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Abstract 
The aim of this study was to construct and validate a scale for measuring the 

dimensions of Bullying in adolescents. The method used in the preliminary 

construction of the items was based on a library study of theoretical concepts 

and validation by experts using the content validity ratio coefficient CVR 

(Lawshe, 1975) and content validity index CVI (Waltz & Bausell, 1981). 

Structural equation modeling was used to evaluate the validity and factor 

analysis of the scale by using the Partial Least Squares Method. In the 

content validity phase, 40 items were prepared and 35 items were approved 

by experts. In the initial study with a sample size of 48 people, 3 items were 

removed and 32 items remained, which formed the initial scale. The study 

population was Iranian adolescents that Their age was 12 to 19. Sampling 

was done by available method and the sample size was 639 people. 

Examination of the data in exploratory factor analysis showed that 29 items 

had acceptable factor load and the other 3 items that did not have acceptable 

factor load were removed. Examination of the data showed that the 3-factor 

structure has the best fit in the structural model and explains 53.99% of the 

variance in total. Confirmatory factor analysis and validation of the 

remaining items showed that the scale of measuring bullying in adolescents 

is a reliable self-report scale for use in research related to measuring the 

prevalence and tendency to bullying and superiority seeking. 
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در  ییسنجش ابعاد زورگو اسیمق یمقدمات یاباعتباری و ساخت

 نوجوانان

 

 .رانیا، نور امیمدرس مدعو دانشگاه پ ،یشناس روان یتخصص یدکتر  ورمزان  یمراد عبد

  

   یجعفر یفتانه حسن
 امیدانشگاه پ یتیگروه علوم ترب اریاستاد ،یتیعلوم ترب یتخصص یدکتر

 .رانینور، ا
 

 چکیده
ساخت و اعتباریابی مقیاس سنجش ابعاد زورگویی در نوجوانان انجام گرفت. روش  باهدفش حاضر پژوه

ی مفاهیم نظری و اعتباریابی از طریق ا کتابخانهها مبتنی بر مطالعه  در ساخت مقدماتی گویه مورداستفاده

ا )والتز و باسل، ( و شاخص روایی محتو5791متخصصان با استفاده از ضریب نسبی روایی محتوا )الوشه، 

یابی معادالت ساختاری با استفاده از روش  ( بود. برای بررسی اعتبار و نیز ساختار عاملی مقیاس از مدل5795

گویه تهیه  04متخصصان تعداد  ازنظرکمترین مربعات جزئی استفاده گردید. در بررسی روایی محتوایی 

گویه  53گویه حذف و  5نفری،  09با حجم نمونه گویه آن به تائید رسید. در بررسی اولیه  51گردید و 

 57تا  53تمام نوجوانان ایرانی در دامنه سنی  موردمطالعهداد. جامعه  باقی ماند که مقیاس اولیه را تشکیل می

ها در  نفر بود. بررسی داده 957گیری به شیوه در دسترس انجام گرفت و حجم نمونه  سال بودند. نمونه

گویه دیگر که فاقد بار  5و  اند داده نشانقبول  گویه بار عاملی قابل 37نشان داد که  تحلیل عاملی اکتشافی

عاملی بهترین برازش را در  5ها حاکی از آن بود که ساختار  بودند، حذف شد. بررسی داده موردقبولعاملی 

أییدی و بررسی کند. تحلیل عاملی ت درصد از واریانس را تبیین می 77/15مدل ساختاری دارد و درمجموع 

نشان دادند که مقیاس سنجش ابعاد زورگویی در نوجوانان یک مقیاس  مانده یباقهای  روایی و اعتبار گویه

های مربوط به سنجش شیوع و تمایل به زورگویی و  برای استفاده در پژوهش اعتماد قابلخودگزارشی 

 ی است.طلب یبرتر

  .ننوجوانا ،ییسنجش زورگو ،ییزورگو :ها واژهکلید
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 مقدمه

؛ جینی و 3459، 3رفتاری رایج در مدارس سراسر جهان است )وجیک و هلکا 5زورگویی

( شیوع زورگویی 3457(. بر اساس گزارش یونسکو )3455، 0و اولویوس 3447، 5پوزولی

درصد،  3/09آموزان جنوب صحرای آفریقا با استفاده از روش خودگزارشی در دانش

درصد، آمریکای شمالی  9/59درصد، اقیانوسیه  5/05میانه درصد، خاور 9/03شمال آفریقا 

درصد، جزایر  31درصد، اروپا  3/54درصد، آفریقای جنوبی  5/54درصد، آسیا  9/55

 درصد بوده است. 9/33درصد و آمریکای مرکزی  31کارائیب 

غالباً زورگویی را انجام تکراری عمل پرخاشگرانه و آزار و اذیت و محروم کردن 

( در تعریف زورگویی 3455(. اولویوس )3459، 1کنند )دالرااز منابع تعریف می دیگران

داند. به نظر دهد و رفتار زورگویی را واجد آن سه عنصر میبه سه عنصر اساسی اهمیت می

بین زورگو و  9عدم تعادل قدرت رندهیدربرگو  9، تکراری9وی رفتار زورگویی تعمدی

توجه باید ، لیدل نیهمساالن است و به هم آزاراز  ینوع خاص قربانی است. زورگویی

 یتیماهازآنجاکه پدیده زورگویی دارای . آن صورت بگیردگیری  اندازه برایای  ویژه

است و غالباً قربانی آن در دفاع از خود ناتوان است، آثار مخرب زیادی روی  تکرارشونده

حدت آن سنجیده شده و از  گذارد؛ لذا ضرورت دارد که ماهیت و میزان و شدت و فرد می

 .(3449، 7سایر رفتارهای نوجوانان متمایز شود )گریف و فورالنگ

پدیده زورگویی در مدارس دارای تبعات روانی، اجتماعی و تحصیلی زیادی است. 

