فصلنامهی مطالعات توسعهی اجتماعی -فرهنگی ،دورهی چهارم ،شمارهی ،1تابستان  ،94صفحات 99-9

تحلیل اجتماعی قلدری در میان دانشآموزان
(مطالعهی موردی دورهی متوسّطهی شهر ساری)
تاریخ دریافت7303/90/71 :

تاریخ پذیرش7301/90/37 :

چکیده
قلدری در مدارس موضوعی روانشناختی -اجتماعی است که از دههی  7099توجّه محقّقان و محافل
علمی را برانگیخته است .این پژوهش با هدف بررسی تبیینپذیری این آسیب بر اساس نظریّههای
خودکنترلی (نظریّهی عمومی جرم) ،همنشینی افتراقی و فشار عمومی ،نوشته شده است .روش تحقیق در
پژوهش حاضر ،پیمایشی و مقطعی است و جمعآوری اطّالعات از طریق پرسشنامه صورت گرفته است.
جامعهی آماری این تحقیق نیز همهی دانشآموزان دبیرستانی پایهی اوّل تا سوم در منطقهی شهری ساری
هستند .در مجموع تعداد  179نفر افراد مورد مطالعه با روش نمونهگیری تصادفی طبقهای متناسب با حجم
انتخاب شدند .نتایج تحقیق نشان میدهد که  1/6درصد از پاسخگویان اصالً قلدری ندارند .همچنین قلدری
 66/1درصد از افراد در حدّ کم 00/0 ،درصد در حدّ متوسّط و  1/0درصد در حدّ زیاد است .عالوه بر این،
قلدری دانشآموزان پسر ،به طرز معناداری بیشتر از دانشآموزان دختر است .نتایج مدل رگرسیونی نیز
حاکی از آن است که خودکنترلی پایین ،پیوند افتراقی و فشار عمومی به ترتیب قویترین پیشبینیکنندههای
قلدری هستند.
واژههای کلیدی :قلدری ،خودکنترلی پایین ،فشار عمومی ،پیوند افتراقی ،دانشآموزان دبیرستانی.

 7دانشیار جامعهشناسی دانشگاه مازندران (نویسندهی مسؤول)
 0کارشناس ارشد جامعهشناسی دانشگاه مازندران

aliverdinia@umz.ac.ir
m.sohrabi.artan@gmail.com
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مقدّمه و طرح مسأله
آموزش و پرورش عرصهای است که در آن آرمانهای تربیتی ،فرهنگی و اخالقی دنبال
میشوند .مدرسه نیز مکانی است که کودک در آن مهارتهای ارتباطی ،نقش جدید خود بهعنوان
دانشآموز ،قانونپذیری و قانونباوری ،سامان دادن به سیستم هیجانات خویش و هنجارهای
مسألهی قلدری 7است .میتوان گفت از زمان تأسیس و پیدایش مدرسه به صورت امروزی آن،
قلدری در مدارس وجود داشته است (پاپانیکولو 0و همکاران .)0977 ،قلدری از زیرمجموعههای
رفتار پرخاشگرانه است که منجر به آسیب جسمی و روانی به فرد قربانی میشود (بازورث 3و
همکاران .)313 :7000 ،تحقیقات حاکی از آن است که حدود  69درصد از دانشآموزان طی دوران
تحصیل قلدری را تجربه کردهاند (ساندرز 1و فی .)1 :0991 ،6دن اُلویِس )7099( 6بهطور نظاممند
به بررسی ماهیّت ،فراوانی و اثرات طوالنیمدّت این موضوع در مدارس اسکاندیناوی پرداخت .در
آن زمان ،اصطالح نروژی موبینگ 1به معنای قلدری برای وصف این رفتار انتخاب شد (ریگبی 9و
بارینگتون.)0979 ،0
بسیاری از خشونتها مانند دعواها و زد و خوردهای گاه و بیگاه در حیاط مدرسه (کووی 79و
جنیفر ،)0999 ،77قلدری بهشمار نمیآیند .به نظر اولویس زمانی میتوان گفت فردی مورد قلدری
قرار گرفته است که مکرّراً در معرض اعمال خشونتبار یک یا چند فرد دیگر باشد .عامل
تکرارپذیری در تعریف قلدری ،آن را با سایر برخوردها و خصومتورزیهای جزئی و گذرا
متمایز میکند .در واقع ،قلدری سوءاستفادهی نظاممند از قدرت است که عامدانه و تکرارپذیر اتّفاق
70

