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چکیده
پژوهش حاضر با هدف تعیین نقش پیوند با مدرسه در میزان وقوع زورگویی دانشآموزان انجام شد .روش
پژوهش حاضر از نوع توصیفی – همبستگی بود .جامعه آماری پژوهش شامل تمامی دانشآموزان دوره
متوسطه اول شهر یزد میباشد که در سال تحصیلی  5931-5931مشغول به تحصیل بودند .از این جامعه تعداد
 911دانشآموز با روش نمونهگیری خوشهای چندمرحلهای انتخاب شدند .دادهها با استفاده از مقیاس پیوند
با مدرسه و مقیاس زورگویی جمعآوری و با استفاده از روش تحلیل واریانس یکراهه و تحلیل رگرسیون به
شیوه همزمان تحلیل شدند .نتایج نشان داد که بین ابعاد پیوند با مدرسه و سه گونۀ زورگویی (زورگو ،قربانی
و زورگو  /قربانی) رابطه منفی و معنادار وجود دارد .نتایج تحلیل رگرسیون نیز نشان داد که ابعاد پیوند با
مدرسه بهصورت منفی ،سه گونه زورگویی (زورگو ،قربانی و زورگو /قربانی) را پیشبینی میکنند .همچنین
نتایج تحلیل واریانس یکراهه نیز نشان داد که بین جنسیت و اقدام به زورگویی تفاوت معنادار وجود دارد،
بهطوریکه پسران ،بیشتر از دختران ،اقدام به زورگویی میکنند ،بیشتر از دختران ،قربانیِ آن هستند و بیشتر
از دختران ،در نقش زورگو /قربانی ،قرار میگیرند .نتایج پژوهش حاضر نشان میدهد که تقویت ابعاد پیوند
با مدرسه میتواند در کاهش پدیدۀ زورگویی مؤثر باشد.

واژگان کلیدی :پیوند با مدرسه ،دانشآموزان ،زورگویی ،قربانی

 .5استادیار دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ،پردیس علوم انسانی و اجتماعی ،دانشگاه یزد (نویسنده مسئول)
k.barzegar@yazd.ac.ir
 .2کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی دانشگاه یزد
 .9استادیار روانشناسی دانشگاه آزاد فیروز آباد
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مقدمه
زورگویی 1یکی از اشکال رایج خشونت در بین کودکان به شمار میرود .این اختالل شایع

در مدرسه با بسیاری از مشکالت جسمی 2و ذهنی 3همراه است (کانرس – بارو و همکاران،4

 .)2003الویوس )5339( 5زورگویی را مجموعهای از رفتارهای فیزیکی و یا کالمی میداند
که یک شخص یا گروهی از افراد نسبت به یک همسال ،به شکلی خصمانه ،تکرارشونده و
مداوم انجام میدهند و در آن ،از قدرت بدنی واقعی یا غیرواقعی بهره میگیرند و قصد صدمه
زدن به قربانی را دارند .چندین دیدگاه نظری در مورد وقوع زورگویی وجود دارد :الف)
نظریه دلبستگی :6این نظریه بیان میکند کودکانی که سبک دلبستگی ناایمن و دوسوگرا
دارند بیشتر مستعد دخالت در زورگویی هستند (کاسیدی و برلین .)2003 ،7در این رابطه
چندین پژوهش نشان دادهاند که دلبستگی ناایمن در کودکی و بزرگسالی منجر به زورگویی
میشود (مانک ،اسمیت و سوتنهام2001 ،8؛ ایرلند و پاور .)1001 ،9ب) نظریه یادگیری
اجتماعی :10نظریه یادگیری اجتماعی معتقد است که یادگیری از طریق فرایندهای مشاهده
و الگوسازی رخ میدهد .این نظریه بیان میکند که قرار گرفتن در معرض الگوهای خشن،
با زورگویی و قلدری بودن در مدارس در ارتباط است (بندورا .)5337 ،ج) دیدگاه اجتماعی

