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صغری ابراهيمی قوام ،دانشيار دانشگاه عالمه طباطبایی ،تهران ،ایران
چکيده
هدف از انجام پژوهش حاضر ،آزمون مدل رابطه علّیِ بين پيوند با مدرسه و عملکرد تحصيلی با ميانجيگری زورگویی
کردن و قربانی بودن در دانشآموزان پسر و دخترِ مقطع راهنمایی شهر شيراز بود .بدین منظور ،تعداد  461نفر از
دانشآموزان دوره راهنمایی تحصيلی شهر شيراز به روش تصادفی چندمرحلهای انتخاب شدند و ابزارهای پژوهشی ،شامل:
مقياس زورگویی ایلينویز و مقياس برداشتِ دانشآموز از پيوند با مدرسه را تکميل کردند .نتایج به دست آمده با استفاده از
الگویابی معادالت ساختاری نشان داد که در کل نمونه ،همه ضرایب مسيرهای بين متغيرها از لحاظ آماری معنیدار بودند.
در این مدل ،تأثير پيوند با مدرسه (به عنوان متغير برونزا) بر عملکرد تحصيلی(متغير درونزا) ،مثبت و معنیدار(ضریب
استاندارد 1/49؛ )P> 1/411؛ تأثير پيوند با مدرسه بر زورگویی و نيز تأثير پيوند با مدرسه بر قربانی بودن ،منفی و معنیدار
بود (به ترتيب :ضریب استاندارد  P> 1/114 ، - 1/13و ضریب استاندارد  .)P > 1/114 ، - 1/93تأثير متغيرهای ميانجی
(زورگویی کردن و قربانی بودن) بر عملکرد تحصيلی نيز منفی و معنیدار بود (به ترتيب :ضریب استاندارد ،-1/94
 P > 1/114و ضریب استاندارد  .)P> 1/114 ، -1/44شاخص های برازندگی نشان داد که در کل نمونه ،مدل ،با دادهها
برازش قابل قبولی دارد .فرضيههای غيرمستقيم با استفاده از روش بوت استراپ ماکرو بررسی شدند که همه فرضيههای
غيرمستقيم ،تأیيد شدند .در مجموع ،یافتهها نشان می دهند که پيوند با مدرسه به صورت مستقيم و غيرمستقيم بر عملکرد
تحصيلی و نيز بر کل فرایند زورگویی اثر دارند.
واژههای کليدی :زورگویی ،قربانی ،پيوند با مدرسه ،دانشآموزان دوره راهنمایی ،عملکرد تحصيلی.
این مقاله از پایاننامه دکتری در رشته روانشناسی تربيتی دانشگاه عالمه طباطبایی استخراج شده است.

 نویسنده مسؤول
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مقدمه
شناخت و بهبود بخشيدن به فرایندهای تدریس و یادگيری ،از اهداف اساسی روانشناسی تربيتی
است (وولفولک .)41-42 :2112 ،4به همين علت ،میتوان دریافت که چرا تعيين عوامل مؤثر در
پيشرفت تحصيلی ،همواره یکی از دغدغههای دستاندرکاران تعليم و تربيت است و در همين
راستا ست که پژوهش در این باره ،هنوز هم در جریان است و محورهای مهمی را در برمیگيرد؛ اما
تحقق یافتن هدفهای پرورشی ،نيازمند آن است که کودکان بتوانند در محيطهایی مناسب و امن،
و به دور از هرگونه خشونت ،رشد و تحصيل کنند .با این حال ،رفتارهای خشونتبار ،همچنان یکی
از مشکالت مهم و اساسی جوامع است (پاکاسالهتی .)2111 ،2زورگویی یکی از این رفتارهای
خشونت بار است .زورگویی ،نوعی پرخاشگریِ همساالن است که معموالً در مدارس رخ میدهد
(اسميت و براین )2111 ،9و به صورتی گسترده ،به عنوان یک مسأله جدّیِ شخصی ،اجتماعی و
پرورشی محسوب میگردد که بر بخش عمدهای از دانشآموزان ،اثرگذار است (احمد و برایت
وایت .)2111 ،1اُلویوس4339( 4؛ به نقل از بنيتز و جاستيسيا )2116 ،6زورگویی را مجموعهای از
رفتارهای فيزیکی و یا کالمی میداند که شخصی یا گروهی از افراد ،نسبت به یک همسال ،به
شکلی خصمانه ،تکرار شونده و مداوم انجام میدهند و در آن ،از قدرت بدنیِ واقعی یا غيرواقعی
بهره میگيرند و قصدِ صدمه زدن به قربانی را دارند .سولبرگ 2و اولویوس ( )2119عناصر مربوط به
پدیده زورگویی را در چهار دسته قرار دادهاند :زورگو ،1قربانی ،3زورگو/قربانی ،41و بیطرف .44بر
این اساس ،زورگو ،دانشآموزی است که دو یا سه بار در یک ماه ،دیگران را مورد زورگویی قرار
میدهد .قربانی ،کسی است که به همين مقدار در طی یک ماه ،مورد زورگویی واقع میشود .و
زورگو -قربانی دانشآموزی است که در طی یک ماه ،دستکم دو یا سه بار ،مورد زورگویی

