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Abstract
The aim of this study was to present and introduce the scale of the Participant Role Scales in
bullying with the psychometric properties of this scale in students. Method of research is
descriptive of correlation type. The statistical population of the second-grade students was
Lorestan province in the year 2017-2018. Sample size of 617 students (324 males and 293
females) who were selected by multi stage cluster sampling and responded to the
questionnaire. The reliability of the Persian version of the 4-factor model and 3 factors of the
Participant Role Scales through the internal consistency method (Cronbach's alpha) were
examined. The range of Subscales Cronbach's alpha coefficients varied from 0.8 to 0.91, and
the Cronbach's alpha coefficient of the whole scale was 0.90. The factor structure of the 4factor and 3-factor model scale was explored through exploratory factor analysis and
confirmatory factor analysis. The results of the exploratory factor analysis and confirmatory
factor analysis of the model 3 had a more acceptable fit. According to the results, Persian
version of the 3-factor model of the Participant Role Scales has good psychometric properties
and is a valid Instruments for use in research positions.
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(تاریخ دریافت1400/02/15 :؛ تاریخ پذیرش)1400/05/20 :

چکیده
هدف مطالعة حاضر ارائه و معرفی مقیاس نقش شاهدان در قلدری همراه با ویژگیهای روانسنجی این مقیاس در دانشآموزان است.
روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است .جامعة آماری دانشآموزان مقطع متوسطة دوم استان لرستان در سال تحصیلی -1398
 1397بود .نمونة آماری  617دانشآموز ( 324پسر و  293دختر) که به روش نمونهگیری خوشهای چندمرحلهای انتخاب و به پرسشنامه
پاسخ دادند .پایایی نسخة فارسی مدل چهارعاملی و سهعاملی مقیاس نقش شاهدان از طریق روش همسانی درونی (آلفای کرونباخ) بررسی
شد .دامنة ضرایب آلفای کرونباخ خردهمقیاسها از  0/80تا  0/91در نوسان بود ،همچنین ،ضریب آلفای کرونباخ کل مقیاس  0/90به دست
آمد .ساختار عاملی مقیاس مدل چهارعاملی و سهعاملی از طریق تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل عاملی تأییدی بررسی شد .نتایج تحلیل
عاملی اکتشافی و تأییدی مدل سهعاملی از برازش قابل قبولیتری برخوردار بود .با توجه به نتایج ،میتوان بیان کرد نسخة فارسی مدل
سهعاملی مقیاس نقش شاهدان خصوصیات روانسنجی مطلوبی دارد و ابزار معتبر بای استفاده در موقعیتهای پژوهشی است.
واژگان کلیدی :روانسنجی ،قلدری ،مدرسه ،مقیاس نقش شاهدان.
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مقدمه
قلدری 1پدیدهای رفتاری است که در سالهای اخیر توجه بسیاری از معلمین (مربیان) و
سیاستگذاران در نقاط مختلف جهان را به خود جلب کرده است .این پدیده به صورت خشونتبار
و بهسرعت در جهان در حال رشد است (اولیویرا 2و همکاران .)2018 ،قلدری در مدارس یکی از
نگرانیهای مهم است ،در حالی که دانش و اطالعات در مورد ماهیت ،میزان و اثرات قلدری در
مدارس در حال افزایش است ،حوزههای زیادی برای تحقیق باقی مانده است (ماندر و کرافتر،3
 .)2017در انگلستان  27درصد از کودکان گزارش میدهند که گاهی یا اغلب اوقات مورد قلدری
قرار میگیرند (وایتنی و اسمیت .) 1993 ،4قلدری به معنای استفاده از زور ،تهدید یا اجبار برای
سواستفاده ،ترساندن یا تسلط پرخاشگرانه بر دیگران تعریف می شود .یکی از پیشنیازهای اساسی
قلدری درک عدم تعادل قدرت اجتماعی یا جسمی توسط قلدر با طرف مقابل است که قلدری را از
تعارض متمایز میکند (یوونن و گراهام .)2014 ،5با این حال ،به طور گستردهای توافق شده است
که قلدری زیرشاخهای از رفتار پرخاشگرانه است که با حداقل سه معیار مشخص میشود .1 :قصد
خصمانه .2 ،عدم تعادل قدرت ،و  .3تکرار برای مدتی (بورگار 6و همکاران .)2015 ،انوع قلدری
متفاوت است از جمله جسمی ،کالمی ،اجتماعی ،روانشناختی و جنسی (آندراد و آلوز.)2019 ،7
چهار نوع قلدری وجود دارد :کالمی ،جسمی ،روانشناختی و آزار و اذیت در فضای مجازی .اگرچه