– بومشناختی :11زورگویی در این دیدگاه پدیدهای بومشناختی تلقی میشود که در نتیجهی
تأثیرات متقابل و پیچیدهی بین متغیرهای درونفردی و میانفردی ایجاد میشود و در طول
زمان اتفاق میافتد .در این نظریه ،باور بر این است که ویژگیهای فردی بهصورت مشترک
تحت تأثیر مجموعهای از عوامل بومشناختی شامل همساالن ،خانواده ،مدرسه و جامعه قرار
دارند .پژوهشها ،ویژگیهای فردی متعددی -مثل جنس ،سن ،افسردگی ،اضطراب ،همدلی
1. bullying
2. physical
3. mental
4. Conners-Burrow & et al
5. Olweus
6. attachment theory
7. Cassidy & Berlin
8. Monks, Smith & Swettenham
9. Ireland & Power
10. social learning theory
11. ecological-systems theory
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و  ...را مشخص کردهاند که با زورگویی رابطه دارند .امّا عالوه بر این ،پژوهشها بهروشنی
نشان دادهاند که اَعمال همساالن ،معلّمان و دیگر بزرگساالن حاضر در مدرسه ،ویژگیهای
فیزیکیِ مدرسه ،پیوند با مدرسه ،عوامل خانوادگی ،ویژگیهای فرهنگی (مثل قومیت ،نژاد)
و حتّی ویژگیهای جامعه ،در ایجاد و تداوم پدیدهی زورگویی درگیر هستند (هونگ و
اسپلیج .)2052 ،1د) نظریه فشار عمومی :2در نظریهی فشار کلی یا عمومی ،آگنو)5332( 9
بر این باور است که فشارها زمینهساز رفتارهای خشن و بزهکارانه هستند .او منابع فشارها را
در سه دسته قرار داده است )5 :شکست در رسیدن به هدفهای ارزشمندِ مثبت  )2از دست
دادن احتمالی یا واقعی عوامل و انگیزههای مثبت زندگی یا بروز وقایع پراسترس زندگی
(مثل مرگ والدین) و  )9قرار گرفتن در معرض محرکهای مخرب یا افراد منحرف (مثل
آزار دیدن فیزیکی یا عاطفی؛ قربانی بودن ،یا مورد تبعیض قرار گرفتن) .این فشارها عاطفهی
منفی (مثل خشم ،اضطراب و افسردگی) تولید میکنند که بهنوبهی خود به رفتارهای
پرخاشگرانه و آسیبزننده به دیگران منتهی میشود.
تحقیقات مختلف ،میزان شیوع متفاوتی از زورگویی را در بین دانشآموزان گزارش
کردهاند .نیشن 1و همکاران ( )2007گزارش کردند که  3درصد از دانشآموزان ،زورگو،
 1/7درصد ،قربانی و بین  9تا  1درصد زورگو /قربانی هستند؛ هیلوغلو و اوندر8/9 )2050( 1
درصد از دانشآموزان را زورگو 3/8 ،درصد را قربانی 1/8 ،درصد را زورگو /قربانی؛
خوفره  -والزکوئز و همکاران 20/1 )2055( 1درصد از دانشآموزان را قربانی 59/5 ،درصد
از آنها را زورگو و  27/1درصد نیز زورگو /قربانی؛ دریاپور ( 57/5 )5935درصد از دانش
آموزان متوسطه را زورگو 21/9 ،درصد از آنها را قربانی 1/30 ،درصد از آنها را زورگو/
قربانی تشخیص دادند .همچنین تحقیقات متعددی ارتباط جنسیت و زورگویی را بررسی
کردهاند .تحقیقات نشان دادهاند که زورگویی در پسران بیشتر از دختران است (آتیک و

1. Hong & Espelage
2. general strain theory
3. Agnew
4. nation
5. Hilooglu & Cenkseven-Onder
6. Joffre -Velazquez
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جانری2059 ،1؛ وِرووت ،شالت و اُوربک2052 ،2؛ والک 3و همکاران 2052 ،و شالینگ،4
 .)2051یافتههای مربوط به جنسیت قربانیانِ زورگویی ،یکدست نیست .برخی ،گزارش
می دهند که شمار پسران و دخترانِ آزاردیده توسط زورگویان به یک اندازه است (اسلی،5
)5331؛ حالآنکه دیگران ،دریافتهاند که پسران بیشتر مورد زورگویی قرار میگیرند (بیتی و
الکسی یف2008 ،6؛ شالینگ2051 ،؛ برزگر بفرویی و خضری .)5935 ،از جمله عواقب
نامطلوب زورگویی میتوان به تنهایی ،کاهش اعتمادبهنفس ،مشکالت روانتنی (هاکور و
بولتون )2000 ،7افکار خودکشی باال و اقدام به خودکشی در بزرگسالی (ملتزر 8و همکاران،
 ،)2055مشکالت در روابط عاشقانه در بزرگسالی -ازدواج( -پپلر و همکاران،)2001 ،9
سوءاستفاده از مواد ،اضطراب ،حمل سالح ،مشکالت در ایجاد روابط با همساالن-
دوستیابی -اختالل شخصیت و رفتارهای ضداجتماعی (واندر بیت و اگوستین)2050 ،10
را نام برد.
بر اساس آنچه در ادبیات پژوهشی آمده است چندین نوع زورگویی عمده (اساسی)
شناخته شده است که عبارتاند از :الف) زورگویی کالمی :11طعنهزدن ،مسخره کردن ،لقب
دادن و شایعهپراکنی ب) زورگویی فیزیکی :12کتک زدن ،لگد زدن و کمک گرفتن از یک
دوست برای ضرب و شتم فردی دیگر ج) زورگویی غیر فیزیکی :13ژستهای تهدیدآمیز
و غیر اخالقی ،محروم کردن دیگران از حضور در گروه و به هم زدن دوستیها ج) آزار
(مزاحمت) جنسی :14شکلی از زورگویی که در آن قصد و نیت فرد ،تحقیر و شرمنده کردن،
سرافکنده کردن ،یا به دست آوردن کنترل شخص دیگری بر اساس گرایش جنسی است
1. Atik & Guneri
2. Vervoort, Scholte & Overbeek
3. Volk
4. Shuling
5. Slee
6. Beaty & Alexeyev
7. Hawker & Boulton
8. Meltzer
9. Pepler & et al
10. Vanderbilt & Augustyn
11. verbal bullying
12. physical bullying
13. nonphysical bullying
14. sexual harassment
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(بیتی و الکسی یف .)2008 ،بیشترین نوع زورگویی گزارششده ،مسخره کردن و لقب دادن
است و بعد از آن ،کتک زدن ،لگد زدن و تهدید کردن قرار دارد (استفنسون 1و اسمیت،
5383؛ هوور ،الیور و هزیر5332 ،2؛ به نقل از بیتی و الکسییف .)2008 ،برای مثال ،برزگر
بفرویی و خضری ( )5935در پژوهش خود به این نتیجه دست یافتند که باالترین میزان وقوع
زورگویی در پسران ،به ترتیب برای لقب دادن ( 19درصد) ،مسخره کردن ( 12درصد)،
فحش دادن ( 91درصد) و لگد زدن ( 91درصد) و در دختران نیز باالترین میزان زورگویی
به مسخره کردن دیگران ( 21/3درصد) اختصاص دارد.
در زمینۀ عوامل مرتبط با زورگویی پژوهشها به چهار دسته از عوامل -متغیرهای
جمعیت شناختی ،خانواده ،مدرسه و ویژگیهای شخصی اشاره کردهاند .در پژوهش حاضر
تمرکز روی یکی از متغیرهای مربوط به مدرسه به نام «پیوند با مدرسه »9میباشد .مطالعه
دربارهی پیوند ادراکشدهی دانشآموز با مدرسه مورد عالقهی دستاندرکاران تعلیم و
تربیت و متخصصان بهداشت مدارس است و آنچنانکه باکوس )2050( 4بیان داشته است،
مفهوم پیوند با مدرسه از "نظریهی کنترل اجتماعی "5برآمده است .مطابق با نظریهی کنترل