، مصرف 54توان گفت که زورگویی با رفتارهایی نظیر سرقت، خرابکاری می مثال عنوان به

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Bullying 

2. Wójcik & Hełka 
3. Gini & Pozzoli 
4. Olweus 
5. Delara 

6. Intentional 
7. Repeatedly 
8. Imbalance Of Power 
9. Greif & Furlong 

10. Vandalism 
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واد، فرار از مدرسه و افت تحصیلی رابطه دارد )حسنی م سوءمصرفالکل و دخانیات و 

(. برخی محققان زورگویی را با اختالالت روانی نظیر اضطراب و افسردگی 5579جعفری، 

(، 3454، 3؛ چنگ، نیومن، کو، امبولو، چای، چن و شل3455، 5)زویرزینسکا، وولکه و لریا

( و اقدام به 3455، 5واها و ببینگتنپریشی )موفا، کتون، کویپرس، کویپرس، فریمن، مارروان

دانند. برخی ( مرتبط می3441، 1؛ کیم، کوه و لوینتال3459، 0و گو لئوخودکشی )هان، فو، 

داید، هاپکین، ناپ، مطالعات هم ارتباط آن را با وضعیت درآمد و اشتغال خانواده )مک

سیگنوریلو، پیسانو،  ( و برخی با جنسیت )کتون،3459، 9الکو و گان-وانزیا بریمبلیکامب،

( 3457، 9هان، گونگ، لی، ژانگ و ژانگ با؛ 3457، 9سیسیلیانو، روسو، ماروتا و پاسکوتو

؛ 3451، 54؛ راسکاسکاس و هوین3459، 7و دشواری در سازگاری اجتماعی )چن و وانگ

اند. به همین دلیل یکی از مالحظات سازمان بهداشت ( مرتبط دانسته3457با و همکاران، 

وجود  ( توجه به پدیده زورگویی است. بااین3457و  3459) 53( و یونسکو3451) 55یجهان

در کشور ما تحقیقات جدی و وسیع در این زمینه صورت نگرفته و آمار دقیقی در این 

 (.5579خصوص وجود ندارد )حسنی جعفری، 

ها برای سنجش زورگویی به کارهای الویوس برگردد که در شاید اولین کوشش

(. غالباً برای 3459، 55ی دهه هشتاد میالدی در نروژ صورت گرفته است )آرسنیولتهاسال

شود: روش اول سنجش میزان شیوع زورگویی در مدارس به دو صورت اقدام می

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Zwierzynska, Wolke, & Lereya 
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4. Han, Fu, Liu & Guo 

5. Kim, Koh, & Leventhal 
6. McDaid, Hopkin, Knapp, Brimblecombe, Evans-Lacko & Gan 
7. Catone, Signoriello, Pisano, Siciliano, Russo, Marotta & Pascotto 

8. Ba, Han, Gong, Li, Zhang & Zhang 

9. Chan & Wong 

10. Raskauskas & Huynh 
11. World Health Organization WHO 

12. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization UNESCO 
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ترین نوع سنجش است و روش دوم استفاده از همساالن و است که رایج 5خودگزارشی

در یک محیط آموزشی است  همکالسان برای سنجش میزان زورگویی در یک فرد یا

 (.3447، 5؛ برنسون و کورنل3440، 3)اسمیت، اشنایدر، اسمیت و آنانیادو

های اخیر افزایش آگاهی و حساسیت نسبت به پدیده زورگویی در مدارس لدر سا

هایی برای پیشگیری و یا های زیادی در جهت تدوین برنامهباعث شده است که تالش

ترین مباحث  صورت بگیرد. در چنین شرایطی یکی از مهم منظور کاهش آن مداخله به

ها و مداخالت بر برای سنجش میزان تأثیر برنامه نانیاطم قابلشناختی وجود ابزاری روش

ابعاد زورگویی است. برای سنجش زورگویی ابزارهایی وجود دارد که عمدتاً خارجی بوده 

ن )طباییان، امیری و مولوی، ها مقیاس سنجش روابط همگنا آن نیتر پرمصرفو شاید 

های ارتکاب زورگویی و قربانی شدن پرسشنامه زورگویی  ( و نسخه فارسی مقیاس5574

( باشد که در ایران هم اعتباریابی شده است؛ 5573الویوس در مدارس راهنمایی )رضاپور، 

اری یافت دهند و عمالً هیچ ابز های متفاوتی را پوشش می از این ابزارها مؤلفه هرکداماما 

تر مرتفع  شود که بتواند ابعاد زیادی را شامل شود و نیاز پژوهشگران را در سطوح وسیع نمی

 سازد.