قلدری کالمی (صدازدن توهینآمیز ،سخنان نیشدارزدن ،فحاشیکردن و غیره) ممکن است بینتیجه
شروع شود ،ا حتمال دارد به منتهای درجه برسد که هدف خاص را تحت تأثیر قرار دهد .قلدری
1. Bullying
2. Oliveira
3. Maunder & Crafter
4. Whitney & Smith
5. Juvonen & Graham
6. Burger
7. Andrade & Alves
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جسمی (فشاردادن ،ضربهزدن ،لگدزدن و غیره) اثرات کوتاهمدت و درازمدت دارد (مونکز و
اسمیت.)2006 ،1
کیبیریا ،ژو و ژانگ )2015( 2معتقدند قلدری یک مسئلة مهم است که میتواند عملکرد
دانشآموزان در مدرسه را تحت تأثیر قرار دهد و اغلب نادیده گرفته میشود .با این حال ،قلدری
فرایندی اجتماعی در نظر گرفته شده است و در اکثر موقعیتهای قلدری در مدرسه ،دیگر
دانشآموزان که به طور مستقیم به عنوان قلدر یا قربانی درگیر نیستند ،به عنوان شاهد در زمان قلدری
حضور دارند (کاریگ ،پیپلر و اتلس .)2000 ،3علیرغم این واقعیت که بیشتر نوجوانان با قربانیان
همدردی میکنند و افراد قلدر را نمیپذیرند (بولتون ،بوچی و هاوکر ،)1999 ،4ولی تمایلی به مداخله
یا اطالعرسانی به بزرگ ترها ندارند و گاهی حتی به افراد قلدر در بدرفتاری کردن با قربانی ملحق
میشوند (اوکانل ،5پیپلر و کاریگ .)1999 ،نقشهای شرکتکننده به شیوههایی که دانشآموزان
درگیر در شرایط قلدری هستند ،اشاره دارد .عالوه بر قربانیان (که به طور مرتب و منظم مورد آزار
قرار میگیرند) و قلدرها (عامالن که به طور فعال مرتکب جرم میشوند) ،کودکان و نوجوانان دیگر
در کالس نیز با مسئلة قلدری سروکار دارند .آنها دائم ًا شاهد وقایع قلدری هستند و از طریق رفتار
در این موقعیتها ،نسبت به آنچه در حال وقوع است ،جهتگیری میکنند (سالمیوالی .)1999 ،6در
همین زمینه ،بارانت )1999( 7تعریفهای متنوعی از رفتارهای شاهدان 8را بررسی کرد و دریافت که
بیشتر تعریفهای به ایستادن یا حضورداشتن به عنوان تماشاگر و ناظر اشاره دارند .در واقع ،شاهدان
میتوانند تصمیم بگیرند که درگیر شوند یا بمانند و در موضوع شرکت نکنند (اوه و هازلر.)2009 ،9
توملو ،فوناگی و ساکو )2004( 10معتقدند شاهدان شامل ،شرکتکنندگان فعال و درگیر در مسائل
1. Monks & Smith
2. Kibriya, Xu & Zhang
3. Craig, Pepler & Atlas
4. Boulton, Bucci & Hawker
5. O'connell
6. Salmivalli
7. Barnett
8. Bystander behavior
9. Oh & Hazler,
10. Twemlow, Fonagy & Sacco
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خشونت مدارس و همچنین شاهدان منفعل هستند .این تعریف شامل نقشهای متنوعی مانند
پشتیبانی ،مخالفت یا بی تفاوتی نسبت به عامالن خشونت است .بنابراین ،رفتارهای شاهدان ممکن
است از مداخله در حمایت از قربانیان ،منفعلبودن یا حمایت قلدر متفاوت باشد (اوه و هازلر،
.)2009
اغلب انگیزههای متضادی در نحوة رفتار به عنوان یک شاهد وجود دارد که میتواند موجب
ناراحتیهای اخالقی 1در بین دانشآموزان شود (فراسبرگ ،تورنبرگ و ساموئلسون .)2014 ،2تحقیق
بر روی شاهدان نشان میدهد متغیرهای شخصی (برای مثال جنسیت ،سن و وضعیت اجتماعی) و
متغیرهای محیطی (نوع سوء استفاده ،اندازة آسیب ،حضور دیگران و ارتباط با شرکتکنندگان) (اوه
و هازلر ،)2009 ،همچنین ،تجارب قبلی (بارلینسکا ،شستر و وینویوسکی2013 ،3؛ ونکلیمپات،
وندبوش و پابیان2014 ،4؛ سانگ و اوه )2018 ،5به واکنشهای مختلف شاهدان در وضعیتهای
خشونتبار ارتباط دارد .به منظور فهم رفتار شاهدان پژوهشگران اغلب تفاوتهای جنسیتی را
بررسی میکنند ،به طور کلی ،پژوهشگران دریافتهاند که پسران و دختران به یک اندازه در قلدری
مداخله نمیکنند ،تغییراتی در فراوانی و نوع مداخله دانشآموزان به عنوان یک فرایند در مدرسه
وجود دارد (جنکینز ،فردیک و نیکرسون .)2018 ،6جنکینز و نیکرسون ( )2017نشان دادند دختران
که همکاری و همدلی باالتری داشتند رویدادهای قلدر را متوجه میشدند ،آن را بعنوان وضعیت
اضطراری تفسیر میکردند و بیشتر از پسران مداخله میکردند .نتایج پژوهش کرسچنباوم و
راپاپورت )2020(7نشان میدهد عوامل خارجی مانند آمادگی و داشتن مهارت برای مداخله در موارد
اضطراری همراه با جنسیت بهتر رفتارها کمکی را پیشبینی میکند .نتایج پژوهش فراسبرگ 8و
1. Moral distress
2. Forsberg, Thornberg & Samuelsson
3. Barlińska, Szuster & Winiewski
4. Van Cleemput, Vandebosch & Pabian
5. Song
6. Jenkins, Fredrick & Nickerson
7. Kirschenbaum & Rapaport
8. Forsberg
