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 چكيده

رابطه بین  اما پژوهشی که به بررسی اند؛پرداختههای هویتی های متعددی به بررسی رابطه دوطرفه بین افسردگی، قلدری و سبكپژوهشزمينه: 

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین افسردگی  :هدف .گری سبك هویت پرداخته باشد مغفول مانده استافسردگی و قلدری با نقش میانجی

ستگی بود. جامعه بحاضر از نوع همپژوهش روش: آموزان دوره متوسطه دوم انجام شد. گری سبك هویت در دانشو قلدری با نقش میانجی

روش نمونه  آموز بادانش 311بود.  61-66آموزان پایه دهم و یازدهم شهرستان دامغان در سال تحصیلی آماری پژوهش حاضر شامل کلیه دانش

پرسشنامه  (،0611) اسکو یارما نکادکو گیدفسرا سشنامهانتخاب شدند. ابزارهای پژوهش حاضر عبارتند از: پر گیری تصادفی به عنوان نمونه

ها با استفاده از ماتریس همبستگی انجام شد. تحلیل داده. (0616برزونسکی ) هویت هایسبك پرسشنامه ( و2110) یزنواستاندارد قلدری ایلی

 اطالعاتی، هنجاری و تعهد با قلدریهای هویت رابطه بین افسردگی با متغیرهای قلدری و قربانی معنادار و مثبت داشت و رابطه بین سبك ها:يافته

(. همچنین مشخص شد افسردگی هم به صورت >P 110/1) مثبت بود قربانی و منفی و در مقابل رابطه بین سبك هویت اجتنابی با قلدری قربانی و

گری سبك همچنین واسطه ند.کبینی میهای هویت، متغیرهای قلدری و قربانی را پیشگری سبكمستقیم و هم به صورت غیرمستقیم با میانجی

آموزان یك رابطه ساده نیست و این رابطه بین افسردگی و قلدری در دانشگيری: . نتيجهکندیید میأهویتی را در رابطه بین افسردگی و قلدری ت

افسردگی، كليدها: واژه گیرد. قرار می ر مهم مانند سبك هویت شخص، تحت تأثیراز عناص گری بعضیرابطه تا حدودی از طریق میانجی

 های هویتقلدری، قربانی، سبك
Background: Numerous studies have examined the two-way relationship between depression, bullying, and 

identity styles; But research that examines the relationship between depression and bullying and the 

mediating role of identity style has been neglected. Aims: The present study aimed to investigate the 

relationship between depression and bullying with the mediating role of identity in Secondary high school 

students. Method: This was a correlational study. The statistical population of the present study included all 

of tenth and eleventh grade students of Damghan city in the academic year of 2019-2020 .350 students were 

selected by random sampling. The present research instruments are: Per Eden (2000), the Illinois Bullying 

Standard Questionnaire (2001) and Brzonski's Identity Styles Questionnaire (1989). Data analysis was 

performed using correlation matrix. Results: The relationship between depression and bullying and victim 

variables was significant and positive, and the relationship between information identity style, normality and 

commitment with bullying and victim was negative, and the relationship between avoidant identity style with 

bullying and victim was positive (P< 0/001). It has also been shown that depression predicts both identity and 

indirect variables, bullying and victim variables, both directly and indirectly. Mediation also confirms the 

identity style in the relationship between depression and bullying. Conclusions: The relationship between 

depression and bullying in students is not a simple one, and this relationship is partly affected by the 

mediation of some important elements such as a person's identity style. Key Words: Depression, bullying, 

victimization, identity styles 
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 مقدمه

شود و با محسوب می نوجوانی دوره بحرانی در زندگی انسان

خود انگاره،  تغییرات سریع تحولی همراه است که بر هویت،

های دراز سازگاری اجتماعی، سازگاری با مدرسه، پیامدها و انتخاب

ها تغییرات سریع گذارد. در برخی از نوجوانمدت نوجوان اثر می

رشدی، احتمال به وجود آمدن مشکالت سازگاری،  این دوره

(، 2101دهد )موری و زوواک، هیجانی و رفتاری را افزایش می

های اجتماعی مزمن معموال در های روانی و آسیبهمچنین اختالل

شوند )هدلی، گیرند و شروع میدوران کودکی و نوجوانی شکل می

انی، قلدری ء نوجودوره در سازگاری مشکالت از (. یکی2112

ای از رفتارهای پرخاشگرانه محسوب است و به عنوان زیر مجموعه

زا و مزمن عبارت است از الگوهای پایدار رفتارهای آسیب شود،می

که در آن شخص به صورت عمدی و مکرر به دیگران حمله می 

دهد زند یا به صورت کالمی آزار میکند و سایرین را کتك می

توانند نقش (. افراد در بحث قلدری می2103)ولك، دان و مارینی،

قربانی و  -های مختلفی داشته باشند از جمله: قلدر، قربانی، قلدر 

قلدری  (.2102ناظر قلدری )سویرر، وانگ، ماگ، سیبکر و فریچز، 

شود و شواهد یك مشکل جهان شمول در سنین مدرسه محسوب می

درصد کودکان و  31تا  3پژوهشی در تمام کشورها نشان دادند که 

قلدری )فارانك و شاری،  -نوجوانان یا قلدر هستند یا قربانی 

. قلدری در نوجوانان تهدیدی برای رشد سالم آنها و عامل (2116

شود )اسموکوسکی احتمالی خشونت در بین نوجوانان محسوب می

مانند کاهش حرمت  تواند اثرات منفی(. قلدری می2111و کوپاسز، 

اضطراب، خودزنی و تمایل به خودکشی خود، افسردگی، 

مخصوصا در افراد قربانی را به همراه داشته باشد و عوامل مختلفی 

(. مزاحمت 2101گذارد )هی و ملدروم،نیز روی قلدری تأثیر می

روانی و شود، بر روی سالمتهای که در بین رفتار قلدرها دیده می

ال دارد دچار اختالل عملکرد افراد تأثیر زیادی دارد و قربانیان احتم

در خواب، دردهای جسمی مانند سردرد و معده درد، کاهش اشتها، 

دیگر عالئم اضطراب و افسردگی  حالی و همچنینخستگی و بی

های مختلف (. پژوهش2109لیوینگستون، استولوا و کلی، )شوند 

دارد  داری وجودمعنی رابطه افسردگی و بین قلدری دادند که نشان

(. بر اساس یك مطالعه در کشور 2101یاکوب و جوهاری، اوبا، )