1- Woolfolk
2- Pakaslahti
3- Smith & Brain
4- Ahmed & Braithwaithe
5- Olweus
6- Bemitez & Justicia
7- Solberg
8- bully
9- victim
10- bully/victim
11- not involved
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دیگران قرار میگيرد و خود نيز به زورگویی مبادرت می ورزد .افرادی که در یکی از این سه دسته
قرار نگيرند ،زیر عنوان بی طرف ،قرار خواهند گرفت.
پژوهشهای پيشين نشان دادهاند که زورگویی ،پدیدهای چند وجهی است که از درهمتنيدگی-
های ميان روابط خانوادگی ،روابط با همساالن ،اجتماع مدرسه و فرهنگ ،ناشی میشود (سویرر و
دال .)2114 ،4در این ميان ،پژوهشهای بسياری توجه خو د را به نقش مدرسه در بروز پدیدههایی
مثل زورگویی معطوف کردهاند .تجربههای کودکان در مدرسه ،برای گذار آسان و موفقيتآميز
آنان به دوره بزرگسالی حياتی است؛ زیرا آنان در مدرسه ،روابطشان ،تصویر خود و
خودمختاریشان را به دست میآورند و دوباره آنها را بازسازی میکنند .به همين خاطر ،مدارس
باید محيطی را برای کودکان فراهم آورند تا از نظر تحصيلی ،عاطفی ،رفتاری ،و رابطه با دیگران
رشد کنند (ویلسون .)2111 ،2در حقيقت ،تأثيری که مدرسه بر رشد تحصيلی و اجتماعی
دانشآموزان و بهویژه پيشرفت تحصيلی دارد از طریق ساختار ،کارکنان ،سازمان ،منابع و جوّ
مدرسه ،عمل میکند (استوارت )2111 ،9و ضروری است که محيط مدرسه بتواند پيوندی را ميان
دانشآموزان ،معلمان و مدرسه برقرار سازد (باکوس.)2141 ،1
چنانکه باکوس ( )2141بيان کرده ،مفهوم پيوند با مدرسه از نظریه کنترل اجتماعی برآمده است.
به طور عمده ،عناصر پيوند اجتماعی -بهویژه مدیریت رفتارهای خطرآفرین برای سالمتی -سازههایِ
محوریِ نظریه کنترل اجتماعی هستند .در سال  ،4363تراویس هيرشی -پيشگام در نظریه کنترل
اجتماعی -یکی از نخستين مفهومسازیهای جامع را درباره پيوند اجتماعی ارائه کرد .او بيان کرد
یگانه علتی که سبب میشود ،انسانها بر خالف طبيعت غيراخالقی خود ،حرکت نموده ،از قوانين
جامعه پيروی کنند ،پيوندهایی است که با فرد یا مؤسسهای دارند که همرنگی با جماعت را رشد
میدهد .وقتی افراد ،به شکلی ضعيف با یکدیگر پيوند یابند یا با سازمانها و انجمنهایی که در آن
عضو هستند همرنگ نشوند ،آن گاه است که طبق تمایالت غيراخالقی ذاتی خود ،عمل میکنند
(قاضی طباطبایی ،حجازی و رضائی شریف.)4913 ،

1- Swearer & Doll
2- Wilson
3- Stewart
4- Bakus
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آنچه در این ميان اهميت دارد ،توجه به این موضوع است که پيوند با مدرسه و مؤلفههای آن،
رابطه زیادی با بروندادهای تحصيلیِ دانشآموزان دارند؛ به شکلی که اگر عملکرد تحصيلی یا انجام
رفتارهای مرتبط با سالمتی در برخی از افرادِ نوجوان بررسی شود ،مشاهده میشود آنهایی که
احساس پيوند با مدرسه داشته ،خود را متعلق به مدرسه میدانند و معتقدند که معلمانشان از آنها
حمایت میکنند و با آنها به انصاف برخورد میکنند ،عملکرد بهتری دارند (ليبی .)2111 ،4به عبارت
دیگر ،اهميت توجه به موضوع پيوند با مدرسه از آنجا ناشی میشود که برداشت دانشآموز از پيوند
با مدرسه ،تلویحات مهمی برای رفتارهای آنها در مدرسه و نيز خارج از مدرسه دارد (نيهاوس،
روداسيل ،و راکز .)2142 ،2شایان ذکر است اگرچه پيوندیافتنِ دانشآموز با مدرسه ،مسألهای مهم
در همه سطوح تحصيلی است؛ ولی این موضوع در دوره نوجوانی از اهميت بسزایی برخوردار
است؛ به گونهای که در طی دو دهه گذشته ،متخصصان پرورشی و دست اندرکاران سالمت
مدرسه ،به شکلی فزاینده بر این موضوع تأکيد کردهاند که پيوند با مدرسه ،عاملی مهم در کاهش
احتمال درگير شدن نوجوانان در رفتارهای خطرآفرین است و نوجوانانی که در چنين محيطهای
آموزشی حضور دارند احتمال کمتری دارد به رفتارهایی ،نظير :زورگویی ،فرار از مدرسه ،شرکت
در نزاع و اوباشگری دست بزنند (بلوم .)2114 ،9بررسی پيشينه تحقيق نشان میدهد که زورگویی
کردن و قربانی بودن به عنوان یک عامل منفیِ مؤثر بر عملکرد تحصيلی شناخته شده است؛ برای
مثال ،آتيک ،)2116( 1گلو ،فن ،کاتون ،ریوارا ،و کرنيک ،)2114( 4پاتون ،وولی ،و هونگ
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( ،)2142و رامون و موریلو )2144( 2نشان دادهاند که کودکانِ درگير در پدیده زورگویی (زورگو،
قربانی ،و زورگو /قربانی) معموالً نمرههای تحصيلی پایينی به دست میآورند.
همچنين ،پژوهشهای دیگر نشان دادهاند که پيوند با مدرسه ،بر رفتارهای خشونتبار در مدرسه
و نيز بر عملکرد تحصيلی اثر دارند .بر این اساس ،پژوهشهای زایکوفسکی و گونتر،)2142( 1
بيرامی ،هاشمی ،فتحی آذر و عالیی ( ،)4934بيرکتار )2142( 3نشان داده است که بين پيوند با
1- Libby
2- Niehaus, Rudasill, & Rakes
3- Blum
4- Atik
5- Glew, Fan, Katon, Rivara, & Kernic
6- Patto, Woolley, & Hong
7- Ramon & Murillo
8- Zaykowski, & Gunter
9- Beyraktar
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مدرسه و زورگویی کردن و قربانی بودن ،رابطه منفی و معنیداری وجود دارد .همچنين ،یافتههای
پژوهشهای نيهاوس و همکاران ( ،)2142و کاتاالنو ،هاگرتی ،اوسترل ،فلمينگ ،و هاوکينز
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( )2111نيز نشان داده اند که بين پيوند با مدرسه و عملکرد تحصيلی ،رابطه مثبت و معنیداری وجود
دارد.
به گواه یافتههای پژوهشی ،زورگویی ،پدیدهای مخل در فرایند یادگيری و آموزش محسوب
می شود و با اهداف غایی پرورش -که معطوف به شکوفایی استعدادها و پرورش شخصيت بهنجار
در پرورش یابندگان است-تداخل میکند؛ زیرا زورگویی ،نوعی رفتار پرخاشگرانه است و
پرخاشگری نيز به نوبه خود ،نوعی رفتاری ضدّ اجتماعی محسوب میشود (بالدری و فرینگتون،2
 .)2111از سوی دیگر ،اثرهای منفیِ کوتاهمدت و بلندمدت این نوع رفتار پرخاشگرانه در ابعاد
فردی ،اجتماعی و آموزشی ،در بسياری از پژوهشها بررسی و تأیيد شده است .حساسيت موضوع
از آنجاست که پژوهشها نشان دادهاند که هم زورگوها و هم قربانيان زورگویی ،در معرض
مشکالت جدّی روانشناختی ،اجتماعی و تحصيلی قرار دارند (سویرر ،اسپليج ،ویالنکورت ،و
هایمل .)2141 ،9به همين علت ،ضروری است که ميزان زورگویی مشخص و برای متوقّف ساختن
آن ،گام هایی برداشته شود؛ زیرا هنگامی که زورگویی نادیده گرفته شود یا کماهميت جلوه داده
شود ،دانشآموزان ،پيوسته از آزار و مزاحمت در رنج خواهند بود و این امر ،با موقعيت آموزشیِ
متناسب با یادگيری ،در تعارض است .به عبارت دیگر ،ناآگاهی از پدیده زورگویی و ميزان شيوع و
عوامل اثرگذار در بروز آن ،امنيّت همه دانشآموزان را از طریق در اختيار گذاشتن یک محيط
خصمانه که با یادگيری تداخل دارد ،به مخاطره میافکند (بيتی و الکسی یف .)2111 ،این امر ،از
اهميت فوق العادهای برخوردار است که زورگویی را به عنوان مرحلهای طبيعی از رشد کودک به
حساب نياورد بلکه باید به عنوان پيشدرآمدی برای رفتارهای خشونتبارتر و شدیدتر بعدی در نظر
گرفت که به مداخله الزاماً فوری و مناسبِ بزرگسالِ مراقب ،نيازمند است (مرکز بررسی و پيشگيری
از خشونت2112 ،؛ نقل از پيوترووسکی و هوت.)2111 ،1

