط را تــا حــدودی تحــت نفــوذ 
خویــش قــرار دهــد و در مقابــل دیــدگاه رفتارگرایــی بــر عامــل بیرونــی و 
جبــر محیــط تاکیــد دارنــد. در نظریــه خــود تعیینــی کــه توســط دســی 
و ریــان  مطــرح شــد، دربــاره رفتــار ایــن گونــه توضیــح مــی دهــد کــه 
رفتــار آگاهانــه افــراد بــه دو دســته رفتــار مســتقل و رفتــار کنتــرل شــده 
تقســیم مــی شــود. در رفتــار مســتقل ، فــرد بــا توجــه بــه آن چــه کــه 
تشــخیص مــی دهــد عملــی را انجــام مــی دهــد، ولــی در رفتــار کنتــرل 
شــده فــرد تحــت تاثیــر عوامــل دیگــر مرتکــب انجــام عملــی می شــود، 
بــه عبــارت دیگــر رفتارهــای بیشــتر تحــت تاثیــر انگیــزه هــای درونــی 
یــا بیرونــی قــرار مــی گیــرد )9(. طبــق الگــوی نظری-اجتماعــی گتزلــر، 
رفتــار اجتماعــی نــه فقــط تابعــی از انتظــارات هنجــاری، بلکــه تابعــی 
ــم  ــر ه ــن اســت ب ــن دو ممک ــه ای ــاص اســت ک ــای خ ــش ه از گرای
منطبــق نشــوند. بنابرایــن دیــدگاه هــا، ویژگــی روان شــناختی از جملــه 

هیجــان خواهــی مــی توانــد بــر روی رفتــار تاثیــر داشــته باشــد. 
ــادی  ــز نه ــرورش نی ــوزش و پ ــردی ، آم ــای ف ــی ه ــر ویژگ ــالوه ب ع
ــور شــخصیت  ــرد و تبل ــد در بالندگــی ف اجتماعــی اســت کــه مــی توان
ــل در رشــد  ــن دلی ــه ای ــه ب ــد. مدرس ــا کن ــر ایف وی نقشــی بســیار موث
شــخصیت فــرد نقــش حیاتــی دارد کــه در دورانــی از تکامــل فــرد وارد 
عمــل مــی شــود کــه یادگیــری بــه ســهولت انجــام مــی شــود. دانــش 
ــه  ــد، بلک ــی رون ــه نم ــه مدرس ــوزی ب ــارت آم ــرای مه ــا ب ــوزان تنه آم
مدرســه در راســتای رشــد، آفرینندگــی و راهنمایــی آنــان وظایــف مهــم 
دیگــری ماننــد ســازگاری را بــه عهــده دارد  )10(. جــو مدرســه کــه در 
حکــم ویژگــی هــای کیفــی مدرســه تعریــف شــده اســت و نگــرش هــا، 
ــا مدرســه در تمــاس  رفتارهــا و پیشــرفت در عملکــرد افــرادی را کــه ب

ــش هــای  ــط و کن ــی دهــد حاصــل رواب ــرار م ــر ق هســتند تحــت تاثی
میــان گــروه هــای درونــی مدرســه اســت )11(. توجــه بــه جــو مدرســه و 
ســایر نظــام هــای آموزشــی اهمیتــی مضاعــف دارد، زیــرا ایــن نظــام هــا 
بــا گروهــی کثیــر از فراگیــران در تمــاس هســتند و جــو حاکــم بــر آن ها 
بــر تجــارب، یادگیــری و شــخصیت آنــان اثــر مــی گــذارد. اهمیــت نقش 
مدرســه در فراینــد رشــد روانــی و اجتماعــی و شــیوه زندگــی نوجوانــان، 
ــه  ــت. هم ــه اس ــرار گرفت ــد ق ــورد تایی ــف م ــای مختل ــش ه در پژوه
ــی  ــی بزرگ ــای اجتماع ــط ه ــدارس محی ــه م ــد ک ــگران معتقدن پژوهش
هســتند کــه یادگیــری در آن هــا هــم در درون و هــم در بیــرون کالس 

