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  ٢٣/١١/١٣٩٧تاريخ پذيرش:                 ١٧/١٢/١٣٩٦تاريخ دريافت: 

  
  چكيده

اخيرًا مورد توجه  كه باشد،سطح جهان مي مشكالت روز افزون در بين نوجوانان بسياري از مدارس در يكي از گوييوررفتار ز هدف: زمينه و

بررسي سايبري قرارگرفته است. پژوهش حاضر با هدف  سنتي وصورت قلدري وشناسي به دشناسي و حتي جرمهاي روانگران حوزهپژوهش

اول، دوم مقطع سه  در ١٣٩٦در سال افغانستان  -پسر مقطع دبيرستان مدارس شهرهرات نوجوانان دختر و بين سايبري درسنتي و قلدري ميزان

  و سوم انجام شد. 

، پاتچين (BS)هاي قلدري گيري تصادفي با استفاده از ابزار پرسشنامه از جمله پرسشنامهونهاين مقاله با روش كمي و با شيوه نم روش كار:

آموزان مقاطع دانش نفر از ٣٦٠تحليل شدند. نمونه پژوهش spssو سايبري با نرم افزار سنتيهاي قلدريوهيندوجا، ايلي نويز وآلوئوس در بخش

  شهرهرات بودند. هاياول، دوم و سوم دبيرستان

سنتي و سايبري در بين كه ميزان قلدري داد نشان ٠١/٠و ٠٥/٠كمتر  يدارهاي تعقيبي (كروسكال واليس ومن ويتني) با سطح معنيآزموننتايج: 

 -يازدهم و يازدهم -بعد اجتماعي بين مقاطع دهم قلدري سنتي وديگر ميان طرفي از آموزان دختر بيشتر است.نسبت به دانش آموزان پسردانش

  است.  كالس يازدهم از دوكالس دهم و دوازدهم كمترداري وجود دارد، ميانگين قلدري سنتيي دوازدهم تفاوت معن

نين هستند قلدري بيشتري نسبت به ساير مشاغل دارند. هم چ ها كشاورزكه پدران آن آموزانيدانش كه نتايج پژوهش بيانگر اين بود نتيجه گيري:

 شيوعكمتر است. تحصيالت پدر در  ها شاغل هستندكه مادران آنآموزانيدارند نسبت به دانشها خانهكه مادران آنزانيآموقلدري در دانش شيوع

ها از تحصيالت بيشتري كه مادران آنآموزانيبين دانش قلدري سايبري در شيوعآموزان تاثير ندارد. بعالوه نتايج تحقيق نشان داد كه قلدري دانش

  سبت به مادران بيسواد بيشتر است.برخوردارند ن

  سنتيسايبري، قلدريقلدري سنتي، قلدري درهرات،عوامل قلدري سايبري،عوامل قلدري كليدي:واژگان

 

 مقدمه

 Bullying andدر مدارس سنتي و سايبري  قلدري      

cyber Bullying in school  در حال حاضر به عنوان يك

اجتماعي انشناسي و سالمتمشكل جهاني و مهم در زمينه رو

معرفي شده است. اين پديده از رفتارهاي مشكل آفريني است 

روانشانسي، سالمت اجتماعي، گران كه اخيراً توجه پژوهش

شناسي در سراسر جهان را جرمشناسي و به خصوص جامعه

، كه به صورت خاص قلدري مدرسه به خود جلب كرده است

   .)١( ها تبديل شدبه محور اصلي پژوهش ١٩٧٠در دهه 

هاي متعددي در سراسر جهان در خصوص بررسي پژوهش     

شيوع، علت يابي، پيشگيري، آثار و مقابله با اين پديده به انجام 

اين  دهنده شيوع باالي رسيده است. نتايج تحقيقات عمدتا نشان

اي كه پديده در سطح مدارس است. به عنوان نمونه، مطالعه

 ١٩٩٢در سال انجمن روانشناسي آمريكا توسط بخش نظارتي 
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آموزان در طول سال از دانش %٧٥انجام شد نشان داد كه 

قلدر، قرباني يا هم قلدر و هم قرباني  ١٩٩٨ -١٩٩٩تحصيلي 

تحقيقات انجام شده نشان دادند كه معلمان  .)٢بوده اند (

همواره ميزان قلدري موجود در مدارس خود را دست كم 

چند قلدري هميشه در محيط اطراف ما  هر)، ٣گرفته اند (

آن را به عنوان يك رفتار طبيعي  دشود، هرگز نبايمشاهده مي

و عادي به پذيريم. احساسات تجربه شده توسط قربانيان، 

 هاي قلدري چنانچهبسيار دردناك و اثر آن ماندني است. رفتار

توانند به رفتارهاي ضد اجتماعي تبديل متوقف نشوند مي

   شوند.

برخي  كند و درتنهايي ايجاد مي قلدري، احساس انزوا و     

آفريند. مشكالت از نوجوانان اضطراب بيش از حدي مي

تواند به مشكالت مداوم و مستمر در نتيجه اين پديده مي

رواني شديدتري چون ترك مدرسه، افسردگي و خودكشي 

  نجامد.ابي

كز بر ردر خصوص قلدري بيشتر متم تحقيقات گذشته     

قلدري سنتي است. قلدري سنتي از جمله رفتارهاي 

م است كه مشخصه اصلي آن، اوپرخاشگرانه و نابهنجار مد

عدم توازن قدرت است كه منجر به ترساندن، تهديد و ارعاب 

 هايشود و در قالب رفتارتر (قرباني) مييك فرد ضعيف

اگر چه  .)٤كالمي، جسماني  و اجتماعي پديدار مي شود (

، كاريدادن، لگدزدن يا كتكي جسماني قلدري مانند هلجنبه

هاي ديگر آن نيز مانند اسم گذاشتن آشكارتر است اما شكل

هاي داستان ها يا پخش شايعات وروي ديگران، تمسخر آن

 كه عالوه بر ،اساس، در حال افزايش استمنصفانه و بيغير

واند به همراه تبرخوردهاي فيزيكي، آزارهاي رواني را نيز مي

  .)٥داشته باشد (

با اين حال، شكل جديدي از قلدري به نام سايبري (آزار     

 .)١يكم شناخته شده است (وسايبري) در قرن بيستاذيت و

آموز را در مدرسه كه تنها يك دانش آموزان به جاي ايندانش

هاي خانگي و مورد هدف قرار دهند، از فناوري مانند رايانه

كنند تا همساالن خود را مورد آزار اي همراه استفاده ميهتلفن

متاسفانه شكل مجازي قلدري نيز در قالب و اذيت قرار دهند. 