آموز انجام شد، خصوصیات فردی مانند دانش 0022تایوان که روی 

جنسیت، سابقه افسردگی و بزهکاری با رفتار قلدری در ارتباط است 

به طوری که این عوامل نقش مدرسه و معلم را در پیشگیری از 

(. 2101، چانگو  نچ ،یلیامزو ،شنگهسیکاهد )قلدری می

روانی معتقدند که تجربه اشکال مختلف همچنین متخصصان سالمت

تواند موجب مشکالت روانی زیادی به پرخاشگری در قربانیان می

(. مشکالت 2103استود و رنر، ویژه افسردگی در افراد شود )بول

روانی قربانیان قلدری، حتی در دوران بزرگسالی نیز ممکن است 

است  های روانیترین اختاللافسردگی یکی از رایج نمایان شود.

شود. نوجوانان افسرده، که در بین کودکان و نوجوانان مشاهده می

کنند، احساس ناامیدی دارند، احساسات منفی شدیدی را تجربه می

جویند، میل به آشنایی با دیگران ندارند و در از اطرافیان دوری می

رینولدز، شود )ر آنها دیده میموارد وخیم تمایل به خودکشی د

برنامگی زیادی از بی و حرکتی (. افراد افسرده برانگیختگی2101

فرجام، محمدی حاصل، ذبیح زاده بشارت، نیكدهند )خود نشان می

نوجوانان  که کنندبیان می( 2112) وودامز و (. گرنان0361و فالح، 

افسرده  اند،نداشته مشارکت قلدری در که نوجوانانی به قلدر نسبت

قلدری به عنوان یك نوع رفتار  از طرف دیگر، .هستند تر

های مختلف پرخاشگرانه با سبك هویت فرد مرتبط است، پژوهش

های هویتی بیانگر این مسئله است که افراد قلدر یا قربانی، سبك

فلنگان و همکاران، دهند )متفاوتی نسبت به افراد عادی را نشان می

 شکل روند (0691اریکسون ) نظر (. از2101یسمن، ؛ بنیش و 2100

 هویت تبلور است. ایگو رشد تر ازآهسته روند یك هویت، گیری

 شکل ،نوجوانی دوران و در افتدمی اتفاق کودکی دوران در

 کودک هایهمانندسازی آن در که آیدمی پدید هویت از جدیدی

ی در دوره نوجوانکنند. تغییر پیدا می ،جدید هویت ایجاد منظور به

 ایجاددهند و در پی شیوه ارتباط خود را با والدین تغییر می افراد

با تأکید بر  0699هویتی مستقل برای خود هستند. مارسیا در سال 

یابی پرداخت. او با یند هویتآعدی به توصیف پیامد فربمحوری دو

های ها و باورها و نقشوجوی ارزشد اکتشاف )جستبعتأکید بر 

ها و آوردن مجموعه پایداری از هدفدستتماعی( و تعهد )بهاج

یابی را مشخص ها( و ترکیب این دو، چهار وضعیت هویتارزش

کرد که عبارتند از: کسب هویت )اکتشاف و تعهد زیاد نسبت به 

کردن(، وقفه ها(، ضبط هویت )احساس تعهد بدون کاوشارزش

فقدان هویت ) هویت )کاوش بدون احساس تعهد( و پراکندگی

(. 2101( )کروگر و مارتینوسن و مارسیا،و احساس تعهد کاوش

ای در برزونسکی بر اساس نظریه مارسیا و اریکسون به تدوین نظریه



 زاده و همکارانمحمود شفیع                                                                                        هویت هایسبك میانجی نقش: قلدری و افسردگی بین رابطه بررسی

 

3611 

 

های هویتی پرداخت که عوامل شناختی را در خصوص سبك

های داند. وی سبكهای هویتی مهم میتکوین مراحل و سبك

 ،د که عبارتند از: سبك اطالعاتیهویتی را به سه دسته تقسیم کر

، سیسویچ، دوریز و برزونسکی) ی/ اجتناب هنجاری و سردرگم

افراد با سبك هویت اطالعاتی درباره دیدگاه خود (. 2100سوننس، 

که قضاوت خود را تا  تمایل دارند هستند و هموارهمشکوک 

د پردازش و ارزیابی اطالعات مربوط به خود به تعویق بیندازند. افرا

طور های هویت بهبا سبك هویت هنجاری در مواجهه با تعارض

کنند. تبعیت می« دیگران مهم»نسبتاً خودآیند از انتظارات و توقعات 

/ اجتنابی در مواجهه با تعارضات و  افراد با سبك هویت سردرگم

مندند رفتار آنها کار و ناراضی هستند و عالقهتصمیمات فردی اهمال

 های محیطی تعیین و کنترل شودو مشوق از طریق تقاضاها

کند میان سبك ( بیان می2113بروزنسکی ) (.2111، برزونسکی)