1- Catalano, Haggerty, Oesterle, Fleming, & Hawkins
2- Baldry, & Farrington
3- Swearer, Espelage, Vaillancourt, & Hymel
4- Piotrowsky & Hoot
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اهميت یافته های مذکور در جوامع دیگر از یک سو ،و فقدان مطالعات مربوط به عوامل مؤثر در
زورگویی در بافت آموزشی کشورمان از سوی دیگر ،مهمترین برانگيزاننده برای انجام این تحقيق
بوده است .در این راستا ،کوشش شد تا نقش پيوند با مدرسه در بروز زورگویی و اثر آن بر عملکرد
تحصيلی بررسی و تبيين شود .بدین ترتيب ،پژوهش حاضر به بررسی الگوهای ساختاری رابطه بين
متغير برونزاد (پيوند با مدرسه) و درونزاد (عملکرد تحصيلی دانشآموزان) با ميانجيگری زورگویی
کردن و قربانی بودن میپردازد( شکل .) 4

شکل  :4مدل فرضی از رابطه بين پيوند با مدرسه و عملکرد تحصيلی با ميانجيگری زورگویی کردن و قربانی بودن

بنابراین ،با توجه به تحقيقات پيشين ،پژوهش حاضر در یک فرضيه کلی (مدل پيشنهادی روابط
علّی بين پيوند با مدرسه و عملکرد تحصيلی با ميانجيگری زورگویی کردن و قربانی بودن در
دانشآموزان مدارس راهنمایی شهر شيراز ،برازنده دادههاست) و پنج فرضيه فرعی سازماندهی شده
که عبارتند از:
 -4پيوند با مدرسه بر عملکرد تحصيلی اثر دارد.
 -2پيوند با مدرسه بر زورگویی کردن اثر دارد.
 -9پيوند با مدرسه بر قربانی بودن اثر دارد.
 -1زورگویی کردن ،بر عملکرد تحصيلی اثر دارد.
 -4قربانی بودن بر عملکرد تحصيلی اثر دارد.
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در مدل پيشنهادی ،هریک از مسيرهای طراحی شده به عنوان یک رابطه مستقيم فرض شده
است .همچنين ،فرض شده است که زورگویی و قربانی بودن ،پيوند با مدرسه با عملکرد تحصيلی
دانش آموزان را ميانجيگری میکنند.
روش پژوهش
از آنجایی که پژوهش حاضر به دنبال شناخت عوامل مؤثر بر عملکرد تحصيلی دانشآموزان
است و در آن سعی شده است با طراحی مدلی فرضی بر اساس مبانی نظری و یافتههای تحقيقاتی
گذشته ،مجموعهای از روابط بين متغيرهای موجود را در نمودار مسير با استفاده از مدل معادالت
ساختاری بررسی ،پيشبينی و تحليل کند ،در زمره طرحهای غيرآزمایشی و به طور دقيقتر طرح
همبستگی از نوع مدلیابی معادالت ساختاری قرار میگيرد.
جامعه آماری :جامعه آماری این پژوهش را کليه دانشآموزان دختر و پسر مدارس راهنمایی
نواحی چهارگانه شهر شيراز در سال تحصيلی  4934-4932تشکيل میدهند.
روش نمونهگيری :روش نمونهگيری این پژوهش به صورت نمونهگيری تصادفی چند مرحلهای بود.
به همين منظور ،دانشآموزان در دو مرحله با استفاده از واحدهای نمونهگيری مختلف (واحد مرحله
اول :مدارس هر ناحيه ،واحدِ مرحله دوم :کالسهای درس) شدند؛ به این ترتيب که در این فرایند،
ابتدا از ميان فهرست مدارس نواحی چهارگانه شيراز به تصادف ،تعداد  41مدرسه ( 4مدرسه پسرانه
و  4مدرسه دخترانه) انتخاب و پس از آن از هر مدرسه ،دو کالس (در مجموع 21 ،کالس درس در
پایههای دوم و سوم) برگزیده شدند و پرسشنامهها در آنها اجرا شد .به این ترتيب ،تعداد  461نفر از
دانشآموزان مقطع راهنمایی شهر شيراز ( 212پسر و  222دختر) به عنوان نمونه انتخاب شدند .از
آنجا که به دليل اجرای قانون تغيير سنوات مقطع ابتدایی ،در این سال تحصيلی ،کالس اول راهنمایی
وجود نداشت ،نمونه ،تنها دانشآموزان سال دوم و سوم را دربرمیگيرد.
ابزارهای اندازهگيری :در این پژوهش برای جمعآوری دادهها از مقياس زورگویی ایلينویز