- هاي زشت و توهينگرفتن با تلفن همراه يا دادن پيامك عكس

از طرف ديگر پديده قلدري از طريق  .)٦شود (آميز، ديده مي

) به صورت Cyber bullingهاي نوين ارتباطي (تكنولوژي

هرگونه آزار رساني عمدي كه به قصد آسيب زدن به ديگران با 

) نظير cyberneticاستفاده از وسايل ارتباطي و اطالع رساني(

 ها، پيامكهاي ويدئويي، ايميلهمراه، دوربيناينترنت، تلفن

)sms٧،٨شود (ها و غيره باشد تعريف مي)، بلوتوث، وبالگ  .(

Willard  را به شكل ارسال مضامين ناراحت سايبرقلدري

هاي ارتباطي بي رحمانه از طريق استفاده از ابزار كننده و

ر آن قلدري د كه شايد سايبر يهايديجيتالي تعريف كرده و راه

  :)٩( رخ دهد را به اشكال زير بيان كرده است

 عصبانيت (ارسال پيامهاي خشمگينانه، بي ادبانه يا .١

ل خصوصي يا زشت براي افراد خاص، به شك

 هاي آنالين)؛گروه

آزار (ارسال مكرر يك پيام ناراحت كننده به يك فرد  .٢

يا آزار از طريق تهديد به آسيب يا ارسال پيام هاي 

 رعب آور)؛

بي آبرويي (ارسال عباراتي ناراحت كننده، غير واقعي  .٣

 و بي رحمانه در مورد افراد ديگر)؛

هستيد و كه فرد ديگري تظاهر (وانمود كردن به اين .٤

ارسال مواردي براي بدنام كردن فرد قرباني يا دچار 

 مشكل ساختن او)؛

فريب (ارسال مواردي شامل اطالعات  تفريح و .٥

شخصي يا خجالت آور در مورد يك فرد، درگير 

شدن در فريبكاري براي بدست آوردن اطالعات 

شخصي و سپس عمومي ساختن آن و نيز ارسال 

 ديگران)؛ تصاوير و پيامهاي شخصي براي

بيرون سازي (طرد و خارج ساختن عمدي يك فرد  .٦

  از اجتماع يا يك گروه آنالين) طبقه بندي نمود.

برخي تحقيقاتي در زمينه مقايسه ميزان قلدري سنتي و        

، و همكاران Jingسايبري در ساير كشورها انجام شده است. 
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 اي در ميان نوجوانانقلدري مدرسه«تحقيقي را با عنوان 

رد مو» اياالت متحده: فيزيكي، كالمي، ارتباطي و سايبري

ران دهد كه پسبررسي قرار دادند. نتايج  اين تحقيق نشان مي

بيشتر درگير قلدري (فيزيكي و كالمي) و دختران بيشتر درگير 

قلدري اجتماعي بودند. همچنين در اين تحقيق نشان داده شد 

    .)١٠( سنتي دارد كه قلدري سايبري طبيعت متمايز از قلدري

تحقيقي با عنوان  Avitzourو  Gofinدر همين راستا 

در » انآموزان دبيرستقلدري سنتي و قلدري اينترنتي در دانش«

مدرسه اورشليم عبري و نظام آموزشي عرب با هدف  ٣٥

ارزيابي شيوع آزار و اذيت قلدري سنتي و سايبري مورد 

از  %٢٨دهد كه ان ميدادند. نتايج اين تحقيق نش بررسي قرار

قلدري سايبري انجام   %٩/٨قلدري سنتي و  ،آموزاندانش

تحقيقي  Stoltzو  Raskaskasدر تحقيق ديگر  ).١١دادند (

مشاركت در قلدري سنتي و سايبري در ميان «با عنوان 

هدف بررسي مشاركت جوانان در قلدري  را با» نوجوانان

ق نتايج اين تحقي سنتي و سايبري مورد بررسي قرار دادند.

هاي الكترونكي را انجام آزار و اذيت %٢١دهد كه نشان مي

  ). ١٢گرفتند ( مورد سنتي قلدري قرار %٣/٦٤دادند و

همكارانش با عنوان و  Ozgurبنابراين در تحقيق ديگر   

قلدري سايبري و ارتباط آن با قلدري سنتي، جنسيت و «

ارتباطي اينترنتي استفاده مكرر و مخاطره آميز از وسايل 

، در تركيه با هدف بررسي ميزان قلدري سنتي و »ميانجيگر

- سايبري مورد بررسي قرار دادند. نتايج اين تحقيق نشان مي

موزان آدهد كه قلدري سايبري و سنتي بيشتر منسوب به دانش

     .)١٣پسر است نه دختر (

از اين رو تكامل رسانه هاي اجتماعي فوايد و مضراتي 

ايجاد كرده است،  ٢٠٠١نوجوانان در افغانستان از سال براي 

طوري كه عدم وجود اطالعات دقيق  در مورد استفاده از ابزار 

ديجيتالي و اطالعات الزم متناسب با فرهنگ استفاده از ابزار 

ش و هوشياري محققان ديجيتالي يك نياز اساسي براي تال

ه، رسانعلوم اجتماعي و رفتاري، متخصصين و كارشناسان 

مدارس و والدين براي جلوگيري از گسترش و رشد آن وجود 

دارد. اگرچه در بسياري از كشورها اقدامات جدي براي درك 

رفتارها و پيامدهاي مرتبط با قلدري به ويژه قلدري سايبري 

شروع شده و فعاليت هاي ارزنده انجام داده اند، با اين حال 

اشكال گوناگوني از بدليل پيشرفت سريع اين فن آوري ها، 

روابط و نقش ها را در اين فضا اضافه نموده است كه شناسايي 

ابعاد مختلف و مقابله با آن را سخت كرده است. براي اين 

منظور، آموزش و آگاهي هاي عمومي در سطح جامعه مي تواند 

به شناساندن هر چه بهتر قلدري سايبري و مشكالت مرتبط با 

منظر اجتماعي شكاف اطالعاتي بين  آن كمك كند. همچنين، از

نسل قديم و جديد اين را مي طلبد كه سرپرستان و معلمان با 

از  بجاي محروميت برقراري ارتباط صحيح با نوجوانان،

 ها را به استفاده مناسب و ايمنيدسترسي به فضاي سايبري، آن

فضاي ديجيتالي تشويق كنند تا فرصت مناسب تري براي  از

  .واني نوجوانان فراهم شودرشد و سالمت ر

لذا در پژوهش حاضر اين سوال كلي مطرح است كه شيوع  

قلدري سنتي و سايبري در بين نوجوانان دانش آموز دختر و 

پسر چقدر بوده است؟ به اين منظور پژوهش با هدف اصلي 

- بررسي شيوع قلدري سنتي و سايبري در بين نوجوانان دانش

ه قلدري، اشكال سنتي و سايبري آموز  و با اهداف فرعي مقايس

آن و كيفيت رابطه ميزان قلدري با مقطع تحصيلي دانش آموزان، 

  مادر، شغل پدر و مادر انجام خواهد گرفت.  -تحصيالت پدر

با توجه به شكاف اطالعاتي موجود در جامعه و اهداف فوق 

و به نظر  مي باشد برخوردار ،پژوهش ذيل از  جنبه نوآوري

هاي ساختارمند در خصوص و نخستين پژوهشرسد كه جزمي

فارسي در  هايزورگويي در افغانستان و جزو معدود پژوهش

  ردد.گ خصوص مقايسه زورگويي سايبري و سنتي محسوب مي

  

  روش كار
ري قلد شيوعمقاله  حاضر، مطالعه مقطعي بررسي مقايسه       

در  )Cyberbullying(و قلدري سايبري  )Bullying(سنتي 

ن نوجوانان دختر و پسر مقطع دبيرستان مدارس شهر هرات بي

آموزان دختر و آماري تحقيق شامل كليه دانش باشد. جامعهمي
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كه در سال  هاي شهر هراتگانه دبيرستانپسر مقاطع سه

مشغول به تحصيل بودند. در اين راستا با  ١٣٩٦-٩٧تحصيلي 

قق و پرورش با مح -توجه به ظرفيت همكاري اداره آموزش

نبود هرگونه چارچوب آماري در دسترس از جامعه آماري، 

ابتدا در جهت تعيين حدود جامعه آماري و امكان پذيري 

اي نمونه برداري تصادفي، از شيوه نمونه برداري خوشه

رانه هاي پسرانه و دختچنين از بين دبيرستاناستفاده شد و هم

در مدرسه به صورت تصادفي انتخاب شد.  ٤شهر هرات 

كالس (از هر مقطع تحصيلي  مرحله بعد از هر مدرسه سه

شدند. حجم  در نظر گرفتهصورت تصادف به  كالس)يك 

 نفر ٦٠٠٠نفر از مجموع  ٣٦٠كوكران  اساس فرمول نمونه بر

دخترانه و پسرانه  براي هر يك از مدارسكه  تعيين شده

، وي(سلطان غياث الدين غوري، انقالب اسالمي، اناث تجرب

دوم و سوم) به  در سه مقطع دبيرستان (اول،ميرمن حياتي) 

نامه پرسش ٣٦٠جمعاً در چهار مدرسه  وپرسشنامه،  ٩٠تعداد 

  توزيع گرديد.