ــد )12(.  ــی ده درس رخ م
از جملــه ویژگــی هــای مرتبــط بــا قلــدری، خودپنــداره در افــراد اســت. 
خودپنــداره یکــی از مفاهیــم اساســی در روان شناســی اســت. بــر اســاس 
ــیابی  ــا خودارزش ــط ب ــات مرتب ــه نظری ــه از جمل ــداره ک ــه خودپن نظری
ــی در  ــت و منف ــای مثب ــد و باوره ــبکه ای از عقای ــداره ش اســت، خودپن
مــورد خــود، پذیــرش یــا رد خــود مــی باشــد. خودپنــداره تصــوری اســت 
کــه فــرد بــه هنــگام تامــل در مــورد ویژگــی هــای خــودش مشــاهده 
مــی کنــد. امــا خــود پنــداره، تنهــا بــه آنچــه کــه فــرد دربــاره خــودش 
ــی  ــرد احســاس م ــه ف ــه را ک ــود و آن چ ــی ش ــد خالصــه نم ــی بین م
ــن  ــرد. بنابرای ــی گی ــر م ــد، در ب ــی بینن ــورد او م ــران در م ــد، دیگ کن
ــه  ــران و ب ــده دیگ ــر ش ــا تصوی ــی ت ــای واقع ــداره از قضــاوت ه خودپن
ویــژه افــراد مرتبــط در محیــط هــای اجتماعــی هــم شــکل مــی گیــرد 
ــوارد                                                                            ــن م ــکل از ای ــداره را متش ــن، خودپن ــمیت و فولدم ــر اس )13(.کوپ
مــی داننــد؛ بــاور و پنــدار فــرد نســبت بــه خــودش، نگــرش او نســبت بــه 
خــود در مــورد ایــن کــه چگونــه فــردی اســت، چــه ویژگــی هایــی دارد 
ــه ویژگــی هــای برجســته خــودش )14(.  و نیــز نگــرش فــرد نســبت ب
قلــدری در دوره دبســتان شــروع و در دوران متوســطه اول تشــدید مــی 
ــر  ــه ذک ــد کاهشــی دارد، الزم ب ــد رون ــه بع ــم ب ــا از کالس نه شــود ام
ــا هشــتم اســت )15(.  ــای ششــم ت ــه ه ــدری در پای ــه اوج قل اســت ک
پــس مناســب تریــن ســن و دوره بــرای مطالعــه و بررســی ایــن پدیــده 
دوره متوســطه اول و ســنین نوجوانــی اســت. همچنیــن بــی اثــر بــودن 
ــرای  ــی ب ــز عامل ــدری نی ــا قل ــه ب ــرای مقابل ــه ب ــای مدرس سیاســت ه
شــیوع هــر چــه بیشــتر ایــن پدیــده اســت. توجــه بــه ایــن نکتــه کــه 
ــرای خشــونت هــای مدرســه ای  ــه ای ب ــش زمین ــد پی ــن رون ــه ای ادام
ــت  ــوزان اســت، اهمی ــش آم ــده دان ــد ســالمت و آین ــر و تهدی شــدید ت
توجــه ویــژه صاحــب نظــران حــوزه علــوم تربیتــی و روان شناســی را در 
ــه  ــه الزم ــن ک ــه ای ــه ب ــا توج ــد. ب ــی طلب ــن مشــل م ــع ای جهــت رف
ارائــه هــر راهــکاری بــرای رفــع مشــکل یافتــن علــل و مــوارد مرتبــط 
ــا درک اهمیــت و وجــود  ــذا پژوهــش حاضــر ب ــا آن مشــکل اســت؛ ل ب
خــالء پژوهشــی، مشــاهده هــای مکــرر در مــدارس و مراجعــه و شــکایت 
دانــش آمــوزان قربانــی، بدنبــال پاســخگویی بــه ایــن ســوال اســت کــه 
مــدل پیــش بینــی قلــدری بــر اســاس هیجــان خواهــی و جــو مدرســه با 
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میانجــی گــری خودپنــداره در دانــش آمــوزان مقطــع متوســطه از بــرازش 
مطلوبــی برخــوردار اســت؟

روش کار
ایــن پژوهــش از نــوع طــرح مقطعــی- همبســتگی مــی باشــد. بــا توجــه 
ــه شــده  ــدل نظــری ارائ ــون م ــه اینکــه هــدف پژوهــش حاضــر آزم ب
اســت، پژوهــش در زمــره ی پژوهــش هــای معــادالت ســاختاری قــرار 

مــی گیــرد. 
ــع  ــوزان مقط ــش آم ــامل دان ــاری ش ــه آم ــر جامع ــش حاض در پژوه
متوســطه مشــغول بــه تحصیــل در مقطــع دوم متوســطه شــهر تهــران در 
ســال تحصیلــی 1397-98 بــود. روش نمونــه گیــری در پژوهــش حاضــر 
روش خوشــه ای بــود. بدیــن صــورت کــه از بیــن مــدارس، 6 مدرســه بــه 
تصــادف انتخــاب شــد. بــا توجــه بــه نــوع مطالعــه و تعــداد متغیرهــای 
ــه محققــان  ــه توصی ــا ب پیــش بیــن در تحلیــل معــادالت ســاختاری بن
)16(. حجــم نمونــه بایــد حداقــل 10 برابــر تعــداد متغیرهــا  بــه اضافــه 
ــده  ــاهده ش ــر مش ــوع 21 متغی ــر در مجم ــش حاض ــد. در پژوه 50 باش
ــورد  ــه م ــل 260 نمون ــن حداق ــود دارد )260=50+10*21(. بنابرای وج
ــرداری و  ــه ب ــرای کاهــش خطــای نمون ــه ب ــن مطالع ــاز اســت. در ای نی
جلوگیــری از افــت آزمودنــی هــا تــا 300 نفــر افزایــش داده شــد.پس از 
ریــزش پرسشــنامه هــای ناقــص، در نهایــت 290 پرسشــنامه وارد تحلیل 