هویتی و رواندرستی رابطه معناداری وجود دارد به طوری که افراد 

با هویت هنجاری، رواندرستی باالتری نسبت به افراد با هویت 

اجتنابی و اطالعاتی دارند. همچنین بین آشفتگی هویتی و عالئم 

دمیر و دمیر، کیناکدارد )افسردگی رابطه معناداری وجود 

( در مطالعه خود به این 2106) ینیکونسکی و برز (.2101سونمز،

بین سبك های هویت، افسردگی، خودتنظیمی و  نتیجه رسیدند که

اجتناب از تجربه رابطه وجود دارد، همچنین عسگریان مقدم و 

( در پژوهش خود نشان دادند سبك هویت فرد 0362همکاران )

با  اجتنابی روی افسردگی تأثیرگذار است به طوری که بین هویت

های گون و اختاللمشکالت روان رنجورخویی، واکنش افسرده

(. از 2111، دارد )برزونسکیرفتار هنجاری رابطه مثبتی وجود 

طرفی، سبك هویت اطالعاتی با الگوهای سازگار رفتارهای میان 

های هویت هنجاری و اجتنابی / سردرگم با الگوهای فردی و سبك

ارتباط است )اسمیتس، دومن،  ناسازگار رفتارهای میان فردی در

( در 2112(. فیلیپس و پتمن )2100لیکگس، دوریز و گوسینز، 

آموز به این نتیجه رسیدند که دانش دانش 292مطالعه خود روی 

آموزان دارای آموزان دارای سبك هویت اجتنابی بیشتر از دانش

سبك هویت اطالعاتی و هنجاری مرتکب اعمال بزهکارانه می 

ار احساس ناامیدی و حرمت خویش پایین هستند. در دچ شوند و

 ( و پورطالب و0362) یابولقاسمهای غفارزاده و ایران نیز پژوهش

( نشان دادند میزان قلدری در افراد با سبك هویت 0361) یرنسبم

اجتنابی به مراتب بیشتر از سایرین است. به طور کلی افسردگی با 

گیری واند موجب شکلتکاهش امید و عالقه شخص به خود می

ژانگ، چی، النگ و رن، شود )قلدری یا قربانی شدن در فرد 

سبك هویت فرد با اثرگذاری روی روابط بین  ( و همچنین2106

ها جلوگیری تواند از ناسازگاریفردی و فرآیندهای شناخنی وی می

شود های مانند قلدری و قربانی کند و یا موجب ایجاد ناسازگاری

 (.2112رایجمیکرز، وان بك، هال و آلوا، وانهوف، )

جهانی در تعریف سالمت، روی سه جنبه  سازمان بهداشت

کند؛ اما متاسفانه جنبه روانی و زیستی، روانی و اجتماعی تأکید می

شود، اجتماعی سالمت در اکثر کشورها مانند ایران نادیده گرفته می

سالمت فرد درصد عواملی که روی  11همچنین الزم به ذکر است 

شوند )نورباال، مؤثر هستند شامل عوامل روانی و اجتماعی می

در یك ( 2103) یریام(. سجادی، باقری، جزایری، ترکمان و 2102

درصد  33 را شیوع افسردگی در نوجوانان ایرانی ،بررسی فراتحلیلی

های متعدد در مورد افسردگی رغم وجود پژوهشاعالم کردند. علی

های اندکی به بررسی ارتباط افسردگی و قلدری و قلدری، پژوهش

اثرات اند. از طرفی با درنظر گرفتن فاکتور سبك هویت پرداخته

های مختلف زندگی نوجوانان و اهمیت بار افسردگی بر حوزهزیان

های همچنین شیوه ارتباط آن با قلدری حائز اهمیت است،بررسی 

دی نوجوانان، دستیابی به هویت به عنوان مهمترین دغدغه رش

اهمیت بررسی این موضوعات در این مرحله از رشد نوجوانان را 

های ها درباره ارتباط سبكپژوهش از سوی دیگر دهد.نشان می

های پژوهشو  هویتی با افسردگی نوجوانان بسیار محدود است

و  شده درباره سبك هویتی نتایجی متغیر و متفاوت داشتند انجام

سبك هویت فرد و قلدری پرداخته شده است؛ با  کمتر به ارتباط بین

توجه به مطالب عنوان شده سؤال اساسی پژوهش حاضر این می 

های سبك گریمیانجی افسردگی و قلدری با نقش بین باشد که آیا

 هویت رابطه وجود دارد؟

 روش

 جامعه آماری این طرح پژوهش حاضر از نوع همبستگی بود.

آموزان پسر و دختر پایه دهم و یازدهم کلیه دانش را پژوهش

از . تشکیل دادند 0361-0366 یلیتحصدامغان در سال  شهرستان

، به روش مدرسه پسرانه 2مدرسه دخترانه و  2 جامعه آماری پژوهش

های ای انتخاب شدند. بدین صورت که ابتدا دبیرستانتصادفی طبقه

دوره دوم به دو بخش دخترانه و پسرانه تقسیم شد و بعد از هر 

های ورود به مالک اب شد.مدرسه به صورت تصادفی انتخ 2بخش، 
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سال و تحصیل در پایه دهم و  02تا  01محدوده سنی  مطالعه شامل

تمایل به مشارکت در مالک خروج از پژوهش نیز عدم  یازدهم و

گیری تصادفی به عنوان روش نمونه آموز بادانش 311 .پژوهش بود

پس از توضیح اهداف پژوهش و رضایت  و شدندانتخاب  نمونه

آموزان توزیع شد. به منظور دانش ها در بینها، پرسشنامهآزمودنی

ها درباره محرمانه بودن اطالعات رعایت اصول اخالقی به آزمودنی

های آوری شد و پرسشنامهاطمینان داده شد. سپس پرسشنامه ها جمع

نفر  312های نمونه به حجم . در نهایت، دادهناقص حذف گردید

آموز پسر( وارد تحلیل نهایی دانش 031و آموز دختر دانش 092)

