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ARTICLE INFO  ABSTRACT 

Article Type 
Research Article 

 Purpose: Bullying at school is one of the problematic 
behaviors of adolescents, which has recently attracted the 

attention of researchers and experts in the field of 

psychology in the last three decades, and has been the focus 

of many studies. Therefore, the purpose of the current 

research was to design a model of bullying tendency based 

on neurological function with the mediation of ataxia in 

students. 

Materials and methods: The method of the current 

research is correlational and structural equation modeling 
(SEM). The statistical population of the research was made 

up of all 560 male students of the first secondary school in 

the ninth grade in 28 non-profit schools in District 5 of 

Tehran in the academic year of 2019-2019. 240 people were 

selected as the sample size by two-stage cluster method. The 

tools of data collection were the Illinois Bullying 

Questionnaire, the Rescue Neurological Function 

Questionnaire and the Toronto Dyslexia Questionnaire. In 

this research, SPSS22 and Amose 23 software were used to 
analyze the information obtained from structural regression 

equation modeling. 

Findings: The results of the research showed that the path 

coefficient of neurocognitive function (β = -0.41, p = 0.001) 

and ataxia (β = 0.45, p = 0.001) is significant to bullying 

tendency. 

Conclusion: According to the results, the indirect 

relationship between neurological function and the 

tendency to bully through aphasia is significant with β=-

0.35 at the significance level of p≤0.01. 
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عصب عملکرد اساس بر قلدری به گرایش مدل طراحی

 آموزاندانش در خلقی ناگویی گریمیانجی با شناختی

 1شرافتی رزیتا
 آزاد دانشگاه اراک، واحد روانشناسی، گروه دکتری، دانشجوی
 .ایران اراک، اسالمی،

 
 *2پیرانی ذبیح

 اسالمی، آزاد دانشگاه اراک، واحد روانشناسی، گروه استادیار،
 .()نویسنده مسئولایران اراک،

 
 3مطلق زنگنه فیروزه

 اسالمی، آزاد دانشگاه اراک، واحد روانشناسی، گروه استادیار،
 .ایران اراک،

 
 دهیچک

 است نوجوانی دوره سازمشکل رفتارهای از مدرسه در قلدری: هدف
 را روانشناسی حیطه نظرانصاحب و پژوهشگران توجه اخیراً که
 محوری موضوع و است ساخته معطوف خود به اخیر دهه سه در

 حاضر پژوهش انجام از هدف بنابراین. است بوده بسیاری مطالعات
 با شناختیعصب عملکرد اساس بر قلدری به گرایش مدل طراحی
 .بود آموزاندانش در خلقی ناگویی گریمیانجی

 یابی مدل نوع از و همبستگی حاضر پژوهش روش: ها روش و مواد
 تمامی را پژوهش آماری جامعه. است (SEM) ساختاری معادالت

 مدرسه 28 در نهم پایه در اول متوسطه پسر آموزدانش 560
 1399-1400 تحصیلی سال در تهران شهر 5 منطقه غیرانتفاعی

 دو ایخوشه روش به نمونه حجم عنوان به نفر 240. دادند تشکیل
 قلدری پرسشنامه ها،داده گردآوری ابزار. گردیدند انتخاب ایمرحله

 پرسشنامه و نجاتی شناختی عصب عملکرد پرسشنامه ایلینویز،
 تحلیل و تجزیه برای پژوهش این در. بود تورنتو خلقی ناگویی

 و ساختاری رگرسیونی معادالت یابی مدل از آمده بدست اطالعات
 .شد استفاده Amose 23 و SPSS22 افزار نرم از

 ردعملک مسیر ضریب که داد نشان تحقیق از حاصل نتایج: ها یافته
 45/0) خلقی ناگویی و (β، 0/001 =p= - 41/0)شناختیعصب
=β، 0/001 =p) باشدمی دارمعنی قلدری به گرایش به. 

صبع عملکرد مستقیم غیر ارتباط نتایج به توجه با: گیری نتیجه
 -=35/0β با خلقی ناگویی طریق از قلدری به گرایش به شناختی

 .است دارمعنی ≥01/0p داریمعنی سطح در
 

 آموزاندانش خلقی، ناگویی قلدری، به گرایش: کلیدی واژگان
 

 25/06/1401: افتیدر خیتار
 01/10/1401:  رشیپذ خیتار
 ده مسئول: نویسنarak.ac.ir-pirani@iau-z 

_________________________________ 
1 Executive 

 مقدمه
ساز دوره نوجوانی است که مشکلقلدری در مدرسه از رفتارهای 

نظران حیطه روانشناسی را در صاحب و اخیراً توجه پژوهشگران
سه دهه اخیر به خود معطوف ساخته است و موضوع محوری 

براساس نتایج تحقیقات صورت گرفته مطالعات بسیاری بوده است. 
 کشور 29 ساله، در 15 تا 11 کودکان از درصد 53 تا 11 میزان

 ماه دو طی بار یک حداقل که اندابراز داشته جهان تهتوسعه یاف

هزار  282(. به عالوه هر ماه 1اند )شده واقع قلدری مورد گذشته
گیرند. همچنین بالغ بر یک ها مورد قلدری قرار مینفر در دبیرستان