شايان ذكر است كه مدارس موجود در ليست به صورت       

جام اند. قبل از انپراكنده در گستره جغرافيايي هرات واقع شده

و پرورش استان هرات اجازه و  مطالعه از رياست آموزش

تأييد الزم جهت بررسي گرفته شد؛ و سپس رضايت جداگانه 

از مديريت هر يك از مدارس انتخاب شده كسب گرديد. 

معيار ورود در اين مطالعه دانش آموزان پسر و دختر مدارس 

دولتي استان هرات بودند و معيار خروج نداشتن رضايت 

ركت در مطالعه بود. در اين آگاهانه و نداشتن تمايل به ش

مطالعه  دانش آموزان با حضور پرسشگر و با آگاهي از اهداف 

مطالعه به سواالت پرسشنامه كه بدون نام بوده، پاسخ دادند؛ و 

اين اطمينان به دانش آموزان داده شد كه به علت بدون نام 

همچنين  اطالعات محرمانه خواهد ماند. ،بودن پرسشنامه

وري توزيع گرديد كه اخالل در تدريس معلمين ها طپرسشنامه

  محترم بوجود نيايد.

هاي اين پژوهش، عدم با اين وجود يكي از محدوديت     

آشنايي دانش آموزان با پرسشنامه از يك سو و قلدري سايبري 

از سوي ديگر بود. براي حل اين مشكل، تالش شد تا با ايجاد 

ماي سواالت به گو و راهنفضايي صميمي، پرسشگر، پاسخ

وجود آمده باشد. به هر حال، با توجه به محدوديت اداري 

پرسشگر در توزيع تعداد باالتر پرسشنامه، تعميم پذيري نتايج 

بدست آمده از اين پژوهش به ساير شهرهاي افغانستان ومقاطع 

  تحصيلي ديگر محل ترديد خواهد بود.

پرسشنامه از ابزارهاي اندازه گيري مطالعه: براي انجام اين 

پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. علت استفاده از 

پرسشنامه محقق ساخته، اين بود كه علي رغم جستجوي كافي، 

پرسشنامه استانداردي كه حاوي تمام سواالت پژوهش باشد، 

يافت نشد. به هرحال، براي طراحي پرسشنامه، از سه پرسشنامه 

  ستفاده شده است:استاندارد به شرح مذكور در ذيل ا

براي  ١١تا  ١گويه هاي  Patchinاز پرسشنامه استاندارد       

براي بررسي ابعاد قلدري  ١٥تا  ١١بررسي ابعاد قلدري سنتي، 

 ١٨تا  ١دارد ايلي نويز گويه هاي نسايبري، از پرسشنامه استا

ابعاد زباني، جسماني و اجتماعي قلدري سنتي و از پرسشنامه 

گويه شامل ابعاد قلدري سنتي و  ١١ ني آلوئوساستاندارد قربا

گويه ديگر هم  ١٠قلدري سايبري پرداخته شده است. همچنين

طراحي  براساس وضعيت هاي اجتماعي موجود در استان هرات

  مورد توجه قرار گرفت.   و

يك  :٢٠١١، Hindujaو  Patchinقلدري  پرسشنامه

 و Patchinباشد كه توسط پرسشنامه خود گزارش دهي مي

Hinduja  با اقتباس از پرسشنامه قلدري يا قربانيOlweus 

گويه ساخته  ١٥ براي اندازه گيري قلدري نوجوانان مشتمل بر

ضريب آلفاي كرونباخ آن در پژوهش سازندگان آن،  .شده است

گزارش شده است كه نشان از همساني  ٧٦/٠و  ٨٨/٠به ترتيب 

عاليي نيز، ضريب  در پژوهش .)١٤دروني خوب آزمون دارد (

آلفاي كرونباخ براي قلدري كلي و اشكال سنتي و سايبري آن 

محاسبه و گزارش شده است كه  ٧٧/٠و ٧٥/٠ ،٨٣/٠به ترتيب 

   .)١٥نشان از همساني دروني خوب آزمون دارد (

سوال  ١٨نويز: اين پرسشنامه  پرسشنامه مقياس قلدري ايلي

آموزان از ابعاد نشداشته و هدف آن ارزيابي ميزان قلدري دا
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باشد. چنانچه در مختلف (قلدري، زد وخورد، قرباني) مي

) روايي و پايايي اين پرسشنامه مورد ١٦(چالمه پژوهش 

بررسي قرار گرفت كه روايي همگرايي اين مقياس، حاكي از 

همبستگي رضايت بخش بين ابعاد مقياس قلدري ايلي نويز با 

  نمره كل بود. 

سوالي  ٣٩: يك پرسشنامه Olweusبانيپرسشنامه قلدري قر

است كه انواع مختلف رفتارهاي قلدري سنتي و سايبري را 

كند. در مطالعه خارجي گيري ميآموزان مدرسه اندازهدر دانش

و براي زير  ٧٦/٠آلفاي كرونباخ براي زير مقياس قلدري 

 در ايران ).١٧( بر آورد شده است  ٧٧/٠مقياس قرباني شدن 

 ) اين پرسشنامه را هنجاريابي كرده است. ١٨( اري فريشهر

در همين راستا پرسشنامه تحقيق، محقق ساخته با ابعاد    

قلدري سنتي كه شامل متغيرهاي (زباني، جسماني و 

اجتماعي) و قلدري سايبري شامل متغيرهاي (رواني و 

 ٥جنسي)، در آن استفاده شده است. اين پرسشنامه داراي 

 اي ليكرت ارزيابياس پنج نمرهيده و در مقگويه بو ٥٤متغير و

براي بررسي ُبعد زباني  ١٠تا  ١هاي اي كه گويهشد. به گونه

براي سنجش بُعد جسماني قلدري  ٢٢تا  ١١قلدري سنتي، 

بُعد اجتماعي قلدري سنتي را بررسي نموده  ٢٩تا  ٢٣سنتي و 

پرسشنامه براي سنجش  ٤٣تا  ٣٠هاي است و همچنين، گويه

نيز در برگيرنده بُعد  ٥٤تا  ٤٤رواني قلدري سايبري و  بُعد

طرف ديگر روايي اين  جنسي قلدري سايبري بوده است. از

ييد آن، مورد تا ي مورد استفاده درتحقيق، مطالعه و پرسشنامه

اساتيد و متخصصين در ايران و اداره آموزش پرورش شهر 

اين تحقيق  يهرات قرار گرفته است. بنابراين براي تعيين پاياي

از ضريب آلفاي كرونباخ استفاده شد، كه بصورت كلي آلفاي 

براي  و ٨٨/٠باشد كه براي قلدري سنتي مي ٩٦/٠كرونباخ آن 

 ١جدول  و ضرايب آلفاي متغيرها در ٩١/٠قلدري سايبري

حاكي از آن است كه پايايي ابزار سنجش (پرسشنامه) در حد 

ها از برنامه  مطلوبي است. همچنين براي تحليل داده

SPSS24 .استفاده شده است  

نحوه ارزشــگذاري: در پرســشــنامه براي هر ســوال پنج گزينه 

ــالً عدد  ــنتي براي گزينه اص ــت كه در قلدري س ، ١وجود داش

عدد  نه كم  عدد ٢براي گزي ندارم  نه نظري  ، براي ٣، براي گزي

در نظر گرفته  ٥و براي گزينه زياد عدد  ٤گزينه متوســـط عدد 

سنتي براي گزينه هرگز عدد شد. هم ، براي ١چنين در قلدري 

نه گاهگاهي عدد نه نظري ندارم عدد ٢گزي ، براي ٣، براي گزي

شه عدد  ٤گزينه اغلب اوقات عدد  در نظر  ٥و براي گزينه همي

  گرفته شد.