نهایــی شــد.
ابزارهای پژوهش شامل موارد زیر بود:

مقیــاس هیجــان خواهــی زاکرمــن: شــکل پنجــم ایــن پرسشــنامه بــرای 
ــن  ــط زاکرم ــی توس ــک و برانگیختگ ــوب تحری ــطح مطل ــنجش س س
)1992( طراحــی شــده اســت  )17(. در بررســی اعتبــار ســازه در خصوص 
شــکل پنجــم مقیــاس کــه توســط زاکرمــن صــورت گرفتــه، ایــن مقیاس 
4 عامــل فرعــی هیجــان زدگــی و ماجراجویــی، بــازداری زدایــی و تنــوع 
طلبــی یــا حساســیت بــه یکنواختــی  را بــه دســت مــی دهــد و بــرای 
هــر عامــل ده مــاده را در نظــر گرفتــه شــده اســت. پرسشــنامه دارای 40 
ســوال اســت و حداکثــر نمــره هــر فــرد در آن 40 اســت کــه هــر چــه 
نمــره آزمودنــی باالتــر باشــد، میــزان هیجــان خواهــی نیــز باالتــر اســت. 
در ایــران شــکل پنجــم ایــن مقیــاس توســط محــوی یــرازی هنجاریابــی 
گردیــده اســت. اختیــاری و همــکاران آلفــای کروتبــاخ 0/76 را بــرای آن 
گــزارش کــرده انــد و در پژوهــش اعظمــی و همــکاران پایایــی مقیــاس 

0/83 بدســت آمده است.  
ــه  ــازمانی مدرس ــو س ــف ج ــنامه توصی ــه: پرسش ــو مدرس ــنامه ج پرسش
ــر  ــت و ب ــه اس ــده و داراي 34 گوی ــاخته ش ــی )1377( س ــط اجاق توس
ــف  ــده اســت و هــدف آن توصی ــم گردی ــاس لیکــرت تنظی اســاس مقی
جــو ســازمانی و ابعــاد آن در مدرســه اســت  )18(. ایــن پرسشــنامه دارای 
5 بعــد )رفتــار مشــمول، رفتــار نــاکام، رفتــار صمیمــی، رفتــار حمایتــی و 
رفتــار دســتوری( مــی باشــد. پرسشــنامه توصیــف جــو ســازمانی مدرســه 

بــر اســاس مقیــاس لیکــرت تنظیــم گردیــده اســت، بــه ایــن صــورت که 
هــر آزمودنــی بایــد یکــی از پنــج گزینــه خیلــی زیــاد، زیــاد، متوســط، کم 
و خیلــی کــم را عالمــت بزنــد. روش نمــره دهــی بــه ایــن صــورت اســت 
کــه بــرای جمــالت هــم جهــت بــا هــدف ســوال، بــه ترتیــب بــه گزینــه 
هــای خیلــی زیــاد نمــره 5، زیــاد نمــره 4، متوســط نمــره 3، کــم نمــره 
2 و خیلــی کــم نمــره 1 اختصــاص داده مــی شــود. علــی اجاقــی )1377( 
بــرای انــدازه گیــری جــو ســازمانی ابتــدا از پرسشــنامه توصیفــی هالپیــن 
ــه  ــه ب ــس از مراجع ــرده اســت و پ ــتفاده ک ــوال اس ــا 64 س ــت ب و کراف
اســاتید و اســتفاده از نظــرات تخصصــی آنــان، در نهایــت یک پرسشــنامه 
34 ســوالي اســتخراج نمــوده و بدیــن طــرق روایــی، روایــی صــوری آن 
ــور از  ــنامه مذک ــار پرسش ــبه اعتب ــت.برای محاس ــت آورده اس ــه دس را ب
ضریــب آلفــای کرونبــاخ اســتفاده شــده و پــس از جمــع آوری پرسشــنامه 
هــا، ضریــب آلفــای کرونبــاخ محاســبه شــده اســت. ایــن ضریــب برابــر 
0/82 مــی باشــد و نشــان دهنــده ثبــات و همســانی درونــی پرسشــنامه 
مــی باشــد. روایــی ســازه ایــن پرسشــنامه نیــز بــا روش تحلیــل عاملــی 