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همکاران ( )2018پنج عامل آگاهی ،انتظارات شاهد ،احساسات شخصی ،جدیت رفتار و حس
مسئولیتپذیری میتواند باعث شود که دانشآموزان به احتمال زیاد یا احتمال کم از قربانی دفاع
کنند و نوع خاصی از دفاع را نشان دهند.
دانشآموزانی که در معرض مشاهدة رفتار قلدری قرار میگیرند ،میتوانند طیف از رفتارهای را
از خود نشان دهند و نقشهای متفاوتی بگیرند :اول دستیاران ،1که از رفتار قلدری حمایت میکنند،
با قلدر شروع به اذیتکردن قربانی میکنند .دستیاران گروهی از دانشآموزان هستند که به طور فعال
با گرفتن یا نگهداری قربانی به وضعیت قلدری میپیوندند (سالمیوالی .)1999 ،دوم تقویتکنندة
قلدری ،2این گروه با خنده و تشویق از قلدر حمایت میکند و باعث تحریک وی میشود.
تقویتکنندهها دانشآموزانی هستند که به قلدر بازخورد مثبت میدهند ،در نتیجه باعث حمایت و
تقویت قلدری میشوند .سوم بیگانهها (خنثی) ،3در موضوع قلدری درگیر نمیشوند و هیچگونه
اقدامی را انجام نمیدهند ،این افراد به صورت منفعل عمل میکنند .خیلی از شاهدان حالت خنثی
دارند که احتماالً دور از وضعیت قرار میگیرند و درگیر این وضعیت نمیشوند ،بنابراین ،تمایل
دارند که با این وضعیت کنار بیایند .چهارم ،مدافعان قربانی ،4این افراد کسانی هستند که سعی میکنند
با گرفتن دو طرف از قربانیان حمایت کنند ،مثل دفاعکردن و نشان دادن رفتارهای ضد قلدری
(سالمیوالی .)1999 ،توجه به دیدگاههای دانشآموزان دربارة رفتار شاهدان اهمیت دارد ،زیرا اقدامات
شاهدان بر شیوع قلدریها تأثیر میگذارد (نوسینتینی ،مینسینی 5و سالمیوالی.)2013 ،
بسیاری از برنامههای پیشگیری از خشونت به دلیل حضور شاهدان ،مشکل تغییر عقیده و انگیزة
قلدر و حضور دوستان قلدر به عنوان متحد وی ،بر روی شاهدان تمرکز کردهاند (بانیارد.)2015 ،6
افراد شاهد در قلدری دارای قدرت بالقوه هستند ،شاهدان قدرت متوقف کردن قلدری را در صورت
1. Assistant of the bully
2. Reinforcer of the bully
3. outsiders
4. Defender of the victim
5. Nocentini & Menesini
6. Banyard
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مداخله دارند (سالمیوالی ،کارنا و پوسکی پارتا .)2011 ،1بنابراین ،با توجه به پژوهشها و اینکه یکی
از مباحث مهم در روانشناسی ،تهیة ابزار مناسب برای سنجش متغیرهای روانشناختی است ،هدف
این مطالعه ارائه و معرفی مقیاس نقش شاهدان در قلدری (سالمیوالی و همکاران ،)1996 ،همراه با
ویژگی روانسنجی آن در دانشآموزان دختر و پسر دبیرستانی (متوسطة دوم) استان لرستان است.
این مقیاس در پژوهشهای مختلفی هم از مدل چهارعاملی و هم مدل سهعاملی به کار برده شده
است .در پژوهش تورنبرگ و جانگرت ( )2013که  347دانشآموز راهنمایی ( 141پسر و  206دختر
با میانگین سنی  ) 17/4در سه شهر سوئد حضور داشتند .در این تحقیق هم مدل چهارعاملی و هم
مدل سهعاملی مورد استفاده قرار گرفته است ،مدل چهارعاملی  79درصد از واریانس را تبیین میکند
و  89از سرگیری برای استخراج چهار عامل نیاز دارد و نقاط اسکری نشان میدهند مدل بهینه و
مطلوب مدل دوعاملی یا سهعاملی است .چندین گزینة رفتار خنثی با گزینههای رفتار مدافع قربانی
بار عاملی داشتند و مهمتر اینکه دو گزینة رفتار تقویتکننده و دو گزینة رفتار دستیار در دو عامل
مشابه بارگذاری میشوند .مدل سهعاملی  73درصد واریانس را توضیح میدهد و نیازمند چهار از
سرگیری است .بنابراین ،در پژوهش تورنبرگ و جانگرت ( )2013از مدل سهعاملی ،نقش مدافع،
نقش خنثی و نقش طرفدار قلدری (نقش تقویتکننده و نقش دستیار) استفاده شده است( .اوه و
هازلر ( )2009در مطالعة خود که  298دانشجو ( 18تا  22سال) در یک ایالت متوسط آمریکا شرکت
داشتند ،از مقیاس چهارعاملی رفتار شاهدان استفاده کرده است .همچنین ،در پژوهش سانگ و اوه
( 1058 )2018دانشآموز 532 ،دانشآموز متوسطه ( 279پسر و  253دختر) و  526دانشآموز
دبیرستانی ( 280پسر و  246دختر) با میانگین سنی  16/5در این نظرسنجی شرکت کردند ،در این
پژوهش نیز از مدل چهارعاملی مقیاس رفتار شاهدان استفاده شده است.
در پژوهشی دیگر کامودکا و گاسینس )2005( 2مقیاس رفتار شاهدان را بر روی  242کودک
هلندی ( 120دختر و  122پسر) با میانگین سنی  117/2ماه که  49/6درصد پایة پنجم و  50/4درصد
پایه ششم بودند ،بررسی کردند .این پژوهشگران از تحلیل عاملی اکتشافی با چرخش واریماکس
1. Kärnä, & Poskiparta
2. Camodeca and Goossens

