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Abstract 
The aim of this study was to compare the implicit and explicit associations 

of aggression and anxiety in boy adolescents with bullying behavior and 

without bullying behavior. The research method was descriptive 

correlational and its statistical population included 12 to 19 year old male 

students in Tehran in the first and second secondary school that 113 students 

were selected by cluster sampling method in the academic year of 2019-2020 

In order to identify students with and without bullying, the Peer Bullying 

Nomination Form (Pekarik et al. 1976) was used. To collect research data, 

the Illinois Bullying Questionnaire (Espelage, Holt.2001), the Sc-l90 

Clinical Symptoms checklist (Derogatis & lipman, Covi.1973), and Implicit 

Association Test (IAT) (Greenwald et al. 1998) were used. Data were 

analyzed by using average comparison test and multiple regression analysis. 

The results showed that the difference in implicit association scores of 

aggression and anxiety in two groups with and without bullying was 

significant; But only the explicit association scores of aggression were 

significant in two groups and the explicit association of anxiety was not 

different in two groups. Results also showed that explicit and implicit 

associations of aggression, and implicit association of anxiety can predict 

bullying behavior with confidence (p≥ 0.0001). These results confirm the 
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role of implicit and explicit associations in the clinical field; and helps to 

better understand bullying behavior, to be considered in the development of 

educational programs and psychological interventions. 

Keywords: Bullying, Explicit associations, Implicit associations, Anxiety, 

Aggression.. 
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و اضطراب در  یو آشکار پرخاشگر یضمن یها یتداع سهیمقا

 یو بدون رفتار قلدر یرفتار قلدر ینوجوانان پسر دارا

  سادات رسول  الیسه
، نور واحد تهران جنوب امیدانشگاه پ ،ینیبال یارشد روانشناس یکارشناس

 .رانیتهران، ا
  

 .رانی، تهران، انور امیدانشگاه پ یگروه روانشناس اریدانش  فرد  زادهیسوسن عل

 چکیده
نوجوانان پسر  های ضمنی و آشکار مربوط به پرخاشگری و اضطراب در هدف این پژوهش، مقایسه تداعی

ای و جامعه آماری  مقایسه-قلدری و بدون رفتار قلدری بود. روش پژوهش حاضر از نوع علی دارای رفتار

 ۲۲1ساله شهر تهران در مقطع متوسطه اول و دوم بود که تعداد  ۲۱تا  ۲۱آموزان پسر  آن شامل دانش 

انتخاب  ۱۱-۲1۱1در سال تحصیلی  ای گیری خوشه به روش نمونه آموز از چهار دبیرستان پسرانه دانش

ی قلدری همساالن )پکاریک و گذار نامبا و بدون قلدری، از فرم  آموزان منظور شناسایی دانش شدند. به

نویز )اسپلیج و  های پژوهش از پرسشنامه قلدری ایلی آوری داده ( استفاده شد. برای جمع۲۱۹۱همکاران، 

( و آزمون تداعی ۲۱۹1)دراگوتیس، لیپمن و کوی،  Scl-90عالِئم بالینی  ستیل چک(، ۱۰۰۲هالت، 

ها با استفاده از آزمون مقایسه  ( استفاده شد. داده۲۱۱1اساس مدل گرینوالد و همکاران ) بر IAT))ضمنی 

وتحلیل قرار گرفت. نتایج نشان دادند که تفاوت نمرات  مورد تجزیه میانگین، و تحلیل رگرسیون چندگانه

قلدری معنادار است؛ اما تنها نمرات تداعی  شگری و اضطراب در دو گروه با و بدونتداعی ضمنی پرخا

اضطراب در دو گروه تفاوت معناداری نداشت.  آشکارآشکار پرخاشگری دو گروه معنادار بود و تداعی 

 توانند رفتار ها همچنین نشان داد که تداعی آشکار و ضمنی پرخاشگری، و تداعی ضمنی اضطراب می یافته

های ضمنی و آشکار   کنندة نقش تداعی دییتأ. این نتایج (≤۰۰۰۲/۰pبینی نمایند ) قلدری را با اطمینان پیش

های آموزشی و  نماید، تا در تدوین برنامه در عرصه بالینی است؛ و در شناخت بهتر رفتار قلدری کمک می

 شناختی مورد مالحظه قرار گیرد. های روان مداخله

   .یاضطراب، پرخاشگر ،یضمن یها یآشکار، تداع یها یتداع ،یقلدر :ها واژهکلید
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 مقدمه

ترین مراحل زندگی فرد است و تغییرات سریع فیزیکی،  دوره نوجوانی یکی از حساس

یی و جو تیهوی، طلب یآزادی، نیازهای جدیدی مانند استقالل و شناخت رواناجتماعی و 

دهد. همگام با این تحوالت، خطر احتمال  آورده و توسعه می به وجودپذیرش همساالن را 

 زیآم مخاطرهآید که یکی از این رفتارهای ناسالم و  می به وجودبروز رفتارهای ناسالم نیز 

 باشد. در گروه می ۲قلدری

رسان است و شامل رفتارهایی از  ای از رفتارهای تکراری و آسیب قلدری مجموعه

زنی، و یا خارج  ی، برچسبپراکن عهیشامی، تهدید کردن، قبیل حمالت فیزیکی و کال

، 1؛ زاکرمن۱،۱۰۲۱کاوانا کردن کسی از یک گروه است )پریست، کینگ، بکارس و

ها دارای سه محور مشترک هستند:  (. قلدری تعاریف متفاوتی دارد که همه آن۱۰۲۱

(. اگرچه ۱۰۲1، 4لتعمدی بودن، تکرار شدن و عدم توازن قدرت میان قلدر و قربانی )گای

های این حوزه  شود، اما بیشترین پژوهش رفتار قلدری یک معضل مهم اجتماعی قلمداد می

 (.۱۰۲۱آموزان متمرکز شده است )پریست و همکاران، بر روی دانش

یکی از اشکال قلدری، قلدری در مدرسه است که باعث نگرانی و آشفتگی 

بر روی سالمت روان فرد قربانی، بلکه  تنها نه ( و5،۱۰۲1آموزان شده )ماندر و کرافتر دانش

 متأسفانه(. ۱۰۲۱، ۱گذار است )آلبرایک، ییلدیز و ارولتأثیرآموزان نیز  بر سایر دانش

امروزه در سراسر جهان رفتار قلدری در مدارس در حال افزایش بوده، و بر سالمت جسمی 

پیامدهای قلدری  ازجمله(. ۹،۱۰۲۱ات منفی بسیاری دارد )بوندو و ریچترتأثیرو روانی افراد 

توان به کمبود توجه به تکالیف مدرسه، عملکرد تحصیلی ضعیف، طرد  مدرسه، می
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، ۲همساالن، رفتارهای اجتماعی مخرب، و مشکالت رفتاری اشاره نمود )گارسیا و مارگالو

و  تواند مشکلی مهم (. درواقع، اگر این رفتار کنترل و رفع نشود، در طول زمان می۱۰۲4

آمده و به یک معضل مهم اجتماعی تبدیل شود. لذا توجه به این رفتار، و  حساب بهاساسی 

 ترین مهم ازآنجاکههای کنترل و پیشگیری آن بسیار حائز اهمیت است.  کارگرفتن روش به

های بروز آن است؛  اصل در پیشگیری و درمان یک رفتار نادرست، شناسایی علل و زمینه

بر رفتار  مؤثرآوردنده و  به وجودفراوانی در رابطه با شناسایی علل های  تاکنون پژوهش

 قلدری انجام شده است.