  

 نتايج

پسران دانش  %٥٠دختران و  %٥٠، پژوهش راجامعه آماري       

هاي دهم تا دوازدهم سال در  پايه ٢١تا  ١٤سني  آموز، با دامنه

ن هاي ايهمين منظور يافتهدوره دبيرستان شكل داده است. به

از پدران  %٣٦دهد كه نيمي بيشتر از مادران و بخش نشان مي

سواد و يا كم سواد تشكيل داده است و ما بقي دانش آموز را بي

وده بنيز از حداقل تحصيالت در مقطع ديپلم تا دكترا برخوردار 

پدران نيز  %٥٥اند. هم چنين شغل اكثر مادران خانه دار و 

 نشان داده شده است. ٢صاحب شغل آزاد بوده اند كه در جدول 

 در نمونه آماري: بررسي دسترسي به اينترنت نمونه آماري      

نفر) به گزينه بلي پاسخ دادند. هم چنين در  ٢٥٣معادل ( %٣/٧٠

 ١٤٣معادل( %٧/٣٩پاسخگويان  از ميانبررسي گفتگوي مجازي 

نفر) به گزينه بلي پاسخ  ٢١٧معادل( %٣/٦٠نفر) به گزينه خير و 

  داده اند.

همانگونه كه در باال توضيح داده شد، در  :هاي توصيفييافته   

بيانگر  ١پرسشنامه براي هر سوال پنج گزينه وجود داشت كه 

ميزان (زياد  بيانگر باالترين ٥كمترين ميزان (هرگز يا اصال) و 

ف ها در طيگرچه، دادهيا اغلب اوقات) بوده است. توضيح اينكه 

شوند، ) محسوب ميordinalاي (ليكرت كيفي و از نوع رتبه

ولي با توجه به اينكه براي هر متغير از چند گويه استفاده شده 

است، به لحاظ عملياتي كردن پژوهش، ضمن كمي تلقي كردن 

هاي مختلف مرتبط با متغير، ها در گويهها، ميانگين پاسخداده
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به ترتيب به  ٥و ١اعالم شده است. بنابراين، اعالم ميانگين 

  منزله پايين ترين و باالترين اندازه شيوع بوده است.

دهد كه ميانگين قلدري ســنتي نشــان مي ٣مندرجات جدول 

سايبري  ٥٤/١ است. ميانگين قلدري  ٣١/١و ميانگين قلدري 

است.  ٥٤/١و قلدري اجتماعي  ٤٨/١جسماني  و ٦١/١ زباني

ــي  ٣٩/١ميانگين قلدري رواني   ٢٤/١و ميانگين قلدري جنس

شترين  سماني و اجتماعي بي ست. بنابراين از لحاظ زباني، ج ا

  قلدري در نمونه آماري وجود داشته است.

يل داده     هاي ها و انتخاب نوع آزمونجهت تجزيه و تحل

هاي پژوهش طه، متغير مك  مربو با ك مال بودن  را از نظر نر

ـــاپيرو ـــد.Shapiro-Wilkويلكس ( -آزمون ش  ) انجام ش

ــان مييافته ــطح معنهاي آزمون نش داري زير ي دهد مقدار س

ــفر پذيرفته  ٠٥/٠ها كمتر از مقياس ــت. بنابراين فرض ص اس

ياسنمي بارت ديگر توزيع زير مق به ع يا  ـــود  مال ش ها نر

  باشد. نمي

يفي براساس آنچه در فرضيات اول و در تحليل آمار توص

رسد كه اوًال، ميزان قلدري دوم پژوهش مالحظه شد، به نظرمي

آموز دختر و پسر سنتي و سايبري در بين نوجوانان دانش

- يكسان نيست و ثانيًا، قلدري سنتي و سايبري در بين دانش

و رآموزان دختر بيشتر است. از اينآموزان پسر نسبت به دانش

ا از هايسه بين دوگروه با توجه به غير نرمال بودن دادهبراي مق

) استفاده Mann-Whithneyآزمون ناپارامتريك من ويتني (

محاسبه  ٤ويتني در جدول  -شد. نتايج حاصل از آزمون من

   شده است.

- نشان مي ٤با توجه به مفروضات فوق مندرجات جدول 

ين ب دهد كه ميزان قلدري سنتي و سايبري بصورت كلي در

نسبت به  ٥٤/١و  ٨١/١آموز پسر با ميانگين نوجوانان دانش

ه آموزان دختر بميزان قلدري سنتي و سايبري در بين دانش

بيشتر بوده، طوري كه سطح ٠٩/١و ٢٨/١ترتيب با ميانگين 

ويتني براي قلدري سنتي و قلدري  -داري آزمون مني معن

دري سنتي و است. بنابر اين ميزان قل ٠١/٠سايبري كمتر از 

آموز دختر و پسر يكسان سايبري در بين نوجوانان دانش

دهد كه قلدري سنتي و قلدري نيست. شاخص ميانگين نشان مي

 ها در پسرها بيشتر از دخترها بوده است.سايبري و ابعاد آن

لدري كه بين ق رسدهمچنين با توجه به فرضيه سوم به نظر مي

اطع تحصيلي اول، دوم و آموزان مقسنتي و سايبري در دانش

سوم دبيرستان تفاوت معني داري وجود دارد. براي مقايسه بين 

 ها از آزمون ناپارامتريكسه گروه با توجه به غير نرمال بودن داده

) استفاده مي شود. نتايج Kruskal Wallisكروسكال واليس (

محاسبه شده  ٥حاصل از آزمون كروسكال واليس در جدول 

   است.

دهد كه ميانگين قلدري سنتي نشان مي ٥جدول  مندرجات

، ٣٧/١، ٦١/١به ترتيب در مقاطع اول، دوم و سوم دبيرستان

باشد. در همين راستا ميانگين قلدري سايبري به مي ٦٤/١و

م و سو ١٤/١م ، دو٣٩/١ن تفكيك مقاطع تحصيلي اول دبيرستا

داري آزمون كروسكال ي مي باشد. بنابراين سطح معن ٤١/١

س فقط براي دو متغير قلدري سنتي و بعد اجتماعي كمتر از والي

دهد كه در متغير است. نتايج آزمون تعقيبي نشان مي ٠٥/٠

بين مقاطع دهم و يازدهم و » بعد اجتماعي«و » قلدري سنتي«

داري وجود دارد و ي بين مقاطع يازدهم و دوازدهم تفاوت معن

دهم و  ميانگين قلدري سنتي كالس يازدهم از دو كالس

  دوازدهم كمتر است.

