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 خالصه 

اجتماعي و فضای مجازی قلدری سایبری هم در جهان مجازی  هایشبكهبا افزایش استفاده از  مقدمه:

 ینشخوار خشم در رابطه کارکردها يانجینقش مبررسي  باهدفافزایش یافته است. پژوهش حاضر 

 .انجام شد نوجوانان یبریسا یخانواده با قلدر

 .معادالت ساختاری بود الگویانيي از طریق همبستگي از نوع فیتوصروش پژوهش حاضر  روش کار:

در سال  شهر مشهد بود کهمتوسطه  و سوم دوم مقطع ساله 17تا  15نوجوانان  تماميشامل  یجامعه آمار

گیری تصادفي نفر به روش نمونه 471مشغول به تحصیل بودند. بدین منظور  1399-1400 يلیتحص

آوری شدند. مدارس ناحیه دو مشهد جمعآنالین در  ها از طریق پرسشنامهای انتخاب شدند دادهخوشه

و  نی(، کارکرد خانواده اپشتا2016) ندوجایو ه نیپاتچ یبریسا یپرسشنامه قلدرابزار پژوهش شامل 

با استفاده  هاداده وتحلیلتجزیهبود.  (2001)و همكاران  يسوخودولوسك نشخوار خشم ( و1983) شابیب

 .انجام شد Smart PLS3و  26ه نسخ Spss افزارنرماز معادالت ساختاری در 

کارکردهای  هایمؤلفهنتایج حاصل از معادالت ساختاری نشان داد که مسیرهای مستقیم از  نتایج:

ها و کنترل به نشخوار خشم، همچنین مسیر مستقیم از خانواده شامل آمیزش عاطفي، حل مشكل، نقش

نشخوار خشم به قلدری سایبری و کارکرد خانواده به قلدری سایبری معنادار بودند و مسیرهای 

 .از کارکرد خانواده به قلدری سایبری با میانجیگری نشخوار خشم معنادار نبود غیرمستقیم

توانند قلدری سایبری در خانواده و نشخوار خشم مي نتایج این پژوهش کارکرد اساس بر :گیرینتیجه

 .بیني کنندنوجوانان را پیش

 کارکردهای خانواده، نشخوار خشم، قلدری سایبری، نوجوانان کلمات کلیدی:
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 مقدمه

مهمي  یرتأثدوره نوجواني به دلیل تغییر سریع رشدی و عاطفي 

بعدی رشد دارد. این تغییرات در  یهادورهدر زندگي فرد و 

بسیاری از موارد موجب بروز مشكالت ناسازگاری رفتاری و 

نشان داده است که نوجوانان  هايبررسنتایج  .(1) شوديمهیجاني 

 یهارسانه. (2کنند )يمبیش از سایرین از فضای مجازی استفاده 

دیجیتالي انواع مختلفي از آثار مثبت را برای نوجوانان به همراه 

مداوم  طوربهاز نوجوانان در سراسر جهان  اییندهفزادارد. تعداد 

ما به دلیل عدم ا؛ (3)در ارتباط هستند  باهماجتماعي  یهاشبكهبا 

 ینهدرزم هایيينگرانتكامل رشد جسمي و ذهني نوجوانان 

 هارسانه. (4دارد )وجود  هاآناین فضا برای  هاییبآسخطرات و 

بالقوه خطراتي نیز دارند و نیاز است  طوربهو فضاهای دیجیتالي 

توسط نوجوانان آموخته شود. یكي از خطراتي  یيهامهارتکه 

با  اییندهفزا طوربهکه کودکان و نوجوانان در زندگي دیجیتالي 

 عنوانبهآن روبرو هستند قلدری سایبری است. قلدری سایبری 

و  شوديمپرخاشگری سایبری یا پرخاشگری الكترونیكي اطالق 

 هاییفناوراز  نوعي قلدری است که با اعمال تهاجمي و با استفاده

. قلدری سایبری اقداماتي (5) رسديمالكترونیكي به مرحله ظهور 

، هک آزاردهندهمانند اعمال موهن، به نمایش گذاشتن نظرات 

کردن یک حساب کاربری، افشا کردن اطالعات شخصي دیگران 

را در  یدآمیزتهدبدون رضایت آنان، آزارگری و فرستادن پیام 

 اد تكرار در طي زمان و نبود توازن قدرت. همچنین ابعگیرديبرم

 اندشدهافزودهبین پرخاشگر و قرباني به تعریف قلدری سایبری 

اتفاق  يزمان یبریسا یقلدر»معتقدند:  (7) نیو پاتچ ندوجایه .(6)