اعتقاد دارند که قلدری در اصل بروز  نظران صاحبدر همین راستا، برخی 

پرخاشگری به شکلی مستقیم یا غیرمستقیم است. این نظریات اساساً رفتار قلدری را 

با رفتار  در ارتباطرفتارهای پرخاشگرانه دانسته و به بررسی انواع پرخاشگری  رمجموعهیز

اند که شامل پرخاشگری مستقیم )قلدری فیزیکی یا کالمی مانند دعوا  قلدری پرداخته

و لقب دادن(، و پرخاشگری غیرمستقیم )قلدری از طریق طرد اجتماعی یا  لگدزدنکردن، 

های دیگر نیز نشان  (. همچنین بسیاری از پژوهش۱۰۰۱، ۱گردد )پلیک ی( میپراکن عهیشا

افراد قلدر ارتباط دارد )ین، یانگ، ونگ و  1آموزان با اضطراب اند که قلدری در دانش داده

( اظهار کردند که در قلدری، بین ۱۰۲۱) 5(. در این رابطه چانگ و همکاران۱۰۲4، 4تانگ

که رابطه اضطراب با  د. جالب آناضطراب و بروز پرخاشگری رابطه مستقیمی وجود دار

توان  بنابراین، قلدری را می؛ تر از پرخاشگری مستقیم است پرخاشگری غیرمستقیم قوی

نتیجه وجود پرخاشگری و اضطراب فرد قلدردانست که با ابراز قلدری نسبت به دیگران 

 سعی در کنترل اضطراب و پرخاشگری خود دارد.

هایی در  ی بالینی به نتایج پژوهششناس روانان از سوی دیگر، اخیراً توجه پژوهشگر

ی شناختی جلب شده است که علل وقوع رفتار را با چگونگی ارتباط فرد شناس روانحوزه 
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(. ۱۰۲۰، ۲دانند )پین وگاوررونسکی با محیط؛ و چگونگی درک و پردازش آن مرتبط می

اند، ارتباط فرد با محیط  های شناخت اجتماعی نشات گرفته ها که عمدتاً از پژوهش این یافته

های  )تداعی کنترل قابلکنند، که یکی پردازش آگاهانه، ارادی و  را در دو تقسیم می

های ضمنی( است  )تداعی کنترل رقابلیغ، خودکار و ۱آشکار(؛ و دوم پردازش ناآگاهانه

آشکار به  یندهایآرف(. ۲۱۱5، 4؛ گرینوالد و باناجی1،۱۰۰۱)گرینوالد و همکاران

طور آگاهانه از آن آگاه است )همچون حافظه،  که فرد بهاشاره دارد  یشناخت یندهایفرآ

فرد  ی ارانهیهش یفراتر از آگاه یضمن یندهایفرآ که ی(، درحالیقضاوت، توجه، تداع

 یها شکل انگرینما یضمن یندهایفرآدرواقع، (. ۲۱۱5 ،یو باناج والد نی)گر باشند یم

( و ۲۱۱۹جانسون، جانسون و هووارد،  ،یکاواکام و،یدیتر رفتار بوده )دوو یخودبخود

 درون قیآشکار از طر یندهایفرآ گریخودکار و ناآگاهانه هستند. از طرف د، هدفمندریغ

از  یآگاهبنابراین، ؛ ابندی یم رییفرد تغ ی و با خواست و اراده ی هستندابیدست قابل ینگر

اطالعات  سایراز  کاملاطالعات  کسب درک و یبه معنا آشکار، ضرورتاً یندهایفرآ

های ضمنی و آشکار، همبستگی باالیی  ، تداعیگرید عبارت به(. ۱۰۰5 )البرز، ستین یضمن

گر این رابطه هستند )نوسک،  با یکدیگر نداشته و متغیرهای بسیاری میانجی و گاهی تعدیل

های آشکار و ضمنی  (. اگرچه سابقه بررسی ارتباط تداعی۱۰۰5، 5گرینوالد و باناجی

طوالنی بوده و ادبیات پژوهشی مفصلی برای آن وجود دارد، ولی توجه و کاربرد این 

و  قرارگرفته موردتوجه راًیاخی بالینی، موضوعی است که شناس روانارتباط در حوزه 

 (.۱۰۲۲، ۱کارانتحقیقات اندکی درباره آن انجام شده است )روفز و هم

(. در ۱۰۲۰، نسکیوروگاو)پین  ستشده ا وت مطرحمتفاد یکررو دو، مینهزین در ا

د. شو میار داده قرشده  دازش کنترلمقابل پرت در طالعار اکادخودازش پرد اول، یکررو
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 یها هیر نظرشما( در۲۱۱۰، یوز)فار فتار یها کننده نییعنوان تع بهفرصت ش و نگیزا لمد

طریق بر از دوها  شست که نگراین ابر ض فرل ین مددر است. د ایکرروین شده در ا مطرح

د فرشده. هراندازه  کنترلمسیر تأملی یا ى یگرر و دکادند: یکی مسیر خورگذا ثر میر افتار

مسیر تأملی بیشتر  ن باگیرشدل درحتما، اشته باشددازش داپراى برى فرصت بیشتره و نگیزا

ین ا های ضمنی و آشکار را در کنار هم مهم دانسته و ، بازنماییین نظریهادر هد شد. اخو

. در کند یمتعدیل را  شانیها پاسخبر اد فرل اکنتران ملی میزاکه چه عو شود می حمطرسؤال 

نمایی زباو  ،رهشیار شکاآهنیذنمایی زباع ین نواکه دارد یش ابیشتر گردوم  رویکرد ،مقابل

 (.۱۰۲۰، نسکیوروگاو )پین  نداهم بدزامنفک ر را ضمنی ناهشیا

یابی ل ارزمدان تحت عنورا ( مدلی ۱۰۰۱زن )وهادن ابو نسکی وروگا مهدر ادا

ى ها یژگیوبرخی از تلفیقی  یا تااندازهکه ل ین مددر اند. دئه کراى ارا ارهگز -ا عیگراتد

 شوند یمتقسیم اى  ارهگزا و عیگراتددودسته هنی به ى ذیندهاافر، باال بود دیکردو روهر 

مفاهیم  بهل، ین مددر ا اگر عیاتد فرایندهای ند.وت دارکیفی با یکدیگر تفاازنظر  که

 ،اى ارهگزفرایندهای  که یدرحال؛ ستایک دقبل نزى ها لمدر در کادخوو خت ضمنی شنا

ى یندهاآفردر یشه رضمنی  معیارهایا ست. لذه اشدل کنتر و رشکاآبا شناخت دل معا

. رندیگ یت منشأاى  ارهگزى یندهاآفراز  رشکاى آهامعیار که ی، درحالنددار اعیگراتد

جهه با اثر مودر اهنی ى ذها عیاتدر کادخون شدل فعا، شامل اعیگراتدى یندهاآفر

ند ارندز نیت نیاو یا قصد  ،یندها به ظرفیت شناختی باالآین فراند. شو میمرتبط ى ها کمحر