آموزان دبیرستانی به خاطر قلدری در مدرسه احساس سوم دانش
 دست در ایران مدارس در قلدری از واضحی کنند. آمارناامنی می

 توانباره، می این در محقّقان هایپژوهش به استناد با نیست، امّا

 به دست مدارس در وضعیّت قلدری و میزان از تصویری حدودی تا

مقطع  پسر آموزاندانش میان تحقیقی (2) همکاران و آورد. شیری
 از درصد 8/18آن،  نتایج طبق که دادند انجام زنجان در راهنمایی

پسر دبیرستانی  1064( نیز 3اند. ایوبی و همکاران )بوده قلدر هاآن
 این در مورد مطالعه قرار دادند که 1390شهر زنجان را در سال 

درصد به  3/26قلدری )شامل افراد قلدر و قربانی(،  بررسی، شیوع
( نیز با استفاده از دیگر 4دست آمد. برزگر بفرویی و خضری )

 مدارس )قلدری از دیدگاه دبیران(، شیوع قلدری را در گزارشی

 ترینداد، شایع نشان هاآن تحقیق هایکردند. یافته بررسی راهنمایی

 فیزیکی قلدری ترتیب به آن از پس و کالمی قلدری، قلدری نوع
 است.  جنسی و جسمانی()

 تحت عصبی، درگیری فرایندهای تصویربرداری بر مبتنی مطالعات

است.  ساخته مطرح را های پیشانیشبکه در تاالموکرتیکال و قشری
خشونت و  با مرتبط شناختیعصب ها، الگوییافته این تأثیر تحت

پیشنهاد  شناسانروان عصب توسط اخیر دهه قلدری در چند
 و در توجه اختصاصی هایشناختی، آسیب است. نقایص گردیده

 این حیطه در شده مطرح های اصلیفرضیه 1اجرایی کارکردهای

 برتر هایتوانایی از ایمجموعه شناختیاختالل است. عملکرد عصب
 یآناتومیک–عصبی سطح در که هستند سازییکپارچه و دهیسازمان

 رتباطا در پیشانیپیش قشر همچون عصبی تعامل مختلف مسیرهای با
 جوییریزی، خودنظماهداف، برنامه ایجاد و بینیپیش شامل و بوده

 کاریها، حافظهبرنامه مؤثر بازخورد و اهداف، اجرا بر نظارت و
-قیتموف سازگاری و مستقل، هدفمند فعالیت برای که هستند غیره و

 است کلی عبارت یک شناختی(. عملکرد عصب5اند )حیاتی آمیز

 هایتوانایی و شناختی از فرایندهای وسیعی گستره دربرگیرنده که

مسأله، توجه، استدالل، سازماندهی،  حل توانایی نظیر رفتاری
 برانگیختگی، حفظ بازدارنده، مهار فعال، مهار ریزی، حافظهبرنامه

و همکاران  2(. چسین6است ) پاسخ بازداری و آمایه، تغییر آمایه
 از بهتر، استفاده شناختیعملکرد عصب که رسیدند نتیجه این به

 که نوجوانانی و ندکمی تسهیل برای نوجوانان را تازه هایارزیابی

 کمک برای بیشتری را شناختی کنند، منبعمی تکیه تازه ارزیابی بر

2 Chesin  
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 1401زمستان ، 4، شماره 6 دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 شانهیجانات بهتر تنظیم به که کنند فراهم خود پایدار توجه به

 (. 7شود )می منجر شانزندگی روزمره در
( مشاهده کردند که 8) 1پارکر، هوگان، استابورک، اوکیو وود

مشکالت رفتاری نوجوانان از جمله خشونت و قلدری به شکل 
دار با میزان باالی هوش هیجانی و اجتماعی در ارتباط است. معنی

در پژوهش خود نشان  2همچنین، در این زمینه شولتز، ایزارد و بیر
هیجانی باال پیامدهای تحصیلی و دادند، برخورداری از هوش

ناگویی (. 9کند )بینی میآموزان پیشثبت را در دانشاجتماعی م
اختالل ویژه در پردازش هیجانی است، که بیشتر به کاهش  3خلقی
(. ناگویی 10ها اشاره دارد )مندی در شناسایی و تشخیص هیجانتوان

ای چند وجهی متشکل از دشواری در شناسایی احساسات خلقی سازه
ی بدنی مربوط به برانگیختگی هاو تمایز بین احساسات و تهییج

هیجانی، دشواری در توصیف احساسات برای دیگران، قدرت تجسم 
شود، سبک ها مشخص میپردازیمحدود که بر حسب فقر خیال

گرا و واقعیت محور یا تفکر عینی ، عمل(شناختی عینی )غیر تجسمی
(. با توجه به مطالب ارائه شده در باال این پژوهش با هدف 11)

 با یشناختعملکرد عصب ی بر اساسبه قلدر شیگرای مدل طراح
 صورت گرفت.  آموزاندر دانش یخلق ییناگو گرییانجیم

 
 مواد و روش ها

 لحاظ از ی وادیبن تحقیقات نوع از آن هدف به توجه با پژوهش این
 روش به هاآن تحلیل و مقطعی صورت به هاداده گردآوری شیوه