تاییــدی مــورد تاییــد قــرار گرفــت )18(.
پرسشــنامه خودپنــداره: ایــن پرسشــنامه در ســال 1938 تــا 1957 
ــداری  ــزان خویشــتن پن ــه منظــور ســنجش می ــرز ب توســط کارال را ج
افــراد تهیــه شــده اســت. پرســش نامــه خودپنــداره دارای شــش 
بعــد جداگانــه و 48 گویــه اســت. شــش بعــد یعنــی خودپنــداره، 
ــو.  ــق و خ ــی و خل ــی، آموزش ــی، اخالق ــی، عقالن ــمانی، اجتماع جس
همچنیــن از مجمــوع آنهــا نمــره خودپنــداره کلــی بــه دســت                                                                                          
مــی آیــد. 1. جســمانی: تصــور فــرد از بــدن، ســالمت، ظاهــر جســمانی 
و قــدرت بدنــی خــودش؛ اجتماعــی: احســاس ارزش شــخصی در تعامــل 
هــای اجتماعــی 3. خلــق و خــو: تصــور فــرد از حالــت عاطفــی معمــول 
ــرد  ــوزش: تصــور ف ــی. 4. آم ــش عاطف ــوع خاصــی از واکن ــا تســلط ن ی
از خــود در ارتبــاط بــا مدرســه، معلمــان و فعالیــت هــای فــوق برنامــه؛ 
ــی خــود؛ کارهــای درســت و  ــرد از ارزش اخالق ــن ف ــی: تخمی 5. اخالق
نادرســت. و 6. عقالنــی: آگاهــی فــرد از هــوش و اســتعداد حــل مســأله و 
داوری هــای خــودش.  پاســخگو پنــج انتخــاب دارد و بایــد طبــق توصیف 
خود-پنــداره خویــش از حداکثــر قبــول تــا حداقــل آی یکــی را انتخــاب 
نماییــد. انتخــاب هــا یــا پاســخ هــا بــه ترتیبــی هســتند کــه نظــام نمــره 
گــذاری بــرای کلیــه ســواالت یکســان مــی مانــد، یعنــی 1،2،3،4،5 اعــم 
ــا روش  ــی پرسشــنامه ب ــی باشــد. پایای ــا منف ــت ی از اینکــه ســؤال مثب
ــود –  ــره کل خ ــرای نم ــد و ب ــه دســت آم ــون مجــدد ب ــون – آزم آزم
پنــداره 0/91 بــود. ضریــب پایایــی ابعــاد گوناگــون از 0/67 تــا 0/88 بوده 
اســت. بــرای تعییــن روایــی پرســش نامــه از نظــر متخصصیــن اســتفاده 
ــر حســی  ــا را ب ــا آنه ــد ت ــه 25 روانشــناس داده ش ــؤال ب شــده 100 س
موضوعــات مختلــف طبقــه بــدی کننــد. ســؤاالتی انتخــاب شــدند کــه 
حداقــل 0/80 توافــق دربــاره آنهــا وجــود داشــته اســت. بــه ایــن ترتیــب 

روایی محتوا و سازه پرسشنامه تعیین گردید. 
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مقیــاس قلــدري: ایلــي نویزاســپلیج و هالــت در ســال 2001 پرسشــنامه 
ــنامه 18  ــن پرسش ــد )19(. ای ــی کردن ــز )IBS( را طراح ــدری ایلینوی قل
ــوزان از  ــش آم ــدري دان ــزان قل ــي می ــدف آن ارزیاب ــته و ه ــوال داش س
ابعــاد مختلــف )قلــدري، زد و خــورد، قربانــي( مــي باشــد. این پرسشــنامه 
داراي 3 بعــد )قلــدری، زد و خــورد و قربانــی( بــوده و طیــف نمــره گــذاري 
آن بــر اســاس طیــف لیکــرت پنــج گزینــه اي مــي باشــد. در پژوهــش 
ــرار  ــورد بررســي ق ــن پرسشــنامه م ــي ای ــي و پایای ــه )1392( روای چالم
گرفتــه اســت )20(. بــراي تعییــن روایــي همزمــان مقیــاس، همبســتگي 
ابعــاد مقیــاس قلــدري بــا پرسشــنامه پرخاشــگري بــکار رفــت کــه حاکي 
ــی آن از روش  ــبه پایای ــه منظــور محاس ــود. ب ــي ب از همبســتگي مطلوب
ضریــب آلفــای کرونبــاخ و روش دو نیمــه کــردن آزمــون اســتفاده گردید. 
ــراي کل مقیــاس و خــرده  نتایــج آزمــون کرونبــاخ و دو نیمــه کــردن ب

مقیــاس هــا بیــن 0/62 تــا 0/90 بدســت آمــد کــه نشــانگر پایایــي خوب 
ایــن ابــزار مــي باشــد. 

يافته ها 
ــد از  ــدود 76 درص ــان داد ح ــناختی نش ــت ش ــای جمعی ــل داده ه تحلی
ــش  ــر و حــدود 24 درصــد را دان ــوزان دخت ــش آم ــق را دان ــه تحقی نمون
ــش  ــن ســنی دان ــن میانگی ــد. همچنی ــی دهن ــوزان پســر تشــکیل م آم
ــا انحــراف  ــر 15/36 ب ــق حاضــر براب ــده در تحقی ــرکت کنن ــوزان ش آم

ــت. ــار 0/87 اس معی
ــده  ــدول1( آورده ش ــش در )ج ــای پژوه ــی متغیره ــای توصیف ــه ه یافت

اســت.