4

(اسپليج و هولت ،)2114 ،2و مقياس برداشت دانشآموز از پيوند با مدرسه (اسپرینگر ،مک کوئين،
کوئينتانال ،آریویالگا و راس  )2113 ،9استفاده شده است.
1- Illinois Bullying Scale
2- Holt
3- Springer, McQueen, Quintanilla, Arrivillaga, & Ross

 /11سال دهم ،شمارة  ،2شمارة پياپی  ،22پائيز و زمستان 4931

مقياس زورگویی ایلينویز :این مقياس ،یک ابزار  41مادهای است که جنبههای مختلف پدیده
زورگویی (زورگویی کردن و قربانی بودن) و نيز نزاع را پوشش میدهد .این مقياس ،دارای سه
خرده مقياس است :زورگوییکردن (برای مثال ،من دانشآموز دیگری را مسخره کردهام)؛ قربانی
بودن (برای مثال ،دانشآموزان دیگر ،مرا هل داده یا کتک زدهاند)؛ و نزاع (برای مثال ،با
دانشآموزانی که به راحتی میتوانم آنها را بزنم ،دعوا کردهام).
در پژوهش حاضر ،بر اساس هدف پژوهش ،تنها خردهمقياسهای "زورگوییکردن" و "قربانی
بودن" انتخاب و اجرا شدند .از پاسخدهندگان خواسته میشود نشان دهند که در طی یک ماه
گذشته تا چه اندازه به رفتارهای زورگویانه ،مبادرت کردهاند و نيز تا چه اندازه مورد زورگویی
قرارگرفتهاند و آنها باید پاسخهایشان را بر روی یک مقياس ليکرت  4درجهای از "هيچ وقت= ، 1
 4تا دو بار در ماه=  9 ،4تا  1بار در ماه=  4 ،2تا  6بار در ماه=  ،9و  2بار و بيشتر= " 1مشخص سازند.
نمره آزمودنی در هر زیرمقياس از طریق جمع نمرههای مادههای انتخاب شده بهدست میآید .بدین
ترتيب ،محدوده نمرهها برای زیرمقياس قربانی بودن از  1تا  46است .نمرههای باالتر ،نشان دهنده
قربانی شدنِ بيشتر است .از سوی دیگر ،محدوده نمرههای بُعد زورگوییکردن نيز از  1تا  96متغير
است که هرچه نمره افزایش یابد ،به معنای زورگوییِ شدیدتر است.
اسپليج و هولت ( )2114برای خرده مقياس زورگویی و خرده مقياس قربانی بودن ،ضریب آلفای
کرونباخ ضریب آلفای کرنباخ  ،1/12و ( 1/11به ترتيب) را گزارش کردهاند .در پژوهش حاضر نيز
ضرایب آلفای کرونباخ برای خرده مقياس های زورگویی کردن و قربانی بودن و نيز کل مقياس ،به
ترتيب 1/11 ،1/16 ،و  1/11بهدست آمد.
مقياس برداشت دانشآموز از پيوند با مدرسه :یک ابزار  41مادهای است که از دانشآموز
میخواهد تا در یک مقياس ليکرتی  4درجهای ،موافقت یا مخالف خود را با مادهها اعالم کند .این
ابزار ،سه خرده مقياس دارد که عبارتند از :روابط حمایتگرانه مدرسه(برای مثال :در این مدرسه،
دانشآموزان از یکدیگر حمایت میکنند) ،پيوند دانشآموز -مدرسه(برای مثال :وقتی که به
مشکلی برمیخورم ،میتوانم روی آدمهایی که در این مدرسه هستند ،حساب کنم) ،و پيوند معلم-
دانش آموز (برای مثال :معلمان این مدرسه با دانشآموزان ،صميمی هستند) .پاسخدهندگان باید نظر
خود را بر اساس یک مقياس ليکرت  4درجهای از کامال موافقم= ،4تا کامال مخالفم =  4اعالم
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کنند .بدین ترتيب ،حداقل نمره در مقياس روابط حمایتگرانه مدرسه و نيز پيوند دانشآموز-
مدرسه 1 ،و حداکثر نمره 21 ،است .برای خردهمقياس پيوند دانشآموز -معلم نيز حداقل نمره  2و
حداکثر نمره  41خواهد بود .حداقل نمره برای کل مقياس نيز  41و حداکثر نمره  41است.
اسپرینگر و همکاران ( )2113مقدار آلفای کرونباخ برای کل ابزار را  1/11و برای خردهمقياس-
های روابط حمایتگرانه مدرسه  ،1/21پيوند دانشآموز -مدرسه  1/22و برای پيوند دانشآموز-
معلم نيز  1/22گزارش کردهاند .در پژوهش حاضر ،برای بررسی پایایی مقياس ،از آلفای کرونباخ
استفاده شد که ضرایب بهدست آمده از این قرار است :خردهمقياس روابط حمایتگرانه مدرسه
( ،)1/14پيوند دانشآموز -مدرسه ( )1/11و پيوند دانشآموز -معلم ( )1/19و نيز ضریب آلفای کل
مقياس برابر با  1/31بهدست آمد.
عملکرد تحصيلی :در این پژوهش ،عملکرد تحصيلی ،ميانگين نمرههای کلِّ هر دانشآموز ،در
درسهای سال گذشته تحصيلی  -بهجز انضباط -است؛ زیرا آزمودنیهای این پژوهش ،از 96
کالس درس ،در  41مدرسه از چهار ناحيه آموزش و پرورشِ شيراز انتخاب شدند و از آنجا که
آزمونهایی که مالک تعيين معدلِّ کل هستند ،در این کالسها و نواحی ،هماهنگ نيست ،کليه
معدلها به نمره معيار زی 4تبدیل شدند.
یافتهها
در این قسمت ،به ترتيب ،یافتههای مربوط به فرضيه اصلی و فرضيههای فرعیِ مدل فرضی
عوامل مؤثر بر عملکرد تحصيلی دانشآموزان مدارس راهنمایی شهر شيراز آورده شدهاند .برای
آزمون این فرضيه ها ،الگوی پيشنهادی پژوهش توسط نرمافزار ایموس با استفاده از روش حداکثر
درستنمایی ،آزمون شد .همانطور که در شکل  2مشاهده میشود ،ایموس ،پارامترهای استاندارد
شده مدل آزمون شده را گزارش میدهد.