 گراحتی و  دارند؛ دنست بودریا نا درستو  ،ماعیجتامطلوبیت رغ از یر بنایی فاو ز

. در گذارند یمثر ى او اهارفتاربر شده و  فعال ، کماکاننباشند همد فر رشیرا موردپذشکاآ

ى هاارهگزروى ند که بر دارمنطقی ى ها شتدابردریشه اى ر ارهگزى یندهاآفر، مقابل

درهرصورت که  ها یاعبرخالف تدین ا. بنابرکنند یمعمل ص خاع مرتبط با یک موضو

شته داهنی ر ذعتبااکه  گردد یاز مبرا رشکاصورت آ بهقتی وتنها اره یک گز، شوند یل مفعا

هماهنگی منطقی د جواره، ویک گزر عتبارد اموى در تصمیمگیرک مال ترین مهمباشد. 
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دن ابک و ستر، انسکیوروست )گااهن د در ذموجوى هاارهگزسایرو  ،ارهین گزابین 

 (.۱۰۰۱زن، وها

شناسی  های آسیب های ضمنی در پژوهش گیری تداعی چند مدل نظری نیز از اندازه

( ۱۰۰5) ۲سازند. برای مثال بیورز را فراهم می  بالینی حمایت کرده و زیربنای مفهومی آن

ای را مطرح نموده است که سازوکارهای ناخودآگاه )ضمنی( و آگاهانه  مدل دوگانه

داند.  می مؤثریری تداعی هستند را در بروز اختالالت بالینی )آشکار( که همراه با سوگ

های خودکار و  ( تمرکز بر پردازش و تعامل بین تداعی۱۰۲1) ۱وایرز و همکارانش

کنند. بر  شناختی مهم و اساسی معرفی می شده را در فهم علل بروز اختالالت روان کنترل

( در IATبا استفاده از آزمون های آشکار و تداعی ضمنی ) همین اساس مقایسه تداعی

( علل آشکار ۱۰۰۲) 1چندین اختالل بررسی شده است. برای مثال تیچمن، گریگ، وودی

و ضمنی بروز فوبیا در افراد مبتال به فوبیای مار را با افراد سالم مقایسه کردند. در این 

واجهه پژوهش متغیرهای اضطراب، انزجار و احساس خطر را به شکل ضمنی و آشکار در م

با ترس از مار در افراد سالم و مبتال به فوبیای مار بررسی نمودند. نتایج نشان داد که افراد 

مبتال به فوبیا، نمره باالتری در متغیر احساس خطر آشکار دارند؛ ولی نمره احساس خطر 

ها در مقایسه با افراد سالم تفاوت زیادی نداشت. این درحالی بود که نمره  ضمنی آن

( نیز در پژوهش خود ۱۰۰۱) 4ها باالتر از افراد سالم بود. دی جانگ ب ضمنی آناضطرا

علت آشکار، اما  ترین مهم نفس عزتدریافت که در بررسی علل اضطراب اجتماعی، 

علت ضمنی در افراد مبتال به اضطراب اجتماعی است. همچنین  ترین مهمخویشتن مطلوب 

الکل  سوءمصرفآزمون تداعی ضمنی برای ( نیز با طراحی ۱۰۲1) 5لیندگرن و نیبرز

ابزار  تواند بوده و می مؤثردر بروز این رفتار  یضمن ی به شکلتیهودریافتند که مشکالت 
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( نیز ۱۰۰۹) ۲باشد. ناک و باناجیولع مصرف و سوءمصرف الکل  ینیب شیپ یبرا یدیمف

های رفتار  بین پیششناختی ضمنی، بهترین  ی روانها شیگرابیان نمودند که بررسی 

زاده، علیزاده فرد و علیپور مشخص نمودند که متغیر  خودکشی هستند. در ایران نیز زالی

بینی کننده اختالل  ضمنی افسردگی و اضطراب، بیش از نگرش به تغذیه آشکار پیش

ها بر  هایی هستند که نتیجه آن (. همه این موارد نمونه۲1۱۱خوردن خواهد بود )زالی زاده، 

شناسی بالینی تأکید  های ضمنی و آشکار در آسیب زش بررسی و مقایسه نقش تداعیار

 نماید. می

رسد که در کنار علل  بنابراین، در بررسی علل بروز هر رفتاری ضروری به نظر می

 طور همانآشکار )خودآگاه(، به بررسی علل ناآشکار )ضمنی( آن رفتار نیز توجه نمود. 

های آشکار و ضمنی انجام  که اشاره شد، این کار با استفاده از روش بررسی تداعی

های  شود. رفتار قلدری نیز از این قاعده مستثنی نیست؛ اما جستجو در پیشینه پژوهش  می

دهد که عمده تحقیقات بر علل آشکار این رفتار تمرکز داشته و علل  نشان می شده انجام

ی شناس روانهای بسیار در حوزه  مندی ند. درواقع، با وجود عالقها نبوده موردتوجهضمنی 

بالینی  -های شناختی بالینی و شناخت ضمنی؛ اما همچنان تحقیقات اندکی در حیطه پژوهش

توان ضرورت انجام پژوهشی تازه را چنین  انجام گرفته است. بنابر آنچه گفته شد، می

آموزان  با توجه به اثرات مخرب آن بر دانش( رفتار قلدری در مدارس ۲استدالل نمود که 

ی بالینی، توجه به شناس روانرویکرد جدید  بر اساس( ۱نیازمند بررسی و توجه دقیق است؛ 

( در ادبیات پژوهش موجود، 1دالیل آشکار و ضمنی رفتار قلدری ضروری است؛ 

، اما تحقیقی شده است  عنوان علل آشکار رفتار قلدری نشان داده پرخاشگری و اضطراب به

درباره پرخاشگری و اضطراب ضمنی در افراد قلدر وجود ندارد. لذا پژوهش حاضر با 

های ضمنی و آشکار مربوط به پرخاشگری و اضطراب در نوجوانان  هدف مقایسه تداعی

 دارای رفتار قلدری و بدون رفتار قلدری انجام گرفت.
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 روش

 ۲۱ تا ۲۱جامعه آماری آن نوجوانان پسر و  ای مقایسه -علیروش پژوهش حاضر از نوع 

نفر نمونه کافی است )فراهانی  ۲۰۰هایی تعداد  در چنین پژوهش ازآنجاکهشهر تهران بود. 