میافتد (اسمیت

و شارپ .)7001 ،73بنابراین ،قلدری کنشی هدفمند است و با اعمال

خشونتهایی که طی یک حادثه روی میدهد و همان جا خاتمه مییابد ،71تفاوت دارد .عالوه بر
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این ،قلدری کنشی مداوم و مکرّر است و فرد قلدر همواره در تالش است تا فرصتی برای
قلدریکردن بیابد .همچنین در قلدری شاهد نابرابری قدرت جسمی یا روانی [واقعی/تصوّرشده از
سوی قربانی] در طرفین ماجرا هستیم ،امّا در نزاع و خشونتورزیهای معمولی لزوماً چنین شرطی
وجود ندارد و ممکن است افراد با قدرتِ برابر با همدیگر نزاع کنند (جولیف 7و فرینگتون،0
قلدری به دو دستهی کلّی تقسیم میشود :نخست ،قلدری مستقیم یا قابل مشاهده که شامل
قلدری جسمانی 3و کالمی 1است و دیگری ،قلدری غیرمستقیم یا غیرقابل مشاهده که قلدری
اجتماعی 6را در برمیگیرد (لی .)0979 ،6قلدری جسمانی به معنای آسیبزدن به بدن یا مایملک
یک فرد و قلدری کالمی هم به معنای گفتن یا نوشتن حرفهای منظوردار 1است .مقصود از
قلدری اجتماعی نیز مخدوش ساختن روابط و وجههی اجتماعی قربانی است .افزون بر این،
الیوت )7001( 9قلدری را شامل قلدری کالمی ،جسمی ،محرومسازی اجتماعی ،قلدری روانی و
قلدری جنسی میداند (چراغی و پیشکین.)0677 :0977 ،0
میزان  77تا  63درصد از کودکان  77تا  76ساله ،در  00کشور توسعهیافتهی جهان ابراز
داشتهاند که حداقل یک بار طی دو ماه گذشته مورد قلدری واقع شدهاند (فایفر 79و پینکوارت،77
 .)0971بهعالوه ،هر ماه  090هزار نفر در دبیرستانها مورد قلدری قرار میگیرند (آمار قلدری،
 .)0971همچنین بالغ بر یکسوم دانشآموزان دبیرستانی به خاطر قلدری در مدرسه احساس ناامنی
میکنند (بازورث 70و همکاران .)7000 ،آمار واضحی از قلدری در مدارس ایران در دست نیست،
امّا با استناد به پژوهشهای محقّقان در این باره ،میتوان تا حدودی تصویری از میزان و وضعیّت
قلدری در مدارس بهدست آورد .شیری و همکاران ( )7300تحقیقی میان دانشآموزان پسر مقطع
راهنمایی در زنجان انجام دادند که طبق نتایج آن 79/9 ،درصد از آنها قلدر بودهاند .ایوبی و
همکاران ( )7300نیز  7961پسر دبیرستانی شهر زنجان را در سال  7309مورد مطالعه قرار دادند
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که در این بررسی ،شیوع قلدری (شامل افراد قلدر و قربانی) 06/3 ،درصد به دست آمد .برزگر
بفرویی و خضری ( )7300نیز با استفاده از دیگرگزارشی (قلدری از دیدگاه دبیران) ،شیوع قلدری
را در مدارس راهنمایی بررسی کردند .یافتههای تحقیق آنها نشان داد شایعترین نوع قلدری،
قلدری کالمی و پس از آن به ترتیب قلدری فیزیکی (جسمانی) و جنسی است .تقیزاده
بیشترین میزان قلدری را به ترتیب شامل قلدری کالمی (میانگین =  ،)1/67طرد اجتماعی
(میانگین =  ،)1/66قلدری جسمانی (میانگین =  ،)0/17مجبور کردن دیگران (میانگین = ،)7/09
قلدری نژادپرستانه (میانگین =  ،)7/09قلدری غیرمستقیم (میانگین =  ،)7/76قلدری جنسی
(میانگین =  )7/01و قلدری در فضای مجازی (میانگین =  )7/70بهدست آوردند.
محقّقان آثار کوتاهمدّت و درازمدّت فراوانی برای دانشآموزان قلدر ،قربانی و سایر
دانشآموزان شاهد قلدری برشمردهاند .احتمال بروز رفتار مجرمانه و درگیری در مسائل قانونی در
آینده در افراد قلدر زیاد است .افراد قلدر ،نسبت به بقیهی دانشآموزان ،بیشتر اهل نزاع هستند؛
نمرات ضعیفی دارند و جوّ مدرسه را مکدّر و منفی حس میکنند .درگیری در قلدری ،احتمال
مصرف الکل (پلگ اورن 7و همکاران )0970 ،را نیز افزایش میدهد .قلدری ،قربانی را متحمّل
ضررهای فراوان از جمله آسیب دیدن امنیّت و سالمت روانی ،تضعیف سازگاری اجتماعی و تنفّر
از محیط مدرسه ،ناخوشاحوالی جسمی و عالئم بیماریهای روانتنی ،0استرسهای شدید،
اضطراب ،افسردگی و در بدترین حالت ،خودکشی میسازد (لوسی .)0977 ،3تحقیقات تجربی
حاکی از آن است که قلدری ،احتمال خودکشی را در دانشآموزان (کوپر 1و همکاران0970 ،؛
هانگ 6و همکاران )0971 ،افزایش خواهد داد؛ تا بدان جا که مار 6و فیلد )0997( 1واژهی تلفیقی
قلدری -خودکشی 9را برای نشان دادن اهمّیّت آثار زیانبار قلدری بهکار بردند .وقتی فشارهای
وارد بر فرد قربانی به اندازهای باشد که او زندگی خود را از هر لحاظ تحت تأثیر قلدری ببیند،
دست به خودکشی میزند.
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و همکاران ( )7303هم با بررسی  309نفر از دختران مقطع راهنمایی شهرستان گناباد،
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آمار فزایندهی قلدری و همچنین تبعات منفی و فراوان آن در سراسر جهان توجّه محافل
آکادمیک را برای مطالعه و کنترل این آسیب برانگیخته است .با نظر به این که بیشتر تحقیقات
انجامشده ،حاصل اندیشهورزیهای محقّقان روانشناسی با رویکرد روانشناختی به موضوع و
غلبهی بهکارگیری روش آزمایشی هستند ،هدف اصلی پژوهشگران در تحقیق حاضر ،تبیین
انحرافات یعنی نظریّهی عمومی جرم ،7نظریّهی همنشینی افتراقی 0و نظریّهی فشار عمومی ،3عوامل
اجتماعی مؤثّر در ایجاد این سوءرفتار را مورد بررسی قرار داده و با استفاده از نگاه تئوریک و
مفروضات نظری درصدد تبیین آن برآمده است.
پیشینهی مطالعهی قلدری
پیشینهی فارسی
در نگارش این مقاله ،به دلیل قلّت پژوهش در زمینهی قلدری ،همهی تحقیقات صورتگرفته
و منتشرشده در کشور مورد بررسی قرار گرفتهاند .بیشتر پژوهشهای داخلی به بررسی اثربخشی
تقویت مهارتهای مختلف ،آموزهها و برنامههای ضدّ قلدری در کنترل این مسأله پرداختهاند
(راضی مرادی و همکاران7390 ،؛ پورسیّد و همکاران7390 ،؛ نجفزاده7390 ،؛ مقتدایی و
همکاران7309 ،؛ کیمیایی و همکاران7309 ،؛ استکی آزاد و همکاران7300 ،؛ قمری گیو و
همکاران7300 ،؛ استکی آزاد و امیری .)7300 ،بسیاری از پژوهشها نیز نقش عوامل عمدتاً
روانشناختی و بعضاً اجتماعی در قلدری مانند رابطهی دانشآموزان و معلّمان (بیرامی و همکاران،
 ،)7307ادراک از محیط خانواده (بیرامی و عالئی ،)7300 ،مهارت اجتماعی و مشکالت
روانشناختی (شیری و همکاران ،)7300 ،تنظیم و ابراز هیجان (بشرپور و همکاران )7300 ،و
پذیرش اجتماعی و خودکارآمدی تحصیلی (تقیزاده و همکاران )7303 ،را بررسی کردهاند.
همچنین برخی پژوهشها ،روانسنجی مقیاسهای سنجش قلدری (چالمه7300 ،؛ رضاپور و
همکاران )7300 ،و برخی دیگر نیز شیوعشناسی قلدری (ایوبی و همکاران7300 ،؛ برزگر بفرویی
و خضری )7300 ،را مورد تفحّص و مطالعه قرار دادهاند.
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بررسی پژوهشهای پیشین نشان میدهد که وضعیّت قلدری در مدارس ایران ،به درستی
مسألهشناسی نشده است و تحقیقات انجامشده از تنوّع و نوآوری علمی برخوردار نیستند .افزون بر
این ،ارتباط و انسجام منطقی میان تحقیقات داخلی دیده نمیشود و هرکدام به صورت جَسته و
گریخته 7به این آسیب مهم پرداختهاند .همچنین بهنظر میرسد هیچگونه مطالعهی فرهنگی و
در ارتباط است؛ زیرا مدارس چندفرهنگی در کشورهای مهاجرپذیر ،زمینه را برای تعصّب نژادی و
در پی آن ،قلدری فراهم میکند .ضمن آن که در خارج از کشور ،مدارس مختلط نیز وجود دارد.
امّا در ایران هیچکدام از دو مورد یادشده یافت نمیشود و این نشانگر اهمّیّت مطالعهی این آسیب
با توجّه به شرایط کشور ماست .همچنین بیشتر پیمایشهای انجامشده عالوه بر این که در
حوزهی روانشناسی جای میگیرند ،دانشآموزان مقطع راهنمایی را مورد بررسی قرار دادهاند .با
اذعان به جمعبندی پژوهشهای فارسی دربارهی قلدری و توجّه به نقاط ضعف و قوّت آنها،
هدف این تحقیق آن است که با رویکردی جامعهشناختی ،قلدری را در مقطع متوسّطه در مدارس
شهر ساری مطالعه و بررسی کند.
پیشینهی خارجی
تا به امروز در خارج از کشور دربارهی قلدری ،مقاالت بسیاری نگاشته شده است .با مرور
بیش از دویست مقالهی پژوهشی ،تحقیقات مربوط به قلدری ،به شرح زیر قابل دستهبندی هستند:

1- Fragmented
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جامعهشناختی پرداختهاند ،برای نگارش مقالهی حاضر انتخاب شدهاند .بیشتر این مقاالت
(آن نِوِر 7و کُرنِل0993 ،0؛ پارک0979 ،3؛ مون 1و همکاران0977 ،؛ چوئی 6و چان0973 ،6؛ مون و
آالرید )0971 ،1رابطهی خودکنترلی و قلدری را سنجیدهاند .این مطالعات نشاندهندهی رابطهی
مثبت میان ضعف خودکنترلی و قلدری بودهاند؛ به این معنا که برای دانشآموزانی که خودکنترلی
پایینتری داشتهاند ،احتمال انجام قلدری در ابعاد سهگانهی آن بیشتر وجود داشته است .افزون بر
این ،مون و همکاران ( ،)0977پَتچین 9و هیندوجا )0977( 0و مون و جون جانگ)0971( 79
رابطهی فشار و قلدری را بررسی کردهاند .در این تحقیقات ،میان ابعاد طرّاحیشده در سنجش
فشار عمومی و قلدری رابطهی مستقیم و معناداری کشف شده است؛ به این معنا که دانشآموزان
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تحت فشار ،نسبت به دیگر دانشآموزان بیشتر در قلدری شرکت میکردهاند .همچنین مون و
همکاران ( ) 0977و مون و جون جانگ ( )0971رابطهی همنشینی افتراقی و قلدری را با این
فرضیّه که همنشینی با هماالن بزهکار و پیوند با آنها احتمال بروز قلدری را افزایش خواهد داد،
مطالعه نمودهاند .در تحقیق اوّل ( )0977که متغیّر همنشینی افتراقی بهعنوان یک متغیّر مستقل
( ،)0971این متغیّر بهعنوان یکی از متغیّرهای مشروطساز در بررسی رابطهی فشار و قلدری لحاظ
شده و ارتباط مثبت و معناداری با قلدری در حالت کلّی (و نه به تفکیک ابعاد آن) داشته است .این
امر نشان میدهد هنگامی که این متغیّر (همنشینی افتراقی) در تلفیق با نظریّههای دیگر و در کنار
متغیّرهای مهمّی چون فشار و خودکنترلی سنجیده میشود ،قدرت تبیین بهتری از کجروی و
سوءرفتار نوجوانان نظیر قلدری در مدارس ارائه میکند .در تحقیقات خارجی با وجود فراوانی و
تنوّع مقاالت و رسالهها ،رویکرد نظری جامعهشناسانه بسیار اندک مورد استفاده قرار گرفته و تعداد
انگشتشماری از مقاالت به صورت نظاممند و با بهرهگیری از نگاه تئوریک به مطالعهی آن
پرداختهاند .بنابراین ضرورت بررسی جامعهشناختی قلدری ،مستدل است و بهکارگیری دقیق
نظریّه ،هدفی است که این پژوهش در پی آن است .عالوه بر سنجش تجربی نظریّههای
جامعهشناسانه ،قدرت تبیینی آنها دربارهی قلدری نیز در این تحقیق مورد توجّه قرار خواهد
گرفت.
چارچوب نظری
چارچوب نظری این تحقیق مبتنی بر جوانبی از نظریّههای عمومی جرم ،همنشینی افتراقی و
فشار عمومی اگنو است که در ذیل به اختصار به آنها پرداخته میشود.
نظریّهی عمومی جرم (نظریّهی خودکنترلی)
نظریّههای عمومی جرم ،نظریّههایی هستند که دامنهی وسیعی از این مسائل را مطرح میکنند و
محدود به مکان یا زمان خاصّی نیستند .یافتهها نشان میدهد که نظریّهی عمومی جرم گاتفردسون