اجتماعی ،پیوند اجتماعی دربردارندهی چهار بُعد است( :الف) دلبستگی به دیگران؛ (ب)
تعهد به هنجارهای مرسوم جامعه؛ (ج) مشارکت در فعالیتها و رفتارهای اجتماعی؛ و (د)
باور به اطاعت از قوانین (هیرشی .)5319 ،مطابق با این نظریه ،هیرو )2055( 6نیز معتقد است
پیوند اجتماعی میان یک دانشآموز و مدرسه زمانی قویتر میشود که دانشآموز قوانین
مدرسه را منصف و بهحق تصور کند ،فعاالنه در فعالیتهای مدرسه مشارکت کرده و تجارب
مدرسه را رضایتبخش و لذتبخش احساس کند .نظریۀ دیگری که پیوند با مدرسه را شرح
میدهد "مدل رشد اجتماعی" 7است .این مدل ،گسترشیافتهی تئوریِ کنترل است و ادعا
می کند که پیوندهای اجتماعی با دیگران ،مانع از بزهکاری و رفتارهای مشکلآفرین است.
این تئوری ،سه عامل مهم را در برقراری پیوندهای اجتماعی ضروری میداند که عبارتاند
1. stephenson
2. Hoover, Oliver, & Hazier
3. school cohesion
4. Bakus
5. social control theory
6. Hirao
7. social development model
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از :فرصت برای درگیر شدن یا مشارکت ،مهارت برای مشارکت  -مهارتهای اجتماعی که
به فرد کمک میکند تا روابط اجتماعی را ایجاد و حفظ کند -و تقویت این مشارکتها -
پاداشها و مشوقها برای آغاز و نگهداری رفتارهای اجتماعی (کاتاالنو و هاوکینز.)5331 ،1
تحقیقات زیادی نشان دادهاند که بین زورگویی و پیوند با مدرسه رابطه منفی وجود دارد
(استوارت2009 ،2؛ مادوکس2009 ،؛ ویلسون2001 ،3؛ اسپروت ،جنکینز و دوب2001 ،4؛
الکوس ،ریپلگرشهلر و هارتون2003 ،5؛ کنستاتینا و پیلوس2050 ،6؛ بئر کتار2052 ،7؛
زایگوفسکی و گونتر2052 ،8؛ شالینگ .)2051 ،برای مثال ،نشان داده شده است که پیوند
داشتن با مدرسه با رفتارهای نابهنجاری چون پرخاشگری ،خشونت ،مصرف سیگار ،مصرف
الکل و حشیش ،عضویت در باندهای بزهکار ،فعالیتهای جنسی غیرمعمول ،فکر خودکشی،
رد شدن در یکپایه و اخراج از مدرسه ،رابطهی منفی دارد (کاتاالنو 3و همکاران.)2001 ،
ویلسون ( )2001نیز دریافت دانشآموزانی که پیوند با مدرسهی بیشتری را گزارش کرده
بودند در مقایسه با همساالن کمتر پیوندیافتهی خود ،احتمال کمتری داشت که مرتکب
پرخاشگری فیزیکی یا ارتباطی شوند یا قربانی آن باشند .در همین رابطه ،شالینگ ()2051
نیز در تحقیقی که با روش مدلیابی انجام داد به این نتیجه رسید که متغیر پیوند با مدرسه
پیشبینی کننده منفی زورگویی در مدرسه به شمار میرود.
بر اساس موارد مطرحشده در باال ،روشن است که یکی از ضرورتهای مهم برای هر
نظام آموزشی ،تبیین دالیلِ وقوعِ پدیدههای مخربی نظیر زورگویی است .امّا در کشور ما،
متأسفانه به این پدیدهی حسّاس و مخاطره آفرینِ آموزشی و اجتماعی ،آنچنانکه باید ،توجّه
نشده است .لذا محقق در پژوهش حاضر قصد دارد که نقش پیوند با مدرسه را در بروز
زورگویی مشخص سازد .بر این اساس فرضیههای پژوهش عبارتاند از:
 .5بین دختران و پسران در میزان وقوع پدیدهی زورگویی تفاوت وجود دارد.
1. Catalano & Hawkins
2. Stewart
3. Wilson
4. Sprott, Jenkins & Doob
5. Loukas, Ripperger – Suhler & Horton
6. Konstantina & Pilios
7. Bayraktar
8. Zaykowski, & Gunter
9. Catalano
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 .2متغیرهای ابعاد پیوند با مدرسه در پیشبینی زورگویی دانشآموزان نقش دارند.
 .9متغیرهای ابعاد پیوند با مدرسه در پیشبینی قربانی بودن دانشآموزان نقش دارند.
 .1متغیرهای ابعاد پیوند با مدرسه در پیشبینی زورگو  -قربانی بودن دانشآموزان نقش
دارند.