به  بر اســاس فرضــيه چهارم و پنجم پژوهش حاضــر اوالً، 

ـــدنظر مي ـــدن در  رس كه بين قلدري، زد وخورد و قرباني ش

ياً، دانش ثان طه وجود دارد.  ـــر و دختر راب به نظر آموزان پس

آموزان دختر نســبت به رســد كه قرباني شــدن در بين دانشمي

با توجه به  نگين بيشتر بر خوردار است.آموزان پسر از ميادانش

ياس كمي  باني مق لدري، زد وخورد و قر هاي ق كه متغير اين

سطحي)  سيت از نوع مقوله اي (دو  سبتي) دارند و متغير جن (ن

ست از آزمون ناپارامتريك من ضيه  -ا سي فر ويتني جهت برر

ستفاده مي سطح معنا داري اين آزمون كمتر از ي شود. چنانچه 

هاي مختلف و متغيرهاي دهد بين جنسيتنشان مي باشد ٠٥/٠

طه معن باني راب لدري، زد وخورد و قر داري وجود دارد. ي ق

ـــطح معن ويتني براي قلدري و قرباني و  -داري آزمون مني س
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نابر اين بين قلدري، زد  ٠١/٠خورد كمتر از و  زد ـــت. ب اس

ـــر و دختر رابطه وجود وخورد و قرباني در دانش آموزان پس

شاخص دارد شان مي شيوع.  دهد كه قلدري، زد وخورد و ن

  قرباني در پسرها بيشتر از دخترها بوده است.

رســد كه همچنين بر اســاس فرضــيه شــشــم، به نظر مي 

ن آموزاقلدري در بين دانش شيوعشغل پدر و مادر تاثير در 

دختر و پسر دارد. براي مقايسه بين پنج گروه شغلي با توجه 

ـــكال ن دادهبه غير نرمال بود ها از آزمون ناپارامتريك كروس

اري دي ســطح معنبا توجه به اينكه شــود. واليس اســتفاده مي

سنتي زباني،  سكال واليس براي متغيرهاي قلدري  آزمون كرو

ـــي كمتر از اجتماعي، قلدري ـــايبري، رواني و جنس  ٠٥/٠س

شغل پدر در  ست. در نتيجه   قلدري در بين اين قبيل اندازها

تايج آزمون تعقيبي آموزدانش تاثير دارد. ن ـــر  ان دختر و پس

ـــان مي ـــاورزند دهد كه دانشنش آموزاني كه پدران آنها كش

شتري دارند و دانش شغل پدر آنها آزاد قلدري بي آموزاني كه 

ست قلدري كمتري دارند. صوص  ا ست كه در خ افزودني ا

داري جســماني، نوع شــغل پدر با ســطح معني متغير قلدري

  ن تاثير تشخيص داده شد.، بدو١٤٤/٠

 آموزان از طرف ديگر تاثير شـــغل مادر بر قلدري دانش 

سر  ست. با توجه به اينكهدختر و پ شده ا سي  طح س نيز برر

داري آزمون كروســكال واليس براي قلدري ســنتي و ي معن

صفر در  ٠٥/٠سايبري كمتر از  ست به عبارت ديگر فرض  ا

شــود در نتيجه شــغل اين متغيرها رد و فرض مقابل تاييد مي

قلدري در بين دانش آموزان دختر و پسر تاثير  شيوعمادر در 

شان مي ر قلدري د شيوعدهد كه دارد. نتايج آزمون تعقيبي ن

سبت به آموزاني كه مادران آنها خانهدانش ست ن دارند كمتر ا

  ها شاغل اند.آموزاني كه مادران آندانش

ضيه هفتم، سد ربه نظر مي از جهت ديگر با تو جه به فر

صيالت پدر و مادر تاثير در كاهش و يا افزايش  سطحكه  تح

آموز دختر و پســـر دارد. براي قلدري در بين نوجوانان دانش

ــيالت با توجه به غيرنرمال بودن  ــطوح تحص ــه بين س مقايس

فاده داده ـــت ـــكال واليس اس پارامتريك كروس نا ها از آزمون 

اري دي سطح معن تر بودناما حاكي از باالشود. نتايج حاصل مي

شتر از  سكال واليس براي همه متغيرها بي  بود. ٠٥/٠آزمون كرو

ر شــود دبه عبارت ديگر فرض صــفر در همه متغيرها تاييد مي

لدري در بين دانش پدر در ميزان ق ـــيالت  جه تحص آموزان نتي

  دختر و پسر تاثير ندارد.

ـــيالت مادر بر قلدري دانشهمين  تاثير تحص  آموزانطور 

طح س مورد محاسبه قرار گرفته است. نظر به اينكهدختر و پسر 

ـــكـال واليس فقط براي متغيرهــاي ي معن داري آزمون كروس

سي كمتر از  سايبري، بعد رواني و بعد جن ست.  ٠٥/٠قلدري  ا

در نتيجه تحصيالت مادر فقط در قلدري سايبري و ابعاد آن در 

سر تاثير دارد. يافبين دانش شان ميتهآموزان دختر و پ هد دها ن

قلدري  شــيوعهر چقدر ســطح تحصــيالت مادر بيشــتر شــود 

ه يابد و مادراني كآموزان پسر و دختر افزايش ميسايبري دانش

 ها قلدري سايبري كمتري دارند.سواد هستند فرزندان آنبي

  

  بحث 
مقايسه يافته هاي اين پژوهش با ساير پژوهش هاي مرتبط 

قلدري سنتي  فراواني نگينشاخص ميانشان مي دهد كه 

 Ozgur همسو با يافتهآموز بصورت كلي در بين نوجوانان دانش

 قلدري سنتي و سايبري به ترتيب درصدباشد كه در تركيه مي

گزارش داده اند. علت اين همسويي مي تواند بافت  %٢٦

ه افتي. همچنين يافته حاضر با )١٣( كشور باشد فرهنگي اين دو

Gofin  وAvitzour  آموزان از دانش %٢٨در اورشليم كه

. ولي يافته )١١( قلدري سنتي گزارش شده است همسويي دارد

و همكارانش در اياالت متحده آمريكا  Jingحاضر با گزارش 

 %٦/١٣و  %٩٣/٤١قلدري سنتي و سايبري را به ترتيب  درصدكه 

گزارش كردند در قلدري سنتي بيشتر و در قلدري سايبري كمتر 

 Gofinهاي طور با يافتهو همين) ١٠(د همسويي ندارد باشمي

 % ٩/٨در قلدري سايبري كه قلدري سايبري را  Avitzourو 

. از اين رو با توجه به سنتي بودن جامعه )١١( اندگزارش كرده

هاي جامعه سنتي كه در آن قلدري گيافغانستان  و يكي از و يژ

قلدر مطرح شود و  تواند به عنوان يك ارزش از سوي افرادمي
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افراد قلدر با آشكار كردن قدرت خود به طرف ديگري سعي 

كنند و با پرخاشگري سعي در ارعاب در سوء استفاده مي

يند يك فرد بصورت آكه در اين فر طرف ديگري دارند. طوري

مستمر توسط فرد يا گروهي كه از او قويترند مورد آزار قرار 

قلدري سنتي  درصدي ا امعهگيرد. با اين حال در چنين جمي

 قلدر خود را در يك محيط بسته مانند:افتد و بيشتر اتفاق مي

محيط مدرسه و دانشگاه، يا حتي در محيط    محيط شغلي،

آوري طرفداراني سعي به داند و با جمعخانواده،  عقل كل مي

آزار و اذيت فرد يا افرادي در يك جامعه مي كند. بر اساس 

بسياري از مواقع قلدري تنها به حمالت چنين دانشي، در 

تواند به لحاظ رواني نيز عمل شود بلكه ميجسمي منجر نمي

ر اثرات منفي نيز ب  گونه حمالت روانيكند كه متاسفانه اين 

گردد. با وجود سنتي گذارد و باعث انزوا او ميروي قرباني مي

 لبودن جامعه افغانستان، تحوالت بوجود آمده تقريبا از سا

به بعد و سرازير شدن فضاي سايبر در كنار فضاي  ٢٠١١

سنتي، امروزه در حوزه قلدري شاهد قلدري ديگري بنام 

   قلدري سايبري هستيم، چنانچه يافته هاي تحقيق حاضر 

نشان داد كه فاصله كمي بين ميزان قلدري سنتي و سايبري 

  وجود دارد. 