7
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 .)661از نظر گاتفردسون و هیرشی ،ارتکاب جرم یا اجتناب از آن ،محصول ملغمهای از نتایج
لذّتبخش و زجرآور است (هیرشی و گاتفردسون .)6-6 :7009 ،این دو اندیشمند نقاط مشترک
جرم را مبنای تحلیل برای یافتن نقاط مشترک مجرمان میپنداشتند (بارلو و کازالریچ .)0979 ،در
این نظریّه عوامل اجتماعی نه بهعنوان علل جرم ،بلکه بهعنوان پیامدهای اجتماعی خودکنترلی
میان آنها ،به موقعیّتهای جرمزا  -که از آن بهعنوان فرصت یاد کرده  -و نقش مهمّ جامعهپذیریِ
دقیق بهعنوان منبع خودکنترلی ،توجّه ویژهای نشان داده است (بیکر.)039 :0979 ،7
همانگونه که جرایم به لحاظ فرصت ارتکاب متفاوتند ،افراد نیز از این جهت که چقدر در
برابر موقعیّتهای وسوسهانگیز برای ارتکاب جرم آسیبپذیر هستند ،تفاوت دارند .آنها
آسیبپذیری افراد را تحت عنوان مفهوم خودکنترلی بیان کردند (بارلو و کازالریچ.)739 :0979 ،
در این نظریّه ،خودکنترلی پایین علّت ارتکاب جرم نیست بلکه با فرصت0های جرمزا در تعامل
است؛ به این معنا که در صورت مهیّا شدن فرصتی برای ارتکاب جرم ،افراد با خودکنترلی پایین
احتماالً تسلیم این فرصتها میشوند (نوفزیگر ،)703 :0999 ،3امّا افراد با خودکنترلی قوی
میتوانند در برابر خشنودی کاذب ناشی از ارتکاب جرم مقاومت کنند (علیوردینیا.)07 :7390 ،
نظریّهی همنشینی افتراقی
بالغ بر نیمقرن است که از ارائهی نظریّهی همنشینی افتراقی از سوی ادوین ساترلند)7011( 1
میگذرد .به نظر ساترلند ،یک جامعهی نابسامان مخلوطی از گروههای گوناگون است که در ارزش
و منافع با هم تضاد دارند و این امر یک نظام اجتماعی افتراقی 6را ایجاد میکند .بر این اساس،
نظام اجتماعی افتراقی محصول یک جامعهی نابسامان و مولّد معاشرت و همنشینی افتراقی است.
همنشینی افتراقی بر این امر داللت دارد که افراد یک گروه ،خود را از دیگران و از ارزشهای
غالب جدا نگه داشتهاند .در واقع ،فرد در معرض معاشرتهای گوناگون با افراد است که طی آن با
مواضع مختلف نسبت به قانون یعنی حمایت از رفتارهای قانونمند یا نفی قانون و نپذیرفتن آن
مواجه میشود .به این مقوله ،همنشینی افتراقی یا معاشرت ترجیحی گفته میشود .پس از ساترلند
نیز بسیاری از جامعهشناسان اذعان داشتند که انجام رفتارهای کجروانه تابع یادگیری این رفتارها در
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گروههای شخصی و صمیمی است (آلبرت و همکاران .)7061 ،7طی فرایند همنشینی افتراقی دو
موضوع بنیادی یعنی تعاریف حامی رفتار مجرمانه و فنون ارتکاب جرم (ویلیامز و مکشین،
 )7307آموخته میشود .این تعاریف مشتمل بر چهار مورد انگیزهها ،0سائقهها و محرّکها،3
توجیهها و دلیلتراشیها 1برای معقول نشان دادن تخطّی ،و نگرشها 6هستند (متسودا:7090 ،6
نظریّهی فشار عمومی
نظریّهی فشار عمومی از سوی رابرت اگنو )7096( 1ارائه شد .بر اساس این نظریّه ،در صورت
وجود نابرابری اجتماعی ،افرادی که به ابزارهای مشروع دسترسی ندارند ،به راههای ناپسند و
نامشروع (کجروی) برای رسیدن به آن هدفها دست مییازند .طبق این نظریّه ،شکاف عمیق میان
طبقهی مرفّه و طبقهی فقیر ،فضایی پر از حسادت و بیاعتمادی ایجاد میکند که میتواند منجر به
خشونت و خشم شود (سیگل .)709 :0979 ،9در واقع «جرم یک واکنش محتمل است ،زمانی که
واقعیّت زندگی از رؤیا بسیار فاصله میگیرد» (وینفری .)077 :7399 ،نظریّهی فشار عمومی در
مقابل نظریّههای کالسیک فشار ،دستهبندی تازهای از فشار ارائه میکند:
 -7از دست دادن انگیزههای مثبت مانند از دست دادن نامزد یا مرگ یک دوست.
 -0وجود محرّکهای منفی و ناخوشایند چون حملهی فیزیکی به فرد یا توهین کالمی به وی.
 -3وجود موانع در برابر اهداف 0و شکست در رسیدن به هدفی که فرد آن را حقّ خود بداند
(اگنو.)370 :0997 ،
بر پایهی نظریّهی فشار عمومی ،سازوکاری که فشار را منجر به ارتکاب جرم میکند ،طیف
گستردهای از حاالت منفی است :افسردگی ،ناامیدی ،ترس و خشم .از میان این حاالت ،خشم از
همه مهمتر است؛ زیرا آسیبدیدگی احساس فرد را باال میبرد و در او میل به تالفی 79و انتقام
ایجاد میکند (اِلوانگر .)61 :0996 ،77احساس خشم به این دلیل که بازدارندگی را در افراد کاهش
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و انرژی آنها را برای انتقامجویی افزایش میدهد ،منجر به ارتکاب جرم و انحراف میشود .افراد
ممکن است جرم را بهعنوان یک راه خالصشدن از فشار یا کاهش آن (مثالً سرقت برای رسیدن
به اهداف مالی) ،برای انتقامجویی از دیگران (مانند حمله به همساالنی که او را مورد آزار قرار
دادند) یا تسکین احساس منفی (مثل مصرف موادّ مخدر) بهکار برند (بارلو 7و دکر .)00 :0979 ،0از
چنین ابعاد مربوط به فشار شامل مقدار ،3تأخّر( 1فشاری که اخیراً اتّفاق افتاده باشد) ،مدّت 6و
وجود مجموعه فشارها 6باید لحاظ شوند ( اگنو.)11 :7000 ،
فرضیّههای تحقیق
 قلدری و ابعاد آن (کالمی ،جسمانی و اجتماعی) تابعی مثبت از میزان خودکنترلی پایین است. قلدری و ابعاد آن (کالمی ،جسمانی و اجتماعی) تابعی مثبت از میزان همنشینی افتراقی است. قلدری و ابعاد آن (کالمی ،جسمانی و اجتماعی) تابعی مثبت از میزان فشار عمومی است.روش تحقیق
روش تحقیق این پژوهش ،پیمایشی و از نوع مقطعی 1است .جمعیّت تحقیق بر اساس آخرین
آمار آموزش و پرورش شهر ساری 70916 ،نفر دانشآموز پایهی اوّل ،دوم و سوم در منطقهی
شهری ساری هستند .روش نمونهگیری در تحقیق حاضر ،روش نمونهگیری تصادفی طبقهای
متناسب با حجم است .حجم نمونه نیز با استفاده از فرمول کوکران  313نفر تعیین شده است و در
مجموع  109نفر نمونهی ارتقایافتهی این تحقیق را تشکیل می دهند.
همچنین در این پژوهش برای بررسی اعتبار ابزار سنجش ،از اعتبار محتوا برای همهی
متغیّرهای تحقیق و از اعتبار سازهی نظری برای متغیّر وابسته استفاده شده است .در اعتباریابی
سازهی نظری ،مطابقت سنجه با انتظارات نظری مدّنظر قرار میگیرد (دواس .)61 :7307 ،در اعتبار
سازه مفهوم و مقیاس تحقیق باید با روابط مدّنظر در تئوریها یا تحقیقات انجامگرفتهی پیشین
1

Barlow
Decker
3
Magnitude
4
Recency
5
Duration
6
Clustering of strainful events
7
Cross-sectional
2

Downloaded from journals.sabz.ac.ir at 7:21 +0430 on Wednesday June 23rd 2021
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هماهنگی داشته باشد (علیوردینیا و همکاران .)7309 ،نتایج تحقیقِ پیشرو حاکی از آن است که
بین میانگین قلدری پسران و میانگین قلدری دختران تفاوت وجود دارد؛ به این معنا که میانگین
قلدری در پسران نسبت به میانگین قلدری در دختران به طرز معناداری بیشتر است .تحقیقات
پیشین (بالدری 7و فرینگتون0999 ،0؛ الوفر 3و هارل0993 ،1؛ نِیشن 6و همکاران0991 ،؛ توتورا 6و
همکاران0979 ،؛ چراغی و پیشکین0977 ،70؛ تاپچو