در  تواند و ابزار مناسب میدارد  یگوناگون یکارکردها سنجش زورگویی

 نیاستفاده شود. در سطح کالن، ا یمل های کالن و تعیین سیاست وعیش زانیآوری م جمع

، مدارس ممکن خرددر سطح  وگذارد  ها تأثیر می و سیاست نیقواناطالعات بر توسعه 

 در استخدام لیتسه ایمدارس و  یمنیریزی ا برنامه یبرا آمده دست به یها است از داده

مداخالت استفاده  یهنگام اجرا نیوالدتعامل با آموزان و  دانشنام  ثبتکارکنان مدرسه، 

، ییزورگو زانیاز م یدرک کل کیدست آوردن  به یبرا یابیارزکنند. هنگام استفاده از 

را در  پدیده زورگوییاز  یمختصر باشد و بتواند انواع مختلف یابیمهم است که ارز

 .ردیبربگ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Self-report 
2. Smith, Schneider, Smith & Ananiadou 

3. Branson & Cornell 
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رسد که وجود یک ابزار داخلی با توجه به مفاهیم و  با توجه به مطالب فوق به نظر می

 هرگونهدارد. عالوه بر آن پژوهشگران ضرورت  مطالعات نظری داخلی در راستای رفع نیاز

تواند  مداخله در کاهش زورگویی نیازمند شناخت پدیده مذکور است و ابزار مناسب می

شناخت زورگویی و تعیین میزان اثربخشی مداخالت در جامعه هدف را تسهیل نماید؛ لذا 

در پژوهش حاضر سعی بر آن شده است که با بررسی مطالعات داخلی و نظریات موجود، 

 م به ساخت و اعتباریابی یک ابزار داخلی شود.اقدا

 روش

ساخت و بررسی روایی و اعتبار مقیاس سنجش ابعاد زورگویی در  باهدفاین مطالعه 

نوجوانان انجام شد و از نوع توصیفی تحلیلی بود. در گام نخست با استفاده از ادبیات 

ها از نظر روایی سپس گویهها اقدام شد. گویه موجود در حوزه زورگویی برای تهیه خزانه

متخصص  0ها از نظر بودن گویه فهم قابلنظری و صوری و تناسب، مرتبط بودن و 

 04های نامناسب، مقیاس نهایی با ی بررسی شدند و با حذف گویهتیعلوم تربشناسی و  روان

رار ق مورداستفادههای موجود، روایی محتوایی و تعیین عامل گویه آماده شد و برای بررسی

( و 5795، 3)والتز و باسل 5منظور بررسی روایی محتوا، شاخص روایی محتوا گرفت. به

( محاسبه شد. بر اساس نظر والتز و باسل 5791، 0)الوشه 5ضریب نسبی روایی محتوا

ها نظرات آنان  آوری نظر متخصصان باید به این نحو باشد که برای تمام گویه( جمع5795)

آوری نظرات آوری شود. در جمعدهی جمعنظام نمره پرسش شده و بر اساس یک

متخصصان یک شاخص به کار گرفته شد که مشتمل بر چهار عبارت مفهومی بود. 

، «مرتبط ولی نیازمند بازبینی»، «کامالً مرتبط»هایی که به کار گرفته شدند شامل  عبارت

روایی محتوا، مفاهیم و  بودند. برای بررسی شاخص« بدون ارتباط»و « نیازمند بازبینی جدی»

شدند، بر تعداد کل « مرتبط ولی نیازمند بازبینی»و « کامالً مرتبط»موادی که موفق به اخذ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Content Validity Index CVI 

2. Waltz & Bausell 
3. Content Validity ratio Coefficient CVR 
4. Lawshe 
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گرفت. در خصوص قرار می موردقبولبیشتر بود  97/4متخصصان تقسیم شده و چنانچه از 

محتوا هم از متخصصان درخواست شد تا هر ماده را بر اساس طیف  روایی نسبی ضریب

بررسی « ضرورتی ندارد»و « مفید است ولی ضرورتی ندارد»؛ «ضروری است»ی قسمت سه

 ها مطابق فرمول زیر محاسبه شدند. نمایند. سپس پاسخ

 
 Nاند و پاسخ داده« ضروری است»تعداد متخصصانی است که به گزینه  nE در فرمول فوق

یا مفهوم از مقدار جدول  برای هر ماده شده محاسبهتعداد کل متخصصان است. اگر مقدار 

 شود.باشد، اعتبار محتوای آن ماده یا مفهوم پذیرفته می تر بزرگزیر 

 . حداقل میزان ضریب نسبی روایی محتوا با توجه به تعداد متخصصان0جدول 

تعداد 

 متخصصان
حداقل مقدار روایی 

 رشیموردپذ
تعداد 

 متخصصان
حداقل مقدار روایی 

 رشیموردپذ

5 77/4 01 93/4 

6 77/4 05 07/4 

7 77/4 01 03/4 

8 91/4 05 59/4 

9 99/4 01 55/4 

شناسی و  جامعه پژوهش در مرحله تعیین روایی محتوایی، افراد متخصص در حوزه روان

های ی قرار گرفتند. مقیاسموردبررسگیری گلوله برفی  ی بودند که به شیوه نمونهتیعلوم ترب