است. ( SEM) ساختاری معادالت یابی مدل نوع از ی وهمبستگ
پسر متوسطه آموز دانش 560 یپژوهش حاضر را تمام یآمار جامعه
در  تهرانشهر  5منطقه  مدرسه غیرانتفاعی 28نهم در  هیپا اول در

 نییتع یبرا هشپژو نیدر ا .دادند لیتشک 1399-1400 یلیسال تحص
 صیمشاهده شده و تخص یرهایحجم نمونه با توجه به تعداد متغ

مشاهده شده در  ریمتغ 16مشاهده شده ) ریهر متغ یبرا 15 بیضر
نفر به  240های ناقص مدل(، و با احتساب احتمال وجود پرسشنامه

، گردیدندای انتخاب ای دو مرحلهعنوان حجم نمونه به روش خوشه
مدرسه  28 یصورت که ابتدا از تمام نیبه ا لدر مرحله او

مدرسه انتخاب و سپس در  20ن شهر تهرا 5منطقه  یرانتفاعیغ
 12نفره( به تصادف کالس  20کالس ) 20 یتمام نیمرحله دوم از ب

 شدند.انتخاب 
 های ورود به مطالعهاریمع
 باشند.  پسر تیجنس (1
  4قلدری ایلینویز کسب حد نصاب نمره الزم در پرسشنامه (2

(IBS)  
 متوسطه اولمقطع  هیدر پا لی(تحص3
 شهر تهران 5مدارس غیرانتفاعی منطقه در  لی(تحص4
 یپزشکروان ی(عدم مصرف داروها5
آموزان در خصوص شرکت افراد در دانش نینامه والدموافقت (6

 طرح پژوهش
_________________________________ 

1 Parker, J. D. , Hogan, M. J. , Eastabrook, J. M. , 

Oke, A. , & Wood, L. M.  
3 Schultz, D. , Izard, C. E. , & Bear, G.  

 های خروج از مطالعهاریمع
 ی، نافرمانیناهنجار یهمچون اختالل رفتار دیداشتن اختالالت شد(1

  ی.اضطراب و افسردگ، یامقابله
  یپزشک یماریب ای ی(داشتن مشکل جسم2
  شرکت در مطالعهبه  لیتما (عدم3
 هاپرسشنامه ناقص(تکمیل 4

 روش گردآوری اطالعات 
برای گردآوری اطالعات در این پژوهش، از روش اسنادی یا 

ه ها بها مقاالت و پژوهش. با مطالعه کتابشدای استفاده کتابخانه
منظور تدوین چارچوب نظری در جهت پاسخ به مساله در نظر 

ار )ابز گرفته شد و در روش میدانی براساس روش پژوهش پیمایشی
با توجه به . شودمیآوری اطالعات پرداخته ه جمعب پرسشنامه(

آموزان در محیط آموزشی به تعطیلی مدارس و عدم حضور دانش
اینکه توزیع پرسشنامه بصورت حضوری برای پژوهشگر به جهت 

، میسر نبود، با اخذ مجوز از 19رعایت پروتکل بهداشتی کووید
های شبکه ها از طریقدانشگاه و هماهنگی با مدارس، پرسشنامه

آموزان قرار گرفت و مجازی )واتس آپ یا تلگرام( در اختیار دانش
اپ یا پس از تاریخ مشخص اقدام به اخذ پرسشنامه ازطریق واتس

 تلگرام گردید. 
 

 هاابزار گردآوری داده
    (IBS)5قلدری ایلینویز پرسشنامه 

 عیوـش روـمنظ هـباسپالگه و هولت  طـتوس هـک پرسشنامه نـیا
 شامل مؤلفه سهو  السؤ 18 دارای، شد حیاطر ارسمددر  ریقلد
دارای  ریقلدرفتار  مؤلفه. باشد میو زد و خرد  قربانیری، قلد

است،  18تا  15، زد و خرد 14تا  10شدن  انیـقرب، 9تا  1سواالت 
 ارقر 4=همیشه تا 1=هرگزاز  ترـلیک فـطیروی  رـب تالاؤـس

و  18پرسشنامه  یندر ا ی. نمره کل دارد و حداقل نمره آزمودننددار
 یهاهشوپژدر  اربزا یناضریب پایایی . باشدمی 72حداکثر آن 

 اربزا نکنندگاینوتدو  تـسا هدـش ارشزـگ شـبخایتـضر رجیخا
 69/0از پایایی یباضرآن  یاـههـمؤلفو  نامهـپرسش کل ایبر
 یو مالک ینبیشپ یی( روا1392. چالمه )نددنمو ارشگزرا 91/0تا

و  71/0 ی، قربان81/0 یقلدر یبنمودند و به ترت ییدپرسشنامه را تا
  .کرونباخ بدست آمده است یبه روش آلفا یاییپا 75/0زد و خرد 

 شناختی نجاتیپرسشنامه عملکرد عصب
 طشناختی، راب این پرسشنامه توسط نجانی طراحی گردید و توانایی

نجش را مورد س هاتوانایی از وسیعی گسترة و مغز ساختار و بین رفتار
زیرمقیاس  7 که استسوال  30 دارای پرسشنامه دهد اینقرار می

 هک است لیکرت )پنج گزینه ای( به صورت آن گذارینمره و دارد
 شامل آن هایمقیاس. گیردمی تعلق 5 تا 1 بین اینمرهسوال  هر برای