73

و اردور-باکر )0970 ،71نیز به چنین

نتیجهای دست یافتهاند .بنابراین مقیاس متغیّر وابستهی این پژوهش (قلدری) از اعتبار سازهی
نظری برخوردار است .برای تعیین پایایی 76این تحقیق نیز از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده
است .ضرایب آلفای متغیّرها در این جدول حاکی از آن است که پایایی ابزار سنجش (پرسشنامه)
در حدّ مطلوبی است.
جدول شمارهی یك -ضریب آلفای کرونباخ متغیّرهای تحقیق
متغیّرهای تحقیق

تعداد گویه

آلفای کرونباخ

همنشینی افتراقی

9

9/99

مطلوبنمایی اجتماعی

79

9/66

فشار عمومی

36

9/00

خودکنترلی پایین

01

9/99

قلدری

70

9/01
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تصریح مفاهیم و سنجش متغیّرها
قلدری
از نظر الویس ( )7003قلدری یعنی آزار و اذیت مکرّرِ مستقیم (جسمی) و غیرمستقیمِ (کالمی
و روانی) یک فرد از سوی فرد (افراد) قدرتمندتر و پُرزورتر از وی (دکامپ و نوبای.)0976 ،
خودگزارشی و با اشتمال بر  19گویه ،هم قلدری و هم قربانیشدن را میسنجد (توتورا و
همکاران .)610 :0999 ،برخی محقّقان از صورت کوتاهشدهی این پرسشنامه که مشتمل بر 76
گویه ( 9گویهی سنجش قلدری و  9گویهی سنجش قربانیشدن) است ،استفاده کردهاند .همچنین
محقّقانی که صرفاً قصد بررسی قلدری را داشتهاند ،فقط گویههای آن -و نه قربانیشدن -را لحاظ
کردهاند .در این تحقیق برای سنجش قلدری ،با نظر به پرسشنامهی الویس و با عطف توجّه به
مقتضیّات جامعهی ایران و ویژگیهای مدارس ایرانی[ ،]7قلدری در سه بعد زبانی ،جسمانی و
اجتماعی و در  70گویه بررسی شده است.
جدول شمارهی دو -فرایند عملیاتیسازی متغیّر قلدری
 من از ابتدای سال تحصیلی تاکنون:متغیّر

بعد
قلدری
زبانی

قلدری

قلدری
جسمانی

قلدری
اجتماعی

گویه
به قصد اذیّت کردن ،به دانشآموزان دیگر فحش دادهام.
عمداً دانشآموزان دیگر را مسخره کردهام.
به قصد آزار دادن ،به دانشآموزان دیگر طعنه و کنایه زدهام.
دانشآموزان دیگر را تهدید کردهام.
دانشآموزان دیگر را کتک یا به آنها لگد زدهام.
به دانشآموزان دیگر عمداً تنه زدهام یا آنها را هل دادهام.
پول دانشآموزان دیگر را به زور گرفتهام یا وسایل آنها را خراب کردهام.
دانشآموزان دیگر را نیشگون گرفته یا به آنها آب دهان انداختهام.
عمداً دانشآموزان دیگر را طرد کردهام؛ آنها را از گروه دوستان بیرون انداختهام یا در
کل ،آنها را آدم حساب نکردهام.
درباره ی دانشآموزان دیگر شایعات دروغین پخش و کاری کردهام تا بقیه از آنها بدشان بیاید.

کاری کردهام تا دانشآموزان دیگر در جمع ضایع شوند.
دانشآموزان دیگر را در جمع به خاطر قیافه یا وضع مالی خانوادهی آنها تحقیر و اذیّت کردهام.

)Olweus Bully/Victim Questionnaire (OBVQ

1
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فشار عمومی
در جامعه آرمانهای اجتماعی و ارزشهای مؤیّد آنها یکسان هستند .هنگامی که میان وسیله و
هدف انفکاک باشد ،فشار و به تبع آن جرم ایجاد میشود .در این تحقیق برای سنجش فشار36 ،
گویه مشتمل بر چهار بعد اصلی فشار یعنی حذف انگیزههای مثبت( 7در شش گویه مانند فوت
کشمکش خانوادگی ،تنبیه روانی از سوی معلّم ،فشارهای درسی و تنبیه از سوی والدین) ،شکست
در رسیدن به اهداف مثبت و ارزشمند( 3طی  6گویه و در دو قسمت گسست میان انتظارات و
دستاوردهای واقعی فرد و گسست میان پیامدهای منصفانه از نظر فرد و پیامدهای واقعی) و حاالت
عاطفی منفی( 1طی  70گویه و در سه قسمت خشونت ،6اضطراب 6و یأس ) 1مورد استفاده قرار
گرفته است .طرّاحی این مقیاس نیز مبتنی بر تحقیقات پیشین است (اگنو0997 ،؛ لیونز0990 ،9؛
بائو 0و همکاران0991 ،؛ ورهام 79و همکاران0996 ،؛ اگنو0999 ،؛ مون و همکاران0990 ،؛ سیگل،
0979؛ پتچین و هیندوجا0979 ،؛ مون و همکاران0977 ،؛ اسپوهِن0970 ،77؛ مون و جون جانگ،
.)0971
خودکنترلی
خودکنترلی به معنای توانایی افراد در محدود کردن خود است (ویلیامز و مکشِین.)7307 ،
گرَزمیک 70و همکارانش ( )7003مقیاسی برای سنجش خودکنترلی تدوین کرده و هر شش بعد
71

تکانشگری ،73خودمحوری

و هیچ اهمّیّتی برای دیگران قائل نشدن ،ترجیح اعمال ساده بر

کارهای سخت ،76ترجیح فعّالیّتهای جسمانی بر فعّالیّتهای فکری ،76عدم توانایی در کنترل