ترونیک در دسترس متخصصان قرار گرفت. حجم صورت کاغذ و مدادی و الک اولیه به

 نفر بود. 35نمونه متخصصان 

هایی که واجد شرایط نبوده و از شاخص و بعد از مرحله تعیین روایی محتوا، گویه

مانده برای های باقیو گویه شده حذفقبول برخوردار نبودند،  ضریب روایی محتوایی قابل

منظور کشف  نفر به 09نوجوان با حجم  آموزاناجرای اولیه روی گروهی از دانش
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گویه، مقیاس سنجش ابعاد زورگویی در  5اشکاالت اجرا شد و در بررسی بعدی با حذف 

آمده در جامعه نوجوانان  دست گویه آماده بررسی نهایی شد. سپس مقیاس به 53نوجوانان با 

های س بود. دادهگیری به روش در دسترآوری گردید. نمونه ها جمع های آن توزیع و داده

گردید. بنا بر نظر هومن  لیوتحل هیتجزی دییتأبه روش تحلیل عامل اکتشافی و  آمده دست به

ها یابی معادالت ساختاری با رگرسیون چندمتغیری در برخی جنبه ( ازآنجاکه مدل5590)

د توان ماننیابی معادالت ساختاری می تشابه دارد، برای تعیین حجم نمونه در مباحث مدل

های رگرسیون با متغیرهای چندگانه تعداد رگرسیون چندمتغیری عمل کرد. در تحلیل

کمتر باشد؛ لذا با توجه به تعداد  1اعضای گروه نمونه نسبت به تعداد متغیرها نباید از 

نفر باشد.  514مورد بود، باید تعداد گروه نمونه حداقل  53های مقیاس که برابر با  گویه

افزار  آمده با استفاده از نرم دست های بهنفر بود. داده 957ر این پژوهش حجم گروه نمونه د

SPSS25  وSmart PLS 3.3.3 افزار  وتحلیل شدند. انتخاب نرم تجزیهSmart PLS  و

در کار این روش نسبی برتری یابی معادالت ساختاری به روش کمترین مربعات جزئی  مدل

های  روبرو شدن با مدل و نیزنرمال  ریهای غ دهدا و عدم حساسیت بههای کوچک  نمونه با

 بود.گیری سازنده  اندازه

انجام شد.  1 تا 5 از ایدرجه 1 لیکرت مقیاس با استفاده از یک هاپاسخگویی به گویه

نشانگر  0بیانگر گاهی اوقات، عدد  5ندرت، عدد  نشانگر به 3بیانگر هرگز، عدد  5عدد 

رفت که به هر یک از کنندگان انتظار میه بود. از شرکتنشانگر همیش 1اکثر اوقات و عدد 

 درجات لیکرت نمره بدهند. برحسبها گویه

 هایافته

 3های پژوهش حاضر در قالب جداول و نمودارهای زیر ارائه شده است. در جدول یافته

 کنندگان در پژوهش ارائه شده است.شناختی شرکتهای توصیفی و جمعیتداده
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 شده یبررسشناختی نمونه های جمعیت گی. ویژ2جدول 

 درصد تعداد ها زیرگروه متغیرها

 جنسیت
 09 549 دختر

 13 533 پسر

 544 957 جمع

 ها استان

 73/10 515 تهران

 39/59 540 البرز

 07/51 77 مرکزی

 54/55 91 سایر

 544 957 جمع

 ی تحصیلیها هیپا

 1/1 51 پایه ششم

 7/7 95 پایه هفتم

 5/59 540 ایه هشتمپ

 0/59 555 پایه نهم

 1/59 559 پایه دهم

 9/57 539 پایه یازدهم

 9/53 93 پایه دوازدهم

 544 957 جمع

 موقعیت مدرسه
 41/70 945 شهری

 70/1 59 روستایی

 544 957 جمع

 نوع مدرسه

 17/19 599 عادی دولتی

 55/51 79 یرانتفاعیغ

 09/54 99 نمونه دولتی

 04/5 7 استعدادهای درخشان

 55/5 34 امنایی هیئت

 41/53 99 سایر

 544 957 جمع

های بود. داده 51/51سال و میانگین سنی آنان  57تا  53کنندگان بین دامنه سنی شرکت

های مربوطه نظیر نرمال بودن و کرویت بارتلت با آمده پس از بررسی مفروضه دست به
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ی قرار گرفتند. برای بررسی ساختار موردبررسلی اکتشافی استفاده از روش تحلیل عام

و آزمون کرویت  KMO 5اولکین-مییر-ها اقدام به بررسی شاخص کایزرعاملی داده

و  44/4در سطح معناداری  KMO=70/4 و 53/55937شد. )کرویت بارتلت= 3بارتلت

عاملی و ها برای انجام تحلیل بیانگر کفایت داده KMO(. شاخص 079درجه آزادی 

ها است. در بررسی ساختار عاملی آزمون کرویت بارتلت هم بیانگر تقارن در توزیع داده

عامل به دست آمد. در جدول زیر  5تحلیل عاملی اکتشافی  لهیوس به شده ساختهمقیاس 

توسط عوامل مختلف به تفکیک و  شده نییتبآمده و مقدار واریانس  دست عوامل به

 ست.صورت تراکمی آمده ا به

 شده استخراجعوامل  شده نییتب. مقادیر ویژه و مقدار واریانس 3جدول 

 درصد واریانس تراکمی شده نییتبدرصد واریانس  مقدار ویژه ها( عوامل )مؤلفه

0 97/53 99/57 99/57 

0 55/5 93/7 57/07 

0 09/5 94/0 77/15 

ل در نظر گرفته شود عنوان یک عام برای آنکه یک مؤلفه در تحلیل عامل اکتشافی به

عنوان  ای عوامل باالتر از نقطه شکست را بهتوان با استفاده از نمای نمودار سنگریزه می