)n=290(  جدول 1: شاخص های توصیفی متغیر قلدری در کل نمونه

حداکثرحداقل کشیدگیکجیانحراف معیارمیانگینتعداد سوالمتغیر
قلدری

زد و خورد
قربانی

نمره کل قلدری
جسمانی
اجتماعی
خلق و خو
آموزشی
اخالقی
عقالنی

نمره کل خودپنداره
مشمول
ناکام

صمیمی
حمایتی
دستوری

نمره کل جومدرسه
هیجان زدگی
تجربه جویی
بازداری زدایی
تنوع طلبی

نمره کل هیجان 
خواهی

9
5
4
18
8
8
8
8
8
8
48
6
6
6
8
8
34
10
10
10
10
40

14/77
9/21
5/9

29/89
29/10
26/33
29/07
26/32
29/37
27/72
167/94
20/25
15/46
20/51
26/71
18/25
101/19
6/67
2/28
2/97
2/89
12/83

5/32
3/5
2/47
9/26
4/58
3/66
3/96
5/05
3/90
3/65
15/65
3/61
3/65
2/81
4/41
6/39
14

2/61
2/09
1/97
2/07
6/02

0/84
0/3
0/85
0/77
-0/06
-0/113
-0/26
-0/19
-0/38
-0/06
-0/26
-0/28
0/44
0/01
0/01
0/98
0/59
-0/62
0/48
0/74
0/93
0/15

0/49
-0/41
-0/21
0/65
-0/07
-0/34
0/25
0/08
0/09
0/23
0/92
0/08
0/09
0/24
-0/01
1/06
0/57
-0/5
-0/27
0/15
1/06
-0/45

9
5
4
18
15
15
18
8
18
15
113
9
6
12
14
8
86

0/00
0/00
0/00
0/00
2/00

41
25
18
81
40
36
40
40
39
40
223
30
26
28
39
38
144
10
9
9
10
33

مطابــق داده هــای )جــدول1( میانگیــن نمــره کل متغیــر قلــدری برابــر با 
29/89 بــا انحــراف معیــار 9/26 اســت. شــاخص هــای کجی و کشــیدگی 
هــم در دامنــه 1+ الــی 1- قــرار دارنــد. الزم بــه ذکــر اســت کــه در مــورد 
ــه ماهیــت خــاص  ــر شــاخص هــای کجــی و کشــیدگی بناب ــن متغی ای
ایــن متغیــر خــارج از دامنــه 2± بــود بــرای حــل ایــن مشــکل از تبدیــل 
هــای آماری)تبدیــل داده هــا از طریــق لگاریتــم پایــه 10( اســتفاده شــد و 
همانگونــه کــه مشــاهده مــی شــود مقادیــر ایــن شــاخص هــا در دامنــه 

ــرار گرفتند. ــوب ق مطل

ــر  ــه فرضیــه اصلــی پژوهــش مبنــی ب در ایــن بخــش در پــی پاســخ ب
ــدری اســاس هیجــان خواهــی و جــو مدرســه  اینکــه “مــدل تبییــن قل
ــرازش دارد.” از  ــی ب ــا داده هــای تجرب ــداره ب ــا میانجــی گــری خودپن ب
مدلســازی معــادالت ســاختاری و نــرم افــزار امــوس بهــره بــرده شــده 

اســت. 
از آنجــا کــه اســاس مدلســازی بــر پایــه همبســتگی بیــن متغیرهــا اســت 

در )جــدول2( ماتریــس همبســتگی بیــن متغیرهــا گــزارش مــی شــود.
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جدول 2:  ماتریس ضرایب همبستگی پیرسون بین متغیرهای اصلی پژوهش

)7()6()5()4()3()2()1(متغیرها
قلدری )1(

خودپنداره )2(
جو مدرسه )3(

هیجان خواهی )4(

1
**-0/393
**-0/161
**0/425

1
**0/162
**-0/215

1
ns-0/1021

ns=عدم معناداری ،P<0/01 

براســاس ضرایــب گــزارش شــده در ماتریــس همبســتگی فــوق، همــه 
ضرایــب بیــن متغیرهــای اصلــی پژوهــش بجــز رابطــه متغیرهیجــان 
ــزان  ــتند. می ــادار هس ــطح 0/01 معن ــه در س ــو مدرس ــا ج ــی ب خواه
ضریــب همبســتگی متغیــر وابســته اصلــی یعنــی قلــدری بــا خودپنــداره 

ــادار هســت.  ــوده و در ســطح 0/01 معن ــر 0/39- ب براب
نتایــج مربــوط بــه مــدل نهایــی پژوهــش بــه همــراه برخــی از مهمترین 

شــاخص هــای بــرازش مــدل در  شــکل و جــدول ارائه شــده اســت. 

شکل 1: مدل ساختاری پژوهش با ضرایب استاندارد

بــه منظــور اینکــه مشــخص شــود مــدل مفهومــی تحقیــق کــه در بــاال 
نشــان داده شــد چقــدر بــا داده هــای تجربــی بــرازش یــا مطابقــت دارد 
ــرازش  ــای ب ــاخص ه ــام  ش ــه ن ــاری ب ــای آم ــاخص ه از یکســری ش

ــدل  ــرازش م ــر شــاخص هــای ب ــی شــود. )جــدول3( مقادی اســتفاده م
ســاختاری پژوهــش حاضــر را نشــان مــی دهــد.