1

Removal of positively valued stimuli
Presentation of negative stimuli
3
Failure to achieve positively valued goals
4
Negative emotions
5
Resentment
6
Anxiety
7
Frustration
8
Lyons
9
Bao
10
Wareham
11
Spohn
12
Grasmick
13
Impulsivity
14
Insensitivity
15
Preference for easy and simple tasks
16
Preference for physical rather than mental tasks
2
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احساسات 7و در نهایت خطرپذیری 0را ارائه دادهاند (هیگینز .)760 :0991 ،3در پژوهشِ پیش رو
رو این ابعاد در قالب  01گویه و مبتنی بر پژوهشهای پیشین (علیوردینیا و یونسی)7303 ،
سنجیده شده است.
همنشینی افتراقی
متفاوتی نسبت به بقیهی افراد دربارهی قانون داشته باشد« .ساترلند ،روند شکلگیری و دستیابی
به این تعاریف را همنشینی افتراقی مینامد» (کرسی .)09 :7061 ،1در این تحقیق 6 ،گویهی حاکی
از بزهکاری دوستان نزدیک و صمیمی و  3گویهی داللتکننده بر قلدری دوستان صمیمی فرد،
مورد استفاده قرار گرفته و طرّاحی آن نیز مبتنی بر مقیاس قلدری اُلویس و تحقیقات پیشین بوده
است (بائو و همکاران.)0991 ،
یافتههای تحقیق
یافتهها نشان میدهد  1/6درصد از پاسخگویان اصالً قلدری ندارند .همچنین قلدری
 66/1درصد از افراد در حدّ کم 00/0 ،درصد در حدّ متوسّط و  1/0درصد در حدّ زیاد است .در
مقایسه میان دانشآموزان دختر و پسر در متغیّر قلدری و ابعاد آن ،دادههای جدول حاکی از آن
است که قلدری دانشآموزان پسر بیشتر از دانشآموزان دختر است .طبق یافتههای این جدول،
 1/0درصد از دانشآموزان پسر و  79/0درصد از دانشآموزان دختر اصالً مرتکب قلدری نشدهاند.
قلدری دانشآموزان پسر در حدّ زیاد با  6/9درصد ،بیشتر از قلدری دانشآموزان دختر در این
حد با  0/0درصد است.
 69/6درصد از پاسخگویان اصالً قلدری کالمی ندارند .همچنین قلدری کالمی  30/1درصد از
افراد در حدّ کم 6/7 ،درصد در حدّ متوسّط و  3/1درصد در حدّ زیاد است .در قلدری جسمی
نتایج جدول نشان میدهد که  13/1درصد از پاسخگویان اصالً قلدری جسمی ندارند .همچنین
قلدری جسمی  09/6درصد از افراد در حدّ کم 0/0 ،درصد در حدّ متوسّط و  0/0درصد در حدّ
زیاد است .در بعد قلدری اجتماعی نیز نتایج حاکی از آن است که  01/3درصد از پاسخگویان اصالً
1

Lack of temper control
risk taking
3
Higgins
4
Cressey
2
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قلدری اجتماعی ندارند .همچنین قلدری اجتماعی  30/1درصد از افراد در حدّ کم 06/0 ،درصد
در حدّ متوسّط و  71/7درصد در حدّ زیاد است.
جدول شمارهی سه -توزیع فراوانی و درصدی متغیّر قلدری و ابعاد آن

بعد
قلدری
کالمی

بعد
قلدری
جسمی

بعد
قلدری
اجتماعی

متغیّر قلدری

اصالً
کم
متوسّط
زیاد
جمع
اصالً
کم
متوسّط
زیاد
جمع
اصالً
کم
متوسّط
زیاد
جمع
اصالً
کم
متوسّط
زیاد
جمع

درصد
13/1
13/1
9/3
1/0
799
69/6
39/1
1/1
1/1
799
06/3
33/1
06/9
73/0
799
1/0
61/7
37/0
6/9
799

تعداد
767
16
1
6
096
719
07
3
3
096
69
66
67
37
096
07
767
01
6
096

جدول شمارهی چهار -آزمون تفاوت میانگین متغیّر قلدری و ابعاد آن برحسب جنسیّت پاسخگویان
جنسیّت

تعداد

دختر
پسر

096
096

میانگین قلدری
کالمی
9/31
9/16
t =6/33
Sig =9/999

میانگین بعد
قلدری جسمی
9/71
9/63
t =1/03
Sig =9/999

میانگین بعد
قلدری اجتماعی
0/96
0/96
t =9/96
Sig =9/011

میانگین
متغیّر قلدری
7/70
7/39
t =1/79
Sig =9/999
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متغیّر قلدری
و ابعاد آن

میزان

پسر
تعداد
90
90
71
79
096
701
63
0
0
096
61
60
66
01
096
79
771
61
71
096

دختر
درصد
13/1
00
0
0/1
799
96/9
79/0
7/6
7/6
799
09/3
37/1
01/0
76/7
799
79/0
13/1
73/0
0/0
799

جمع کل
درصد
تعداد
69/6
019
30/1
731
6/7
07
3/1
76
799
179
13/1
390
09/6
91
0/0
70
0/0
70
799
179
01/3
770
30/1
731
06/0
796
71/7
69
799
179
1/6
37
66/1
069
00/0
07
1/0
09
799
179

تحلیل اجتماعی قلدری در میان دانشآموزان11.................................................................. ...

نتایج جدول شمارهی چهار نشان میدهد که میانگین متغیّر قلدری پسران ( )7/66بیشتر از
میانگین متغیّر قلدری دختران ( )7/00است و این تفاوت در سطح  9/999معنادار است .همچنین
تفاوت معناداری بین میانگین قلدری جسمی پسران ( )9/63و میانگین قلدری جسمی دختران
( )9/71وجود دارد و این تفاوت در سطح  9/999معنادار است .بنا بر نتایج این جدول ،بین
میشود .همچنین نتایج این جدول نشان میدهد که در بعد قلدری اجتماعی بین دختران و پسران
(با سطح معناداری  )9/011تفاوت معناداری دیده نمیشود .بهطور کلّی میتوان نتیجهگیری کرد که
میانگین نمرهی پسران در قلدری و ابعاد آن (قلدری کالمی و جسمی) بیشتر از این میانگین در
دختران است.
جدول شمارهی  -6تحلیل رگرسیونی متغیّرهای مستقل بر قلدری برحسب دختر و پسر
ضریب بتا
متغیّر وابسته