ی افتادگ هم یروتوان مشاهده کرد که ای زیر میعامل در نظر گرفت. در نمودار سنگریزه

قیاس نمرات از عامل سوم به بعد بیانگر سه عاملی بودن مقیاس است. ساختار سه عاملی م

 درصد از واریانس سازه بنیادین را تبیین کرد. 77/15درمجموع 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Kaiser-Meyer-Olkin 

2. Bartlett's Test of Sphericity 
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 ای عوامل موجود در مقیاس سنجش زورگویی در نوجوانان. نمودار سنگریزه0شکل 

 عاملی بارهای همراه سنجش زورگویی در نوجوانان به مقیاس هایگویه زیر جدول در

 .شده است داده نمایش عوامل روی

در مقیاس سنجش ابعاد زورگویی در نوجوانان  موردقبولارهای عاملی ها و ب. گویه0جدول 

 )تحلیل عاملی اکتشافی(

 عامل سوم عامل دوم عامل اول ها گویه ردیف

 153/4 509/4 355/4 .ها حقشان است که تحقیر شوند بعضی از بچه 5

 593/4 157/4 315/4 .کشی کرد باید از افراد ضعیف بهره 3

  909/4 599/4 .همکاری دوستانم افراد ضعیف را آزار دهم دوست دارم که با 5

 999/4 399/4 515/4 .کنترل کردن دیگران و تسلط بر آنان را دوست دارم 0

1 
گاهی برای اذیت دیگران روی تخته کالس یا دیوار و یا کاغذ و 

 .نویسم هایشان چیزهایی می کتاب
599/4 900/4 517/4 

 399/4 945/4 314/4 .ام آزار دیگران توبیخ شدهدر مدرسه به خاطر دعوا و  9

 144/4 550/4  .دهم ها ترجیح می های خشن را به سایر فیلم فیلم 9

 595/4 991/4 571/4ها، بعضی از آنان را آزار  من برای به دست آوردن شهرت در میان بچه 9
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 عامل سوم عامل دوم عامل اول ها گویه ردیف

 .دهم می

 579/4 951/4  .بودن در کنار دوستان قوی و زورگو را دوست دارم 7

 537/4 935/4 597/4 .کنم من مشکالتم را با زور حل می 54

55 
کنم با زورگویی خودم را  به جای برقراری ارتباط با دیگران سعی می

 .ها نشان دهم به آن
593/4 999/4 519/4 

 915/4 315/4  .دوست دارم دیگران از من حساب ببرند 53

55 
مجازی مطالبی  برای آزار دیگران و تسلط بر آنان در فضای

 .نویسم می
391/4 979/4 535/4 

50 
توان در آن دیگران را  می یراحت فضای مجازی خوب است چون به

 .اذیت کرد
394/4 999/4 535/4 

 357/4 035/4 101/4 .کنند های مدرسه با من دعوا می بچه 51

 547/4 590/4 991/4 .دهند های مدرسه من را هل می بچه 59

59 
ا با القاب و الفاظ زشت و تحقیرآمیز مورد خطاب قرار ه از طرف بچه

 .گیرم می
979/4 545/4 599/4 

  395/4 931/4 .کنند ها من را از گروهشان طرد می بچه 59

  531/4 949/4 .دهند ها آزارم می دوست ندارم به مدرسه بروم چون بچه 57

  395/4 939/4 .دهند ها آزارم می هایم تمرکز کنم چون بچه توانم روی درس نمی 34

  591/4 999/4 .دهند های رکیک می ها برای تحقیر من فحش بچه 35

 359/4 035/4 015/4 .ام گاهی در دعوا زخمی شده 33

 390/4 539/4 954/4 .توانم از خودم دفاع کنم کنند نمی وقتی اذیتم می 35

 500/4 390/4 935/4 .کنم در مدرسه احساس ناامنی می 30

31 
کنم در کالس و مدرسه کمتر حرف  آنکه اذیتم نکنند سعی می برای

 .بزنم
949/4  351/4 

 503/4  179/4 .من برای دفاع از خودم پشتیبانی ندارم 39

39 
دهم که به کسی  که به من زور گفته شود ترجیح می درصورتی

 .نگویم
151/4  095/4 

  355/4 914/4 .گویند بینم که دیگران به من زور می گاهی خواب می 39

  539/4 103/4 .گیرند ام می ها لقمه من را بدون اجازه بچه 37

  399/4 959/4 .دارند ام برمی ها وسایل من را بدون اجازه بچه 54

  559/4 997/4 .کنند ام می ها مسخره بچه 55
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 عامل سوم عامل دوم عامل اول ها گویه ردیف