3 alexithymia 
4 Illinois Bullying Scale 
5 Illinois Bullying Scale 
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 توجه، 4ریزیبرنامه، 3گیریتصمیم، 2انتخابی توجه و مهار، 1حافظه
در . است 7شناختی پذیریانعطاف و 6اجتماعیشناخت، 5پایدار

و برای  834/0 پرسشنامه کرونباخ آلفای پژوهش نجاتی
 همبستگی بدست آمده است و 88/0تا  76/0ها بین زیرمقیاس

 این هاییافته. بود معنادار 01/0 سطح در آزمون نوبت دو پیرسون
 مامت در را تحصیلی معدل و شناختی هایتوانمندی همبستگی مطالعه

 بیانگر که بود معنادار 001/0 سطح در که داد نشان هازیرمقیاس
 . است آزمون همگرای روایی

 (TAS) 8مقیاس ناگویی خلقی تورنتو

 1994و در سال  ساخته شد ( توسط تیلور1986این مقیاس در سال )
ها مقیاس ناگویی و تیلور تجدید نظر شد. سال توسط بگبی، پارکر

تنها مقیاس خود گزارشی برای  (TASی )سوال 26خلقی تورنتو 
ها و کار بالینی مناسب که برای پژوهشسازه ناگویی خلقی بود 

عاملی بود. نسخه تجدیدنظر شده دوم  4قلمداد شد و دارای ساختار 
سوال بود، که پیشرفتی برای  20مقیاس ناگویی خلقی تورنتو 

رسید. در این مقیاس، سازه ناگویی سازندگان اولیه تست به نظر می
دشواری  خلقی در سه زیر مقیاس دشواری در تشخیص احساسات،

ود. شارزیابی می، گیری خارجیو تفکر با جهت توصیف احساسات
که ( 1-3-6-7-9-13-14) سوال می باشد 7 شاملزیرمقیاس اول 

و تمایز میان احساسات با  9توانایی آزمودنی در شناسایی احساسات
-17سوال دارد ) 5کند. زیرمقیاس دوم ی بدنی را ارزیابی میهاحس

و این که آیا  10ایی شخص در بیان احساساتکه توان( 12-11-4-2
قادر است احساسات خودش را در قالب لغات بیان کند یا خیر را 

-10-15-16-18-19-20دارد ) سوال 8سنجد. زیرمقیاس سوم می
شدن فرد در احساسات درونی و عمیق 11نگری( و میزان درون8-5

بر اساس گزاری آزمون شیوه نمره. کندخود و دیگران را بررسی می
=کامالً موافق( است. تنها  5=کامالً مخالف تا  1مقیاس لیکرت )

شود. گزاری میبه صورت معکوس نمره 19و  18، 10، 4 سوال
-می 100و حداکثر آن  20حداقل نمره آزمودنی در این پرسشنامه 

روایی سازه و محتوا توسط سازندگان تایید شد و پایایی به باشد. 
، برای دشواری در 85/0کل مقیاس  رایروش آلفای کرونباخ ب

و  80/0، دشواری در توصیف احساسات 83/0تشخیص احساسات 
سازه  ییروا بدست آمد. افشاری 71/0گیری خارجی تفکر با جهت

آلفای کرونباخ برای کل مقیاس  و پایایی به روش دییتا راو محتوا 
، دشواری در 72/0، برای دشواری در تشخیص احساسات 75/0

 53/0گیری خارجی و تفکر با جهت 72/0توصیف احساسات 
 بدست آمد. 

 
 روش تجزیه و تحلیل اطالعات

های آمار توصیفی و استنباطی ها، از روشبرای تجزیه و تحلیل داده
 استفاده شده است. 

وصیفی: در بخش آمار توصیفی از فراوانی، میانگین و آمار ت -
 انحراف استاندارد استفاده شد. 

 اطالعات تحلیل و تجزیه برای پژوهش این آمار استنباطی: در -
یم استفاده ساختاری رگرسیونی معادالت یابیمدل از آمده بدست

های تجزیه و تحلیل ساختار ترین روشاین روش یکی از اصلی. شود
های بررسی روابط علت و معلولی های پیچیده و یکی از روشداده

است به معنی تجزیه و تحلیل متغیرهای مختلفی است که در یک 
ساختار مبتنی بر تئوری، تأثیرات همزمان متغیرها را با هم نشان 

های نظری توان قابل قبول بودن مدلدهد. از طریق این روش میمی
های همبستگی، غیر استفاده از دادههای خاص با را در جامعه

های ساختاری تکنیک یابی مدلآزمایشی و آزمایشی آزمود. مدل
تحلیل چندمتغیری بسیار کل و نیرومند از خانواده رگرسیون 

ای از دهد مجموعهچندمتغیری است که به پژوهشگر امکان می
-زمان مورد آزمون قرار دهد. مدلمعادالت رگرسیون را به طور هم

هایی درباره روابط یابی یک رویکرد جامع برای آزمون فرضیه
متغیرهای مشاهده شده و مکنون است که گاه تحلیل ساختاری 

یابی علی نامیده شده است. برای تجزیه و تحلیل کواریانس یا مدل
 شود. استفاده می Amose 23و  SPSS22ها از نرم افزار داده