وع شيفرضيه اول و دوم تحقيق حاضر نيز به بررسي  

و  آموز دخترقلدري سنتي و سايبري در بين نوجوانان دانش

پسر شهر هرات، افغانستان داللت داشته و تاييد شده است كه 

موز آقلدري سنتي و سايبري در بين نوجوانان دانششيوع 

دختر و پسر يكسان نيست و از جهت ديگر قلدري سنتي و 

دختر  آموزانآموزان پسر نسبت به دانش سايبري در بين دانش

شده  هاي اين تحقيق با نتايج تحقيقات انجام بيشتر است. يافته

 ) همسويي دارد. ٢٦-١٩( ليقب

دهند كه نشان مي) ٢٩،٢٨(تحقيقات انجام شده در ايران 

آموزان دختر و پسر در متغير قلدري قلدري ميان دانش شيوع

- بين دانش قلدري در شيوعو ابعاد آن، حاكي از آن است كه 

موزان آموزان دختر و پسر يكسان نبوده بلكه قلدري در دانشآ

ل بوده است. بهر حا پسر بيشتر از قلدري دانش آموزان دختر

نشان دهنده اين هستند كه اوًال قلدري سنتي و ها ين يافتها

آموزان دختر و پسر ها در بين دانشقلدري سايبري و ابعاد آن

رار دخترها مورد تاييد ق يكسان نبوده و قلدري پسرها بيشتر از

  باشند.گرفته كه همسو با اين تحقيق مي

- هاي اين تحقيق بر اساس فرض سوم نشان ميديگر يافته  

كه ميانگين قلدري سنتي به ترتيب در مقاطع اول، دوم و  دهد

) بوده و در همين راستا ٦٤/١و٦١/١،٣٧/١( سوم دبيرستان

 دبيرستان صيلي اولميانگين قلدري سايبري به تفكيك مقاطع تح

ي سطح معنسان  . بدينباشدمي ٤١/١و سوم١٤/١، دوم٣٩/١

داري آزمون كروسكال واليس فقط براي دو متغير قلدري سنتي 

است. نتايج آزمون تعقيبي نشان  ٠٥/٠و بعد اجتماعي كمتر از 

كه در متغير قلدري سنتي و بعد اجتماعي بين مقاطع دهم و داد 

داري وجود يزدهم و دوازدهم تفاوت معنيازدهم و بين مقاطع يا

دارد و ميانگين قلدري سنتي كالس يازدهم از دو كالس دهم و 

هاي قابل توجه اين پژوهش دوازدهم كمتر است. يكي از يافته

همين تفاوت ميانگين بين سه كالس است. شايد بتوان دليل اين 

ي مايآموزان كه از مرحله راهنتفاوت را چنين بيان كرد كه دانش

شوند و بخاطر احراز وجود با تمام وارد مرحله دبيرستان مي

هاي كه براي قلدري و شخص قلدر مطرح نموديم ويژگي

كند كه قلدري بيشتري را شاهد باشيم، همچنين علت ايجاب مي

شود گفت برتري خواهي قلدري در كالس دوازدهم مي افزايش

ننده ليل توجيه كتواند دآموزان، ميمقطعي نسبت به ساير دانش

  ها باشد.براي اين يافته

از طرف ديگر در فرضيه چهارم و پنجم شاهد اين هستيم       

ويتني براي قلدري و قرباني و  -داري آزمون مني كه سطح معن

اين فرض صفر در سطح است. بنابر ٠١/٠خورد كمتر از و  زد

شود و فرض طوري كه قبال يادآور شديم رد مي %٩٩اطمينان 

ورد و خ شود. به عبارت ديگر بين قلدري، زد ومقابل تاييد مي

آموزان پسر و دختر رابطه وجود دارد. شاخص قرباني در دانش

دهد كه قلدري، زد وخورد و قرباني در پسرها ميانگين نشان مي

ا همچنين نتايج اين تحقيق همسو ببيشتر از دخترها بوده است. 

ز حاكي اكا انجام شده است تحقيقي كه در اياالت متحده آمري
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مي و اما كال-آن است كه پسران بيشتر درگير قلدري فيزيكي