تعداد  موردنظرهای نادرست، از جامعه  داشتن احتمال پاسخ در نظر( و با ۲111و عریضی، 

 4 از بینرس بود. ای در دست خوشه صورت بهگیری  نفر انتخاب شدند. روش نمونه ۲۱۰

 ۱۰آموز بدون رفتار قلدری و  دانش ۱۰تعداد همکاری بودند، به که حاضر   مدرسه پسرانه

 یگذار دو گروه از فرم ناماین انتخاب  برایانتخاب شدند. قلدری  آموز دارای رفتار دانش

درصد توافق بین همساالن  1۰استفاده شد که مالک انتخاب، حداقل قلدری همساالن 

 .قرار گرفت مدنظر

 ابزار پژوهش

(PNF) ی قلدری همساالنگذار نامآزمون  -
0 

ی قلدری )فرم همساالن( که توسط پکاریک، پرینز، لیبرت، وینتراپ و گذار نامآزمون 

ی و ریگ کنارهگیری میزان سازش یافتگی )پرخاشگری،  اندازه باهدف( ۲۱۹۱) ۱نیلدر

گویه است که در این  ۲4ها طراحی شد. این فرم شامل  محبوبیت( از سوی همکالسی

ی گذار نامپژوهش فقط از سه گویه مربوط به خرده مقیاس پرخاشگری در قالب فرم 

)هایی( را  شود تا نام همکالسی آموز خواسته می استفاده شد. به این شکل که از هر دانش

 ازنظرآوری اسامی، افرادی که  ا دارند. بعد از جمعر موردنظربنویسند که مشخصات 

گیری یا  درصد توافق برای پرخاشگری، کناره 1۰هایشان )همساالن( حداقل  همکالسی

شوند. سازندگان این فرم، ضریب آلفای کرونباخ را برای همه  محبوبیت دارند، شناسایی می

کردن  ها از طریق همبسته گویه زمان همگزارش کرده، و روایی  ۹۰/۰ها باالی  خرده مقیاس

نیز  آورده بودند. در ایران به دست 54/۰های گزارش معلم برای پسران قلدر را  با گویه

و را بررسی نموده   ( روایی محتوای آن۲1۱1محبی، میرنسب، فتحی آذر و هاشمی )
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آوردند که مقدار قابل قبولی است. همچنین برای بررسی  به دسترا  =CVR 1/۰ شاخص

کنندگان استفاده کردند و ضریب  ها(، از اعتبار مشاهده زان توافق ارزیابان )همکالسیمی

آمد که مقدار مناسبی است. در پژوهش حاضر بر مبنای  به دست ۱4/۰تا  41/۰کاپا بین 

درصد توافق بود که بر همان اساس افراد  1۰آموزان،  پیشینه، نقطه برش برای انتخاب دانش

 محاسبه شد. ۹۱/۰ن میزان آلفای کرونباخ در پژوهش حاضر نیز انتخاب شدند. همچنی

 (IBSپرسشنامه قلدری ایلینویز ) -

و  شده یطراح برای شناسایی رفتار قلدری (۱۰۰۲) ۲هالت و این پرسشنامه توسط اسپلیج 

 است که در طیف مقیاس لیکرت قربانی و نزاع خرده مقیاس قلدری، گویه و سه ۲1دارای 

بنابراین حداقل و حداکثر نمره ؛ شود گذاری می )همیشه( نمره 5تا  ()هرگز ۲ای  درجه 5

خواهد  ۱۰ات رـاال نمـد بـحو  45ات رـحد متوسط نم، ۲1ات پایین نمربین حد  شده کسب

 خنباوکرى لفاآاز روش  استفادههالت پایایی این پرسشنامه با  و در پژوهش اسپلیج .بود

به  11/۰قربانی  و 11/۰اع نز، 1۹/۰رىقلد های سیایرمقزو برای  1۹/۰برای کل مقیاس 

 ىپرخاشگر سمقیا از اهمگر ییروا سیربرمنظور  به آنان ،همچنین آوردند. ستد

( p <۰۲/۰) ۱5/۰آمده  دست به همبستگی ضریب که نددکر دهستفاانان انوجو شیارگزدخو

قلدرى، زدوخورد  هاى هر یک از خرده مقیاسبرای  (۱۰۲۲) عطا و ایران نیز شوجا در .دبو

کل  برای و 1۹/۰و  ۰/ 1۲ ،1۱/۰به ترتیب کرونباخ را  آلفای ؛ ضرایبو قربانی شدن

 از نویز یلیا رىقلد سمقیا ییروا سیربرمنظور  بههمچنین  کردند. گزارش 1۱/۰مقیاس 

 دو ینا بین همبستگی ضریب ،تحقیق ینا در. شد دهستفای اضداجتماع ىهارفتار سمقیا

 عاملی رساختا سیربر به( ۱۰۲۲) عطا و شوجا یگرد هشیوپژ در. مدآ ستد هب -1۱/۰ اربزا

 سمقیا عاملی سه رساختا نمحققا ینا. ختندداپر سمقیا ینا یسنج روان یها یژگیو و

در این  .نددکر تأیید ى و اکتشافیعامل تأیید تحلیل یها روش از دهستفاا با را رمذکو

 مربوط به زیرمقیاس قلدری استفاده شد. سؤاالتپژوهش تنها از 
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 Scl_90فهرست عالئم بالینی 

های اضطراب و پرخاشگری  خرده مقیاس ازو پرخاشگری آشکار،  ابضطرا سنجشای بر 

 ۲استفاده شد. این مقیاس توسط دراگوتیس، لیپمن و کوی SCL-90فهرست عالئم بالینی 

در  سؤال ۱۰شناختی بالینی ساخته شد و شامل  ( جهت سنجش وضعیت سالمت روان۲۱۹1)

شود.  گذاری می )خیلی زیاد( نمره 4( تا اصالً) ۰ای است که به شکل  درجه 5طیف لیکرت 

(، حساسیت ماده ۲۰جبری )-(، وسواسماده ۲۱زیرمقیاس بدنی سازی ) ۱این مقیاس دارای 

ماده( و  ۱(، پرخاشگری )ماده ۲۰، اضطراب )ماده( ۲1) (، افسردگیماده ۱بین فردی )

قرار  گانه سهاز ابعاد  کی چیهماده اضافی که جزء  ۹( است و ماده ۲۰روانپریشی )

های آن تقسیم بر  گذاری، نمره هر خرده مقیاس با جمع نمرات ماده گیرند. برای نمره نمی

یا باالتر از آن نشان از حاالت آید. میانگین نمرات یک  دست می های آن به تعداد ماده

 شود. عنوان حاالت روان گسستگی تفسیر می مرضی داشته، و میانگین نمرات باالتر از سه به

( روایی آن را با استفاده از تحلیل عاملی و ۲۱۹۱دراگوتیس، ریکلز و راک )

آلفای کرونباخ محاسبه شد  برحسبنمودند. میزان اعتبار درونی آن  دییتأتجربیات بالینی 

بوده است. در ضمن همسانی درونی مقیاس،  11/۰تا  ۹۹/۰های متعدد برابر با  که در بررسی

( ۲114ایران نیز مدبرنیا ) در گزارش شده است. ۱۰/۰تا  ۹۹/۰و پایایی بازآزمایی آن را بین 

لفای محاسبه کرد. همچنین مقدار آ 5۱/۰را حدود  MMPIهمبستگی این مقیاس با 

را گزارش نمود که مقدار مناسبی است.  ۱1/۰ضریب بازآزمایی  و 15/۰کرونباخ 

ی واکتشافی، روایی سازه آن را خوب و برای اجرا دییتأاسماعیلی نیز با روش تحلیل عامل 

های اضطراب  مقیاس  قرار داد. در پژوهش حاضر تنها از خرده دییتأدر جامعه ایرانی مورد 