جدول3: شاخص هاي برازندگي مدل اندازه گیری شاخص استواری

شاخص هاي 
χ2(dfdf2χ/GFIAGFIIFITLICFIRMSEA(برازندگی

مدل اولیه
مدل اصالح شده
مقدار قابل قبول

278/65
236/09

نزدیک به صفر

129
126
-

2/16
1/87
زیر 3

0/90
0/92

<0/90

0/87
0/90

<0/80

0/87
0/91

<0/90

0/85
0/88

<0/90

0/87
0/91

<0/90

0/06
0/05

<0/08

ــه  ــود هم ــی ش ــه م ــدول3( مالحظ ــای )ج ــه از داده ه ــه ک همانگون
ــرار  ــول ق ــورد قب ــه م ــش در دامن ــه پژوه ــدل اولی ــا در م ــاخص ه ش
ندارنــد امــا بــه دامنــه مــورد قبــول بســیار نزدیــک هســتند. ایــن حالــت 
ــرم  ــل ن ــن دلی ــه همی ــد و ب ــی افت ــاق م ــازی اتف ــدل س ــوال در م معم
ــنهادهایی را  ــالح پیش ــای اص ــاخص ه ــش ش ــزار AMOS در بخ اف

بــرای اصــالح مــدل ارائــه مــی کنــد. بــا بررســی ایــن پیشــنهادها ســه 
کواریانــس خطــا در ســازه مربــوط بــه خودپنــداره بــه مــدل اولیــه اضافــه 
شــد و مجــددا بــرازش مــدل انجــام شــد و در مــدل اصــالح شــده همــه 
شــاخص هــای بــرازش در دامنــه مــورد قبــول قــرار گرفتنــد بنابرایــن  بــا 
توجــه بــه ایــن نتایــج مــدل ســاختاری پژوهــش بــا داده هــا بــرازش دارد 
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و فرضیــه  اصلــی پژوهــش تاییــد مــی شــود. در جــدول زیــر معنــاداری 
ضرایــب بیــن ســازه هــای پنهــان بــا مولفــه هــای تشــکیل دهنــده آنهــا 

ــه  ــن ســازه هــای پنهــان ارائ ــاداری ضریــب مســیر بی ــن معن و همچنی
شــده انــد:

 جدول4: معناداری ضرایب غیراستاندارد مستقیم بین مولفه ها  با سازه های موجود در مدل

سطح معناداری pنسبت بحرانی )C.R(خطا )S.E(مقدار bمولفه/ سازهبهاز سازه
هیجان خواهی

جو مدرسه
هیجان خواهی

جو مدرسه
خودپنداره
قلدری
قلدری
قلدری

خودپنداره
خودپنداره
خودپنداره
خودپنداره
خودپنداره
خودپنداره
جو مدرسه
جو مدرسه
جو مدرسه
جو مدرسه
جو مدرسه

هیجان خواهی
هیجان خواهی
هیجان خواهی
هیجان خواهی

<----
<----
<----
<----
<----
<----
<----
<----
<----
<----
<----
<----
 <----
 <----
 <----
 <----
 <----
 <----
 <----
 <----
 <----
 <----
<----

قلدری
قلدری

خودپنداره
خودپنداره
قلدری
قلدری

زد و خورد
قربانی

جسمانی
اجتماعی
خلق و خو
آموزشی
اخالقی
عقالنی
دستوری
مشمول
ناکام

صمیمی
حمایتی

تنوع طلبی
هیجان زدگی
تجربه جویی
بازداری زدایی

1/04
-0/09
-0/45
0/13
-1/37

1
0/57
0/16

1
1/15
0/84
2/51
1/73
0/94

1
0/89
0/28
0/52
0/80

1
1/34
1/30
0/78

0/29
0/11
0/13
0/04
0/45

0/05
0/03

0/31
0/23
0/64
0/45
0/22

0/14
0/07
0/09
0/12

0/12
0/12
0/14

3/54
-0/86
-3/31
2/63
-3/02

11/41
5/26

3/63
3/62
3/94
3/78
4/13

6/20
3/87
5/30
6/28

10/94
10/75
5/33

0/001
0/38
0/001
0/00
0/00

0/001
0/001

0/001
0/001
0/001
0/001
0/001

0/001
0/001
0/001
0/001

0/001
0/001
0/001

p< 0.001  =*** 

ــه رابطــه  ــوط ب ــه کــه مشــاهده مــی شــود همــه ضرایــب مرب همانگون
ــا در ســطح  ــده آنه ــه هــای تشــکیل دهن ــا مولف ســازه هــای پنهــان ب
0/001 معنــادار هســتند و ایــن بدیــن معنــی اســت کــه ســواالت طــرح 
ــدازه گیــری ســازه  مربــوط بــه خــود مناســب هســتند.  شــده جهــت ان
ــون  ــادل آزم ــوان )C.R( مع ــا عن ــم ب ــتون شش ــی در س ــر بحران مقادی
ــب  ــاداری ضرای ــده معن ــر بیشــتر از 1/96 نشــان دهن t هســتند و مقادی
مذکــور هســتند. در ضمــن همانگونــه کــه مشــاهده مــی شــود در هــر 
ســازه یــک مولفــه بــه عنــوان نماینــده آن ســازه در نظــر گرفتــه شــده و 
مقــدار بتــای غیراســتاندراد آن ســوال برابــر 1 در نظــر گرفته شــده اســت. 
بــرای مثــال در ســازه هیجــان خواهــی مولفــه تنــوع طلبــی بــه عنــوان 
ــرای محاســبه  ــری آن ب ــدازه گی ــاس ان ــا مقی ــده انتخــاب شــده ت نماین

ســازه پنهــان مــورد اســتفاده قــرار گیــرد.