روش پژوهش
پژوهش حاضر با روش توصیفی -همبستگی انجام گرفت .جامعه آماری پژوهش شامل
تمامی دانشآموزان دوره متوسطه اول در مناطق دوگانه آموزشوپرورش شهر یزد بود که
در سال تحصیلی  39-31مشغول به تحصیل بودند .نمونهای به حجم  911نفر از دانشآموزان
مقطع راهنمایی ( 581پسر و  580دختر) بر اساس جدول کرجسی و مورگان 5به روش
نمونهگیری خوشهای چندمرحلهای انتخاب شدند .برای انتخاب تصادفی آزمودنیها ،ابتدا
بهصورت تصادفی از هر ناحیه  2مدرسه دخترانه و  2مدرسه پسرانه انتخاب شدند (جمعاً 8
مدرسه) .سپس از هر مدرسه  5کالس از پایههای مختلف به پرسشنامهها پاسخ دادند.
الف) مقیاس زورگویی ایلینویز (فرم مخصوص دانش آموزان) :مقیاس زورگویی
ایلینویز توسط اسپلیج و هولت )2005( 2ساخته شده است .این مقیاس یک ابزار  58مادهای
است که جنبههای مختلف پدیدهی زورگویی (زورگویی کردن ،قربانی بودن) و نزاع را

پوشش میدهد .دانشآموزان باید یکی از پنج پاسخ ارائهشده را انتخاب کنند " :هیچوقت
=  5 ،0تا دو بار در ماه =  9 ،5تا  1بار در ماه=  1 ،2تا  1بار در ماه=  9و  7بار و بیشتر= ." 1
در پژوهش حاضر ،بر اساس هدف پژوهش ،تنها زیر مقیاسهای "زورگویی کردن" و
"قربانی بودن" انتخاب و اجرا شدند و از جمع این دو خرده مقیاس نمره زورگو  /قربانی به
دست آمد که در پژوهش حاضر این بعد نیز وارد تحلیل شد .اسپلیج و هولت ( )2005ضریب
پایایی پرسشنامه را از طریق آلفای کرونباخ برای خرده مقیاس زورگویی  0/87و برای خرده
مقیاس قربانی بودن  0/88به دست آوردند .این مقیاس توسط خضری ( )5935به فارسی
برگردانده شده و این پژوهشگر با روش تحلیل عامل تأییدی ،روایی این مقیاس را در نمونه
ایرانی مطلوب گزارش کرده است .در پژوهش حاضر نیز ضریب آلفای کرونباخ برای کل
1. Krejcie and Morgan
2. Espelage & Holt

فصلنامه روانشناسی تربیتی ،سال دوازدهم ،شماره چهل و دوم ،زمستان 59

22

پرسشنامه  0/30و برای مقیاس زورگویی کردن و قربانی بودن به ترتیب  0/88و  0/89به
دست آمد.
ب) مقیاس پیوند با مدرسه :این مقیاس توسط اسپرینگر 5و همکاران ( )2003ساخته

شده است .این مقیاس  50ماده دارد و دارای سه زیر مقیاس "روابط حمایتگرانهی مدرسه"
( 1ماده)" ،پیوند دانشآموز -مدرسه" ( 1ماده) و "پیوند معلم -دانشآموز" ( 2ماده)

میباشد .پاسخدهندگان باید نظر خود را بر اساس یک مقیاسِ لیکرت  1درجهای ،از کامالً
موافقم=  ،1تا کامالً مخالفم =  5اعالم کنند .اسپرینگر و همکاران ( ،)2003روایی سازهی
این مقیاس را با روش تحلیل عاملی خوب گزارش کردهاند .همچنین در این پژوهش نیز
ضریب پایایی پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه  0/81و برای ابعاد سه

گانۀ "روابط حمایتگرانهی مدرسه""،پیوند دانشآموز -مدرسه" و "پیوند معلم-
دانشآموز" به ترتیب  0/72 ،0/72 ،0/71گزارش شده است .این مقیاس توسط خضری
( )5935به فارسی برگردانده شده و این پژوهشگر با روش تحلیل عامل تأییدی ،روایی این
مقیاس را در نمونه ایرانی مطلوب گزارش کرده است .در پژوهش حاضر ضریب آلفای
کرونباخ برای کل پرسشنامه  0/87و برای ابعاد سه گانۀ این مقیاس نیز بهاینترتیب به دست