 بود. 1۲/۰و  ۹۱/۰ها  شد که آلفای کرونباخ آن و پرخاشگری استفاده

IATعی ضمنی )اتدن موآز -
2) 

ضمنی از آزمون تداعی ضمنی استفاده شد. این ابزار  پرخاشگریو اضطراب سنجش  برای
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 ۲یک آزمون مبتنی بر رایانه است و بر اساس آزمون تداعی ضمنی گرینوالد و همکاران

های  بندی واژگان در دسته تکلیف طبقهاین آزمون یک ( طراحی شده است. ۲۱۱1)

چند دسته از واژگان  آزمون ر ایندشود.  ثبت می آزمودنیزمان واکنش  است کهمشخص 

شود تا بر  شوند. قبل از نمایش کلمات دستورالعملی داده می بر صفحه رایانه نمایش داده می

در  Lدنی دکمه ، آزموشده ارائهاساس خصوصیات دوگانه هر واژه، و متناسب با الگوی 

 در سمت چپ را فشار دهد. D، یا دکمه دیکل صفحهسمت راست 

 "من هستم یا من نیستم"واژه است که در دسته خصوصیات دوگانة  1دسته اول شامل 

پوست  شود. برخی از این کلمات مانند ایرانی )با ارزش اول من هستم( یا سیاه ی میبند طبقه

و تا زمان  شده ارائه( هم پشتبار )بدون تکرار  ۱)با ارزش دوم من نیستم( هستند. هر واژه 

 ماند. باقی می شینما صفحهفشار دادن دکمه صحیح بر 

 

گردند. برخی از  نرمخویی ارائه میواژه( با ارزش دوگانة پرخاشگری/ 1سپس دسته دوم )

این کلمات مانند آشتی، دوستی )با ارزش اول نرمخویی( یا دعوا، عصبانیت )با ارزش دوم 

 پرخاشگری( هستند.

و از  شده بیترکواژه دسته دوم با یکدیگر  1واژه دسته اول و  1در مرحله سوم، 

، شینما صفحهکیبی باالی ، بنابر الگوی ترتر عیسرشود تا هرچه  آزمودنی درخواست می

 دکمه راست یا چپ را فشار دهد.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Greenwald, A. G.et al 
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 ۲۱شوند که در هر نوبت همة  الگوی کلمات باالی صفحه در چهار حالت مختلف ارائه می

و تا زمان فشار دادن دکمه صحیح بر  شده ارائه( هم پشت)بدون تکرار  بار ۱ هرکدامواژه، 

از این مراحل و برای هر  هرکدامدر  ماند. زمان واکنش آزمودنی باقی می شینما صفحه

شود. همین  عنوان شاخص پاسخ ضمنی به متغیر پرخاشگری در نظر گرفته می پاسخ ثبت به

 شود. مراحل برای متغیر اضطراب )با ارزش دوگانه آرامش/اضطراب( نیز اجرا می

 روش اجرا

ها و والدین ارائه شد و  پس از انتخاب افراد نمونه، توضیحات الزم برای آزمودنی 

در  ها و والدینشان برای شرکت در این پژوهش امضا گردید. ابتدا توسط آن نامه تیرضا

های  زیرمقیاسهای کتبی پرخاشگری، اضطراب ) یک جلسه افراد هر دو گروه به پرسشنامه

در  که بود. جلسات بعد جهت اجرای آزمون تداعی ضمنی پاسخ دادند ،(SCL-90آزمون 

نفر  ۹قرار گرفتند. در این مدت  یزمون تداعی ضمنی موردبررسآجلسه کلیه افراد با  1طی 

از افراد گروه قلدری، آزمون تداعی ضمنی خود را کامل نکرده و از ادامه کار انصراف 

نفر کاهش یافت.  ۲۲1داد کل به نفر و تع 51دادند. به همین دلیل تعداد گروه قلدری 

های کتبی( و تداعی ضمنی افراد دو گروه  نتایج حاصل از تداعی آشکار )آزمون تیدرنها

 و تجزیه تحلیل قرار گرفت. یموردبررس SPSS-24افزار  توسط نرم
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 ها یافته

ابتدا نمرات قلدری در دو گروه با و بدون رفتار قلدری بررسی شد که نتایج آن در جدول 

 درج شده است. ۲

 ها در دو گروه میانگین و انحراف معیار نمرة قلدری آزمودنی .0جدول 

 سطح معناداری df t انحراف معیار میانگین تعداد متغیر

 ۹41/1 1۰/۱5 51 با قلدری
۲۲۲ 1۱۱/۲۱ ۰۰۰/۰ 

 1۰1/4 ۱۰/۲4 ۱۰ بدون قلدری

قلدری در دو گروه دارای تفاوت  است، نمرات مشخص ۲طور که از جدول شماره  همان

 انجام شده است. درستی بهدهد تقسیم افراد دو گروه  معناداری است که نشان می

و در ادامه، نمرات برآمده از آزمون تداعی آشکار مربوط به متغیرهای پرخاشگری 

 است. شده مشخص ۱ی قرار گرفت. نتایج در جدول موردبررسدر دو گروه  اضطراب

ین و انحراف معیار و معناداری تفاوت نمرات تداعی آشکار متغیرهای پژوهش در میانگ .2جدول 

 دو گروه

 متغیر
 تفاوت دو گروه بدون قلدری با قلدری

 سطح معناداری t انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین

 ۰۰۰/۰ 141/۲5 ۱۲۱/۰ 111/۰ ۱14/۰ ۱5۱/۲ پرخاشگری

 ۰۱۱/۰ ۹۰5/۲ ۲۰۰/۰ 1۱1/۰ ۲4۰/۰ 1۱۱/۰ اضطراب

مشخص است نمره پرخاشگری گروه قلدری، بیش از نقطه برش  ۱گونه که از جدول  همان

( است، اما این نمره در گروه بدون قلدری زیر نقطه برش است. همچنین نمره ۲آزمون )

عالوه تفاوت نمرات  اضطراب در هر دو گروه زیر نقطه برش آزمون قرار دارد. به

 نمرات اضطراب بین دو گروه معنادار شده است. برخالفپرخاشگری 

سپس نمرات برآمده از آزمون تداعی ضمنی مربوط به متغیرهای پژوهش در دو 

 مشخص شده است. 1 ی قرار گرفت که نتایج در جدولموردبررسگروه 
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و معناداری تفاوت نمرات تداعی ضمنی )زمان واکنش(  میانگین و انحراف معیار .1جدول 