1- z standard score
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نمودار  :2ضرایب استاندارد مدل پيشنهادی روابط علّی بين متغيرهای پيوند با مدرسه و عملکرد تحصيلی با ميانجيگری
زورگویی و قربانی بودن در دانشآموزان پسر و دختر دوره راهنمایی

در این شکل ،اعدادِ روی مسيرها ،وزنهای مسير یا بتاها هستند .از ميان این ضرایب ،باالترین
ضریب ( )1/49به مسيرِ پيوند با مدرسه و عملکرد تحصيلی ،اختصاص دارد و ضعيفترین ضریب،
به مسير قربانی بودن و عملکرد تحصيلی مربوط میشود .همانگونه که خروجی ایموس نشان
میدهد  1/64از واریانس عملکرد تحصيلی ،توسط مدلِ پيشنهادی تبيين شده است.
نتيجه فرضيه اصلی پژوهش :برای تعيين کفایت برازندگیِ الگوی پيشنهادی با دادهها ،ترکيبی از
شاخصهای برازندگی حاصل از خروجیهای ایموس استفاده شد .اگر شاخصهای GFI ،CFI

 NFI،AGFIو  TLIبزرگتر از  1/31باشد ،بر برازش مناسب و مطلوب مدل ،داللت دارند.
همانگونه که مشخص شد ،این شاخصها همگی بزرگتر از  1/31هستند .همچنين ،شاخص
 RMSEAنشان میدهد که الگوی اصلی ،از برازش نسبتاً مناسبی برخوردار است .طبق این
اطالعات ،فرضيه اصلی پژوهش ،تأیيد میشود.
نتایج حاصل از روابط مستقيم متغيرهای پژوهش در مدل پيشنهادی نشان میدهد که در کل
نمونه ،تمامی ضرایب مسير بين متغيرها از لحاظ آماری ،معنیدار بودند .در این مدل ،رابطه پيوند با
مدرسه و عملکرد تحصيلی ،مثبت و معنیدار بود .همچنين ،رابطه بين پيوند با مدرسه و زورگویی ،و
پيوند با مدرسه و قربانی بودن ،منفی و معنیدار بود .رابطه متغيرهای ميانجی؛ یعنی زورگویی و
قربانی بودن نيز با عملکرد تحصيلی منفی و معنیدار بود .جدول  ،2پارامترهای اندازهگيری روابط
مستقيم متغيرها را برای کل نمونه نشان میدهد.
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جدول  :4پارامترهای اندازهگيری روابط مستقيم متغيرها در کل نمونه
ضرایب