آمد" :روابط حمایتگرانهی مدرسه" " ،0/82پیوند دانشآموز -مدرسه"  0/73و "پیوند
معلم -دانشآموز" .0/81

یافتههای پژوهش
بهمنظور بررسی اطالعات توصیفی متغیرها ،میانگین و انحراف معیار آنها مورد بررسی
قرار گرفت .در جدول  5شاخصهای توصیفی به تفکیک جنسیت و بهصورت کلی
آورده شده است.
جدول  .1یافتههای توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش به تفکیک جنسیت
متغیرها
پیوند با مدرسه

جنسیت

تعداد

میانگین

انحراف استاندارد

پسر

581

21/87

1/17

دختر

580

27/12

1/25

کل

911

19/13

52/78

پسر

581

52/11

1/92
1. Springer
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جنسیت

متغیرها
روابط حمایتگرانه
مدرسه
پیوند دانشآموز -

ابعاد پیوند با

مدرسه

مدرسه

پیوند دانشآموز-معلم

زورگویی کردن

قربانی بودن

زورگویی /قربانی

تعداد

25
انحراف استاندارد

میانگین

دختر

580

59/15

1/13

کل

911

21/73

50/05

پسر

581

8/19

9/22

دختر

580

3/71

2/31

کل

911

58/23

1/58

پسر

581

1/82

9/11

دختر

580

1/19

9/12

کل

911

52/12

1/87

پسر

581

8/700

7/91

دختر

580

1/81

1/18

کل

911

59/11

59/82

پسر

581

7/19

1/12

دختر

580

1/71

1/91

کل

911

52/27

3/78

پسر

581

51/800

7/10

دختر

580

7/79

9/22

کل

911

22/19

50/21

بهمنظور بررسی معنیداریِ تفاوت بین آزمودنیهای دختر و پسر در میزان وقوع پدیدهی
زورگویی ،از آزمون تحلیل واریانس یکراهه استفاده شد که نتایج آن در جدول  2آمده
است.
جدول  .2نتایج آزمون تحلیل واریانس یکراهه برای بررسی تفاوتهای پسران و دختران در
زورگویی ،قربانی و زورگویی /قربانی
متغیر

زورگو

قربانی

درجهی

میانگین

آزادی

مربعها

وضعیت

مجموع مربعها

بین گروهها

5783/1

5

53191/1

911

کل

25221/3

911

بین گروهها

791/25

5

791/25

درون
گروهها

1783/91

911

58/11

درون
گروهها

1911/10

F

معنیداری

17/98

0/0005

71/07
93/91

0/0005
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متغیر

مجموع مربعها

وضعیت

درجهی

میانگین

آزادی

مربعها

کل

8751/11

911

بین گروهها

1911/10

5

27135/15

911

92011/35

911

زورگو/

درون

قربانی

گروهها
کل

معنیداری

F

1911/10

0/0005

17/98

71/07

همانطور که در جدول  2مشاهده میشود ،بین پسران و دختران در زمینههای زورگویی

کردن ،قربانی بودن و زورگویی /قربانی ،تفاوت آماری معنیداری در سطح  P>0/05وجود
دارد .بدین ترتیب ،پسران بیشتر از دختران اقدام به زورگویی میکنند ،بیشتر از دختران قربانیِ
آن هستند و بیشتر از دختران در نقش زورگو/قربانی ،قرار میگیرند.
پیش از انجام تحلیل رگرسیون ،روابط همبستگی بین متغیرهای پژوهش از طریق
ماتریس همبستگی بررسی شد .نتایج مربوط به این تحلیل در جدول  9ارائه شده است.
جدول  .3ضرایب همبستگی بین متغیرهای پژوهش
متغیرهای

5

پیشبین
 .5روابط
حمایتگرانه

ابعاد پیوند با مدرسه

 .2پیوند

2

دانشآموز-

دانشآموز-

*0/11

*0/13
*

-0/11
**
-0/97
**
-0/11
**

-0/15
**
-0/21
*
-0/10
**

 .9پیوند
معلم
 .1زورگو
 .1قربانی بودن
 .1زورگو-
قربانی

9

1

5
*0/19
*

مدرسه

1

1

5

5
-0/99
**
-0/91
**
-0/93
**

5
*0/11
*
*0/13
*

5
*0/13
*

5

**P<0/05*, P<0/00
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مندرجات جدول  9نشان میدهد که بین سه بعد پیوند با مدرسه و ابعاد زورگویی رابطه
منفی معنادار وجود دارد .این بدان معناست که افزایش در نمره پیوند با مدرسه با کاهش در
نمره زورگویی ،همراه است .برای بررسی پیشبینی زورگویی دانشآموزان از طریق ابعاد
پیوند با مدرسه از روش آماری رگرسیون چندگانه به شیوۀ همزمان استفاده شد .خالصه این
نتایج در جدول 1 ،1 ،و  1ارائه شده است.
جدول  .4نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه به شیوۀ همزمان جهت پیشبینی زورگویی دانشآموزان
متغیرهای
پیشبین

B

Β

T

P

-0/18

-0/91

-7/81

0/0005

F

R

R2

روابط
حمایتگرانه
مدرسه
پیوند
دانشآموز-

-0/11

-0/95

-1/11

0/0005

11/78

0/11

0/25

معلم
پیوند
دانشآموز-

-0/91

-0/29

-1/15

0/ 0005

مدرسه

نتایج درج شده در جدول  1حاکی از آن است که بعد روابط حمایت گرایانه مدرسه
( ،)β= -0/91 ،P>0/05پیوند دانشآموز  -معلم ( )β= -0/95 ،P>0/05و پیوند دانشآموز