افزار و نرم 23نسخه  SPSSافزار ها از از نرم شد. برای تحلیل داده

AMOS  استفاده گردید. 22نسخه 

 ابزار

 سشنامهپر :(0611اس،یا کور)مان کادکو گیدفسرا سشنامهپر

 ایماده 22یك ابزار خود گزارشی  اسکو یارما نکادکو گیدفسرا

های افسردگی در کودکان و نوجوانان است که جهت ارزیابی نشانه

های این پرسشنامه ماده شود.استفاده می سال( 02تا  2طیف سنی )

ای را که که از پرسشنامه افسردگی بك برگرفته شده است هر نشانه

کند: به تواند مختص افسردگی دوره کودکی باشد ارزیابی می می

. خود ارزیابی ضعیف، و مشکالت بین فردی ،عنوان مثال خلق پایین

باشد. این صفر می و 13بیشترین و کمترین نمره در این پرسشنامه 

 باشد که عبارتند از: خلق منفی،خرده مقیاس می 1شامل  پرسشنامه

، فقدان احساس لذت و احساس بیهودگی مشکالت بین فردی،

عدم وجود نشانه( تا )1بندی ها بر اساس طبقهآیتمپایین. حرمت خود 

شود. نمره کلی با دامنه گذاری میهای مشخص( نمرهوجود نشانه)2

که هر چه نمره فرد بیشتر باشد شدت افسردگی فرد نیز بیشتر  13تا  1

خواهد بود. هر سؤال دارای سه جمله است که آزمودنی با توجه به 

 احساسات و افکار خود در طول دوهفته گذشته یکی از جمالت را

 یممستقسؤال به صورت  22سؤال از  03زند. انتخاب و ضربدر می

سؤال  03( و 0-3-3-9-02-03-02-06-21-22-23-23-29-22)

صورت  به (2-1-2-1-6-01-00-03-01-09-01-20-21)

گذاری برای سؤاالت شوند. طریقه نمرهگذاری میمعکوس نمره

برای گذاری ( و طریقه نمره2ج )( و 0ب )(، 1الف )مستقیم 

 سشنامهباشد. پر( می1ج )( و 0ب )(، 2الف )سؤاالت معکوس 

های مرتبط با افسردگی دوره با سایر پرسشنامه نکادکو گیدفسرا

کودکی و نوجوانی از جمله مقیاس افسردگی نوجوانان رینولدز 

همسانی  (.0612 ؛ اسماکر و همکاران،0611همبستگی دارد )کواس،

است. اعتبار همزمان و افتراقی  19/1 فای کرونباخآلدرونی بر اساس 

در این (. 2103نیز مناسب گزارش شده است )لوگان و همکاران،

بدست آمد که نشان دهنده  16/1پژوهش نیز مقدار آلفای کرونباخ 

 پایایی مناسب پرسشنامه افسردگی کودکان است.

(: 2110ایلی نویز و هولت، پرسشنامه استاندارد قلدری )

این  توسط اسپالگ و هولت طراحی شده است. قلدری،پرسشنامه 

می باشد که با یك مقیاس  گویه و سه مؤلفه 01مقیاس دارای 

ای )هرگز تا همیشه( و هر ماده دارای ارزشی بین لیکرت پنج درجه

می  01 و 61بیشترین و کمترین نمره در این پرسشنامه است.  1تا  0

ار این پرسشنامه از ( برای تعیین اعتب2110) . اسپالگ و هولتباشد

برای کل مقیاس ضریب  روش آلفای کرونباخ استفاده کردند که

( 0362)چالمه  شبدست آمد همچنین در ایران در پژوه 13/1آلفا 

 روایی پرسشنامه توسط اساتید و متخصصان این حوزه تأیید شد و

دست آمد.  به 21/1پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ باالی 

 بدست آمد. 29/1وهش نیز آلفای کرونباخ در این پژ

برزونسکی (: 0616)برزونسکی، هویت های سبك پرسشنامه

نخستین بار سیاهه سبك هویت را برای ارزیابی سبك هویت با 

 اینقابلیت اجرای گروهی و به صورت خودگزارشی طراحی کرد. 

به  سؤال 00میان،  این از که باشدمی سؤال 31 شامل پرسشنامه،

-33-31-29-21-01-09-9-1-2اطالعاتی سؤاالت  هویت سبك

-06-01-3هنجاری سؤاالت  هویت سبك به سؤال 6 افراد، 31-32

 اجتنابی یا هویت سبك به سؤال 01 ،20-23-21-32-33-31

 01و  31-39-30-26-22-23-02-03-1-3 سردرگم سواالت

-22-21-01-03-02-00-6-2-0 تعهد سؤاالت مقیاس به نیز سؤال

به صورت معکوس  21-03-00-6است سؤاالت  یافته صاصاخت 36

 ازیك،) ایدرجه پنج مقیاس براساس یك .شوندگذاری مینمره

دهند  می پاسخ سؤاالت به( موافقم کامالَ پنج، تا کامالَ مخالفم

نفر اجرا شده بود،  902ضریب آلفای کرونباخ این ابزار که روی 

و سبك آشفته و  93/1، سبك هنجاری 21/1برای سبك اطالعاتی 

در  (.2111کی و کوک،برزونس) گزارش شده است 29/1 اجتنابی

ضرایب آلفای کرونباخ برای هر  (0661) پژوهش وایت و همکاران

نابی و تعهد هویت به های اطالعاتی، هنجاری، اجتیك از سبك

ایران در  گزارش شده است. 21/1و  23/1، 23/1، 21/1ترتیب 

را به  99/1و  91/1، 22/1( ضریب آلفای کرونباخ 0312) یغضنفر



 زاده و همکارانمحمود شفیع                                                                                        هویت هایسبك میانجی نقش: قلدری و افسردگی بین رابطه بررسی