بعد قلدری کالمی

بعد قلدری

بعد قلدری

متغیّر

جسمی

اجتماعی

قلدری

دختر

پسر

کل

دختر

پسر

کل

دختر

**9/00

**9/30

**9/39

*9/79

**9/31

**9/31

9/99

*

*9/91

**9/36
**9/31
**9/09

**9/09

9/93

*9/73

9/90

9/93

9/91

**9/03

*

فشار عمومی

**9/76

**9/71
9/90
**9/00

خودکنترلی پایین

**9/01

9/77

*9/76

9/90

9/97

9/97

**9/93

**

9/99

**9/99

**9/60
**9/16
**9/66

R

9/37

9/19

9/17

9/79

9/31

9/31

9/17

9/11

9/10

9/69
9/66
9/61

R2

9/79

9/76

9/71

9/93

9/71

9/71

9/69

9/66

9/69

9/31
9/30
9/33

F value

1/1

73/7

01/0

0/1

79/1

00/7

69/0

767
91/6

sig

9/99

9/999

9/999

9/96

9/999

9/999

9/999

پسر

کل

کل
پسر
دختر

پیوند افتراقی

9/79
9/77

60/6
37/1
33/7
/6

متغیّرهای مستقل

9/999

9/999

9/999
9/999
9/999

*ضریب همبستگی در سطح  1/11معنیدار است**/.ضریب همبستگی در سطح  1/11معنیدار است.
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میانگین قلدری کالمی پسران ( )9/16و دختران ( ،)9/31تفاوت معناداری در سطح  9/999مشاهده
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جدول شمارهی پنج ،تحلیل رگرسیونی تأثیر متغیّرهای مستقل بر متغیّر قلدری و ابعاد آن به
تفکیک پاسخگویان دختر و پسر و کلّ آنها را نشان میدهد .در بعد قلدری کالمی ،نتایج مندرج
در این جدول و ضریب تبیین آن ،بیانگر آن است که متغیّرهای مستقل  71درصد از تغییرات بعد
قلدری کالمی (به ترتیب  79و  76درصد تغییرات بعد قلدری کالمی دختران و پسران) را تبیین
(بتا= ،)9/39خودکنترلی پایین (بتا= )9/76و فشار عمومی (بتا= )9/73هستند .همچنین بعد قلدری
کالمی دختران بیشتر از سوی متغیّرهای فشار عمومی (بتا= ،)9/09خودکنترلی پایین (بتا= )9/01و
پیوند افتراقی (بتا= )9/00پیشبینی میشود؛ این در حالی است که متغیّر پیوند افتراقی (بتا=)9/30
بیشترین تبیین را از بعد قلدری کالمی پسران ارائه میکند.
عالوه بر این ،نتایج مندرج در جدول شمارهی پنج و ضریب تبیین آن نشان میدهد که
متغیّرهای مستقل  71درصد از تغییرات بعد قلدری جسمی (به ترتیب  3و  71درصد تغییرات بعد
قلدری جسمی دختران و پسران) را تبیین میکنند .قویترین پیشبینیکنندهی بعد قلدری جسمی،
متغیّر پیوند افتراقی (بتا= )9/31است .همچنین متغیّر پیوند افتراقی (بتا= )9/31بیشترین تبیین را از
بعد قلدری جسمی پسران ارائه میکند .در بعد قلدری اجتماعی نیز نتایج مندرج در این جدول و
ضریب تبیین آن ،نشاندهندهی آن است که متغیّرهای مستقل  69درصد از تغییرات بعد قلدری
اجتماعی (به ترتیب  69و  66درصد تغییرات بعد قلدری اجتماعی دختران و پسران) را تبیین
میکنند .قویترین پیشبینیکنندههای بعد قلدری اجتماعی به ترتیب متغیّرهای خودکنترلی پایین
(بتا= ،)9/99فشار عمومی (بتا= )9/76و پیوند افتراقی (بتا= )9/91هستند .همچنین بعد قلدری
اجتماعی دختران بیشتر از سوی متغیّرهای خودکنترلی پایین (بتا= )9/93و فشار عمومی
(بتا= )9/03پیشبینی میشود؛ این در حالی است که متغیّرهای خودکنترلی پایین (بتا= ،)9/99فشار
عمومی (بتا= )9/77و پیوند افتراقی (بتا= )9/79بیشترین تبیین را از بعد قلدری اجتماعی پسران
ارائه میدهند.
بهعالوه ،نتایج مندرج در جدول شمارهی پنج و ضریب تبیین آن نشان میدهد که در متغیّر
قلدری متغیّرهای مستقل  31درصد از تغییرات بعد متغیّر قلدری (به ترتیب  33و  30درصد
تغییرات متغیّر قلدری دختران و پسران) را تبیین میکنند .قویترین پیشبینیکنندههای متغیّر
قلدری به ترتیب متغیّرهای خودکنترلی پایین (بتا= ،)9/60پیوند افتراقی (بتا= )9/36و فشار عمومی
(بتا= )9/71هستند .همچنین متغیّر قلدری دختران بیشتر از سوی متغیّرهای خودکنترلی پایین
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میکنند .قویترین پیشبینیکنندههای بعد قلدری کالمی به ترتیب متغیّرهای پیوند افتراقی
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(بتا= ،)9/66فشار عمومی (بتا= )9/00و پیوند افتراقی (بتا= )9/09پیشبینی میشوند؛ این در حالی
است که متغیّرهای خودکنترلی پایین (بتا= )9/16و پیوند افتراقی (بتا= )9/31بیشترین تبیین را از
متغیّر قلدری پسران ارائه میکنند.