 مدرسه ( )β= -0/29 ،P>0/05از قدرت پیشبینی کنندگی منفی و معناداری برایزورگویی دانشآموزان برخوردارند .این بدین معناست که هر چه نمرهی روابط
حمایتگرانهی مدرسه ،پیوند دانشآموز -مدرسه و پیوند دانشآموز -معلم پایینتر باشد،
دانشآموزان از میزان زورگویی بیشتری برخوردار خواهند بود .از سویی دیگر ضریب
پیشبین ( )R2نشان میدهد ،متغیرهای پیشبین قادر هستند  25درصد از تغییرات زورگویی
دانشآموزان را تبیین کنند.
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جدول  .5نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه به شیوۀ همزمان جهت پیشبینی قربانی بودن
دانشآموزان
متغیرهای
پیشبین
روابط
حمایتگرانه

B

-0/93

Β

-0/21

T

-1/21

P

F

R2

R

0/0005

مدرسه
پیوند
دانشآموز-

-0/51

-0/08

-5/12

0/531

91/11

0/98

0/53

معلم
پیوند
دانشآموز-

-0/23

-0/21

-9/17

0/ 0005

مدرسه

نتایج درجشده در جدول  1حاکی از آن است که بعد روابط حمایت گرایانه مدرسه

( )β= -0/21 ،P>0/05و پیوند دانشآموز  -مدرسه ( )β= -0/29 ،P>0/05بهطور منفی و
معنادار قربانی بودن دانشآموزان را پیشبینی میکنند ،درحالیکه بعدِ پیوند دانشآموز -
معلم ( )β= -0/08 ،P<0/01قربانی بودن دانشآموزان را پیشبینی نمیکند .این بدین

معناست که هر چه نمرهی روابط حمایتگرانهی مدرسه و پیوند دانشآموز – مدرسه کاهش
یابد ،دانشآموزان بیشتر قربانی زورگویی خواهند بود .از سویی دیگر ضریب پیشبین ()R2

نشان میدهد متغیرهای پیشبین قادر هستند  53درصد از تغییرات قربانی بودن دانشآموزان
را تبیین کنند.
جدول  .6نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه به شیوۀ همزمان جهت پیشبینی زورگو -قربانی بودن
دانشآموزان
متغیرهای
پیشبین

B

Β

T

P

F

R

R2

روابط
حمایتگرانه

-0/11

-0/97

-7/13

0/0005

مدرسه
پیوند دانشآموز-
معلم

-0/19

-0/27

-1/11

0/0005

19/93

0/91

0/29

نقش پیوند با مدرسه در وقوع زورگویی دانش آموزان دوره متوسطه اول شهر یزد
پیوند دانشآموز-
مدرسه

-0/95

-0/53

-2/15

33

0/028

نتایج درجشده در جدول  1حاکی از آن است که بعد روابط حمایت گرایانه مدرسه

( ،)β= -0/97 ،P>0/05پیوند دانشآموز  -معلم ( )β= -0/27 ،P>0/05و پیوند دانشآموز

 -مدرسه ( )β= -0/25 ،P>0/01از قدرت پیشبینی کنندگی منفی و معناداری برای زورگو

 /قربانی دانشآموزان برخوردارند .این بدین معناست که هر چه نمرهی روابط
حمایتگرانهی مدرسه ،پیوند دانشآموز -مدرسه و پیوند دانشآموز -معلم پایینتر باشد،
دانشآموزان از میزان زورگویی بیشتری برخوردار خواهند بود .از سویی دیگر ضریب
پیشبین ( )R2نشان میدهد ،متغیرهای پیشبین قادر هستند  29درصد از تغییرات زورگو /
قربانی دانشآموزان را تبیین کنند.

بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط بین پیوند با مدرسه و زورگویی در دانشآموزان انجام
گرفت .نتایج نشان داد که ابعاد پیوند با مدرسه با زورگویی (زورگو ،قربانی بودن و زورگو/
قربانی) در دانشآموزان رابطه منفی و معناداری وجود دارد و این سه بعد میتوانند میزان این
سه پدیده را در دانشآموزان پیشبینی نمایند .طبق این یافتهها ،میتوان نتیجه گرفت که
هرچه پیوند با مدرسه در این سه بعد ارتقا یابد میتواند میزان زورگو بودن ،قربانی بودن و
زورگو /قربانی بودن را در دانشآموزان کاهش دهد .این یافتهها با یافتههای پژوهشهای
اسپروت ،جنکینز و دوب ( ،)2001الکوس ،ریپلگرشهلر و هارتون ( ،)2003ویلسون
( ،)2001استوارت ( ،)2009کنستانتینا و پیلوس -دیمیتریس ( ،)2050بیرکتار (،)2052
زایگوفسکی و گونتر ( ،)2052مادوکس و پرینز ( )2009و شالینگ ( )2051همسو است.
پیوند با مدرسه ،به وضعیتی اشاره دارد که تابعی از دلبستگی ،حمایت بین فردی و تجربهی
تعلق داشتن است و اعمالی چون حمایت کردن از دیگران ،مراوده داشتن با آنها و
سرمایهگذاری عاطفی کردن بر روی آنها را در برمیگیرد (لیبی2001 ،1؛ گرلر .)2001 ،2به
همین دلیل در تبیین این یافتهها و بررسی رابطهی بین متغیرها میتوان به "مدل رشد اجتماعی"