 682

مطالعات آموزشی و آموزشگاهی ،دورة  ،11شمارة  ،2تابستان 1401

برای تحلیل این مقیاس استفاده کردند .عامل اول گویههای نقش تقویتکننده و نقش دستیار با هم
بار عاملی داشتند .بنابراین به عنوان یک عامل در نظر گرفته شدند .بنابراین ،پژوهشگران مقیاس را
سه عامل نقش مدافع قربانی ،نقش خنثی و پیرو قلدری( 1نقش تقویتکننده و نقش دستیار) در نظر
گرفتهاند .همچنین ،چوی و چو )2013( 2در پژوهشی بر روی  238دانشآموز کرهای -آمریکایی و
کرهای در آمریکا به استناد کامودکا و گاسینس ( )2005از پرسشنامة سهعاملی ،گروه دستیار ،گروه
مدافع قربانی و گروه خنثی استفاده کردهاند .گاسینس ،اولتوف و دیکر )2006( 3در مطالعهای طولی
بر روی  242دانشآموز ( 123پسر و  119دختر  9تا  11سال) هلندی 32 ،گویه از مقیاس اصلی را
اقتباس کردند و با تحلیل عاملی اکتشافی ،تحلیل مؤلفههای اصلی با چرخش واریماکس ،سه عامل
یعنی گویههای نقش تقویت کننده و نقش دستیار با هم بار عاملی بر روی یک عامل (پیرو قلدری)
و هر یک از دو گویه نقش مدافع قربانی و نقش خنثی ،یک عامل نشان دادند .در پژوهش
لوکاسمولینا 4و همکاران ( )2014به اعتباریابی فرم کوتاه مقیاس رفتار شاهدان در نمونهای به حجم
 2050کودک  13-8سالة اسپانیایی پرداخت .در پژوهش این پژوهشگران نیز سه عامل از سؤاالت
بیرون آمد ،یعنی سؤاالت خردهمقیاس نقش تقویتکننده و نقش دستیار با هم بر روی یک عامل بار
شدند .جانگرت ،پایرودی 5و تورنبرگ ( )2016با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی با روش تحلیل
مؤلفة اصلی با چرخش واریماکس در نمونهای به حجم  405نوجوان ایتالیایی به اعتباریابی مدل
سهعاملی مقیاس رفتار شاهدان پرداختند ،در این پژوهش نیز سؤاالت خردهمقیاس نقش تقویتکننده
و نقش دستیار با هم بر روی یک عامل بار داشتند ،بنابراین ،در این پژوهش نیز مدل سهعاملی تأیید
شده است.
درصد شایان توجهی از دانشآموزان به صورت قلدر ،قربانی یا شاهد قلدری درگیر قلدری شده
و قلدری باعث آسیبهای جسمی و روانشناختی افراد درگیر شده است (مظاهریتهرانی ،شیری و
1. Follower of the bully
2. Choi & Cho
3. Goossens, Olthof & Dekker
4. Lucas-Molina
5. Piroddi
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ولیپور .)1394 ،نتایج پژوهش بر روی رفتار شاهدان دریچهای برای تقویت این پدیده به عنوان یک
عنصر مهم در مدیریت قلدری در مدارس برای پژوهشگران و مدیران تصمیمگیرنده میگشاید.
شناسایی عوامل تعیین کننده بر رفتارهای قلدری برای مداخالت مؤثر ضروری است .با توجه به
مطالب یادشده مبنی بر ضرورت وجود ابزاری معتبر برای سنجش رفتار شاهدان این پژوهش انجام
گرفت.
بنابراین ،با توجه به پژوهشهای انجام گرفته و آنچه که در مقدمه آورده شد و اهمیت رفتار
شاهدان در هنگام قلدری ،سؤاالت اصلی دربارة نسخة فارسی مقیاس نقش شاهدان در قلدری به
شرح زیر مطرح میشود:
 .1آیا نسخة فارسی چهارعاملی مقیاس نقش شاهدان در قلدری در جمعیت ایرانی از پایایی و
روایی الزم برخوردار است؟
 .2آیا نسخة فارسی سهعاملی مقیاس نقش شاهدان در قلدری در جمعیت ایرانی از پایایی و
روایی الزم برخوردار است؟
روششناسی پژوهش
جامعة پژوهش دانشآموزان پسر و دختر متوسطة دوم استان لرستان در سال تحصیلی  97-98بود.
از مجموع  640دانشآموزی که پرسشنامهها را پر کردند 23 ،دانشآموز به دلیل تکمیلنکردن
پرسشنامه ،مخدوش یا انتخاب یک گزینه از بین گزینهها برای همة سؤاالت و گویههای پرسشنامهها
از نمونهها حذف شدند .بنابراین ،نمونة پژوهش حاضر شامل  617دانشآموز است که  324پسر و
 293دختر که از این نمونهها  196دانشآموز سال اول 214 ،دانشآموز سال دوم و  207دانشآموز
سال سوم شرکت داشتند.
ابزار پژوهش مقیاس نقش شرکتکنندگان( 1نقش شاهدان ) ))PRSسالمیوالی و همکاران ()1996
بود ،طبق نظر پژوهشگران این مقیاس به بررسی رفتار کودک در وضعیتهای تهدیدکننده (هم
خودگزارشی و هم از طریق ارزیابی همکالسیها) ،میپردازد .این مقیاس شامل  50سؤال بوده که
1. Participant Role Scales
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شرایط نقش شرکتکنندگان در قلدری و قلدری را اندازهگیری میکند .بعد از تحلیل به منظور
باالبردن پایایی مقیاس ،دو مورد حذف شده است .گویههای این مقیاس بر اساس تجربیات قبلی
شاهدان انتخاب شده است.
این  48سؤال باقیمانده پنج خردهمقیاس که تمایالت خود را به عمل به عنوان قلدر ،تقویتکنندة
قلدری (به شیوهای عمل میکند که باعث تقویت قلدری میشود ،رفتاری مانند خندیدن ،حضور
برای دیدن آنچه اتفاق میافتد ،در این صورت به عنوان یک مخاطب باعث انگیزة قلدر میشود)،
دستیار قلدر (در جریان قلدری فعال است .از رفتار قلدری حمایت میکنند ،با قلدر شروع به
اذیتکردن قربانی میکنند) ،مدافع قربانی (رفتاری مانند دلداریدادن و همدردی با قربانی یا دادن
معلومات به معلمان یا والدین که شرایط قلدری را متوقف کنند) و نقش خنثی (هیچ کاری انجام
نمیدهند ،این افراد به صورت منفعل عمل میکنند) را اندازهگیری میکند (سالمیوالی و همکاران،
 .)1996به گویهها در مقیاس لیکرت سهدرجهای (صفر=هرگز  =2گاهی اوقات  =3اغلب) پاسخ داده
میشود .از دانشآموزان سؤال میشود اگر شما یک یا چند نوع از قلدری یک نفر در مقابل دیگری
در مدرسه را ببینید چگونه عکسالعمل نشان میدهید ،یا اگر یکی از بچهها را دیدید که کودک
دیگری را در مدرسه تهدید میکند ،واکنش شما نسبت به این قلدری چیست؟ در تحقیق سالمیوالی
و همکاران ( ،)1996همسانی درونی با استفاده از آلفای کرونباخ برای خردهمقیاسهای نقش دستیار
قلدر  ،0/81نقش تقویتکنندة قلدری  ،0/91نقش خنثی  0/89و نقش مدافع قربانی  0/93گزارش
کردند .در تحقیق دیگری ساتون و اسمیت )1999( 1همسانی درونی برای خردهمقیاسهای نقش
دستیار قلدر  ،0/67نقش تقویتکنندة قلدری  ،0/88نقش خنثی  0/55و نقش مدافع قربانی  0/80را
گزارش کردند .همچنین ،در پژوهش کامودکا و گاسینس ( )2005همسانی درونی با استفاده از آلفای
کرونباخ برای خردهمقیاس مدافع قربانی  0/79تا  ،0/93برای خردهمقیاس نقش خنثی  0/88تا ،0/93
برای خردهمقیاس نقش تقویتکننده  0/90تا  0/91و برای خردهمقیاس دستیار قلدر  0/81تا 0/95
گزارش دادند .تورنبرگ و جانگرت ( )2013ضریب همسانی درونی این مقیاس با استفاده از آلفای
کرونباخ را  0/82به دست آوردند.
1. Sutton & Smith
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در این پژوهش چون هدف سنجش رفتار شاهدان در هنگام قلدری است از خردهمقیاس قلدری
در این پرسشنامه استفاده نمیشود ،بنابراین ،از  38سؤال باقیمانده برای سنجش چهار خردهمقیاس
نقش شرکتکنندگان (نقش شاهدان) استفاده خواهد شد .ابتدا به منظور بررسی روایی محتوایی و
صوری مقیاس نقش شرکتکنندگان اقدام به ترجمه معکوس شد .یعنی در ابتدا به فارسی ترجمه و
بعد از آن به انگلیسی برگردانده شد .ابتدا پرسشنامه توسط یک نفر دوزبانه که زبان اصلیاش فارسی
بود از انگلیسی به فارسی ترجمه شد ،در مرحلة بعد پرسشنامه فارسی توسط یک نفر که زبان
اصلیاش انگلیسی بود به انگلیسی برگردانده شد .فرایند ترجمة فارسی و برگردان آن به انگلیسی ،با
هدف اطمینان از کفایت ترجمة مقیاس ،مقیاس نقش شرکتکنندگان انجام گرفت که مقایسة دو متن
حاکی از کفایت باالی ترجمه فارسی مقیاس بود.
یافتههای پژوهش
در این پژوهش ابتدا ب رای سنجش پایایی این مقیاس از روش همسانی درونی (آلفای کرونباخ)
استفاده شد و برای بررسی روایی سازه از تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد.
در اولین گام ،برای بررسی پایایی ،از همسانی دورنی (آلفای کرونباخ) استفاده شد .نتایج در
جدول  1گزارش شده است .ضرایب نشاندهندة پایایی و دقت مقیاس است.
جدول  .1ضرایب آلفای کرونباخ مقیاس نقش شاهدان و خردهمقیاسهای آن