53 
کنم فضای مجازی خوب است چون در آن کسی مرا  فکر می

 .ام کند شناسد که مسخره نمی
999/4  345/4 

 اند. حذف شده 5/4مقادیر کمتر از 

های مربوط به هر یک از عوامل  شود اکثر گویه مشاهده می 0گونه که در جدول  همان

دهند؛ لذا  و معناداری با هم دارند و با سایر عوامل همبستگی پایین نشان می همبستگی باال

قبولی  هر عامل از روایی قابل برای سنجش مورداستفادههای  توان نتیجه گرفت که گویه می

هایی که بیشترین بار  ( گویه3449) 5فیدل برخوردار بودند. با توجه به توصیه تاباچنیک و

نشان  04/4عاملی را با یک عامل خاص داشتند و در سایر عوامل بار عاملی کمتر از 

در دو عامل  هایی که عنوان گویه مربوط به آن عامل خاص انتخاب شدند. گویه دادند، به می

داشتند نیز حذف شدند. در تحلیل عامل اکتشافی هر  04/4یا بیشتر بار عاملی باالتر از 

ها داشته باشد، گویه نامناسب تشخیص  در همه عامل 54/4ای که بار عاملی کمتر از گویه

حذف  39و  33، 51های شماره  شود. با توجه به آنچه گفته شد گویه داده شده و حذف می

 دهد. ها را نشان می همگرایی و نزدیکی گویه 3گویه باقی ماند. شکل  37و گردید 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Tabachnick & Fidell 
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 های مقیاس سنجش ابعاد زورگویی در نوجوانان . همگرایی گویه2شکل 

( از سه مالک استفاده 5795) 5ها بنا بر توصیه فورنل و الرکر منظور بررسی روایی سازه به

 3شده استخراجها، متوسط واریانس  از گویهشد که عبارت بودند از: قابلیت اعتماد هر یک 

باشند بیانگر  04/4ها چنانچه باالتر از  ها. بارهای عاملی گویه و قابلیت اعتماد ترکیبی سازه

ها  نشان داده شده و بیانگر قابلیت اعتماد گویه 1ها هستند که در جدول  قابلیت اعتماد گویه

برای تعیین  tمنظور برآورد آماره  همقیاس سنجش ابعاد زورگویی در نوجوانان است. ب

چرخش استفاده  144آمده از آزمون بوت استرپ با  دست معناداری بارهای عاملی به

 5گردید. جهت تعیین قابلیت اعتماد ترکیبی هر عامل هم از شاخص دیلون گلداشتاین

(Rho برای آن عامل خاص بهره گرفته شد. متوسط واریانس )رای نشان ب شده استخراج

دیگر این  بیان شود. به می کاربرده بههای مرتبط با آن  دادن همبستگی یک عامل با گویه

هاست و چنانچه مقدار  ها با سازه متناظر آن شاخص بیانگر روایی همگرای گویه
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Fornell & Larcker 

2. Average Variance Extracted AVE 
3. Dillon-Goldstein 
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(. همچنین از شاخص 5795قبول است )فورنل و الرکر،  باشد، قابل 14/4آمده باالتر  دست به

برای سنجش روایی همگرای عوامل بهره گرفته شد که در منابعی مانند  5پایایی مرکب

 ذکر شده است. 94/4برای آن باالتر از  موردقبول( مقادیر 5795فورنل و الرکر )

های سنجش روایی گویه به تفکیک عوامل برای مقیاس سنجش ابعاد زورگویی  . شاخص2جدول 

 در نوجوانان
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بار عاملی 

 اکتشافی
 هاگویه

ویه
 گ

ره
ما

ش
 

 عامل اول

751/4 705/4 139/4 757/4 

 5 .دهند مدرسه من را هل می یها بچه 991/4 997/4 75/39

14/39 993/4 979/4 
ها با القاب و الفاظ زشت و  طرف بچه از

 .گیرم مورد خطاب قرار می زیرآمیتحق
3 

 5 .کنند من را از گروهشان طرد می ها بچه 931/4 993/4 90/54

93/39 993/4 949/4 
ها آزارم  ندارم به مدرسه بروم چون بچه دوست

 .دهند می
0 

35/39 997/4 939/4 
هایم تمرکز کنم چون  درس یم روتوان نمی

 .دهند ها آزارم می بچه
1 

94/39 995/4 999/4 
 کیهای رک ن فحشم ریتحق یبرا ها بچه

 .دهند می
9 

05/59 999/4 954/4 
توانم از خودم دفاع  کنند نمی می تمیاذ یوقت

 .کنم
9 

 9 .کنم می یمدرسه احساس ناامن در 935/4 979/4 99/34

31/34 979/4 949/4 
کنم در کالس و  می ینکنند سع تمیآنکه اذ یبرا

 .مدرسه کمتر حرف بزنم
7 

 54 .ندارم یبانیدفاع از خودم پشت یبرا من 179/4 933/4 39/59

بینم که دیگران به من زور  گاهی خواب می 914/4 999/4 03/59 55 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Composite Reliability 
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 .گویند می