 پژوهش در دو گروهمتغیرهای 

 متغیر
 تفاوت دو گروه بدون قلدری با قلدری

 سطح معناداری t انحراف معیار میانگین )ثانیه( انحراف معیار میانگین )ثانیه(

 ۰۰۰/۰ ۱,1۰5 ۲۲۹.5۹5 ۱۱۰.۹۱5 ۲۲۱.1۱۱ 445.۹۱5 پرخاشگری

 ۰۰۰/۰ 45۰,۱ ۲۲۹.۲1۲ ۹14.1۱5 1۹.۱۹4 5۱۱.5۹5 اضطراب

گیری زمان واکنش در آزمون تداعی ضمنی است، و  نمرات این جدول حاصل از اندازه

گرایش ضمنی باالتر فرد در آن زمینه  دهنده نشان( تر کوتاهنمرات کمتر )زمان واکنش 

است. بر این اساس جهت تفاوت ظاهری نمرات در متغیرهای پژوهش شبیه به الگوی 

های آشکار،  تداعی برخالفشود  های آشکار است. چنانچه در جدول دیده می تداعی

 های ضمنی دو گروه در هر دو متغیر معنادار است. تفاوت تداعی

در ادامه جهت بررسی روابط بین متغیرها از روش همبستگی و تحلیل رگرسیون 

اسمیرنوف  -استفاده شد. ابتدا برای بررسی آزمون نرمال بودن توزیع، آزمون کولموگروف

(K-S )( ۰5/۰از  تر بزرگبکار گرفته شد. نتایج نمرات غیرمعنادار )آمد که نشان  به دست

های پارامتریک داشت. در  مجاز بودن استفاده از آزمون از نرمال بودن توزیع نمرات، و

 شود. نشان داده می 4ادامه نتایج همبستگی پیرسون متغیرهای پژوهش در جدول 

 یطورکل بههمبستگی متغیرهای پژوهش با نمرات قلدری  .5جدول 

 متغیر

 )تداعی آشکار(

ضریب همبستگی 

 پیرسون

سطح 

 معناداری

 متغیر

 )تداعی ضمنی(

همبستگی ضریب 

 پیرسون

سطح 

 معناداری

 ۰۰۰/۰ -541/۰ پرخاشگری ۰۰۰/۰ ۹1۱/۰ پرخاشگری

 ۰۰۰/۰ -۱۹1/۰ اضطراب ۲54/۰ ۲۱۲/۰ اضطراب

گردد که تنها بین تداعی آشکار پرخاشگری با  با توجه به نتایج جدول فوق مشخص می

دارای رابطه منفی اما در تداعی ضمنی هر دو متغیر ؛ قلدری رابطه معنادار مثبت وجود دارد

است که در تداعی ضمنی، نمرات کمتر نشان از  ذکر قابلبا قلدری هستند.  معناداری
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بنابراین، رابطه همبستگی منفی به ؛ گرایش بیشتر است جهیدرنتسرعت واکنش بیشتر و 

 معنای همبسته بودن افزایش رفتار قلدری با افزایش پرخاشگری و اضطراب ضمنی است.

بینی قلدری توسط نمرات حاصل از تداعی آشکار و  بررسی پیش در گام آخر به

ضمنی پرداخته و به این منظور از روش تحلیل رگرسیون استفاده شد. در ادامه نتایج این 

 تحلیل برای هر دو متغیر به تفکیک آمده است.

و ضمنی  آشکاربینی قلدری توسط نمرات تداعی  نتایج تحلیل رگرسیون برای پیش .4جدول 

 تغیرهای پژوهشم

R بین متغیر پیش متغیر
2

 F B خطای استاندارد ß t سطح معناداری 

 پرخاشگری
 تداعی آشکار

۱۱۹/۰ 
۱۲1/۹۹ 

(۰۰۰/۰) 

۰4۲/5 54۹/۰ ۱۹۲/۰ ۱۱۲/۱ ۰۰۰/۰ 

 ۰۰۲/۰ -5۹۰/1 -۱۱۰/۰ ۰۰4/۰ -۰۲1/۰ تداعی ضمنی

 

 اضطراب

 تداعی آشکار
4۱۱/۰ 

51۱/11 

(۰۰۰/۰) 

44۱/4 1۲۱/4 ۰۹1/۰ ۱۱4/۰ 15۱/۰ 

 ۰۰۰/۰ -۱51/۹ -۱۱1/۰ ۰۰4/۰ -۰1۲/۰ تداعی ضمنی

R)با توجه به نتایج جدول فوق، مقدار ضریب تعیین 
است و  ۱۱/۰تا  4۱/۰ها بین  این مدل (2

کنند.  بینی می درصد از تغییرات قلدری را پیش ۱۱تا  4۱ها حدود  دهد که این مدل نشان می

 ۰۰5/۰در سطح حداقل   همچنین با توجه به معناداری مقدار آزمون برای این دو مدل

ت متغیر مالک های رگرسیونی قادر هستند تا تغییرا توان نتیجه گرفت که این مدل می

 نماید. بینی پیشقلدری را 

مشخص است که هر دو نمرات تداعی آشکار و ضمنی  5که از جدول  طور همان

کنند. بر  بینی پیشمعناداری رفتار قلدری را  صورت بهمتغیر پرخاشگری قادر هستند تا 

انحراف ادعا نمود که به ازای افزایش یک واحد  توان یماساس مقدار ضریب تعیین بتا نیز 

 ۱۱/۰و  ۱۹/۰ اندازه بهاستاندارد در متغیرهای تداعی آشکار و ضمنی پرخاشگری، به ترتیب 

 انحراف استاندارد افزایش خواهد یافت.
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تواند به شکلی  دهند که فقط متغیر تداعی ضمنی اضطراب می همچنین نتایج نشان می

ادعا نمود که  توان یمتا نیز بینی کند. بر اساس مقدار ضریب تعیین ب معنادار قلدری را پیش

به ازای افزایش یک واحد انحراف استاندارد در متغیر تداعی ضمنی اضطراب، متغیر 

 انحراف استاندارد افزایش خواهد یافت. ۱۱/۰ اندازه بهقلدری 

 گیری بحث و نتیجه

های ضمنی و آشکار مربوط به پرخاشگری و اضطراب  هدف مطالعه حاضر مقایسه تداعی

 نشان پژوهش از حاصل قلدری و بدون رفتار قلدری بود. نتایج نوجوانان دارای رفتاردر 

 هم و آشکار های تداعی آزمون در هم پرخاشگری معناداری بین نمراتتفاوت  که دادند

افراد قلدر نمرات  قلدری وجود دارد؛ و بدون و با گروه دو در ضمنی های تداعی آزمون در

گرایش ضمنی و  دهنده نشانکه  ضمنی داشتندهای آشکار و  آزمون تداعی ی درترباال

 آشکار افراد قلدر به رفتارهای پرخاشگرانه است.