ضرایب

خطای

نسبت

سطح معنیداری

استاندارد

غيراستاندارد

معيار

بحرانی

()p

پيوند با مدرسه به عملکرد تحصيلی

1/49

1/94

1/12

49/42

1/114

پيوند با مدرسه به زورگویی

-1/13

-1/34

1/11

-44/91

1/114

پيوند با مدرسه به قربانی بودن

-1/93

-1/12

1/14

-1/11

1/114

زورگویی به عملکرد تحصيلی

-1/94

-1/13

1/14

-1/33

1/114

قربانی بودن به عملکرد تحصيلی

-1/44

-1/14

1/12

-9/13

1/114

مسير

بنابراین ،براساس ضرایب استاندارد و مقادیر بحرانی ارائه شده در جدول  ،4همه مسيرهای
مستقيم ،معنیدار هستند( .)p≥ 1/114لذا هر پنج فرضيه ،تأیيد شد .در ادامه ،شاخصهای برازندگی
مدل پيشنهادی ،ارائه و ارزیابی شده است.
ارزیابی مدل پيشنهادی :برای ارزیابی مدل پيشنهادی ،شاخصهای برازندگی آن بررسی میشود.
نتایج تحليل ،نشان داد که ضریب شاخص ریشه ميانگين مجذورات خطای تقریب ()RMSEA
برابر با  ،1/12شاخص برازندگی تطبيقی ) (CFIبرابر با  ،1/31نيکویی برازش ) (GFIبرابر با ،1/32
شاخص نيکویی برازش تعدیل یافته ( )AGFIبرابر با  ،1/39شاخص برازندگی هنجار شده ()NFI
برابر با  ،1/32شاخص برازندگی افزایشی ( )IFIبرابر با  1/31و شاخص توکر-لویس ( )TLIبرابر با
 1/34به دست آمده است که بر برازش تقریباً مناسب مدل با داده ها داللت دارد .به طور کلّی ،در
این پژوهش ،حدود  %64واریانس متغير عملکرد تحصيلی به وسيله متغيرهای مدل ،پيشبينی شد.
در این پژوهش ،به علت وجود دو متغير ميانجی ،بررسی روابط غيرمستقيم متغيرها از طریق
روش بوت استرپ 4ماکرو ،2پریچر و هيز )2111( 9انجام گرفت .جدول  ،9آزمون ميانجيگری
چندگانه روابط غيرمستقيم را با استفاده از روش بوت استراپ برای کل نمونه نشان میدهد .در

1- Bootstrapping
2- Macro
3- Preacher & Hayes
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جدول  ،9منظور از داده ،4اثر غيرمستقيم در نمونه اصلی؛ و بوت ،2ميانگين برآوردهای اثر
غيرمستقيم در نمونههای بوت استراپ است .همچنين ،در این جدول ،سوگيری ،9بيانگر تفاضل بين
داده و بوت ،و خطای معيار نيز نشاندهنده انحراف معيارِ برآوردهای غيرمستقيم در نمونههای بوت
استراپ است (به نقل از مروتی.)4931 ،
جدول  :2آزمون ميانجيگری چندگانه روابط غيرمستقيم برای کل نمونه با استفاده از روش بوت استراپ
شاخص
مسير
پيوند با مدرسه به عملکرد تحصيلی از
طریق زورگویی و قربانی
پيوند با مدرسه به عملکرد تحصيلی از
طریق زورگویی
پيوند با مدرسه به عملکرد تحصيلی از
طریق قربانی بودن

داده

بوت

سوگيری

خطا

حدپایين

حد باال

1/1122

1/1123

1/1119

1/114

1/199

1/142

1/1924

1/1926

1/1114

1/111

1/124

1/112

1/1412

1/1419

1/1112

1/119

1/114

1/146

همانطورکه در جدول 2مشاهده میشود ،حدود باال و پایين رابطه غيرمستقيمِ پيوند خانوادگی
به عملکرد تحصيلی از طریق زورگویی و قربانی بودن ،صفر را دربرنمیگيرد که به معنی آن است
که این مسيرِ غيرمستقيم در کل نمونه ،معنیدار است .همچنين ،حدود باال و پایينِ رابطه غيرمستقيمِ
پيوند خانودگی به عملکرد تحصيلی از طریق زورگویی ،صفر را دربرنمیگيرد که نشاندهنده معنی-
داری این مسيرِ غيرمستقيم در کل نمونه است .حدود باال و پایينِ رابطه غيرمستقيمِ پيوند خانوادگی
به عملکرد تحصيلی از طریق قربانی بودن نيز صفر را دربرنمیگيرد که نشاندهنده معنیداری این
مسير غيرمستقيم در کل نمونه است.
حدود باال و پایين رابطه غيرمستقيم پيوند با مدرسه به عملکرد تحصيلی از طریق زورگویی و
قربانی بودن ،صفر را دربرنمیگيرد که نشاندهنده معنیدار بودن این مسير غيرمستقيم در کل نمونه
است .حدود باال و پایين رابطه غيرمستقيم پيوند با مدرسه به عملکرد تحصيلی از طریق زورگویی،
صفر را دربرنمیگيرد که نشاندهنده معنادار بودن این مسير غيرمستقيم در کل نمونه است .حدود
1- Data
2- Boot
3- bias
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باال و پایين رابطه غيرمستقيم پيوند با مدرسه به عملکرد تحصيلی از طریق قربانی نيز صفر را در
برنمیگيرد که نشاندهنده معنادار بودن این مسير غيرمستقيم در کل نمونه است.
در مجموع ،نتایج آزمون ميانجيگری چندگانه روابط غيرمستقيم نشان داد که همه روابط غير
مستقيم بين پيوند با مدرسه و عملکرد تحصيلی ،معنیدار است.
بحث و نتيجهگيری
این پژوهش به منظور بررسی رابطه علّی بين پيوند با مدرسه و عملکرد تحصيلی ،با ميانجيگری
زورگویی و قربانی بودن انجام گرفت .یافتهها نشان داد که بين پيوند با مدرسه و عملکرد تحصيلی،
رابطه مثبت معنیدار وجود دارد .این نتيجه با پژوهشهای سرمدی و همکاران ( ،)4913نيهاوس و
همکاران ( ،)2142استيوارت ( ،)2111و قاضی طباطبایی و همکاران ( )4913همسوست .در همه این
پژوهشها رابطه مثبت معنیدار بين پيوند با مدرسه و عملکرد تحصيلی ،گزارش شده است.
نظریه رشد اجتماعی و نظریه شناختی -اجتماعی ،چارچوبهای نظری هستند که به تبيين رابطه
پيوند با مدرسه و عملکرد تحصيلی کمک میکنند .طبق نظریه رشد اجتماعی ،پيوندهای نيرومند با
مؤسسههای اجتماعی ،مثل مدرسه ،هزینه انجام رفتارهای مسألهدار را افزایش میدهند و از این طریق
رفتارهای نامناسب کاهش مییابد (هيرشی4363 ،؛ به نقل از باکوس .)2141 ،در این الگو فرض بر
این است که دانشآموزان در مدرسه به شيوه اجتماعیِ پذیرفتهشدهای رفتار میکنند که این شيوه
رفتاری ،به وسيله بزرگساالن و افراد مهم مدرسه ترویج و نمایش داده میشود .بر این اساس،
پژوهشگران ،پيوند با مدرسه را متشکل از دلبستگی ،همآميزی و تعهد به مدرسه همراه با باور به
ارزشها و قواعد مدرسه میدانند (کاتاالنو و همکاران .)2111 ،دانشآموزانی که این مؤلفهها را
میپذیرند و درونی می کنند ،احتماالً رفتارهایی را نمایش میدهند که در محيط مدرسه به عنوان
رفتارهای مطلوب تلقی می شود و دربرگيرنده هدفهایی مثل عملکرد تحصيلی مناسب و یادگيری
مطالب درسی است (مک نيلی ،ویتالک ،و ليبی .)2141 ،4به بيان دیگر ،در نظریه رشد اجتماعی،
عضویت در گروهها و دسته های اجتماعی در مدرسه و سایر مؤسسات اجتماعی میتواند به انتخاب