 
 یافته ها

 ی تحقیق اطالعات توصیفی متغیرها

های میانگین، انحراف معیار، حداقل و حداکثر نمره 1جدول 
 شناختی، ناگویی خلقی و قلدری برای نمونهمتغیرهای عملکرد عصب

 دهد. را نشان می بررسی مورد
 

 
 های توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش: یافته1جدول 

 حداکثر حداقل انحراف معیار میانگین های توصیفیشاخص
 146 45 50/15 60/78 عملکرد عصبی
 76 25 14/10 28/42 ناگویی خلقی

 65 23 08/9 16/40 قلدری

_________________________________ 
1 memory 
2 control and selective attention 
3 decision making 
4 planning 
5 sustainable attention 
6 social cognition 

7 cognitive flexibility 
8 Toronto Alexithymia Scale 
9 identify emotions 
10 express emotion 
11 introspection 
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شود میانگین و )انحراف مشاهده می 1که در جدول  گونههمان
(، 50/15) 60/78معیار( به ترتیب برای متغیرهای عملکرد عصبی 

( به دست 08/9) 16/10( و قلدری 14/10) 28/42ناگویی خلقی 
 آمد. 

 
 : ضرایب همبستگی بین متغیرهای پژوهش2جدول 

 4 3 2 1 متغیرها
    1 . عملکرد عصبی1
  1 -38/0** -34/0 ** ناگویی خلقی. 2

 1 42/0** -35/0** -47/0** . قلدری3

نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین عملکرد عصبی و 
، بین عملکرد عصبی و (= 01/0p؛  xyr  =-34/0ناگویی خلقی )

و بین ناگویی خلقی و قلدری  (= 01/0p؛ xyr  =-47/0قلدری )
 بود.  (= 01/0p؛ xyr  =42/0ضریب همبستگی برابر)

 
 : نتایج آزمون نرمال بودن متغیرهای پژوهش3جدول 

 متغیر
 آزمون کولموگروف

Z داریسطح معنی 
 24/0 55/0 عملکرد عصبی
 21/0 63/0 ناگویی خلقی

 30/0 46/0 قلدری

-)سطح معنی Zشود، نمره ، مشاهده می3که در جدول  گونههمان

(، ناگویی خلقی 24/0و ) 55/0داری( به ترتیب برای عملکرد عصبی 
( به دست آمدند. 30/0و ) 46/0( و برای قلدری 21/0و ) 63/0

که با توجه به معیار نرمال بودن،  دهندینشان م 3مندرجات جدول 

-می 05/0داری باالتر از متغیرهای پژوهش همگی دارای سطح معنی

دار ها معنیآن Zباشند که این بیانگر این موضوع است که نمره
 ها قابل مشاهده نیست. باشد، لذا تخطی از نرمال بودن دادهنمی

 
 

 های نیکویی برازش مدل پیشنهادی تحقیقشاخص :4جدول 
 مقدار های برازندگیشاخص

 48/5 (χ2آزمون نیکویی برازش مجذور کای )
 =p 060/0 سطح معنی داری

 3 (dfدرجه آزادی )
 82/1 (dfχ2/نسبت مجذور کای به درجه آزادی )

 98/0 (GFIشاخص نیکویی برازش )
 96/0 (AGFIشاخص نیکویی برازش تعدیل یافته )
 98/0 (NFIشاخص برازندگی هنجار شده )

 97/0 (CFIشاخص برازندگی تطبیقی )
 98/0 (IFIشاخص برازندگی افزایشی )

 95/0 (NNFI) شاخص نرم نشده برازندگی
 059/0 (RMSEAجذر میانگین مجذورخطای تقریب )

های مجذور کای، شاخص های عاملی ازمنظور بررسی برازش مدلبه
(، شاخص df2χ/درجه آزادی، نسبت مجذور کای به درجه آزادی )

(، شاخص نیکویی RMSEAریشه میانگین مجذورات تقریب )
(، AGFI) شدهیل(، شاخص نیکویی برازش تعدGFIبرازش )
ش ز(، شاخص نسبی براNFI) برازندگی هنجار شدهشاخص 

(CFI ،) شاخص برازندگی افزایشی(IFI) ، شاخص نرم نشده

، 3، 48/5( استفاده گردید که به ترتیب برابر با NNFIبرازندگی )
 بودند.  95/0و  98/0، 97/0، 98/0، 96/0، 98/0، 059/0، 82/1

 در باال ذکرشدههای در سنجش برازندگی مدل با استفاده از شاخص 
برازش و روایی ابزار مورد آزمون و بررسی قرار گرفت. چنانچه 

مشاهده  3از  ترکوچکدرجه آزادی عددی  بربخشدو شاخص خی 
چنین زمانی که ریشه خطای میانگین شود، مطلوب است. هم
باشد، تحلیل و مدل  1/0( از RMSEAمجذورات تقریب کمتر )
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، GFIهای، شاخصهراندازهدهد و برازش قابل قبولی را گزارش می
AGFI ،NFI ،CFI ، وNNFI  تر شود، بر یکنزدبه یک