 53 .گیرند ام می ها لقمه من را بدون اجازه بچه 103/4 941/4 09/55

 55 .ددارن ام برمی ها وسایل من را بدون اجازه بچه 959/4 997/4 33/59

 50 .کنند ام می ها مسخره بچه 997/4 991/4 03/39

37/59 937/4 999/4 
کنم فضای مجازی خوب است چون در  فکر می

 .ام کند شناسد که مسخره آن کسی مرا نمی
51 

 عامل دوم

747/4 731/4 115/4 731/4 

 59 .کشی کرد باید از افراد ضعیف بهره 157/4 945/4 59/54

37/51 910/4 909/4 
دوست دارم که با همکاری دوستانم افراد 

 .ضعیف را آزار دهم
59 

39/39 993/4 900/4 

گاهی برای اذیت دیگران روی تخته کالس یا 

یشان چیزهایی ها دیوار و یا کاغذ و کتاب

 .نویسم می

59 

05/57 979/4 945/4 
در مدرسه به خاطر دعوا و آزار دیگران توبیخ 

 .ام شده
57 

95/39 933/4 991/4 
ها،  من برای به دست آوردن شهرت در میان بچه

 .دهم بعضی از آنان را آزار می
34 

91/57 977/4 951/4 
دوست  بودن در کنار دوستان قوی و زورگو را

 .دارم
35 

 33 .کنم من مشکالتم را با زور حل می 935/4 950/4 99/59

03/35 940/4 999/4 
کنم  به جای برقراری ارتباط با دیگران سعی می

 .ها نشان دهم با زورگویی خودم را به آن
35 

47/35 999/4 979/4 
برای آزار دیگران و تسلط بر آنان در فضای 

 .نویسم میمجازی مطالبی 
30 

59/57 915/4 999/4 
 یراحت فضای مجازی خوب است چون به

 .توان در آن دیگران را اذیت کرد می
31 
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 عامل سوم

934/4 939/4 100/4 939/4 

 39 .ها حقشان است که تحقیر شوند عضی از بچهب 153/4 990/4 95/54

55/53 999/4 999/4 
کنترل کردن دیگران و تسلط بر آنان را دوست 

 .دارم
39 

 39 .دهم ها ترجیح می های خشن را به سایر فیلم فیلم 144/4 919/4 71/57

 37 .دوست دارم دیگران از من حساب ببرند 915/4 911/4 79/39

به باالست و  04/4ها  بار عاملی تمام گویه 1در جدول  شده گزارشهای  به یافته با توجه

های  توان گفت که مؤلفه است؛ لذا می 79/5ها نیز باالتر از  برای تمام گویه t valueمقادیر 

مقیاس سنجش ابعاد زورگویی در نوجوانان از قابلیت اعتماد برخوردار هستند. مقادیر 

ای هر عامل نشانگر همسانی درونی باال در تمام عوامل مقیاس آلفای کرونباخ هم بر

)ضریب  Rhoآمده در شاخص  دست سنجش ابعاد زورگویی در نوجوانان است. نتایج به

قرار گرفت، در تمام  مورداستفادهگلدشتاین( که برای سنجش پایایی درونی عوامل -دیلون

در تمام عوامل  AVAشاخص  عوامل در حد مطلوب برآورد شده است. مقادیر مربوط به

هاست. شاخص  قبول آن آمده است که بیانگر روایی همگرای قابل دست به 14/4باالتر از 

پایایی مرکب هم برای تمام عوامل مقادیر باالیی را نشان داده است. با توجه به مقادیر 

یایی توان بیان کرد که مقیاس سنجش ابعاد زورگویی از اعتبار و پا موجود در جدول می

 باالیی برخوردار است.

Rضرایب مسیر و مقدار  5در شکل 
مدل مربوط به مقیاس  گانه سهمربوط به عوامل  2

سنجش ابعاد زورگویی در نوجوانان آمده است. اعداد روی مسیر نشانگر ضریب مسیر و 

Rمقادیر داخل دایره بیانگر مقدار 
 است. 2
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 ر نوجوانان. مدل کلی مقیاس سنجش ابعاد زورگویی د3شکل 

های مربوط به  ها یا بار عاملی گویه ( تنها همبستگی بین گویه5590دیدگاه هومن ) بنا بر

رسد  گذاری آن عامل باشد. به نظر می تواند شاخص مناسبی برای نام یک عامل خاص، نمی

 درصددها  تر، بهتر است که به مفهوم مشترکی که آن گویه گذاری دقیق که برای نام

هایی که با عامل اول بیشترین رابطه را دارند  تند، توجه کنیم. با توجه به گویهسنجش آن هس

ها شیوع میزان رفتار زورگویی در بین  توان دریافت که مفهوم مشترک بین تمام آن می

 «شیوع زورگویی»صورت کلی  نوجوانان است؛ لذا در پژوهش حاضر عامل اول به

ی نوع بهه عامل دوم نشان از آن دارد که همگی های مربوط ب گذاری شد. بررسی گویه نام

دهند؛ لذا عامل  قرار می موردسنجشمیزان گرایش نوجوانان به انجام رفتار زورگویی را 

نامیده شد. در خصوص عامل سوم به نظر  «گرایش به زورگویی»صورت کلی  دوم هم به

بود؛ بنابراین ، گرایش به داشتن برتری بر سایرین موردسنجشرسد که مفهوم کلی  می

 گذاری شد. نام «یطلب یبرتر»صورت کلی  عامل سوم نیز به
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 گیری بحث و نتیجه