های آشکار اضطراب و  ها مشخص شد که بین تداعی وتحلیل داده در تجزیه نیهمچن

بینی کننده رفتار قلدری باشد.  تواند پیش بنابراین نمی؛ قلدری رابطه معناداری وجود ندارد

 فعال قلدری دادند نشان که است ،(۱۰۲4) ۲همکاران و ین پژوهش نتیجه همسو با نتایج این

برخالف  است. مرتبط اضطرابجز  به روان سالمت مشکالت انواع با معناداری طور به

 وجود معناداری و مثبت رابطه قلدری و اضطراب ضمنی های تداعی های آشکار، بین تداعی

( مشارکت در رفتارهای ۱۰۲۲) ۱کاتاالنو، هاگرتی و آبوتداشت. بنابر اظهارات کیم، 

ها  قلدری با افزایش همایندی یک یا بیش از یک اختالل روانی همراه است که از میان آن

توان به افسردگی، اضطراب، مصرف الکل، ماری جوانا و سیگار اشاره کرد. در ارتباط  می

های اضطرابی و  ای به بررسی اختالل ( در مطالعه۱۰۲4) 1با این نتایج، وونگ و همکاران

های چندگانه( و نشان دادند که ابزارهای  همبودیپرداختند )ها  های همراه با آن اختالل

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Yen 

2. Kim, M. J., Catalano, R. F., Haggerty, K. P. And Abbott, R. D. 

3. Wong 
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شوند(  آشکار مشخص نمی های بینی اختالالت همایند )که توسط ارزیابی ضمنی در پیش

 و سودمند هستند. مؤثر

توان چنین استنباط  مطالعه می با توجه به نتایج ضمنی و آشکار پرخاشگری در این

آموزان قلدر  کرد که آزمون تداعی ضمنی به سنجش نگرش پرخاشگرانه در دانش

های تداعی آشکار مشخص شده است.  بیرونی این تمایالت نیز با آزمون پرداخته و تظاهر

( به بررسی پرخاشگری در چندین جامعه ۱۰۰۹) ۲همسو با این نتایج بلومک و زومباخ

اند که در بررسی  های ضمنی و آشکار پرداخته و نشان داده ختلف، توسط آزمونآماری م

پرخاشگری )تفکرات پرخاشگری، احساسات پرخاشگری و رفتار پرخاشگری(، ابزارهای 

و جدید در ارزیابی خودکار محتوای عاطفی و  افتهی توسعهعنوان روشی  توانند به ضمنی می

 وده و دانش ما را در این زمینه افزایش دهند.شناختی، اقدامات آشکار را تکمیل نم

های آشکار  تر اشاره شد بر اساس نتایج این پژوهش، بین تداعی که پیش طور همان

 چالمه نتایج با همسو نتایج پرخاشگری و قلدری رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. این

 پرخاشگری های سمقیا زیر و قلدری، ابعاد بین داد در پژوهشی نشان که است( ۲1۱۱)

این نتایج مبین این حقیقت هستند که پرخاشگری  .دارد وجود معنادار و مثبت رابطه

وهشی نشان داد که ژ( در پ۱۰۲۲) ۱بوهنبین مهمی برای بروز رفتار قلدری است.  پیش

. پرخاشگری از باشد یهای فردی قلدری م بین جزء پیش، بیرونیر عنوان رفتا پرخاشگری به

رفتارهای قلدری و همه رفتارهای خصمانه و مخرب تشکیل شده است که بخش مشترک 

 4در این راستا روالن(. ۱۰۲5، 1آیند )بروکس و همکاران حساب می آمیز به خشونت

(، به بررسی رابطه قلدری و پرخاشگری کنشی و واکنشی در نوجوانان پرداخت و ۱۰۰۲)

قلدری عامل مهمی است؛  بینی پیشرخاشگری کنشی در رابطه با نشان داد که در پسران، پ

قلدری در دختران بود. در  بینی پیشپرخاشگری واکنشی عامل قدرتمندی برای  که یدرحال

بینی کننده  های ضمنی، تحقیقات نشان داده است که تداعی ضمنی پیش ارتباط با تداعی
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Bluemke, M. & Zumbach, J. 
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4. Roland, E. 
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؛ ۱۰۲۲، ۱و همکاران گروم ؛۱۰۰4، ۲قوی رفتارهای پرخاشگرانه است )اولهمان و سوانسون

 (.۱۰۲5، 4؛ ایرلند و آدامز۱۰۲5 ،1بانز و همکاران

رفتارهای پرخاشگرانه محسوب شده و انواع مختلف  رمجموعهیزقلدری  درواقع

(. معموالً افراد قلدر در سه ۱۰۰۱، 5گردند )پلیک پرخاشگری باعث تجلی رفتار قلدری می

، وابسته به اعمال طلب جنگشوند. الف( قلدران پرخاشگر: این قلدران  بندی می گروه طبقه

آمیز از خود نشان  تسلط بر سایرین رفتارهای خشونت قصد بهزور، خشن و تکانشی هستند و 

برانگیخته شدن  و باعث تحریک معموالًدهند. ب( قلدارن مضطرب: قلدرانی هستند که  می

عنوان روشی برای مقابله با قربانی شدن در  شوند که رفتارهای قلدری را به قربانیانی می

ج( قلدارن منفعل: این قلدران رفتارهای پرخاشگرانه کمتری داشته و بیشتر   .اند گرفته شیپ

(. با ۲1۱1نمایند )بیرامی، غالمی و حسنوند،  نقش حامی را برای قلدران پرخاشگر ایفا می

توان چنین استدالل کرد که آزمون  های تحقیقات مرتبط، می توجه به تعاریف فوق و داده

ریزی شده و مستقیم )فیزیکی و کالمی(  تداعی آشکار رفتارهای پرخاشگرانه برون

آزمون تداعی ضمنی،  که یدرحالخصوصاً در قلدران پرخاشگر را سنجیده است. 

گیری  های مضطرب و منفعل را اندازه خصوصاً در گروهپرخاشگری درونی و غیرمستقیم م

گرا  و برون گرا درون(، معتقد است که قلدرها در دو گروه ۲۱۱۲) ۱دوئلکرده است. وبستر 

قرار دارند. قلدرهای برونگرا تمایل به رفتارهای پرخاشگرانه دارند و تمایل شدیدی به 

با وجود داشتن این میل  گرا درونی دهند، اما قلدرها تحت کنترل داشتن از خود نشان می

کنند و معموالً با جامعه همرنگ  ریزی رفتارهای پرخاشگرانه اقدام نمی شدید، به برون

های مهم سنجش رفتارهای پرخاشگرانه، بحث  مؤلفهشوند. از سویی دیگر از  می

آموزان قلدر نگرش بسیار مثبتی به پرخاشگری  نگرشهاست. الویس معتقد است که دانش
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نمایند، و از  آموزان معمولی بیشتر اقدام به چنین خشونتی می دارند و در مقایسه با دانش

باشد  ها برانگیختی و احساس تمایل شدید به تسلط بر سایرین می های آن ویژگی ترین مهم

ها نسبت  (. در ارتباط با نگرش مثبت آن۲۱1۱ ،۱، بجورکویست و همکاران۲۱۹1، ۲)الویس

های دیگر نیز نشان دادند که افراد از قلدری  اشگرانه و قلدری پژوهشبه رفتارهای پرخ

نمایند که برای گرفتن چیزی که به آن نیاز دارند  عنوان یک وسیله حل مسئله استفاده می به

( اظهار داشتند که شاید ۱۰۰1) 4(. در همین راستا فازیو و اولسون۱۰۰۱ ،1)کارنانی و پوم