خردهمقیاسها

ضریب پایایی
(آلفای کرونباخ)

تعداد گویه

نقش تقویتکننده

0/89

7

نقش دستیار

0/80

4

نقش مدافع قربانی

0/91

20

نقش خنثی

0/90

7

کل مقیاس

0/90

38
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همچنین ،به منظور بررسی ساختار عاملی (روایی سازه) مدل چهارعاملی (سالمیوالی و همکاران،
1996؛ اوه و هازلر2009 ،؛ کامودکا و گاسینس2005 ،؛ لوکاسمولینا و همکاران2014 ،؛ جانگرت،
پایرودی و تورنبرگ2016 ،؛ گاسینس ،اولتوف و دیکر2006 ،؛ چوی و چو2013 ،؛ سانگ و اوه،
2018؛ تورنبرگ و جانگرت )2013 ،مقیاس نقش شاهدان از روش تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل
عاملی تأییدی استفاده شد .ابتدا به منظور اکتشاف سازههای موجود در این مقیاس از تحلیل عاملی
اکتشافی به روش مؤلفههای اصلی و چرخش واریماکس یا استفاده از نرمافزار  SPSS21برای هر دو
مدل انجام گرفت .نتایج آزمون کرویت -بارتلت هر دو مدل نشان داد که در این آزمون مقدار قابل
قبول کفایت نمونهگیری ( 1)KMOبرای مدل چهارعاملی برابر با  0/788و مقدار مجذور کای با درجة
آزادی  666و سطح معناداری  0/000برابر با  4728/127به دست آمد و نیاز به  6از سرگیری داشت.
همچنین ،در این آزمون مقدار

KMO

برای مدل سهعاملی برابر با  0/845و مقدار مجذور کای با

درجة آزادی  703و سطح معناداری  0/000برابر با  2843/127به دست آمد و نیاز به چهار از سرگیری
داشت .نتایج تحلیل عاملی اکتشافی مدل چهارعاملی و سهعاملی مقیاس رفتار شاهدان (بار عاملی
سؤاالت) در جدول  2گزارش شده است.
جدول  .2نتایج تحلیل عاملی اکتشافی مدلهای چهارعاملی و سهعاملی مقیاس رفتار شاهدان (بار عاملی سؤاالت)