دختران بيشتر درگير قلدري اجتماعي بودند. چنانچه پسران 

احتمال بيشتر قلدري سايبري و دختران احتمال قرباني شدن 

 ).١٠سايبري را داشتند (

يه كهاي تحقيق ديگري همسو در تردر همين راستا يافته   

- آموزان دختر در مقايسه با دانشحاكي از آن است كه دانش

اي هآموزان پسر بيشتر در معرض قلدري و قرباني در محيط

. تجزيه و تحليل آماري )١٣( گيرندفيزيكي و سايبري قرار مي

چند متغيره در اين تحقيق گزارش شده است كه قلدري 

است نه  رآموزان پسسايبري و سنتي بيشتر  منسوب به دانش

 ).١١دختر (

از سوي ديگر حقيقت فرضيه ششم بر اين است كه سطح      

داري آزمون كروسكال واليس براي متغيرهاي قلدري ي معن

قلدري سايبري، رواني و جنسي كمتر  سنتي، زباني، اجتماعي،

است به عبارت ديگر فرض صفر در اين متغيرها رد  ٠٥/٠از 

تيجه شغل پدر در ميزان شود در نو فرض مقابل تاييد مي

آموزان دختر و پسر تاثير دارد. نتايج قلدري در بين دانش

ها آموزاني كه پدران آنآزمون تعقيبي نشان داد كه دانش

 آموزني كه شغل پدركشاورزند قلدري بيشتري دارند و دانش

ها آزاد است قلدري كمتري دارند. با توجه به جامعه سنتي آن

آموزان كشاورزي است كثر پدرهاي دانشافغانستان كه شغل ا

- آموزان در يك خانواده و محيط زندگي مياز اين رو دانش

ها طوري است كه بيشتر بصورت كنند، كه سبك زندگي آن

كنند و بر اين اساس مي تواند قلدري سنتي سنتي زندگي مي

ه تحقيق ك طورهمان ؛آموزان اتفاق افتدبيشتر بوسيله اين دانش

داري آزمون ي نگر آن است. همچنين سطح معنحاضر بيا

كروسكال واليس به جز بعد اجتماعي براي ساير قلدري ها 

است به عبارت ديگر فرض صفر در اين متغيرها  ٠٥/٠كمتر از 

يوع ششود در نتيجه شغل مادر در رد و فرض مقابل تاييد مي

آموزان دختر و پسر تاثير دارد. نتايج قلدري در بين دانش

ني آموزاقلدري در دانش شيوعدهد كه ن تعقيبي نشان ميآزمو

ها خانه دارند نسبت به مادران كه شاغل اند كمتر كه مادران آن

ر يافت توان داست. با توجه به بافت سنتي جامعه افغانستان مي

كه گذراندن اوقات زياد مادر با كودك در حين رشد اهميت 

قت مادر در خانه باعث حضور تمام و فراواني دارد و بدين خاطر

شود. اين ايجاد يك وابستگي عميق ميان مادر و طفل مي

وابستگي، برقراري ارتباط متقابل ميان والدين و فرزند، به 

سازد. فرزندان همان خصوص در دوران نوجواني را آسان تر مي

هاي مثبتي را هاي اخالقي و نكتهشوند ارزشطور كه بزرگ مي

د. دهناند را با زندگي روزمره شان وفق ميهگرفت كه از مادر فرا

توان گفت كه خانه داري مادران در كاهش قلدري در واقع مي

آموزان نقش داشته است طوري كه نتايج تحقيق حاضر دانش

همسو با بافت جامعه افغانستان و هم راستا با نتايج تحقيق 

  .)٣٠(سادات مي باشد

 دهد كهضر نشان مياز جهت ديگر فرضيه هفتم پژوهش حا    

داري آزمون كروسكال واليس براي همه متغيرها ي سطح معن

است به عبارت ديگر  ٠٥/٠قلدري سنتي و سايبري بيشتر از 

الت تحصي شود در نتيجهفرض صفر در همه متغيرها تاييد مي

آموزان دختر و پسر تاثير قلدري در بين دانش شيوعپدر در 

- يض تحصيالت مادر، سطح معنچنين با توجه به فرهم ندارد.

داري آزمون كروسكال واليس فقط براي متغيرهاي قلدري 

است به عبارت  ٠٥/٠سايبري، بعد رواني و بعد جنسي كمتر از 

- ديگر فرض صفر در اين سه متغير رد و فرض مقابل تاييد مي

شود در نتيجه تحصيالت مادر فقط در قلدري سايبري و ابعاد 

ان ها نشن دختر و پسر تاثير دارد. يافتهآموزاآن در بين دانش

لدري ق شيوعدهد هر چقدر سطح تحصيالت مادر بيشتر شود مي

ه يابد و مادراني كآموزان پسر و دختر افزايش ميسايبري دانش

ها قلدري سايبري كمتري دارند. سواد هستند فرزندان آنبي

ر د ٢٠٠١بنابراين بر اساس تحوالت بوجود آمده بعد از سال 

افغانستان و باال رفتن سطح تحصيالت مادران بيانگر اين مسئله 

است مادراني كه داراي سطح تحصيالت بيشتر هستند عموما 

عالقه به كار در خارج از خانه و يا اداره داشته و كمتر زماني را 

كنند و از طرفي تحصيالت شان با فرزندان شان سپري مي

 انواده بويژه نوجوانان دانشاستفاده از فضاي سايبر را در بين خ
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آموز دختر و پسر افزايش داده و در كنار آن به دليل ايجاد 

سرگرمي فرزندان در زمان عدم حضورشان در خانه استفاده 

كنند و همين مسائل از فضاي سايبر را براي شان ايجاد مي

آموزان پسر و دختر بيشتر دست به دست هم داده تا دانش

ي سايبري سپري نموده و باعث مي اوقات شان را در فضا

آموزان دست به قلدري شوند كه به مرور زمان اين دانش

واد مادراني كه بي سسايبري با تمام ابعاد آن بزنند. در مقابل 

هستند اگر چه آگاهي كمتري نسبت به مسايل فضاي سايبري 

 نقش دارند ولي به خاطر مدت زمان بيشتر حضور در منزل،

به مادران تحصيل كرده در كاهش قلدري  بيشتري را نسبت 

  كنند. بازي مي

  
  نتيجه گيري  

شيوع قلدري در مدارس هرات       ستان  -در مجموع،  افغان

نه تنها از فضاي سنتي به سايبري منتقل شده، بلكه شدت آن 

سايبري تحت  سنتي و  شيوع قلدري  ست.  نيز افزايش يافته ا

سيت، جود، برتري خواهي احراز و تاثير عواملي هم چون جن

مقطعي، شـــغل پدر، شـــاغل بودن مادر و تحصـــيالت مادر 

باشد و از سوي ديگر توسعه وسايل ارتباطاتي نقش مهمي مي

ست. از طرفي هم  سايبري ايفاء نموده ا شيوع قلدري  را در 

فقدان روش هاي موثر مقابله با پديده قلدري باعث افزايش 

  است.  قلدري در بين نوجوانان دانش آموز شده

اين مقاله جزء اولين مقاالتي است كه اطالعات در مورد       

 قلدري ســنتي و شــيوعقلدري ســنتي و ســايبري و بررســي 

ستان را  سايبري در مقطع دبيرستان مدارس شهر هرات، افغان

ئه مي هاي اين پزوهش نشـــان ميارا ته  ياف هد.  هد د كه د

صورت كلي در بي شيوع شاخص ميانگين سنتي ب  نقلدري 

نان دانش يانگين نوجوا با م عادل ( ٥٤/١آموز  ) و % ٨/٣٠م

) بوده اســـت. در % ٢/٢٦معادل ( ٣١/١ســـايبري با ميانگين 

همين راستا چنانچه ذكر شد اطالعات از قبل در مورد قلدري 

ست كه به توان با  ستان موجود ني سايبري در افغان سنتي و 

شد شان دهنده ر سه نمود ولي پژوهش فوق ن فزاينده  آنها مقاي

شد كه از اين ميان  ستان مي با سايبري در افغان سنتي و  قلدري 

ــيوع ــايبري در بين نوجوانان دانش ش ــنتي و س  آموزقلدري س

دختر و پسر يكسان نيست چنانچه  قلدري سنتي و سايبري در 

آموزان پسر نسبت به دانش آموزان دختر بيشتر است. بين دانش

يازدهم  ـــنتي كالس  لدري س يانگين ق از دو كالس دهم و م

ــت. همچنين قلدري، زد وخورد و قرباني در  دوازدهم كمتر اس

زاني آموپسرها بيشتر از دخترها بوده است. از سوي ديگر دانش

ها كشـــاورزند قلدري بيشـــتري نســـبت به دانش كه پدران آن

آموزاني كه شــغل پدر آن ها آزاد  اســت دارند. شــغل مادر در 

وزان دختر و پســر تاثير داشــته و آمقلدري در بين دانش شــيوع

ـــيوع لدري در دانش ش مادران آنق ند آموزاني كه  نه دار ها خا

ــتا  ــت. در همين راس ــاغل اند كمتر اس ــبت به مادران كه ش نس

ر آموزان دختر و پسر تاثيقلدري دانش شيوع تحصيالت پدر در

ــايبري و ابعاد آن  ــيالت مادر فقط در قلدري س ندارد و  تحص

ــ ــت  ت.تاثير گذار اس ــياس بنابراين اميدواريم با جلب توجه س

به اين پديده مهم، اقدامات و  گذاران حوزه آموزش و پرورش

ـــناخت جامع و كامل از ابعاد  برنامه ريزي هاي الزم براي ش

ستان  ساير  ا ستان هرات و  مختلف پديده قلدري در مدارس ا

ـــتان  و نيز مقابله موثر و كار آمد با اين پديده د  رهاي افغانس

لذا پيشـــنهاد مي شـــود پژوهش هاي دســـتور كار قرار گيرد. 

     مشـــابهي در مقاطع تحصـــيلي ديگر اســـتان هرات  و ســـاير 

  استان هاي افغانستان صورت پذيرد.