 

3619 

 

های هویت اطالعاتی، هنجاری ترتیب برای سه خرده مقیاس سبك

ضریب آلفای و آشفته / اجتنابی گزارش کرد. در این پژوهش نیز 

سبك  ،/91، سبك هنجاری 22/1سبك اطالعاتی کرونباخ برای 

بدست آمد که نشان  11/1تعهد هویت  و 1 /23 / اجتنابی آشفته

 های هویت بود.دهنده پایایی مطلوب و مناسب برای پرسشنامه سبك

 هايافته

 سپس و پژوهش متغیرهای توصیفی هاییافته ابتدا بخش این در

 صورت پژوهش اهداف بررسی منظور که به مسیر تحلیل نتایج

سال و انحراف  3/09ها میانگین سنی آزمودنی. شودمی ارائه گرفتند،

 و شامل میانگین توصیفی سال بود. اطالعات 11/0معیار سن آنها 

 همبستگی ضرایب همچنین و پژوهش متغیرهای معیار انحراف

 .است شده ارائه 0 در جدول پژوهش متغیرهای

داده شده است ضرایب  نشان 0 جدول در که همانگونه

همبستگی متغیر وابسته مدل )قلدری و قربانی( با متغیرهای افسردگی 

است. بر اساس نتایج  (P< 10/1)دار معنی های هویتو سبك

قربانی مثبت  و بدست آمده رابطه بین افسردگی با متغیرهای قلدری

های هویت اطالعاتی، ( است. رابطه بین سبكP< 10/1دار )معنی و

منفی، و در مقابل رابطه بین  قربانی و اری و تعهد با قلدریهنج

داری مثبت است. معنی قربانی و سبك هویت اجتنابی با قلدری

 بهآورد. ضرایب پیش شرط الزم برای تحلیل مسیر را فراهم می

افزار گیری از نرممنظور آزمون مدل پژوهش، از تحلیل مسیر با بهره

Amos های پرت استفاده شد. پیش از استفاده از تحلیل مسیر، داده

های پرت ای، و دادهتك متغیری با استفاده از نمودار جعبه

چندمتغیری با استفاده از آماره ماهاالنوبیس بررسی و از مجموعه 

ها کنار گذاشته شدند. کجی و کشیدگی توزیع نمرات متغیرها داده

کدام از محاسبه و نتایج نشان داد در هیچ SPSSافزار با استفاده از نرم

باشد. نرمال بودن نمی ±0مقادیر کجی و کشیدگی بیشتر از دامنه 

اسمیرنوف بررسی شد.  -ها با استفاده از آزمون کالموگروف داده

 (P> 11/1نرمال ) مدل متغیر هر چهار نمرات توزیع داد نشان نتایج

 یبین واتسون برای محاسبهدور آماره با استقالل خطاها فرضاست. 

 به دست مقدار بررسی شد که پژوهش مدل رگرسیونی معادالت

 ی هم خطی بیناست. مفروضه این مفروضه برقراری بیانگر آمده

 .شد بررسی متغیرها زوج بین پیرسون از همبستگی استفاده با متغیرها

است،  ی همخطیو باالتر نشان دهنده 6/1متغیری  دو همبستگی

 آن بر عالوه .نشد مشاهده پژوهش حاضر هایداده در مشکل این

خطی هم بررسی منظور واریانس به تورم عامل تحمل و آماره

 آماره مقادیر از هیچکدام داد نشان چندگانه محاسبه شد. نتایج

 تورم عامل مقادیر از و هیچکدام 0/1مجاز  حد کوچکتر از تحمل

 دو اساس بر باشند. بنابرایننمی 01مجاز  حد از بزرگتر واریانس

. مشاهده نشد هاداده در چندگانه همخطی وجود شده ذکر شاخص

 به آنها، برقراری از اطمینان حصول و هامفروضه از بررسی پس

 نتایج. شد استفاده مسیر از تحلیل بررسی مورد مدل ارزیابی منظور

 .است شده ارائه 0 شکل تحلیل مسیر در

 بررسی پیشنهادی به منظور استاندارد مدلضرایب  0در شکل 

 و قلدری با افسردگی بین رابطه در هویت هایسبك ایواسطهنقش 

 .است شده داده نشان قربانی

 

 متغیرهای پژوهش اریهمبستگی، میانگین و انحراف مع سیماتر .0جدول

 2 9 1 3 3 2 0 انحراف معیار میانگین 

       0 231/3 21/33 . افسردگی0

      0 **-316/1 111/2 01/32 . اطالعاتی2

     0 **200/1 -163/1 603/3 93/21 . هنجاری3

    0 **213/1 **321/1 **-121/1 192/3 63/21 . تعهد3

   0 **-911/1 **-320/1 **-123/1 **192/1 022/3 32/22 . اجتنابی1

  0 **330/1 **-012/1 *-026/1 **-330/1 **331/1 293/2 02/29 . قلدری9

 0 **313/1 **112/1 **-113/1 **-221/1 **-131/1 **123/1 129/2 92/02 . قربانی2
 

11/1>P =* 10/1>P = ** 
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 قربانی و های هویت در رابطه بین افسردگی با قلدریسبك یب استاندارد مدل نقشضرا .0شکل

 

 های برازش مدل. شاخص2جدول

 GFI NFI RMSEA CFI IFI SRMR شاخص برازش

 <11/1 >6/1 >6/1 <11/1 >6/1 >6/1 دامنه مورد قبول

 191/1 626/1 626/1 123/1 621/1 622/1 مقدار مشاهده شده
 

 