عاملها
سؤاالت

چهارعاملی
عامل اول

عامل دوم

عامل سوم

سهعاملی
عامل چهارم

عامل اول

عامل دوم

عامل سوم

سؤال 1

0/408

0/421

سؤال 2

0/326

0/450

سؤال 3

0/426

0/550

سؤال 4

0/388

0/606

سؤال 5

0/402

0/526

سؤال 6

0/343

0/590

سؤال 7

0/487

0/589

سؤال 8

0/380

0/598

سؤال 9

0/551

0/645
1. Kaiser-Meyer-Olkin Value
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عاملها
سؤاالت

چهارعاملی
عامل اول

عامل دوم

عامل سوم

سهعاملی
عامل چهارم

عامل اول

عامل دوم

عامل سوم

سؤال 10

0/576

0/590

سؤال 11

0/605

0/626
0/573

سؤال 12
سؤال 13

0/499

0/615

سؤال 14

0/360

0/590

سؤال 15

0/491

0/687

سؤال 16

0/534

0/607

سؤال 17

0/494

0/599

سؤال 18

0/413

0/592

سؤال 19

0/350

0/570

سؤال 20

0/387

0/575

سؤال 21

0/509

0/592

سؤال 22

0/499

0/504

سؤال 23

0/629

0/629

سؤال 24

0/479

0/600

سؤال 25

0/439

0/661

سؤال 26

0/382

0/584

سؤال 27

0/423

0/623

سؤال 28

0/544

0/770

سؤال 29

0/548

0/643

سؤال 30

0/334

0/643

سؤال 31

0/586

0/688

سؤال 32

0/597

0/624

سؤال 33

0/508

0/515

سؤال 34

0/462

0/480

سؤال 35

0/483

0/504

سؤال 36

0/598

0/620

سؤال37

0/567

0/573

سؤال 38

0/631

0/649
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نتایج اجرای تحلیل عاملی اکتشافی به روش مولفههای اصلی با چرخش واریماکس بار عاملی
سؤاالت برای مدل چهارعاملی ومدلی سهعاملی در جدول  2گزارش شده است .با توجه به جدول
 2بار عاملی سؤاالت در مدل چهارعاملی از مدل سهعاملی پایینتر است .همچنین بار عاملی سؤاالت
در مدل چهارعاملی با مقیاس اصلی (سالمیوالی و همکاران )1996 ،هماهنگ نیست و سؤاالت در
بین عاملها پخش شده است ،ولی در مدل سهعاملی این مشکل دیده نمیشود و همانند سایر
تحقیقات انجام شده در این زمینه (سالمیوالی و همکاران1996 ،؛ اوه و هازلر2009 ،؛ کامودکا و
گاسینس2005 ،؛ لوکاسمولینا و همکاران2014 ،؛ جانگرت ،پایرودی و تورنبرگ2016 ،؛ گاسینس،
اولتوف و دیکر2006 ،؛ چوی و چو2013 ،؛ سانگ و اوه2018 ،؛ تورنبرگ و جانگرت)2013 ،
سؤاالت نقش تقویتکننده و نقش دستیار بر یک عامل بار عاملی دارند .همچنین ،در مدل چهارعاملی
سؤال شمارة  12بار عاملی پایینتر از  0/30دارد ولی در سهعاملی بار عاملی  0/573دارد .در این
پژوهش مقدار حداقل بار عاملی سؤاالت در مدل چهارعاملی مربوط به سؤال شمارة  ،2برابر با
 0/326و حداکثر بار عاملی مربوط به سؤال شمارة  ،23برابر با  0/629است .در مدل سهعاملی حداقل
بار عاملی سؤاالت مربوط به سؤال شمارة  ،6برابر با  0/421و حداکثر بار عاملی مربوط به سؤال
شمارة  ،28برابر با  0/770است .بار عاملی هیچ سؤالی در هر دو مدل زیر  0/30نیست ،بنابراین،
سؤالی از مقیاس حذف نخواهد شد.
همچنین ،به منظور بررسی میزان برازش ساختار چهارعاملی و سهعاملی نسخة فارسی مقیاس
نقش شاهدان در قلدری با مقیاس اصلی از تحلیل عاملی تأییدی با روش حداکثر درستنمایی در
سطح ماتریس کوواریانس با نرمافزار

LISREL8.80

انجام شد .برای برآورد مدل از شاخصهای

نسبت مجذور خیدو به درجة آزادی ( ،)χ2/dfشاخص نیکویی برازش ( ،)GFIشاخص نیکویی
برازش انطباقی ( ،)AGFIشاخص برازش مقایسهای ( ،)CFIریشة مجذور میانگین باقیمانده (،)RMR
شاخص برازش هنجارشده ( ،)NFIشاخص نیکویی برازش هنجارنشده ( )NNFIو ( )RMSEAریشة
استاندارد واریانس باقیمانده استفاده شد .نتایج برازندگی این دو مدل در تحلیل عاملی تأییدی برای
مقیاس نقش شاهدان در جدول  4نشان داده شده است .پژوهشگران نسبت خیدو به درجة آزادی
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کمتر از ( 3کلین ،)2015 ،1شاخص برازش تطبیقی ( ،)CFIشاخص نیکویی برازش ( )GFIو شاخص
نیکویی برازش تطبیقی ( )AGFIبزرگتر یا مساوی ( 0/90براون و کوداک ،)1993 ،2ریشة میانگین
مجذور خطا ( )RMSEAکمتر از  0/06و شاخص هنجارشدة تطبیقی ( )NNFIبزرگتر از ( 0/90هو
و بنتلر ،)1999 ،3از نشانههای برازش مناسب ،و از شاخصهای مطلوب برای ارزیابی مدل میدانند.
جدول  .3شاخصهای برازندگی مدلهای چهارعاملی و سهعاملی مقیاس نقش شاهدان