پدیده زورگویی است که آثار مخرب فراوانی  نوجوانانیکی از مشکالت رفتاری شایع در 

های اخیر و با افزایش توجه هم برای فرد زورگو و هم برای فرد قربانی در بر دارد. در سال

پدیده  دربارهبرای سنجش و پژوهش  اعتماد قابل، لزوم داشتن یک ابزار به این پدیده

هایی  ی موجود یا بومی نبوده یا عوامل و مؤلفهابزارها؛ زیرا دیآ یمزورگویی بیشتر به چشم 

ننماید؛  نیتأمدهند که ممکن است خواست پژوهشگران داخلی را  را مورد سنجش قرار می

اعتباریابی مقیاس سنجش ابعاد زورگویی در نوجوانان لذا پژوهش حاضر با هدف ساخت و 

 ایرانی و با شمول بخش وسیعی از جامعه انجام گرفت.

مقیاس سنجش ابعاد زورگویی در این پژوهش با استفاده از مبانی نظری و مطالعات 

در حوزه رفتار زورگویی ساخته شد و مطالعه اولیه برای بررسی ساختار  گرفته انجامداخلی 

مربوطه نشان داده است که این ابزار از روایی  سنجی روانی ها ویژگیمل مؤلفه آن و و عوا

قبول برخوردار بود و مدل ساختاری آن با سه عامل بهترین برازش را دارد.  و پایایی قابل

درصد از واریانس سازه اصلی بود. این در حالی  77/15عاملی درمجموع بیانگر  5ساختار 

یگر مرتبط با رفتار زورگویی نظیر مقیاس سنجش روابط همگنان های د است که مقیاس

درصد از سازه  3/59عاملی تنها توانسته  5( با یک ساختار 5574)طباییان، امیری و مولوی، 

های ارتکاب زورگویی و قربانی شدن  اصلی را تبیین کند. البته نسخه فارسی مقیاس

( نیز در داخل کشور 5573رضاپور، پرسشنامه زورگویی الویوس در مدارس راهنمایی )

درصد از سازه زیربنایی را تبیین  93عاملی  0هنجار شده و توانسته است در یک ساختار 

قرار داده و اشتراک چندانی  موردسنجشاز این ابزارها عوامل خاصی را  هرکدامکند. البته 

 با هم ندارند.

بعاد زورگویی در نوجوانان ی موجود، در مقیاس سنجش اها آزموندر مقایسه با سایر 

ی با سطح بازنمایی باالتر استفاده شد. نمونه موردبررسی از جامعه شهری و ا نمونهاز 

مدارس مختلف اعم از  رندهیدربرگهای مختلف انتخاب شد. همچنین روستایی و از استان

ها در  ژگیسال بود و این وی 57تا  53دولتی و تیزهوشان و نمونه و غیرانتفاعی و دامنه سنی 
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ها و نیز ساختار عاملی و برازش  گیری دقیق و میزان روایی و اعتبار باالی گویه کنار اندازه

مطلوب مدل باعث شده است که مقیاس سنجش ابعاد زورگویی در نوجوانان ابزاری 

 برای استفاده پژوهشگران باشد. اعتماد قابلمناسب و 

ابعاد زورگویی در نوجوانان، یک حاصل فرایند ساخت و اعتباریابی مقیاس سنجش 

ی نگران دلمیزان شیوع زورگویی و  دهنده نشانگویه بود. عامل اول  37ابزار سه عاملی با 

کردند و به نام شیوع  ی بود که در آن زندگی میا جامعهنوجوانان از فراوانی آن در 

به انجام  ی نشانگر میزان گرایش نوجواننوع بهگذاری شد. عامل دوم هم  زورگویی نام

رفتارهای زورگویانه بود که گرایش به زورگویی نام گرفت. بررسی عامل سوم هم بیانگر 

ی نامیده شد. برای طلب یبرتریی در روابط با سایرین بود که جو یبرترتمایل فرد برای 

لیکرت نظرات خود را  سنج فیطبا استفاده از  کنندگان شرکتاستفاده از این مقیاس باید 

ندرت، نمره  نشانگر به 3بیانگر هرگز، نمره  5بیان کنند. نمره  1تا  5ر گویه از در خصوص ه

نشانگر همیشه بود. نمره باال در  1نشانگر اکثر اوقات و نمره  0بیانگر گاهی اوقات، نمره  5

هر یک از عوامل نشانگر شدت وجود عامل مربوطه خواهد بود. باالترین نمره در عامل 

است. بیشترین نمره در عامل  51کمترین نمره در عامل مذکور و  91شیوع زورگویی 

ی طلب یبرترخواهد بود. در عامل  54و کمترین نمره در این عامل  14گرایش به زورگویی 

 است. 0و کمترین نمره  34هم بیشترین نمره 

گیری در  های این پژوهش با استفاده از امکانات گوگل فرم و به شیوه نمونهداده

آوری شدند؛ لذا  ی ویروس کرونا جمعریگ همهدر زمان تعطیلی مدارس در اوج دسترس و 

منظور مطالعه و اعتباریابی بیشتر  شود که پژوهشگران دیگر نیز این ابزار را به پیشنهاد می

 آن را مقایسه نمایند. جینتاتکرار کرده و  مجدداً
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