 ارائه شده است. خطای مدل های برازششاخص 2در جدول 

 دوم ریشه و 123/1 برابر( RMSEA) یبیتقر مجذورمیانگین ریشه

 از که است 191/1 با برابر( SRMR) ماندهباقی مربعات میانگین

 نتیجه در و است ترکوچك است کوچکتر( 11/1) مالک میزان

 NFIو  IFI، CFI، GFI هایشاخص. کندمی تأیید را مدل برازش

ضرایب بدست آمده  .هستند بزرگتر( 6/1) نظر مورد مالک از نیز

 در موجود متغیرهای بین حاکی از برازش مطلوب مدل است. روابط

 در است که متغیرها کل و مستقیم، غیرمستقیم اثرات شامل مدل

 است. آمده 3جدول 

 

 مدل وکل غیرمستقیم مستقیم، . اثرهای3جدول

 واریانس تبیین شده اثرکل اثرغیرمستقیم اثرمستقیم به متغیر از متغیر

 افسردگی

 236/1 **-316/1 - **-316/1 اطالعاتی

 116/1 -163/1 - -163/1 هنجاری

 226/1 **-121/1 - **-121/1 تعهد

 322/1 **192/1 - **192/1 اجتنابی

 افسردگی

 قلدری

092/1* 092/1** 326/1* 

291/1 

 *-021/1 - *-021/1 اطالعاتی

 -102/1 - -102/1 هنجاری

 **-231/1 - **-231/1 تعهد

 **363/1 - **363/1 اجتنابی

 افسردگی

 قربانی

206/1** 326/1** 131/1** 

313/1 

 **-221/1 - **-221/1 اطالعاتی

 *-012/1 - *-012/1 هنجاری

 *-029/1 - *-029/1 تعهد

 **232/1 - **232/1 اجتنابی

 

11/1>*= P 10/1>P = ** 
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و هنجاری  داری روابط بین متغیر افسردگیبه عدم معنی با توجه

و همچنین رابطه بین قلدری و هنجاری، این مسیرها از مدل حذف 

 شده و مدل مجددا مورد بررسی قرار گرفت.

 
 قربانی و های هویت در رابطه بین افسردگی با قلدریسبك یب استاندارد مدل اصالح شده نقشضرا .2شکل

 

 شده اصالح های برازش مدل. شاخص3جدول
 GFI NFI RMSEA CFI IFI SRMR شاخص برازش

 <11/1 >6/1 >6/1 <11/1 >6/1 >6/1 دامنه مورد قبول
 190/1 639/1 639/1 192/1 631/1 633/1 مقدار مشاهده شده

 

 

شده ارائه شده  اصالح مدل های برازششاخص 3در جدول 

 192/1 برابر( RMSEA) یبیتقر مجذورمیانگین ریشه است. خطای

 190/1 با برابر( SRMR) ماندهباقی مربعات میانگین دوم ریشه و

 و است ترکوچك است ترکوچك( 11/1) مالک میزان از که است

 ،IFI هایشاخص. کندمی تأیید را مدل اصالح شده برازش نتیجه در

CFI، GFI  وNFI هستند بزرگتر( 6/1) نظر مورد مالک از نیز. 

 بین ضرایب بدست آمده حاکی از برازش مطلوب مدل است. روابط

مستقیم،  اثرات شده شامل اصالح مدل در موجود متغیرهای

 است. آمده 1جدول  در است که متغیرها کل و غیرمستقیم

 

 اصالح شده مدل وکل غیرمستقیم مستقیم، اثرهای. 1جدول
 واریانس تبیین شده اثرکل اثرغیرمستقیم اثرمستقیم به متغیر از متغیر

 افسردگی
-316/1 اطالعاتی ** - 316/1- ** 236/1 

-121/1 تعهد ** - 121/1- ** 226/1 
192/1 اجتنابی ** - 192/1 ** 322/1 

 افسردگی

 قلدری

093/1 * 091/1 ** 326/1 * 

299/1 
-029/1 اطالعاتی * - 029/1- * 

-233/1 تعهد ** - 233/1- ** 

361/1 اجتنابی ** - 361/1 ** 

 افسردگی

 قربانی

221/1 ** 321/1 ** 131/1 ** 

362/1 
-226/1 اطالعاتی ** - 226/1- ** 

-011/1 هنجاری * - 011/1- * 

-022/1 تعهد * - 022/1- * 

236/1 اجتنابی ** - 236/1 ** 

 

11/1> = P * 10/1 P> = ** 
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خالصه نتایج مربوط به روابط بین متغیرها در مدل  1در جدول 

مسیر، افسردگی  تحلیل نتایج اساس آزمون شده ارائه شده است. بر

گری هم به صورت مستقیم و هم به صورت غیرمستقیم با میانجی

کند. بینی میمتغیرهای قلدری و قربانی را پیشهای هویت، سبك

های هویت اطالعاتی و ضرایب مربوط به تأثیر افسردگی بر سبك

( P< 10/1( و بر سبك هویت اجتنابی مثبت )P< 10/1تعهد منفی )