های تر الگو داللت دارند. با توجه به شاخصبرازندگی مطلوب
درجه آزادی  بر بخشدر جدول فوق، شاخص خی دو  آمدهدستبه

، GFIهای برازشاست و مقادیر شاخص آمدهدستبه 82/1

AGFI ،NFI ،CFI و ،NNFI  در دامنه نود صدم تا یک قرار
ها استانداردهای الزم را اخصدارند که بیانگر آن است که این ش

توان گفت که مدل برازش خوبی داشته اند. بنابراین میکسب نموده
 شود. می دییتأاست و 

 

 گیری روابط مستقیم متغیرهای پژوهش در مدل پیشنهادی: پارامترهای اندازه5جدول 

 مسیر
برآورد 
 استاندارد

برآورد غیر 
 استاندارد

خطای 
 معیار

نسبت 
 (pسطح معنی داری ) بحرانی

 =p 001/0 -66/6 36/0 -40/2 -41/0 عملکرد عصبی به قلدری

 =p 001/0 -91/6 35/0 -42/2 -42/0 عملکرد عصبی به ناگویی خلقی

 =p 001/0 59/6 37/0 44/2 45/0 ناگویی خلقی به قلدری

ضرایب مسیر استاندارد و مقادیر بحرانی متناظر ارایه شده بر اساس 
 دارشود که همه مسیرهای مستقیم معنیمالحظه می 5در جدول 

دار مستقیم میان متغیرهای باشند. در بین روابط استاندارد معنیمی
مدل پیشنهادی تحقیق، به ترتیب ضریب مسیر عملکرد عصبی به 

عملکرد عصبی به ناگویی خلقی (، β ،001/0 ≥ p -=41/0قلدری )
(42/0=- β ،001/0 ≥ p( و ناگویی خلقی به قلدری  ،)45/0= 
β ،001/0 ≥ p .است ) 

 پسر آموزاندانش در قلدری بر گرایش به شناختیعملکرد عصب
 مستقیم دارد.  اثر تهران 5منطقه  اول متوسطه

  
   

به  شناختیعملکرد عصب، ضریب مسیر 4با استناد به جدول شماره 
(، β ،001/0 =p= - 41/0باشد )دار میمعنی گرایش به قلدری

 رب یشناختبنابراین این یافته، فرضیه اثر مستقیم عملکرد عصب
 . کندتأیید میگرایش به قلدری را 

 ولا متوسطه پسر آموزاندانش در قلدری گرایش به بر ناگویی خلقی
 . دارد مستقیم اثرتهران  5منطقه 

 
گرایش به  ناگویی خلقیضریب مسیر ، 4با استناد به جدول شماره 

( بنابراین این β ،001/0 =p= 45/0باشد )دار میمعنی به قلدری

را تأیید  گرایش به قلدری رب یافته، فرضیه اثر مستقیم ناگویی خلقی
 . کندمی

ناگویی  گرمیانجی نقش با قلدری گرایش به بر شناختیعملکرد عصب
 اثر تهران 5منطقه  اول متوسطه پسر آموزاندانش در خلقی

 دارد.  غیرمستقیم
 

 
 ناگویی خلقیاز طریق شناختی با گرایش به قلدری عملکرد عصبگری رابطه میانجی -1نمودار 

 
گری، در مدل میانجی، شودمشاهده می 1طور که در نمودار همان
ه گرایش ب بر شناختیبین عملکرد عصبرابطه غیرمستقیم یک 

به دلیل ساده  وجود دارد که گری ناگویی خلقیقلدری با میانجی

-ارائه شده در نرمبرای آزمون آن از روش بوت استراپ  بودن مدل

نتایج پارامترهای  6ل استفاده شد. مندرجات جدو Amosافزار 
 دهد. را نشان می اولگری مسیرهای مستقیم الگوی میانجی

 
 

- 

41/0  =β  

شناختیعملکرد عصب  

 

 گرایش به قلدری

 ناگویی خلقی

 

 گرایش به قلدری
+ 

45/0  = β 

شناختیعملکرد عصب  گرایش به قلدری  

 ناگویی خلقی
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 گری اول پژوهشنتایج بوت استراپ مربوط به رابطه غیرمستقیم در مدل میانجی -6جدول 
 (pداری )سطح معنی حد باال حد پایین برآورد استاندارد 

شناختی بر گرایش به قلدری با اثر عملکرد عصب
 گری ناگویی خلقیمیانجی

35/0- 25/0 36/0 01/0 ≥p 

مشخص شده است که ارتباط  6با توجه به نتایج مندرج در جدول 
شناختی به گرایش به قلدری از طریق غیرمستقیم عملکرد عصب

دار معنی p≤01/0 داریدر سطح معنی -=35/0βناگویی خلقی با 
توان گفت که رابطه غیرمستقیم میان عملکرد است. بنابراین می

شناختی و گرایش به قلدری از طریق ناگویی خلقی برقرار و عصب
 شود. باشد و این فرضیه پژوهش تأیید میدار میمعنی

 
 نتیجه گیری

ی بر به قلدر شیگراهدف از انجام پژوهش حاضر طراحی مدل 
-شدر دان یخلق ییناگو گرییانجیبا م یشناختعملکرد عصب اساس
کرد عملضریب مسیر نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که  ن بود.آموزا
، β= - 41/0باشد )دار میمعنی گرایش به قلدریبه  شناختیعصب
001/0 =pبنابراین این یافته فرضیه اثر مستقیم عملکرد عصب .)-