1- McNeely, Whitlock, & Libbey
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هدفهای مثبت و تالش برای دستیابی به این هدفها کمک کند .دور از انتظار نيست که داشتن
عملکرد تحصيلی باال ،جزو هدفهای فراگيران باشد.
عالوه براین ،مشخص شد که بين پيوند با مدرسه و زورگویی ،رابطه منفی و معنیدار وجود
دارد .این یافته ،با یافتههای پژوهشهای دیگری ،نظير :ویلسون ( ،)2111وینکه توتورا ،مک کينون-
لوئيس ،گستن ،گد ،دی واین ،دانهام ،و کامبوکوس ،)2113( 4موری -هاروی و اسلی ( )2116و
بيرامی و همکاران ( )4934همسوست .در همه این پژوهشها ،رابطه منفی و معنیداری بين پيوند با
مدرسه و زورگویی بهدست آمده است.
این یافته را میتوان با استفاده از نظریه پيوند با مدرسه (کاتاالنو و همکاران )2111 ،توضيح داد.
این نظریه ،پيوند با مدرسه را با استفاده از دو مؤلفه وابسته به هم تعریف کردهاند که عبارتند از:
الف) دلبستگی ،که به وسيله روابط عاطفی صميمانه با افراد دیگر حاضر در مدرسه مشخص
میشود؛ ب) تعهد ،که با صرف وقت و خوشرفتاری در مدرسه مشخص میگردد .بنابراین ،روشن
است که پيوند با مدرسه میتواند در نقش یک عامل حفاظتی برای اقدام نکردن به رفتارهای
خشونتبار و قانون ستيزانه عمل کند.
عالوه بر این ،مشخص شد که بين پيوند با مدرسه و قربانی بودن ،رابطه منفی و معنیدار وجود
دارد .این یافته پژوهش حاضر با یافتههای پژوهشهای دیگری ،نظير :وینکه-توتورا و همکاران
( ،)2113بيرکتار ( ،)2142زایکوفسکی و گونتر ( ،)2142همسوست .این پژوهشها نشان دادهاند که
بين زورگویی و قربانی بودن و پيوند با مدرسه ،رابطه منفی و معنیدار وجود دارد.
این یافتهها را میتوان بدینگونه تبيين نمود که در این پژوهش ،پيوند با مدرسه بر اساس سه
مؤلفه روابط حمایتگرانه مدرسه ،پيوند دانشآموز-معلم ،و پيوند دانشآموز-مدرسه قرار دارد و
روشن است که "وجود یک محيط حمایتکننده در مدرسه و پيوند با مدرسه ،در برابر درگير شدن
در رفتارهای پرخطر ،اثرات حفاظتکننده دارد" (اسپرینگر و همکاران2113 ،؛ اسپروت ،جنکينز و
دوب .)2114 ،2از سوی دیگر ،پيوند دانشآموز -معلم و پيوند دانشآموز -مدرسه ،نيز مواردی
چون حمایت معلم از دانشآموز ،کمک به دانشآموز در صورت مواجهه با مشکل ،روابط مثبت
دوج انبه ،احساس دوست داشته شدن توسط معلم ،اهميت دادن به نظرات معلمان توسط دانشآموز،
1- Wienke-Totura, McKinnon-Lewis, Gesten, Gadd, Divine, Dunham, & Kamboukos
2- Sprott, Jenkins & Doob
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و شنيدن دیدگاههای دانشآموزان توسط کادر مدرسه (ليبی )2111 ،را دربرمیگيرد .این موارد بر
روی هم ،جوّ مثبتی را در مدرسه فراهم میآورند که میتواند سبب بهبود نگرش دانشآموز به
مدرسه و کاهش پدیده زورگویی شود.
مطابق با یافتههای جدول  ، 4مشخص شد که بين زورگویی و عملکرد تحصيلی ،و نيز قربانی
بودن و عملکرد تحصيلی ،رابطه منفی و معنیداری وجود دارد .این یافته با یافتههای پژوهشهای
دیگری همسوست؛ برای مثال ،آتيک ( ،)2116پاتون ،وولی و هونگ ( ،)2142معتمدین و عبادی
( ،)4916و موری-هاروری و اسلی( )2141نشان دادهاند که زورگویی بر عملکرد تحصيلی ،اثر
منفی و معنیدار دارد .از سوی دیگر ،پژوهش گلو و همکاران( )2114نيز نشان داده است که قربانی
بودن بر عملکرد تحصيلی ،اثر منفی دارد.
زورگویان ،دانشآموز انی هستند که به شکل پيوسته نسبت به افرادی که تصور میکنند از نظر
فيزیکی از خودشان ضعيفتر هستند ،اقدام به خشونت میکنند یا به آنها آسيب میرسانند
(اولویوس4339 ،؛ به نقل از سولبرگ و اولویوس .)2119 ،چنين افرادی به اعمالی دست میزنند که
به طور طبيعی با موفقيت در زمينه تحصيلی ،منافات دارد.
نقش قربانی در مقابل نقش زورگویی پدیدار میشود .زورگویی موجب میشود تا قربانيان،
احساس تنهایی بيشتری کنند و ممکن است شروع این احساس موجب شود آنان خود را مستحق
آزار دیدن و مسخره شدن بدانند ،که این امر موجب یک خودپنداره ضعيف در آنان میشود.
پژوهشهای بسياری وجود دارند که نشان دادهاند قربانی بودن میتواند با نشانگانی ،همچون:
افسردگی ،اضطراب ،تنش ،عزت نفس پایين و مشکالت روانی-جسمانی همراه باشد که میتواند
به مشکالت مرتبط با سالمت روانی درکودکان منجر شود (گلو و همکاران .)2114 ،در همين
راستا ،یافتههای پژوهش آندرو و وایلدینگ )2111( 4نشان داد که اضطراب و افسردگی با عملکرد
تحصيلی ،رابطه منفی و معنیدار دارد .از دیگر سو ،رابطه بين سالمت روانی و پيامدهای مثبت در
فراگيران در پژوهشهای متعددی مورد حمایت قرار گرفته است .پژوهشهای انجامگرفته نشان
دادهاند که سالمت روانی ،تأثيری معنیدار بر سالمت جسمانی ،عملکرد تحصيلی و کاهش خشونت
و رفتارهای ضد اجتماعی داشته است (فلن و همکاران2114 ،؛ اُسبورن ،لوی ،نازارت ،و پيترسون،2
1- Andrews, & Wilding
2- Osborn, Levy, Nazareth, & Petersen
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 .)2112دليل دیگر کاهش عملکرد تحصيلی این افراد ،آن است که آنها در واکنش به مورد
زورگویی قرار گرفتن ،ممکن است از مدرسه غيبت کنند تا از آن اجتناب کنند (نانسل ،آورپک،
هاینی ،روان و شيت .)2119 ،4به همين دليل ،چنين مواردی میتواند بر عملکرد تحصيلی آنها اثر
منفی بگذارد.
به طور کلّی ،نتایج پژوهش حاضر نشان داد که پيوند با مدرسه بستر مناسبی را برای عملکرد
تحصيلی دانشآموزان فراهم میآورد و میتواند رفتارهای مخاطرهآفرینی ،نظير :زورگویی و قربانی
بودن را کاهش دهد .از سوی دیگر ،یافتههای این پژوهش نشان داد که زورگویی و قربانی بودن،
میتوانند بر پيشرفت تحصيلی دانش آموزان ،اثر منفی بگذارند .بنابراین ،بر اساس این نتایج ،پيشنهاد
میشود مسؤوالن مدرسه و معلمان بکوشند در مدرسه خود ،جوّی مثبت بيافرینند که در آن ،دانش
آموزان نسبت به معلمان و مدرسه ،احساس نزدیکی و صميميت کنند و خود را بخشی از مدرسه به
حساب آورند.
در انجام این پژوهش ،محدودیتهای چندی وجود داشت که مهمترین آن ،ضعف نگاه پژوهش
محور در مدارس و نزد اوليای امور در آموزش و پرورش بود که کار اجرای پرسشنامهها را با
اشکال مواجه ساخته بود؛ به نحوی که برخی از مدیران مدارس ،از دادن وقت کافی برای تکميل
پرسشنامهها اکراه داشتند .از سوی دیگر ،فقدان یک منبع آماری رسمی در آموزش و پرورش ،یا
امتناع از در اختيار نهادنِ آمار دقيق تعداد دانشآموزان و نيز تعداد مدارس؛ بهویژه مدارس دخترانه،
سبب شد که در برخی نواحی آموزشی ،محقق برای توجيه مسؤوالن به ضرورت دسترسی به
آمارهای مربوط به جامعه آزمودنیها ،به راههای غيرمعمول متوسّل گردد .همچنين ،شایان ذکر است
که در پژوهش حاضر ،از ابزارهای خودگزارشی استفاده شده است .این کار ،ممکن است
شرکتکنندگان را به استفاده از شيوههای مبتنی بر کسب تأیيد اجتماعی و پرهيز از بدنامیِ مربوط به
اقدام به رفتارهای خشن ،ترغيب کرده باشد و این موضوعی است که توسط پژوهشگر به صورت
اتفاقی در زنگهای تفریح ،مشاهده شده است .عالوه براین ،با توجه به اینکه برای ارزیابی
برازندگی مدل پيشنهادی از روش مدلیابی معادالت ساختاری استفاده شده است ،نتيجهگيری علت
و معلولی باید با احتياط صورت گيرد.
1- Nansel, Overpeck, Haynie, Ruan, & Scheidt
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با توجه به ا ینکه زمينه اصلی پژوهش حاضر ،بررسی متغيرهای موجود در حوزه خشونتِ دانش
آموزان بوده است ،پيشنهاد میشود پژوهشگران عالقهمند به مطالعه متغيرهای مطرح در این حوزه،
متغيرهایی مثل تاب آوری ،بهزیستی روانی و تأثير این متغيرهای مورد بررسی بر پيامدهای شناختی و
عاطفی فراگيران را نيز مطالعه کنند .عالوه براین ،اثرهای روانشناختی زورگویی کردن و قربانی
بودن ،نظير اختالالت درونی شده و برونی شده نيز در رابطه با مدل پيشنهادی پژوهش ،میتواند به
عنوان موضوعی مناسب برای پژوهش در آینده مورد توجه قرار گيرد .همچنين ،با توجه به اهميت و
نقش پدیده زورگویی کردن و قربانی بودن بر عملکرد تحصيلی و نيز اثر آن بر رشدِ بهنجار
نوجوانان ،توصيه میشود که در پژوهشهای آینده ،تأثير آموزش پيشگيری از زورگویی کردن و
قربانی بودن ،بر پيامدهای شناختی و عاطفی فراگيران به صورت آزمایشی ،مطالعه شود.
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