 دارمعنی افسردگی بر سبك هویت هنجاری مستقیم است. اثر

(11/1 <p) اطالعاتی یتهو هایسبك تأثیر به مربوط نبود. ضرایب 

(11/1 >P( و تعهد )10/1 >P)  بر متغیر قلدری منفی و تأثیر سبك

 هویت سبك اثر ( است.P< 10/1مثبت ) هویت اجتنابی بر قلدری

 تأثیر به مربوط ضرایب .نبود (p> 11/1) داربر قلدری معنی هنجاری

تعهد بر متغیر  (، هنجاری وP< 11/1) اطالعاتی هویت هایسبك

مثبت  و تأثیر سبك هویت اجتنابی بر قربانی (P< 10/1)قربانی منفی 

(10/1 >P) .است 

 گيریبحث و نتيجه

افسردگی و قلدری با  بینارتباط هدف این پژوهش بررسی 

های پژوهش حاضر های هویت بود. یافتهسبك گریمیانجی نقش

نشان داد رابطه بین افسردگی با متغیرهای قلدری و قربانی معنادار و 

های هویت اطالعاتی، هنجاری و تعهد رابطه بین سبك است ومثبت 

منفی و در مقابل رابطه بین سبك هویت  قربانی و هویت با قلدری

مثبت است، همچنین مشخص شد  قربانی و اجتنابی با قلدری

افسردگی هم به صورت مستقیم و هم به صورت غیرمستقیم با 

قربانی را های هویت، متغیرهای قلدری و گری سبكمیانجی

)ژانگ و  هاینتایج پژوهش حاضر با پژوهش کند.بینی میپیش

بنیش و یسمن، )(، 2106) ینیک(، برزونسکی و 2106همکاران، 

(، 2103استود و رنر،  )بول (،2103همکاران )(، سجادی و 2101

 (،2100و همکاران،  برزونسکی(، )2100فلنگان و همکاران، )
اوبا و ) (،2101همکاران، )کروگر و(، 2100)اسمیتس و همکاران،

و شنگ )هسی (،2101(، )دمیر و همکاران، 2101همکاران، 

فیلیپس و  (،2111، برزونسکی(، )2101(، )رینولدز،2101همکاران، 

، )وانهوف و همکاران، (2112) وودامز و (، گرنان2112پتمن )

(، 0362) یابولقاسم(، غفارزاده و 2113بروزنسکی ) (،2112

 ( همسو0361و )بشارت و همکاران،  (0361) یرنسبم ب وپورطال

 ( نشان داد2101همکاران )و  شنگهسیبود. نتایج پژوهش 

در  شرکتو  گیدفسرا ،جنس ،سن جملهاز  دیفر ییژگیهاو

و  فیزیکی قلدری یهارفتادر ر داریمعنا رطو به نهرابزهکا لعماا

 ننشا خودش هوپژدر ( 2110همکاران )و  نانسل. ستا خیلد کالمی

 یشافزا قلدر نناانوجودر  یگوشهگیرو  کشیدخو به امقدا ندداد

 که اردمیگذ دفر بر پنهانی اتتأثیر رمکر قلدریو  میکند اپید

از آن  عجتمااز ا وانزو ا پایین نفس به دعتماا ،گیدفسرا د،یاز خشم

افسردگی اختاللی است که با کمبود انرژی، بی  .ستا جمله

عالقگی و احساس گناه همراه است و روی ارتباطات اجتماعی فرد 

گذارد. دانش آموزانی که مورد قلدری قرار می تأثیر زیادی می

میل شوند و از رفتن به آن گیرند ممکن است نسبت به مدرسه بی

د آزار قرار بگیرند از اجتناب کنند و به خاطر جلوگیری از اینکه مور

بسیاری از تعامالت اجتماعی دوری کنند. از طرف دیگر آزارهای 

پذیری افراد نسبت به فشار تواند باعث افزایش آسیبمداوم می

بروز افسردگی و دیگر  روانی و در نتیجه آن افزایش احتمال

( در مطالعه 2112اختالالت روانی در آنها شود. فیلیپس و پتمن )

ن دادند که سبك هویت اجتنابی با هیجانات و عواطفی خود نشا

مانند افسردگی و حرمت خویش پایین رابطه دارد، همچنین 

 دعتماا ،گیدفسرا که اند داده ن( نشا0666و همکاران )نسکی زوبر

 هویت سبكو  جتنابیا هویت سبك با ابضطراو پایین  نفس به

 پایین ابضطرو ا باال نفس به دعتماا ی،ضایتمندر نشانه با طالعاتیا

( نشان 0362) یابوالقاسمنتایج پژوهش غفارزاده و . ستا طتبادر ار

آموزان قلدر نسبت به عادی  داد که سبك هویت هنجاری در دانش

آموزان قلدر اجتنابی در دانش -کمتر است و سبك هویت سردرگم 

نسبت به عادی بیشتر است. همچنین، نتایج پژوهش پورطالب و میر 

آموزان قلدر و های هویت دانش( نشان داد بین سبك0361)نسب 

عادی تفاوت معناداری وجود دارد؛ اما از نظر تعهد هویت بین دانش 

 آموزان قلدر و قربانی تفاوت معناداری مشاهده نشد.

های هویت و افسردگی در پژوهش از طرفی ارتباط بین سبك

همکاران میر و (، د2106) ینیکهای بسیاری از جمله برزونسکی و 

همکاران ( و عسگریان مقدم و 2111(، برزونسکی و کاک )2101)

( نشان داده شده است. نتایج تحقیق وزیری، کاشانی، 0362)

( نشان داد ضرایب مربوط به تأثیر 2103فر و وزیری )جمشیدی

و بر سبك  های هویت اطالعاتی و تعهد منفیافسردگی بر سبك

. در پژوهش حاضر نیز نشان داده شد باشدهویت اجتنابی مثبت می

که سبك هویت اجتنابی با افسردگی رابطه مثبت دارد. افراد با سبك 

گیری هایی که در آن الزم است تصمیمهویتی اجتنابی از موقعیت
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کنند و از رویارویی با مشکالت و تعارضات ترس کنند، اجتناب می