نتایج حاصل از این . کندرا تأیید می گرایش به قلدری رب شناختی
( و جنگینز، تنانت و دمری 13(، دوی )12های کیانی )تحقیق با یافته

 باشد. همسو می
یش به گرا یپسران داراتوان بیان داشت که در تبیین یافته فوق می

بروز  یفیعملکرد ضع، یاطالعات ارتباط یدر پردازش ذهن قلدری
نقص  یحل مسأله دارا یهادراهبر تیفیو ک تیکم و دردهند یم

ه ب یمثبت کمتر یهاحلراه، یاجتماع مشکالت حل یهستند و برا
ه طور بگردد، یم یفرد نیتعارضات ب جادیا به که منجر برندیکار م

ت و شناخ تیبا محور یروانشناختعصبیه نظر یکننده دییتأ یکل
در آموز دارای گرایش به قلدری دانش. باشدیم یرفتار اجتماع

-یم نشان از خود یفیو پردازش اطالعات عملکرد ضع یرمزگردان
 یناختش بر خود به سبک یکنترل یتوانمند نیفقدان ا نیبنابرادهد، 
 دهدیم و به نوبه خود رفتار سوء را گسترش شودیم یمنته رانهیسوگ

 بیترت نیبه اد، ینمایم جادیمتفاوت ا یهاطیرا در مح یو تعارضات
-را ندارند، به نشانه یمنفی رفتارها یگذارتوان نام آموزاناین دانش

و در  دهندیپاسخ می خنث یهااز نشانه شتریخصمانه ب میها و عال
الش آنها ت ینسب لذا به طورکنند، یرفتار م رانهیسوگم، یانتخاب عال

-. هم(13) شودیختم نم یدیمف جهیبه نت، یدر مهار مشکالت رفتار

 مبتنی توان بیان داشت که مطالعاتهای فوق میچنین در تبیین یافته

 و قشری تحت عصبی، درگیری فرایندهای تصویربرداری بر
 است. تحت ساخته مطرح را های پیشانیشبکه در تاالموکرتیکال

خشونت و  با مرتبط شناختیعصب ها، رابطه الگوییافته تأثیر این
مورد تایید قرار  شناسانروانعصب  توسط اخیر دهه قلدری در چند

 و در توجه اختصاصی هایشناختی، آسیب گرفته است. نقایص
 این حیطه در شده مطرح های اصلیاجرایی فرضیه کارکردهای

ی شناختاختالل است. براساس نظر تورمن و تورسنی عملکرد عصب
_________________________________ 

1 Navarro, R. , Larrañaga, E. , & Yubero, S.  

 در سازییکپارچه و دهیسازمان برتر هایتوانایی از ایمجموعه
 ونچهم عصبی تعامل مختلف مسیرهای با آناتومیکی–عصبی سطح
داف، اه ایجاد و بینیپیش شامل و بوده ارتباط در پیشانیپیش قشر

 بازخورد و اهداف، اجرا بر نظارت و جوییریزی، خودنظمبرنامه
قل، مست فعالیت برای که هستند غیره و کاریها، حافظهبرنامه مؤثر

د تواناند و از این طریق میحیاتی آمیزموفقیت سازگاری و هدفمند
برای گرایش به رفتاری قلدری و خشونت نقش داشته باشند. در واقع 

 از فرایندهای وسیعی گستره دربرگیرنده شناختیعملکرد عصب

مسأله، توجه،  حل توانایی نظیر رفتاری هایتوانایی و شناختی
بازدارنده،  فعال، مهار ریزی، حافظهاستدالل، سازماندهی، برنامه

است  پاسخ بازداری و آمایه، تغییر آمایه برانگیختگی، حفظ مهار
تواند بر گرایش به قلدری نقش و نقص در هر کدام از این موارد می

عملکرد  که رسیدند نتیجه این داشته باشد. چسین و همکاران به
 انانبرای نوجو را تازه هایارزیابی از بهتر، استفاده شناختیعصب

 کنند، منبعمی تکیه تازه ارزیابی بر که نوجوانانی و کندمی تسهیل

 کنند فراهم خود پایدار توجه به کمک برای بیشتری را شناختی

-می منجر شانزندگی روزمره در شانهیجانات بهتر تنظیم به که

 شود. 
 ولا متوسطه پسر آموزاندانش در قلدری گرایش به بر ناگویی خلقی

نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که . دارند مستقیم اثرتهران  5منطقه 
باشد دار میمعنی گرایش به قلدریبه  ناگویی خلقیضریب مسیر 

(45/0 =β ،001/0 =p بنابراین این یافته فرضیه اثر مستقیم ناگویی ،)
نتایج حاصل از این تحقیق . کندرا تأیید می گرایش به قلدریبه  خلقی
(، ناوارو، 14ی، شاهرودی )صادق ی وونی، هماانیساالرهای تهبا یاف

باشد. در همسو میو پوراحسان  یمحمد( و 15) 1الراناگا و یوبرو
توان بیان داشت که ناگویی هیجانی دارای های فوق میتبیین یافته