بحث و نتیجه گیری
نتایــج تحلیــل داده هــا نشــان داد مــدل پیــش بینــی قلــدری بــر اســاس 
هیجــان خواهــی و جــو مدرســه بــا میانجــی گــری خودپنــداره در دانــش 
آمــوزان براســاس داده هــای تجربــی از بــرازش مطلوبــی برخــوردار اســت 

و روابــط بیــن متغیرهــا معنــی دار اســت.
در تبییــن و توجیــه نتایــج بــاال می تــوان گفــت از آنجایــی کــه 

ــت  ــی اس ــد زندگ ــای رش ــن دوره ه ــز تری ــی از چالش انگی ــی یک نوجوان
ــن  ــه در ای ــی ک ــناختی، محیطــی و اجتماع ــرات زیســتی، روان ش و تغیی
ــای  ــدن در رفتاره ــر ش ــث درگی ــت باع ــن اس ــد، ممک دوره رخ می دهن
خــود تخریــب ســاز یــا مضــر و خشــن شــوند، کــه عواقــب و تأثیــرات 
دراز مــدت در ســالمتی دارنــد. تبیین هــای فیزیولوژیکــی، روانشــناختی و 
اجتماعــی در مــورد ارتبــاط بیــن هیجــان خواهــی و قلــدری وجــود دارد 
کــه هیجان طلبــی از عوامــل اصلــی مرتبــط بــا رفتارهــای پرخطر هســت 
ــی  ــاز کل ــد و نی ــش می ده ــونت آمیز را افزای ــای خش ــکاب رفتاره و ارت
بــرای شــور و هیجــان و نیــاز بــه تغیــر و تازگــی اســت )8(. گرایــش بــه 
تجربــه طلبــی دانش آمــوزان، بــی میلــی آنهــا بــه برنامــه و فعالیت هــای 
یکنواخــت و همیشــگی، میــل آنهــا بــه میزانــی از هیجان و ســطوح خطر 
ــای  ــی محدودیت ه ــال برخ ــا در قب ــیختگی آنه ــی و لجام گس در زندگ
ــه ســمت رفتارهــای ســوق مــی دهــد  ــوزان را ب وضــع شــده، دانش آم
کــه ســالمت خــود و دیگــران را بــه مخاطــره می انــدازد. هیجان طلبــی 
ــدر در  ــوزان قل ــاط دارد. دانش آم ــری ارتب ــی و واکنش پذی ــا برانگیختگ ب
تنظیــم هیجــان مشــکل دارنــد، در واقــع تمایــل بــه تجربــه هیجانــات 
ــارف در تعامــالت  ــر متع ــه ارزش هــای غی ــش ب ــت و منفــی و گرای مثب
ــاط را  ــت ارتب ــه وجــود مــی آورد کــه کیفی ــی را ب ــردی تنش های ــن ف بی
ــه  ــاط ب ــراری ارتب ــوزان را در برق ــت دانش آم ــد و در نهای ــل می کن مخت
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ســوی شــیوه های مبتنــی بــر زورگویــی و قلــدری ســوق می دهــد. افــراد 
قلــدر کمتــر بــه ســرکوبی هیجانــات خــود بــه ویــژه هیجان هــای منفــی 
ــراز  ــری اب ــدت کمت ــا ش ــود را ب ــت خ ــات مثب ــا هیجان ــد آنه می پردازن
می کننــد و شــدت تکانــه بــرای اعمــال هیجانــی در آنهــا بــاال مــی رود و 

ــد.  ــراز می کنن ــا شــدت بیشــتری اب ــود را ب ــی خ ــای منف هیجان ه
ــای  ــه از نابرابری ه ــت ک ــاری اس ــدری رفت ــت قل ــد گف ــویی بای از س
قــدرت نشــات می گیــرد و رفتــاری تکــرار شــونده اســت. بــرای حــذف 
ــه یکــی از  ــی وجــود خواهــد داشــت ک ــری راههــای مختلف ــن نابراب ای
آنهــا حمایــت معلــم و دیگــری حمایــت همســاالن اســت. حمایــت ایــن 
ــر در  ــرف دیگ ــد. از ط ــی باش ــرد قربان ــرای ف ــتیبانی ب ــد پش دو می توان
صورتــی کــه معلــم بــرای دانش آمــوز وقــت کافــی اختصــاص داده باشــد 
)حمایــت معلــم(، امــکان تکــرار ایــن رفتــار کمتــر خواهــد بــود. از طــرف 
دیگــر حمایــت دانش آمــوز و حمایــت معلــم هــر دو باعــث خواهنــد شــد 
تــا صمیمیــت بیشــتری بیــن دانش آمــوزان بــا همدیگــر و بیــن معلــم و 