  

  و قدرداني تشكر
نويسنده بر خود الزم مي داند، بدين وسيله از همكاري خانم 

ن از مچنيپريسا اميري ابراز سپاس و امتنان را داشته و ه ردكت

رياست محترم معارف واليت هرات، كليه مديران، معلمان، 

كارمندان و دانش آموزان مدارس شهر هرات به خاطر اعتماد و 

  همكاري صميمانه در روند اين تحقيق سپاسگزاري نمايد.
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  افغانستان-هراتشهر  در بين نوجوانان شيوع قلدري سنتي و سايبري مطالعهضريب آلفاي كرونباخ متغيرهاي  -١جدول 
  آلفاي كرونباخ  تعداد گويه ها  متغير هاي وابسته  تحقيق   متغيرهاي مستقل تحقيق

  

  قلدري سنتي 

  

  /.٨٢  ١٠  زباني

  /.٨٨  ١٢  جسماني

  /.٨١  ٧  اجتماعي

  /.٩١  ١٤  رواني  قلدري سايبري 

  /.٩٣  ١١  جنسي

  
 

  افغانستان-شهر هرات در بين نوجوانان يبريشيوع قلدري سنتي و سامطالعه هاي جمعيت شناختي داده -٢جدول 

  

 سن سال تحصيلي تحصيالت پدر

س كال ١٢كالس  بيسواد ديپلم ليسانس فوق  دكتري

١١ 

كالس

١٠  

٢٠-

٢١  

١٨-

١٩  

١٤  ١٧-١٦-

١٥  

 گروه

 تعداد  ٢٧  ١٧٤  ١٤٣  ١٦ ١١٩ ١١٧ ١٢٤ ١٢٩ ١٤٠ ٦٤ ١٦ ١١

 درصد ٥/٧  ٣/٤٨  ٧/٣٩  ٤/٤  ١/٣٣ ٥/٣٢ ٤/٣٤ ٨/٣٥  ٩/٣٨ ٨/١٧ ٤/٤ ١/٣

  شغل پدر  شغل مادر  تحصيالت مادر

  گروه  بيكار  كارگر  كشاورز  آزاد  كارمند  بيكار  دارخانه  آزاد  كارمند بيسواد ديپلم ليسانس فوق  دكتري

  تعداد  ٢١  ٢٢  ١٢  ٢٠٠  ١٠٥  ٣٩  ٢٥٣  ١٤  ٥٤  ١٩٦  ١٠٧  ٤٣  ١١  ٣

  درصد  ٨/٥  ٨/٦  ٣/٣  ٦/٥٥  ٢/٢٩  ٨/١٠  ٣/٧٠  ٩/٣  ١٥  ٤/٥٤  ٧/٢٩  ٩/١١  ١/٣  ٨/٠

  

  افغانستان-شهر هرات در بين نوجوانان شيوع قلدري سنتي و سايبريمطالعه شاخص هاي توصيفي متغيرهاي  -٣جدول 

 متغيرهاي پژوهش  ميانگين  انحراف معيار   كمينه  بيشينه

٧٥/٣ 

١  

 قلدري سنتي  ٥٤/١  ٦/٠

  زباني

 جسماني

  اجتماعي

  قلدري سايبري

  رواني

 جنسي

٦١/١  ٦٥/٠  ٨/٣  

٤٨/١  ٦٥/٠  ٤  

٥٤/١  ٧/٠  ٥٧/٤  

٣١/١  ٥٨/٠  ٨٧/٣  

٣٩/١  ٦٤/٠  ١٤/٤  

٢٤/١  ٥٨/٠  ٨٢/٣  
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  افغانستان-شهر هرات در بين نوجوانان شيوع قلدري سنتي و سايبريمطالعه  )Mann-Whithneyويتني(-آزمون من -٤جدول 

  داريي سطح معن  ويتني-من  ميانگين  تعداد 

  قلدري سنتي
  ٨١/١  ١٨٠  پسر

٠٠١/٠  -٢٢/٨  
  ٢٨/١  ١٨٠  دختر

  زباني
  ٨٩/١  ١٨٠  پسر

٨٥/٧-  
٠٠١/٠ 

  ٣٣/١  ١٨٠  دختر

  جسماني
  ٧٧/١  ١٨٠  پسر

٦٩/٨-  
٠٠١/٠ 

  ١٩/١  ١٨٠  دختر

  اجتماعي
  ٧٦/١  ١٨٠  پسر

٣٠/٥٠-  
٠٠١/٠ 

  ٣٢/١  ١٨٠  دختر

  قلدري سايبري
  ٥٤/١  ١٨٠  پسر

٧٠/٦-  
٠٠١/٠ 

  ٠٩/١  ١٨٠  دختر

  رواني
  ٦٣/١  ١٨٠  پسر

٣٥/٦-  
٠٠١/٠ 

  ١٥/١  ١٨٠  دختر

  جنسي
  ٤٥/١  ١٨٠  پسر

٨٥/٦-  
٠٠١/٠ 

  ٠٤/١  ١٨٠  دختر

  

  افغانستان-شهر هرات در بين نوجوانان شيوع قلدري سنتي و سايبريمطالعه  )Kruskal Wallisآزمون كروسكال واليس (  -٥جدول 

  سطح معناداري  سكروسكال والي  انحراف استاندارد  ميانگين  آزمون تعقيبي  عالمت اختصاري كالس

قلدري 

  سنتي

  ٦١/٠  ٦١/١ *A a-b  دهم

٠٣/٠  ٠٣/٧  
  ٣٥/٠  ٣٧/١  B  b-c  يازدهم

  ٧٣/٠  ٦٤/١    C  دوازدهم

  ٦/٠  ٥٤/١      جمع

  اجتماعي

  ٦٨/٠  ٦١/١ *A a-b  دهم

٠٠١/٠  ٧٨/١٣  
  ٤١/٠  ٣١/١  B  b-c  يازدهم

  ٨٨/٠  ٦٩/١    C  دوازدهم

  ٧/٠  ٥٤/١      جمع

قلدري 

  سايبري

  ٦٥/٠  ٣٩/١  A  دهم

١٢٣/٠  ١٩/٤  
  ١٩/٠  ١٤/١    B  يازدهم

  ٧١/٠  ٤١/١    C  دوازدهم

  ٥٨/٠  ٣١/١      جمع

* : a-b ) به اين معناست كه در متغير مورد نظر بين كالس دهمa) و يازدهم (b دار وجود داردي تفاوت معن %٩٥) در سطح اطمينان  
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ABSTRACT 
Background and Aim: Bullying is one of the most common problems among teenagers in many schools around 

the world, which is recently considered by researchers in the fields of psychology and even criminology as 
a traditional and cyber bullying. 
The purpose of this study is to investigate the rate of traditional and cyber bullying among male and female 
teenagers in the secondary schools of Herat-Afghanistan three levels;first, second and third ones. 
Materials and Methods: This paper was analyzed by quantative method and random sampling which used 
questionnaire such as bullying ,Punchin,Hindouja,llinios and Aleous questionnaire in Traditional and Cyber 
by using Spss software.The research sample included 360 students from the first, second and third grades 
of high schools in the city of Herat. 
Results: The results of follow-up tests (Kruskal Wallis and Mann Whitney) with a significant level of less 
than 0.5 and 0.01 showed that the prevalence of traditional and cyber bullying among female students was 
higher than male students.On the other hand, there is a significant difference between traditional bullying 
and social dimension grades of the tenth -eleventh and eleventh-twelfth.The prevalence traditional of 
bullying in the eleventh grade is less than tenth and twelfth grades. 
Conclusion: The results of the research indicate that students whose fathers are farmers are more bullied 
than other jobs.The results also showed that the prevalence of bullying in students whose mothers are 
housewives are lower than those students whose mothers are employed. Father's education does not affect 
student bullying, in addition the results of the study showed that cyber bullying rates are higher among 
students whose mothers are educated than illiterate mothers. 
Keywords: Cyber Bullying Factors, Traditional Bullying Factors, Bullying in Herat, Cyber Bullying, 
Traditional Bullying 