د افسرده که اکثر اندازند همانند افرادارند و آن را به تعویق می

عالقگی روبرو گیری مناسبی ندارند و با مسائل با بیاوقات تصمیم

شوند و میلی به درگیر شدن در آنها ندارند. همچنین، نتایج می

( 2113) یبرزونسک(، 0662های برزونسکی )پژوهش حاضر با یافته

 لمد اساسبراست.  ( همسو0360نژاد و همکاران ) و نتایج رحیمی

 تعهد نچو هایییژگیو با ،اجتنابی –سردرگم سبك  ،کینسزوبر

 میختهآ باختگیدخو ،همدلی انفقد ،نیوبیر لکنتر مرکز ،ضعیف

 نددار کنترلیدخودر  مشکالتیدارای این سبك هویتی  افراد ستا

( که 2103)وزیری و همکاران، میکنند  تکانشی عمل رتصو بهو 

شود، یا قربانی می این امر موجب بروز رفتارهای مرتبط با قلدری

مدار این افراد زمان مواجهه با تنش از روش مقابله هیجان همچنین

( و نسبت به آینده چشم 2111کنند )برزونسکی و کنی، استفاده می

و در  ای ندارند و منبع کنترلی آنها بیرونی استانداز امیدوار کننده

و شوند )برزونسکی برقراری روابط میان فردی دچار مشکل می

که موارد فوق ذکر  (2100؛ برزونسکی و همکاران، 2111کاک، 

افراد با سبك شود. از طرفی موجب ایجاد حس افسردگی در فرد می

زا دارای رویکرد هویت اطالعاتی هنگام مواجهه با مسائل استرس

(، این دسته 2111مدار هستند )سوانس و همکاران، مقابله ای مسئله

گیری هوشمندانه دارند، دارای سائل تصمیماز افراد در مواجهه با م

دهی و سطح تعهد باالیی خودمختاری عاطفی هستند و از خودنظم

های شخصی، اهداف و برخوردارند. این افراد به واسطه ارزش

کنند معیارهایی که برای خودشان ارزشمند است خود را معرفی می

 تجدید نظر ( و به دنبال معنا در زندگی و2119)برزونسکی و فری، 

زاده و علیپور، نژاد، زالیرحیمیهستند )در ساخنارهای ذهنی خود 

های و اهداف شخصی (. بنابراین با توجه به پایبندی به ارزش0363

خود در پی رسیدن به اهدافشان هستند و زمانی که در مسیر رسیدن 

شوند برای مقابله با این مانع از به این اهداف با مانعی مواجهه می

کنند و درگیر عواطف منفی نمی های عقالنی استفاده میوشر

این مطالعه نشان داده شد افرادی که مقدار کاوشگری  در شوند.

بیشتری در رابطه با هویت خود دارا هستند و نسبت به هویت خود 

دهند یا به آنها تعهد دارند و همچنین کمتر از خود قلدری نشان می

شوند. افراد افسردگی می یرین دچارشود، کمتر از سازورگویی می

زمانی که دچار احساس ناامیدی و افسردگی هستند در مقابل شرایط 

دشوار تحمل کمتری دارند و ممکن است رفتارهای نامناسب از 

جمله رفتارهای قلدری و قربانی را از خود نشان دهند از طرف دیگر 

دیگران سبك هویت فرد یکی از عوامل مؤثر در تعامالت فرد با 

تواند موجب بروز  شود و زمانی که ناسالم باشد میمحسوب می

مشکل در تعامالت بین فردی شود که یکی از این مشکالت 

باشد، همچنین افرادی که احساس موضوع قلدری و قربانی می

و بی  میلیافسردگی دارند نسبت به کاوش درباره هویت خود بی

تعهد آنها به هویت خود نیز  عالقگی بیشتری دارند و این مسئله روی

گذارد. به طور کلی افسردگی هم به صورت نقش بسزایی می

گیری مستقیم و هم به صورت غیر مستقیم با اثرگذاری بروی شکل

تواند موجب بروز رفتارهای قلدری و قربانی در افراد هویت می

 و نتایج که است این پژوهش این هایاز جمله محدودیت شود.

 پژوهش آماری جامعه در کاربرد قابل تنها آمده بدست هاییافته

داد.  تعمیم دیگر آماری جامعه به را آن تواننمی و باشدمی حاضر

های در این پژوهش امکان کنترل متغیرهایی مثل ویژگی همچنین

بنابراین  فرهنگی و شخصیتی گروه مورد مطالعه وجود نداشت.

و اقدامات  زودهنگام شود با مداخالت روانشناختیپیشنهاد می

آموزان و در نتیجه پیشگیرانه برای کاهش افسردگی در دانش

توان رفتارهای گیری سبك هویت ناسالم، میپیشگیری از شکل

درگیر در قلدری )قلدری و قربانی( را کاهش داد، همچنین با 

گری و خودشناسی از طریق ایجاد به کاوش آموزانترغیب دانش

ده و مدرسه جهت پرسشگری و مباحثه، می بستر مناسب در خانوا

گیری هویت سالم در آنها شد. از طرف دیگر، باعث شکل توان

آموزان و نقش مشاور مدرسه در کاهش خشونت و قلدری بین دانش

گیری هویت آنها اهمیت زیادی دارد. مشاور مدرسه کمك به شکل

 به عنوان تواندهای ارتباطی و انگیزشی خود میبا استفاده از مهارت

آموزان و دانش بالقوه استعدادهای به بخشیدن فعلیت در مؤثر عاملی

هدایت آنها به سوی خودشکوفایی و بهزیستی نقش مهمی ایفا کند. 

از آنجایی که جامعه مورد بررسی در این پژوهش شامل دانش 

آموزان دوره دوم متوسطه شهرستان دامغان بودند باید در تعمیم 

تر دیگر جوامع احتیاط شود، همچنین برای بررسی دقیقها به یافته

 گر،شود سایر عوامل میانجیرابطه افسردگی و قلدری، پیشنهاد می

از جمله شخصیت و کارکردهای شناختی فرد و والدین بر افسردگی 

 و قلدری مورد بررسی قرار گیرد.
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