ــد. ــود آی ــه وج ــوز ب دانش آم
اهمیــت روابــط معلــم - دانش آمــوز بــر قلــدری بــه گونــه ای اســت کــه 
ــا  ــم را در جوامــع آســیایی مــوازی ب ــگاه و نقــش معل حتــی برخــی جای
نقــش پــدر و مــادر می داننــد )2(. شــواهدی وجــود دارد مبنــی بــر ایــن 
کــه روابــط مثبــت معلــم - دانش آمــوز، کــودک را در برابــر جــو خانگــی 
نامطلــوب مثــل روابــط منفــی والــد- فرزنــدی محافظــت می کنــد )21( و 
ــر  ــار را قوی ت ــا برونی ســازی رفت ــوز ب ــم - دانش آم ــاط معل ــت ارتب کیفی
ــد )22(.  ــار می دان ــی و برونی ســازی رفت ــروری منف ــد پ از رابطــه ی فرزن
ــم - دانش آمــوز  ــط ضعیــف معل ــد کــه رواب ــر ایــن باورن پژوهشــگران ب
بــه احســاس ناکامــی و یــا تجربــه ی خــود ارزشــمندی پاییــن منجر شــده 
کــه هــر دو حالــت بــه درگیــری دانش آمــوز در رفتارهــای پرخاشــگرانه و 
ــم  ــف معل ــط ضعی خشــونت آمیز در مدرســه منتهــی می شــود )23(. رواب
- دانش آمــوز بــه احســاس ناکامــی و یــا تجربه هــای خــود ارزشــمندی 
ــوز در  ــری دانش آم ــه درگی ــت ب ــر دو حال ــه ه ــده ک ــر ش ــن منج پایی

ــود  ــی می ش ــه منته ــونت آمیز در مدرس ــگرانه و خش ــای پرخاش رفتاره
ــا  ــی و ی ــاس ناکام ــه احس ــوز ب ــم - دانش آم ــف معل ــط ضعی )23(. رواب
ــت  ــه هــر دو حال ــن منجــر شــده ک تجربه هــای خــود ارزشــمندی پایی
ــگرانه و خشــونت آمیز در  ــای پرخاش ــوز در رفتاره ــری دانش آم ــه درگی ب

ــود )23(. ــی می ش ــه منته مدرس
از محدودیــت هــای پژوهــش حاضــر بایــد بــه ایــن نکتــه اشــاره کــرد که 
مطالعــه حاضــر از نــوع مطالعــات همبســتگی اســت لــذا روابــط به دســت 
ــر  ــالوه ب ــرد. ع ــی تفســیر ک ــط عل ــوان رواب ــه عن ــوان ب ــده را نمی ت آم
روابــط بــه دســت آمــده در ایــن پژوهــش، ممکــن اســت عوامــل دیگری  
همچــون  مســائل اجتماعــی و فرهنگــی نتایــج مــا را تحــت تأثیــر قــرار 
دهــد. برایــن اســاس پیشــنهاد مــی شــود کــه پژوهــش در مــورد قلــدری 
دانــش آمــوزان و پیشــایند هــای آن در جوامعــی بــه جــز جامعــه دانــش 
ــدری  ــری قل ــر پذی ــزان اث ــا امــکان مقایســه می ــوزان انجــام شــود ت آم
ــان  ــده، هیج ــروری ادراک ش ــای فرزندپ ــبک ه ــوزان از س ــش آم دان
ــف  ــی مختل ــات اجتماع ــا و طبق ــروه ه ــه در گ ــو مدرس ــی و ج خواه

فراهــم شــود.
در مجمــوع و براســاس یافتــه هــای پژوهــش پیشــنهاد مــی شــود کــه 
بــا توجــه بــه اثرهــای مخــرب رفتارهــای قلدرانــه در رونــد دســتیابی بــه 
ــه  ــدارس ب ــی، پیشــنهاد می شــود مشــاوران م اهــداف آموزشــی و تربیت
همــراه ســایر اولیــا بــا در نظــر گرفتــن متغیرهــای پیــش بیــن )از جملــه 
جــو مدرســه و هیجــان خواهــی( نســبت بــه شناســایی و از بیــن بــردن 

ایــن گونــه رفتارهــا اقــدام کننــد.

سپاسگزاری
ــر  ــای دکت ــاب آق ــه ام جن ــر مای تشــکر و ســپاس از اســتاد دانشــمند و پ
ــا  ــض تدریسشــان، بهره ه ــر فی ــه از محضــر پ ــر هاشــمی ک ــک می مال
بــرده ام. و بــا ســپاس بیکــران از مســاعدت های بــی شــائبٔه ســرکار خانــم 

دکتــر هایــده صابــری کــه همــواره همراهــم بــوده انــد.
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