1. Libbey
2. Gerler
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استناد کرد .طبق این مدل ،پیوندهای اجتماعی با دیگران ،مانع رفتارهای مشکلآفرین
میشود .کاتاالنو و هاوکینز ( )5331در اینباره گفتهاند که مدل رشد اجتماعی ،بر سه مؤلفه،
استوار است )5 :فرصت برای مشارکت )2 ،مهارت مشارکت و  )9تقویت مشارکت.
فرصتهای مشارکت ،به ت وانایی فرد برای تعامل با دیگران در جریان کارها داللت دارد.
مهارت مشارکت ،به برخورداری از مهارتهای اجتماعی اشاره دارد که به فرد ،امکان
میدهد روابطی را با دیگران ،برقرار کرده و حفظ نماید؛ و درنهایت ،تقویتِ مشارکت ،به
پاداشها و مشوقهایی اشاره دارند که توسط واحد اجتماعی ،به افراد برای ایجاد و حفظ
روابط داده میشوند .محور اساسیِ نظریهی رشد اجتماعی ،مشارکت است؛ زیرا مشارکت،
پیششرط برقراریِ پیوند اجتماعی است و بدون مشارکت ،هیچ پیوندی برقرار نمیگردد
(کاتاالنو و هاوکینز .)5331 ،بر اساس مواردِ مطرحشده در باال ،میتوان گفت که پیوند
دانشآموز -معلم ،پیوند دانشآموز -مدرسه و وجود روابط حمایتگرانه در مدرسه [که
همه از ابعاد پیوند با مدرسه در پژوهش حاضر هستند] میتوانند نقش و مشارکتِ
دانشآموزان در فرایندها و فعالیتهای مدرسه را ارتقا دهند .ازآنجاکه چنین فرایندهایی
میتواند با افزایش هزینهی انجام رفتارهای منفی مثل رفتارهای زورگویانه ،آن را کاهش
دهند ،پیوند با مدرسه میتواند میزان پدیده زورگویی را کاهش دهد.
همچنین این یافته را میتوان از دیدگاه نظریهی دلبستگی نیز تبیین کرد .باربر و اُلسون
( )5337بحث میکنند که دلبستگی به نمادهای بزرگسال در مدرسه ،میتواند حالت
گسترشیافتهی روابط اولیه با والدین باشد .بر این اساس ،مدرسه میتواند فرصتهایی را
فراهم کند تا دانشآموزان ،دلبستگیهای مثبت اولیه به بزرگساالن را توسعه دهند و یا
اینکه دلبستگیهای ضعیف و آسیبدیده را از طریق پیوند با الگوهای بزرگسال در
مدرسه ،ترمیم کنند .دلبستگی به بزرگساالن در مدرسه ،سبب میشود که دانشآموزان،
همسو با انتظاراتِ بزرگساالن عمل کنند .بدیهی است که تالش در جهت عملکرد تحصیلیِ
مناسب ،میتواند از طریق برآورده کردن انتظارات بزرگساالن در مدرسه ،دلبستگی موجود
را حفظ کند و یا دلبستگیهای ضعیف را افزایش دهد و این امر میتواند به کاهشِ رفتارهای
خشونتبار و قانونگریزی و نیز بهبود عملکرد تحصیلی ،منجر شود.
نظریهی رشد اجتماعی و نظریهی شناختی -اجتماعی ،چارچوبهای نظری دیگری
هستند که به تبیین رابطهی "پیوند با مدرسه" با مشارکت در رفتارهای خشن مثل زورگویی
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کمک میکنند .طبق نظریهی رشد اجتماعی ،پیوندهای نیرومند با مؤسسههای اجتماعی ،مثل
مدرسه ،هزینهی انجام رفتارهای مسألهدار را افزایش میدهند و از این طریق رفتارهای
نامناسب کاهش مییابد (هیرشی .)5313 ،در این الگو فرض بر این است که دانشآموزان
در مدرسه ،به شیوهی اجتماعیِ پذیرفتهشدهای رفتار میکنند که این شیوهی رفتاری،
بهوسیلهی بزرگساالن و افراد مهم مدرسه ،ترویج و نمایش داده میشود .بر این اساس،
پژوهشگران ،پیوند با مدرسه را متشکل از دلبستگی ،همآمیزی و تعهد به مدرسه ،همراه با
باور به ارزشها و قواعد مدرسه میدانند (کاتاالنو و همکاران .)2001 ،دانشآموزانی که این
مؤلفهها را میپذیرند و درونی میکنند احتماالً رفتارهایی را نمایش میدهند که در محیط
مدرسه بهعنوان رفتارهای مطلوب تلقی میشود و دربرگیرندهی هدفهایی مثل رعایت
قوانین و معیارهای اجتماعی مدرسه ،عملکرد تحصیلی مناسب و یادگیری مطالب درسی
است (مک نیلی ،ویتالک و لیبی .)2050 ،5بهبیاندیگر ،در نظریهی رشد اجتماعی ،عضویت
در گروهها و دستههای اجتماعی در مدرسه و سایر مؤسسههای اجتماعی میتواند به انتخاب
هدفهای مثبت و تالش جهت دستیابی به این هدفها کمک کند.
نظریهی شناختی -اجتماعی بندورا ( )5377نیز چارچوب نظری دیگری است که در