در پژوهش حاضر تبیینپذیری قلدری بر اساس سه نظریّهی برجستهی جامعهشناسی انحرافات
پیگیری شده است .یافتههای تحقیق روابط معناداری را میان خودکنترلی ،همنشینی افتراقی و فشار
با قلدری نشان دادهاند و بدین ترتیب سه فرضیّهی مطرحشده در این پژوهش مورد تأیید قرار
گرفتهاند .قدرت تبیینی هر سه نظریّهی فوق در تبیین سوءرفتار نوجوانان قوی است ( اگنو0990 ،
و ویلیامز و مکشین .)7307 ،به نظر اگنو ( )0990اثرگذاری فشار بر کجروی و بزهکاری مشروط
به عواملی چون خودکنترلی ،خودکارآمدی ،اعتماد به نفس ،کنترل اجتماعی ،همنشینی افتراقی و
ارتباط با هماالن بزهکار است .خودکنترلی پایین متضمّن ویژگیهای خاصّی است که حاکی از
روحیّات منفی و تقیّد و پایبندی اندک فرد است .این خودکنترلی به کجروی منجر میشود؛ زیرا
افراد قدرت خود را در کنترل و مهار خواستههای ناگهانی و تمایالت آنی خویش از دست
میدهند .همچنین خصایص ریشهدار در خودکنترلی ضعیف موجب میشود فشار در افراد،
احساسات مخرّبِ عمیقتری برانگیزاند .افزون بر این ،خودکنترلی کم و تشدید فشارهای واردشده
بر فرد ،وی را طالب پیوند افتراقی و عضویّت در گروههای خاصّی که مؤیّد ارزشهای نافی قانون
هستند ،میکند .مجموعهی این عوامل در کنار یکدیگر ،فرد را آمادهی کجروی از جمله قلدری در
محیط مدرسه میسازد؛ زیرا مدرسه نخستین مکانی است که فرد نقش جدیدی به نام دانشآموز را
میپذیرد و ساعات فراوانی را در آن میگذراند .او در مدرسه به برخورد و رابطهی دیالکتیک با
فضای مدرسه و ارکان اجتماعی آن میپردازد و دور از انتظار نیست که فرد مستعد برای کجروی،
نسبت به همکالسیها و هممدرسهایهای خود قلدری کند.
نخستین فرضیّهی تحقیق حاضر که بر رابطهی مثبت و معنادار میان خودکنترلی پایین و قلدری
داللت داشته ،تأیید شده است .خودکنترلی به معنای توانایی فرد در مهار کردن خواستهها و
تمایالت و محدود کردن خود است .بهنظر میرسد افراد با خودکنترلی ضعیف ،قلدر نیز هستند؛
زیرا خودکنترلی ضعیف ،نشان تکانشگری ،آنی بودن و بهرهجویی از دیگران برای دستیابی به
لذّتها ،مقاصد و امیال خود است .همچنین احساس همدلی و همحسّی در این افراد ضعیف است
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و آنها نسبت به قربانیان خود بیاعتنا هستند و ترسی از تنبیه شدن ندارند .این افراد خودمحور
هستند و حاضرند برای رسیدن به اهداف خویش دیگران را فدا کنند .آنها سادهترین راه مانند
زورگویی را برای انجام مقاصد خود بر میگزینند و به عواقب کار نمیاندیشند .نتایج بهدست آمده
از تحلیل نشان میدهد که متغیّر خودکنترلی پایین مهمترین و قویترین متغیّر در پیشبینی قلدری
ضعیفتر بودن خودکنترلی ،میزان قلدری افراد افزایش مییابد .تأیید فرضیّهی اوّل این تحقیق با
نتایج تحقیقات انجامشده از سوی آننور و کرنل ( ،)0993پارک ( ،)0979چوئی و چان (،)0973
مون و آالرید ( )0971و مون و جون جانگ ( )0971همسو است .فرضیّهی دوم تحقیق نیز که بر
رابطهی مثبت و معنادار میان همنشینی افتراقی و قلدری داللت داشته ،مورد تأیید قرار گرفته است.
افرادی که عضو گروههای بزهکار و در تعامل با هماالن بزهکار هستند ،طی فرایند یادگیری موضع
قانونستیزانه اتّخاذ میکنند و برای بقا در گروه به رفتارهای ضدّ اجتماعی که تعاریف حامی آنها
و فنون ارتکابشان را آموختهاند ،میپردازند .یافتهها نشان دادهاند بیشترین میزان همنشینی دربارهی
گویهی تقلّب در امتحانات بوده است .یافتههای پژوهش رابطهی معنادار و مستقیم میان همنشینی
افتراقی را تأیید کردهاند؛ به این معنا که با افزایش رابطه و همنشینی با هماالن بزهکار ،قلدری افراد
افزایش مییابد .در پژوهشهای مون و آالرید ( )0971و مون و جون جانگ ( )0971نیز وجود این
رابطه تأیید شده است.
فرضیّهی سوم تحقیق هم که بر رابطهی مثبت و معنادار میان فشار عمومی و قلدری داللت
داشته ،مورد تأیید قرار گرفته است .دانشآموزِ مواجه با فشار ممکن است برای تسکین و تخلیهی
احساسات منفی ،به قلدری در مدرسه روی بیاورد .در این پژوهش فشار طی  36گویه سنجیده
شده است .یافتهها نشاندهندهی آن بوده است که فشار رابطهی مستقیم و معناداری با قلدری دارد.
تأیید فرضیّهی سوم تحقیق با پژوهش مون و جون جانگ ( )0971همسو بوده است .نکتهی شایان
توجّه پس از بررسی و تحلیل دادهها آن است که رابطهی فشار و قلدری در دانشآموزان پسر
معنادار نبوده ،در حالی که این رابطه برای دختران معنادار بوده است .قلدری عالوه بر خصوصیّاتِ
استمرار و محتوای خشونتآمیز ،حاکی از نابرابری قدرت است .این رکن کلیدی نشان میدهد که
در قلدری ،قربانی باید ضعیفتر از قلدر باشد یا الاقل خود را ضعیفتر بپندارد .این امکان وجود
دارد پسرانی که فشار بیشتری متحمّل میشوند ،در موضع ضعف قرار گرفته ،منابع قدرت خود را
از دست دهند و بیشتر از آن که قلدری کنند ،مورد قلدری قرار گیرند .یافتههای تحقیق در بعد
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حذف محرّک مثبت (نظیر فوت یا طالق والدین ،بیماری جدّی یکی از اعضای خانواده ،بیکار
شدن پدر و  )...نشاندهندهی آن بوده است که پسران بیش از دختران این بعد را تجربه میکنند و
همین امر ،منابع قدرت چون عزّت نفس و محبوبیّت را از آنها میگیرد و آنان را در معرض آزار و
تهدید و قربانی شدن قرار میدهد .چون در این پژوهش قربانی شدن مطرح و سنجیده نشده است،
برسد که با مشایعت عوامل دیگر چون خودکنترلی پایین ،به کجروی و ارتکاب آن منجر شود .به
اذعان اگنو ( ،)7006جرایم را نه بهواسطهی کاهش فشار بلکه با شناسایی عواملی که پاسخ به فشار
را متأثّر میسازند ،میتوان کنترل کرد و کاهش داد .با عطف توجّه به تحقیق مون و جون جانگ
( )0971که نقش میانجی احساسات منفی را در پیوند دادن فشار و قلدری سنجیدهاند ،نتایج
نشاندهندهی اهمّیّت فراوان احساسات منفی در این رابطه بوده است .قائل شدن نقش میانجی برای
احساسات منفی به این معناست که چنانچه فشار ،احساسات منفی و مخرّب ایجاد کند ،منجر به
قلدری میشود؛ بنابراین فشار نه به صورت مستقیم بلکه بهواسطهی ایجاد احساسات منفی اثرگذار
است و این احساسات ،فرد را به سوی واکنشهایی نظیر بزهکاری و کجروی سوق میدهد .مون و
جون جانگ در تحقیق خود چنین نتیجه گرفتهاند که وقتی احساسات منفی در تحلیل و مدل لحاظ
گردیدهاند ،تأثیرات معنادار فشار بر قلدری بیمعنا شده یا از شدّت تأثیر آن کاسته شده است .در
نتیجه ،تفوّق احساسات منفی بر فشار در تبیین قلدری میتواند نشاندهندهی این امر باشد که
پسران کمتر در اثر فشار ،احساسات منفی را تجربه میکنند و برعکسِ دختران ،فشار به تنهایی
پتانسیل کافی برای قلدری را در آنها ایجاد نمیکند.
پیشنهاد پژوهشی این تحقیق ،طرّاحی و تدوین پرسشنامهای بومی برای سنجش قلدری است.
این قدم مهم ،مشروط به مطالعات اکتشافی دقیق ،بهرهگیری از مطالعات کمّی و کیفی در کنار هم و
استفاده از روشهای گوناگون سنجش مانند مشاهدهی مستقیم ،رفتارسنجی و دیگرگزارشی
(گزارش اولیای مدرسه و اظهارات هماالن) است .همچنین نگاه تاریخی و تطبیقی به قلدری در
ایران و ریشهشناسی ارزشی و مدّنظر قرار دادن رفتارهای فرهنگی موجد آن ،تصویری دقیقتر و
تعریفی کاراتر از این مقوله بهدست میدهد و نقاط ابهام را رفع و تفاوتها را مستدل میکند.
عالوه بر این ،محقّقان بعدی میتوانند مباحثی چون بررسی وضعیّت قلدری در مدارس روستایی
یا در میان دانشآموزان مقاطع تحصیلی دیگر ،بررسی ارتباط میان قلدری و متغیّرهای اجتماعی
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چون حمایت اجتماعی ،بررسی شکل جدید قلدری (قلدری سایبری یا قلدری در فضای مجازی)
و نیز وضعیّت قربانی شدن در مدارس را در برنامهی علمی خویش قرار دهند.
یادداشت:
های مربوط به قلدری نژادی لحاظ نشده و گویههای مرتبطی مبتنی بر پرسشنامهی الویس
جایگزین آنها شده است.
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