هایی چون دشواری در شناسایی ابعاد مختلفی هستند و مقوله
-احساسات و تفکر عینی را در برمیاحساسات، دشواری در توصیف 

هایی هستند که با محوریت قلدری در گیرند، به طور کلی مولفه
توان خاطرنشان کرد که ماهیت در تعامل هستند. در همین راستا می

ناگویی ساختاری است که با کنترل هیجان مرتبط است، زیرا ناگویی 
 پردازش و تنظیمخلقی، عدم ابراز هیجان به دلیل نقص در توانایی در 

تر ابراز هیجان است، که نهایتا سبب ها یا بازداری آگاهانههیجان
گردد که فرد توان مدیریت رفتاری کافی را دارا نباشد و توانایی می

ها به صورت نمادین محدود است و در نتیجه، آشکارسازی هیجان
 فها با تصاویر ذهنی و لغات ضعیهای نمادین هیجانپیوند بین تجسم

شود و از نظر شناختی کمتر مهارپذیر خواهند بود. به این ترتیب، می
های ها به صورتپردازش شناختی اطالعات هیجانی و تنظیم هیجان
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-شود، که احتمال رفتارهای تخریبمختلف با مشکل مواجه می

 دهد. گرایانه همانند قلدری را نیز افزایش می
ناگویی  گرمیانجی نقش با قلدری گرایش به بر شناختیعملکرد عصب

 اثر تهران 5منطقه  اول متوسطه پسر آموزاندانش در خلقی
دارند. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که ارتباط  غیرمستقیم

شناختی به گرایش به قلدری از طریق غیرمستقیم عملکرد عصب
دار معنی p≤01/0داری در سطح معنی -=35/0βناگویی خلقی با 

توان گفت که رابطه غیرمستقیم میان عملکرد می است. بنابراین
شناختی و گرایش به قلدری از طریق ناگویی خلقی برقرار و عصب
شود. نتایج حاصل از باشد و این فرضیه پژوهش تأیید میدار میمعنی

شباهنگ، (، 16) یصادق ی وونی، هماانیساالرهای این تحقیق با یافته
(، واشس، بیلز، فیشر و رایت 17) شال ینژاد، سلطان یمی، رحانیقیصد

های فوق باشد. در تبیین یافتههمسو می 1( و تورمن و تورسنی18)
 نیدرباره ا ریاخ یهاکه در سال ییهاپژوهشتوان بیان داشت که می

 نیا یشناخت یهارا در مهارت ییهانقص وجود کودکان انجام شده
در حوزه  اغلب یشناخت یها. نقصاست کودکان نشان داده

 یپردازش زبانجان، یه میو تمرکز، تنظ توجهحافظه،  یکارکردها
کودک  کیمثال اگر  ی. براشودیم دهید و پردازش اطالعات

ارتباط با  ایو  هاجانیه یمقوله بند یبرا الزم یزبان یهامهارت
 و حل مسأله مواجه ریدر تفس یمشکالت بارا نداشته باشد،  گرانید

اختالل، معموالً در روابط  نیا یداراآموزان دانشخواهد بود. 
 یاریمشکل هستند. بس یدارا همساالن معلمان ون، یبا والد یاجتماع

 یمناسب هستند و به ندرت از سو یاجتماعی هااز آنها فاقد مهارت
کودکان در شناخت  نی. به عالوه، اشوندیم رفتهیهمساالنشان پذ

برطرف کردن  یحل مسأله برا یراهبردهای ریمشکالت و به کارگ
 یهاحلبا همساالن خود، راه سهیو در مقا نقص هستند یآنها دارا

 ریاخ یهاکه در سال ییها. پژوهشبرندیم را به کار یمثبت کمتر
 یهارا در مهارت ییهاشده، وجود نقص انجام افراد نیدرباره ا

اغلب در حوزه  صینقا نیاست. ا داده نشان افراد نیا یشناخت
پردازش ، یزبان پردازشجان، یه می، تنظییاجرا یکارکردها

 صینقا نیاست. ا انینما یو سازگار مسئلهحل، یاطالعات اجتماع
و حفظ روابط  جادیدر مدرسه، ا یمشکالت جادیا باعث تواندیم

-ینیبشیشده و پ گریکودکان د تیجلب محبوب و مثبت با همساالن
 باشد. یو بزرگسال یدر نوجوان یضداجتماعی رفتارها کننده

پژوهش،  نیا هایتیاز جمله محدود محدودیت های پژوهش:
در  شودیم شنهادیکه پ است پسران یعنیجنس  کیاستفاده از 

-عصب هاییژگیو نظر از زیدو جنس ن یسهیمقا، یهای آتپژوهش

 شود. یبررس یروانشناخت
 

 مالحظات اخالقی: مورد ندارد. 
 

ل کنند که این اثر حاصینوسیله نویسندگان اعالم میمنافع: بدتضاد 
 ها وهیچگونه تضاد منافعی با سازمان یک پژوهش مستقل بوده و

 اشخاص دیگری ندارد. 

_________________________________ 
1 Thurman, S. K. , & Torsney, B. M.  

 
کنندگان در تقدیر و تشکر: نویسندگان مقاله از تمام مشارکت

 آورند. پژوهش، تقدیر و تشکر به عمل می
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