مدلها

χ2/df

p

RMR

RMSEA

GFI

AGFI

CFI

NNFI

 4عاملی

3/63

0/000

0/031

0/074

0/80

0/78

0/80

0/78

 3عاملی

3/04

0/000

0/028

0/065

0/92

0/91

0/93

0/91

همانطور که در جدول  3نشان داده شده است ،شاخصهای برازندگی مدل سهعاملی از مدل
چهارعاملی برازش بهتری دارد و بنابراین مدل اندازهگیری سهعاملی در جمعیت ایرانی تأیید میشود.
همچنین تحلیل عاملی تأییدی مقیاس ،مقدار پارامترهای اندازهگیری چهارعاملی و سهعاملی این
سازه شامل پارامترهای استاندارد و مقدار تی در جدولهای  4و  5گزارش شده است.
جدول  .4ضرایب استاندارد و شاخص تی تحلیل عاملی تأییدی مدل چهارعاملی نقش شاهدان در قلدری

نقش تقویتکننده

1

0/90

7/90

12

0/28

6/50

2

0/48

6/87

13

0/43

9 /8

3

-0/11

-2/35

14

0/54

12/82

4

-0/02

-0/45

15

0/24

5/49

5

0/06

1/45

16

0/48

10/90

6

-0/10

-2/25

17

0/43

9/28

7

-/05

1/04

18

0/40

9/60

نقش مدافع قربانی

خردهمقیاس

سؤال

ضرایب استاندارد شاخص تی خردهمقیاس

سؤال

ضرایب استاندارد شاخص تی

1. Kline
2. Browne & Cudeck
3. Hu & Bentler
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نقش خنثی

نقش دستیار

خردهمقیاس

سؤال

ضرایب استاندارد شاخص تی خردهمقیاس

سؤال

ضرایب استاندارد شاخص تی

8

0/53

10/64

19

0/34

8/13

9

0/63

12/43

20

0/37

8/79

10

0/47

9/48

21

0/49

11/09

11

0/54

10/93

22

0/49

11/8

32

0/50

11/07

23

0/56

13/7

33

0/42

9/10

24

0/57

13/8

34

0/44

9/75

25

0/34

8/05

35

0/48

10/64

26

0/45

10/96

36

0/58

13/10

27

0/51

12/49

37

0/54

12/09

28

0/51

12/44

38

0/53

11/89

29

0/49

12/08

30

0/39

9/37

31

0/53

13/08

جدول  ،5ضرایب استاندارد و شاخص تی تحلیل عاملی تأییدی مدل سهعاملی نقش شاهدان در قلدری

طرفدار قلدر (نقش تقویتکننده،

1

0/40

8 /8

12

0/28

6/42

2

0/37

7 /6

13

0/43

10/40

3

0/79

8/51

14

0/56

13/93

4

0/28

5/96

15

0/54

12/7

5

0/45

9/81

16

0/48

11/58

6

0/52

11/45

17

0/42

10/10

7

/38

8/17

18

0/40

9/62

8

0/34

7/36

19

0/35

8/23

9

0/50

10/94

20

0/37

8/83

10

0/50

11/00

21

0/49

11/83

11

0/59

13/21

22

0/50

12/16

نقش مدافع قربانی

نقش دستیار)

خردهمقیاس سؤال

ضرایب استاندارد

شاخص تی خردهمقیاس

سؤال

ضرایب استاندارد شاخص تی
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نقش خنثی

خردهمقیاس سؤال

ضرایب استاندارد

شاخص تی خردهمقیاس

سؤال

ضرایب استاندارد شاخص تی

32

0/48

10/57

23

0/59

14/88

33

0/42

9/08

24

0/57

14/20

34

0/45

9/86

25

0/33

7/87

35

0/49

10/90

26

0/51

10/91

36

0/59

13/35

27

0/51

12/45

37

0/55

12/26

28

0/50

12/63

38

0/51

11/22

29

0/40

12/28

30

0/53

9/53

31

0/53

13/15

با توجه به جدولهای  4و  ،5مالک ارزیابی ،میزان ارتباط هر سؤال به عامل زیربنایی مقدار تی
و معناداری آن است .حداقل مقدار تی برای معناداری ضرایب استاندارد برابر  1/96است (قاسمی،
 .)1390مقدار تی باالی دو داللت بر معناداری رابطة هر سؤال با عامل زیربنایی دارد .در این پژوهش
پایینترین مقدار تی برای مدل چهارعاملی مربوط به سؤال  3برابر با  -2/35و باالتر مقدار تی مربوط
به سؤال شمارة  24برابر با  13/8است .پایینترین مقدار تی برای مدل سهعاملی مربوط به سؤال 8
برابر با  7/36و باالتر مقدار تی مربوط به سؤال شماره  23برابر با  14/88است .با توجه به شاخصهای
برازش جدولهای  4و  ،5ضرایب استانداردشده و شاخص تی (معیار معناداری ضرایب استاندارد)
برای تکتک سؤاالت ،میتوان گفت که مدل تأییدی سهعاملی از برازش قابل قبولیتری برخوردار
است .در مجموع ،ساختار عاملی نسخة فارسی (سهعاملی) مقیاس نقش شاهدان با برازش بهتری
دارد.
بحث و نتیجهگیری
وقوع رفتارهای قلدری از هر نوعی مانع رسیدن دانشآموزان به حس بهزیستی و شادمانی میشود.
بنابراین ،شناخت نمودهای قلدری برای کمک به دانشآموزانی که در فضای مدرسه احساس امنیت
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فیزیکی و عاطفی نمیکنند ،ضروری است و شناخت اینکه این رفتارها در کجا و چه زمانی روی
میدهند ،برای تهیة برنامههای پیشگیری

از قلدری الزم است.