ها تنها از  رش خود در یک مقیاس آشکار نداشته و آن نگرشافراد تمایلی برای اذعان نگ

 تأثیرهای ضمنی این است که تحت  طریق مقیاس ضمنی آشکار شود. ازجمله مزایای روش

 گیرند. )فازیو، توانایی فرد در یادآوری حافظه از دانش مرتبط با پرخاشگری قرار نمی

در رفتار قلدری،  مؤثرهای  (. از دیگر مؤلفه۲۱۱1؛ گرینوالد، مک گی، ۱۰۰1، اولسون

خودباوری افراد در ارتباط با شخصیت و مفهوم خود است. این مفهوم با باورهای فرد در 

پیروزی و  ازجملهامور ارتباط دارد و از منابع گوناگون ) مؤثرهای او در انجام  مورد توانایی

موفقیت و شکست کسانی که شبیه او هستند، و همچنین ترغیب  شکست شخص، یا مشاهده

 ۱(. در این راستا برین و همکاران۱۰۲1، 5همکاران و پذیرد )ونگ، زانگ، می تأثیرکالمی( 

بگذارد  تأثیرتواند بر مسیرهایی  ( اظهار کردند که خودباوری درباره شخصیت می۱۰۰۹)

کنند. بر اساس این فرضیه، آنان  د را بیان میهای ضمنی خو انگیزه ها، آن که افراد از طریق

بینی کردند که هر چه این خودباوری ضمنی و توجیه منطقی برای تمایل به آسیب  پیش

 رساندن به دیگران بیشتر باشد، افراد بیشتر مرتکب پرخاشگری آشکار خواهند شد.

اضطراب،  تنها نمرات ضمنی که دادند نشان در ارتباط با متغیر اضطراب نیز نتایج

بین رفتار قلدری باشد. در تبیین این نتیجه از پژوهش الویس استفاده نمود که  تواند پیش می
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مضطرب و ناایمن  شدت بهبه بررسی این موضوع پرداخت که افراد قلدر در درون خود 

این فرض اولیه، اضطراب )ظاهری( کمی داشتند  برخالفهستند. او نشان داد که قلدرها 

کند که افراد  می دییتأ(. این نتیجه با یافته مطالعه حاضر همسو بوده و ۲۱1۲ ،۲۱14)الویس، 

توانند هم پرخاشگر وهم فزون مضطرب باشند. یک دیدگاه رایج قدرتمند آن  قلدر می

 شدت به، در درون خود ریناپذ انعطافاست که افرادی با الگوهای رفتاری پرخاشگرانه و 

گردد که در ارتکاب  فزون مضطرب و ناایمن هستند. این حالت غالباً شامل افرادی می

کنند، ولی ابتکار عمل قلدری را ندارند. به این افراد، قلدران انفعالی یا  قلدری شرکت می

گویند. درواقع، گروه قلدران انفعالی، دارای ترکیبی نسبی از این گروه و افراد  طرفدار می

توان چنین  (. با توجه به این رویکردها می۲۱۹1 یمن هستند )اولویس،مضطرب و ناا

استدالل نمود که آزمون تداعی ضمنی، اضطراب درونی افراد متعلق به گروهای مضطرب 

های  را به همه گروه درونی اضطراب این توان و منفعل قلدری را سنجیده است. البته می

 دادن دست از ترس یا پرخاشگرانه، رفتارهای رلکنت عدم از ناشی قلدری تعمیم داد و آن را

مورد انتظار؛ مانند تنبیه و  عواقب از نگرانی ناشی یا و جایگاه در بین همساالن، و قدرت

و  نگرانی ممکن است این قلمداد نمود. زیآم خشونترفتارهای  مجازات پس از اعمال

 های ارزش با آمیز او تخشون رفتار تطابق عدم از فرد پشیمانی احساس از ناشی اضطراب

 و کند، می یاد اخالقی عنوان اضطراب به آن از( ۲۱۱۱) دیفرو که درونی وی باشد. چیزی

اند که  داند. تحقیقات نشان داده می حفاظت از خود در فراخود و نهاد بین تعارض را آن

ارتباط قلدری میان همساالن مدرسه با عالئم هیجانی مختلف مانند افسردگی و اضطراب 

آموزان قلدر ممکن است اضطراب و نوعی  (. دانش۱۰۲4، ۲دارد )ین، یانگ و همکاران

هایی در  این رابطه پژوهش (. در۱۰۲۰ ،۱کاذب را تجربه نمایند )آندهیم و ساند نفس عزت

 به( ۱۰۲۱) 1همکاران و جی الکساندرا پژوهش ازجملهحوزه بالینی نیز صورت گرفته است. 

 و پرداخته اضطراب ازجمله روان سالمت های مؤلفه آشکار و ضمنی های تداعی مقایسه
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 در. دارد وجود اضطراب آشکار و ضمنی های تداعی بین معناداری تفاوت که دادند نشان

 های تداعی بررسی جهت که ای مطالعه در ،(۱۰۲۰) ۲جونگ دی و شوور گال راستا همین

 ضمنی تداعی دادند نشان گرفت؛ اضطراب در مبتالیان به اضطراب فراگیرانجام ضمنی

جونگ  دی و است. همچنین گالشوور باال اضطرابی اختالل دارای افراد در اضطراب

های ضمنی و آشکار در  آگهی تداعی ارزش پیش بررسی به دیگر ای مطالعه در ،(۱۰۲۱)

 سیر های ضمنی با تداعی که دادند دوره اختالالت اضطراب و افسردگی پرداخته و نشان

 توجه باشند. با درمانی مداخالت برای مناسبی اهداف توانند می و دارند رابطه اختالالت این

 رفتارهای سنجش به بیشتر آشکار های تداعی آزمون که گرفت نتیجه توان می باال موارد به

 تداعی های آزمون مقابل، در پردازد. می...( و نافرمانی پرخاشگری،) مانند شدهریزی  برون

همچنین از  .پردازد می مانند اضطراب سازی شده درون به سنجش رفتارهای بیشتر ضمنی

های ضمنی، روشی مهم در جهت  دیگر نتایج این بررسی آن است که آزمودن تداعی

 شناختی است. بینی رفتار قلدری و سایر اختالالت روان های مهم پیش مؤلفهگیری  اندازه

مشکالت  ازجملههای این پژوهش اشاره نمود.  در انتها الزم است تا به محدودیت

توان به کمبود پیشینه و محدودیت ادبیات پژوهشی اشاره نمود.  اجرایی این پژوهش می

آموزان پسر، و تنها در یک مقطع تحصیلی  ی دانشبر رواین پژوهش  ازآنجاکهعالوه  به

همراه شود. به این دلیل  اطیبااحتختران و سایر مقاطع باید انجام شد؛ لذا تعمیم نتایج به د

گردد تا این تحقیق بر روی دختران و در سایر مقاطع تحصیلی نیز انجام گیرد.  پیشنهاد می

های  مؤلفهشود تا عالوه بر اضطراب و پرخاشگری، سایر متغیرها و  همچنین پیشنهاد می

عالوه، با  ی قرار گیرند. بهموردبررسشکار مرتبط با رفتار قلدری نیز به شکل ضمنی و آ

شود تا درمان اضطراب  بینی رفتار قلدری پیشنهاد می توجه به نقش مهم این متغیرها در پیش

 قرار گیرد. مدنظرهای مداخله و آموزش این افراد  ی در برنامهو پرخاشگر
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