قالب عضویت گروهی ،میتواند روابط بهدستآمده در این پژوهش را تبیین کند .طبق این
نظریه ،دانشآموزان رفتارها و نگرشهایی را میپذیرند که برای آنها ارزشمند باشد .در
محیط مدرسه ،دانشآموزان احتماالً از رفتارهایی الگوبرداری میکنند و ارزشهایی را
میپذیرند که متعلّق به افرادی است که در مدرسه ،مهم هستند و دانش آموزان به آنها
احساس تعلق میکنند .ازاینرو منطقی است که روابط حمایتی با دیگران ،یادگیری و رشد
سالم را بهطور غیرمستقیم افزایش میدهند و سبب میشوند فراگیران با محیط تحصیلی خود،
تعامل بیشتری داشته باشند .این روابط حمایتی و تعامل با محیط تحصیلی میتواند تأثیرات
مثبتی بر عملکرد تحصیلی فراگیران ،داشته باشند؛ زیرا دانشآموزانی که در یک محیطِ
تربیتیِ مطلوب ،قرار دارند ،اهداف آموزشی مناسبی را برمیگزینند و کوشش بیشتری را
مصروف تحقق آنها میدارند و همین امر سبب کاهش پرداختن به اعمال زورگویانه آنها
میشود .درواقع ،روشن است که وقتی محیط مدرسه ،دربردارندهی میزان باالیی از همکاری
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بین معلمان و کارکنان ،حمایت از دانشآموزان و نیز انتظارات روشن از دانشآموزان باشد،
سطوح پایینی از زورگویی و خشونت امکانپذیر خواهد بود.
نتایج دیگر این پژوهش نشان داد بین دختران و پسران در میزان اقدام به زورگویی و نیز
در میزانِ قربانی بودن و زورگو /قربانی بودن ،تفاوت آماریِ معنیداری وجود دارد .بر این
اساس ،پسران در مقایسه با دختران ،بهطور معنیداری ،بیشتر اقدام به زورگویی میکنند و نیز
در مقایسه با دختران ،بهطور معنیداری بیشتر ،مورد زورگویی قرار میگیرند و بیشتر از
دختران ،نقش زورگو /قربانی را دارند .این یافتهها با یافتههای اکثریت قریب بهاتفاق
پژوهشهای انجام گرفته در این حوزه همسوست؛ زیرا پژوهشها نشان دادهاند که زورگویی
در پسران ،معمولتر از دختران است (آتیک و جانری2059 ،؛ وِرووت و همکاران،2052 ،
والک و همکاران 2052 ،و شالینگ .)2051 ،همسو با این نتایج آرچر )2003( 1بیشتر بودن
گرایشهای پرخاشگرانه در جنسِ مذکر را به هورمونهای جنسیِ تستوسترون نسبت
میدهد .از این منظر ،دست کم برخی از تفاوتهای جنسیتی در بروز رفتارهای پرخاشگرانه
را به باالتر بودنِ میزان تستوسترون در بدن جنس مذکر ،مربوط میدانند .همچنین میتوان
این یافته را از طریق الگوی نقش اجتماعی نیز تبیین کرد .در این دیدگاه فرض بر این است
که رفتارِ پرخاشگرانه به عنوان بخشی از نقشِ جنسی مردانه و طی فرایند اجتماعی شدن،
فراگرفته می شود .بر اساس این الگو ،گرایش پسران و مردان به خشونت و پرخاشگری و
بیشتر بودن بازداری در زنان ،عمدتاً ناشی از فرایند اجتماعی شدن نقش جنسی است (وود و
ایگلی.)2002 ،2
در پایان با توجه به یافتههای این پژوهش درزمینۀ ارتباط زورگویی و پیوند با مدرسه،
ارتقاء پیوند با مدرسه از طریق اجرای برنامههای ضد زورگویی پیشنهاد میشود .مدارس و
بهویژه مشاوران مدارس میتوانند برنامههایی را به اجرا بگذارند که از طریق آن ،به
دانشآموزان و بهویژه ،قربانیان ،کمک شود تا از طریق بهبود بخشیدن به "مهارتهای

اجتماعی" و یادگیری "رفتار قاطعانه (مهارت ابراز وجود)" از خود ،دفاع کنند .برای کمک
به زورگوها و زورگو /قربانیان نیز عالوه بر مهارتهای فوق ،میتوان "مهارت مدیریت
خشم" را آموزش داد تا کمک شود بر خشم خود و درنتیجه بر رفتارهای زورگویی ،غلبه
1. Archer
2. Wood & Eagley
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 همچنین معلمان و مشاوران مدارس میتوانند از طریق ایجاد روابط مثبت بین معلمان و.کنند
 رعایت عدالت و سیاستهای، احترام به همهی اعضای جامعهی مدرسه،دانشآموزان
 جوّ مثبت و سازندهای را در،انضباطی یکسان و منصفانه و توجّه به امنیت دانشآموزان
. منجر گردد، فراهم آورند که به پیوند مستحکمتر دانشآموزان با مدرسه،مدرسه
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