بنابراین ،هدف از مطالعه حاضر بررسی پایایی ،روایی و تعیین ساختار عاملی مقیاس سهعاملی و
چهارعاملی نقش شاهدان در قلدری (سالمیوالی و همکاران )1996 ،در جمعیت ایرانی بود .نتایج
پژوهش نشان داد نسخة فارسی سهعاملی مقیاس نقش شاهدان در قلدری از چهارعاملی دارای پایایی
و روایی بهتری است .دامنة ضرایب آلفای کرونباخ خردهمقیاسها از  0/80تا  0/91در نوسان بود.
همچنین ،تمام ضرایب بازآزمایی معنادار و اکثر همبستگیهای بیشتر از  0/4بود .این نتایج بیانکنندة
پایایی مطلوب و همگنی مقیاس و خردهمقیاسهای نسخة فارسی سهعاملی مقیاس نقش شاهدان در
قلدری است .این یافتهها با نتایج پژوهش در زمینة مقیاس اصلی در بعد بررسی پایایی مقیاس
(سالمیوالی و همکاران1996 ،؛ اوه و هازلر2009 ،؛ کامودکا و گاسینس2005 ،؛ لوکاسمولینا و
همکاران2014 ،؛ جانگرت ،پایرودی و تورنبرگ2016 ،؛ گاسینس ،اولتوف و دیکر2006 ،؛ چوی و
چو2013 ،؛ سانگ و اوه2018 ،؛ تورنبرگ و جانگرت )2013 ،همسان است .در این مطالعه ،برای
بررسی روایی نسخة فارسی مقیاس نقش شاهدان در قلدری از روش تحلیل عاملی تأییدی استفاده
شد .نتایج تحلیل عاملی تأییدی نشان داد مقیاس نقش شاهدان در قلدری در نمونة ایرانی مانند نتایج
پژوهشهای تورنبرگ و جانگرت ( ،)2013کامودکا و گاسینس ( ،)2005چوی و چو (،)2013
جانگرت ،پایرودی و تورنبرگ ( ،)2016لوکاسمولینا و همکاران ( ،)2014و گاسینس ،اولتوف و
دیکر ( )2006آن واجد ساختار سهعاملی است ،البته در نسخة اصلی آن چهار عامل که در پژوهش
سالمیوالی و همکاران ( )1996به دست آمده است.
بنا بر اطالعات جدول  ،3از بین هشت شاخص بررسیشده برای هر دو مدل سهعاملی و
چهارعاملی ،در مدل سهعاملی هفت شاخص در وضعیت مطلوب ،یک شاخص در وضعیت نامطلوب
قرار دارد .نسبت مجذور کای به درجة آزادی ( )χ2/dfبرابر با  3/04به دست آمد که با توجه به
باالبودن حجم نمونه از سایر شاخصهای برازش استفاده شد .سایر شاخصهای برازش مدل
سهعاملی در وضعیت مطلوب قرار دارند ،به عبارت دیگر ،طبق دیگر شاخصها میتوان گفت برازش
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کلی مدل سهعاملی مطلوب و پذیرفتنی است .همچنین ،با توجه به جدول  3هشت شاخص
بررسیشده برای مدل چهارعاملی همگی در وضعیت تقریباً نامطلوب قرار دارند .با توجه به جدول
( 4ضرایب استاندارد و شاخص تی تحلیل عاملی تأییدی مدل چهارعاملی نقش شاهدان در قلدری)
ضرایب استاندارد و شاخص تی خردهمقیاس نقش تقویتکننده منفی شدهاند و این به معنادارنبودن
مقیاس را نشان میدهد ،ضرایب استاندارد و شاخص تی سایر خردهمؤلفهها در مدل چهارعاملی نیز
پایینتر از مدل سهعاملی است .بنابراین ،با توجه به شاخصهای برازش جدول  4و و ضرایب
استاندارد شده و شاخص تی (معیار معناداری ضرایب استاندارد) درج شده در جدولهای  4و 5
میتوان گفت مدل تأییدی مقیاس سهعاملی از برازش قابل قبولی برخوردار است.
در پژوهشهای گذشته هم مدل چهارعاملی (اوه و هازلر2009 ،؛ سالمیوالی و همکاران1996 ،؛
سانگ و اوه )2018 ،و مدل سهعاملی (سالمیوالی و همکاران1996 ،؛ اوه و هازلر2009 ،؛ کامودکا و
گاسینس2005 ،؛ لوکاسمولینا و همکاران2014 ،؛ جانگرت ،پایرودی و تورنبرگ2016 ،؛ گاسینس،
اولتوف و دیکر2006 ،؛ چوی و چو2013 ،؛ سانگ و اوه2018 ،؛ تورنبرگ و جانگرت )2013 ،روایی
و پایایی این مقیاس تأیید شده است .همسو با نتایج این پژوهشها مدل نظری سهعاملی مقیاس
نقش شاهدان با دادههای این پژوهش برازش مطلوبی دارد .این نتایج نشان میدهد اطالعاتی که
مقیاس دربارة نقش شاهدان در قلدری به دست میدهد ،دقت کافی و قابلیت تکرارپذیری دارد.
بنابراین ،آزمون سهعاملی تهیهشده اعتماد مناسبی برای استفادة پژوهشگران و برنامهریزان دارد .در این
پژوهش سؤاالت یک تا یازده خردهمقیاس طرفدار قربانی (خردهمقیاس نقش تقویت کننده و نقش
دستیار) را تشکیل میدهد و سؤاالت  12تا  31خردهمقیاس نقش مدافع قربانی را تشکیل میدهد و
سؤاالت  32تا  38مربوط به خردهمقیاس نقش خنثی میباشند .در مجموع ،ضرایب پایایی و روایی
مناسب نسخة فارسی سهعاملی مقیاس نقش شاهدان در قلدری ،شفافبودن سؤاالت و سهولت اجرا،
امکان بهکارگیری در موقعیتها و گروههای مختلف ،پژوهشگران را قادر میکند تا از این مقیاس ،در
گسترههای مختلف پژوهشی استفاده کنند.
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