 ایبا استفاده از تلفن همراه  ایو  یمجاز یدر فضا یکه فرد افتديم

را بارها آزار دهد، با او  یگریفرد د ک،یالكترون یابزارها ریسا

همچنین در پژوهشي دیگر  .«ندازدیاو را دست ب ایکند  یبدرفتار

درصد از دختران و  16که  دهنديمنشان  (7)هیندوجا و پاتچین 

. در ایران اندشدهدرصد از پسران مرتكب آزار و اذیت سایبری  18

ان نیز پژوهشگران به شیوع آزار و اذیت سایبری در بین دانشجوی

باالک . (8دانند )يمو آن را یک مشكل اجتماعي  اندکردهاشاره

 ریمانند سوءاستفاده، تحق یبه مسائل و مشكالت قلدر (9) شنانیر

 و اندپرداخته ياجتماع یهارسانهنوجوانان در  انیدر م نیو توه

 یقلدر هاآناز  يكیکه  يمنف یرفتار یکه الگوها ندنشان داد

 یو در فضا نیآنال صورتبهگسترده  طوربهاست،  یبریسا

 یرتأث. قلدری سایبریِ نوجوانان تحت شوديممشاهده  یمجاز

شرایط  ینترمهمافزایش یابد که یكي از  توانديمشرایط مختلفي 

. محبت و باشديمبر آن، فقدان ارتباط و محبت در خانواده  مؤثر

نوجوان را به رفتار مثبت تشویق کند و  توانديمارتباط در خانواده 

و  . گاروفا(10) کنديماز رفتارهای زورگویي سایبری جلوگیری 

 ینترمهمو  ترینیيابتدامعتقدند که محیط خانواده  (11)همكاران 

و یا حفظ مشكالت در  یریگشكلعامل محیطي است که در 

جسمي و رواني بزرگي که  هایيدگرگون نوجواني نقش دارد.

با تغییراتي در  معموالً، شونديممتحمل  سرعتبهنوجوانان 

همراه است و بنابراین در این دوره از زندگي  کارکرد خانواده

کارکرد خانواده و حمایت اجتماعي آن از عناصر کلیدی است 

. مطالعات پیشین (12کند )يمکه رشد مثبت نوجوان را تسهیل 

در سالمت رواني  ایکنندهیینتعنشان داده است که خانواده نقش 

 عنوانبهکارکرد خانواده . (13)و رفتاری نوجوانان دارد 

که اعضای خانواده برای تعامل،  شوديمراهكارهایي تعریف 

و متغیرهایي همچون  گزیننديبرمواکنش و رفتار با یكدیگر 

، مرزها، میزان نفوذپذیری، هانقش، هاسنتارتباطي،  یهاسبک

در  هامدل. یكي از (14) یردگيم دربر، انطباق را ییرپذانعطاف

حوزه کارکرد خانواده، مدل مک مستراست که براساس رویكرد 

 1960است. این مدل در دهه  شدهيطراحخانواده  هاییستمس

توسط اپستین، بي شاپ و لوین در دانشگاه مک مستر شكل 

گرفت. طبق این مدل کارکرد خانواده شش بعد اساسي دارد که 

عاطفي، مشارکت  يدهپاسخ، هانقششامل حل مسئله، ارتباط، 

توانایي  دهندهنشان. حل مسئله (15)عاطفي، کنترل رفتار است 

مشكالتي که یكپارچگي آن را به خطر  خانواده برای حل

 مؤلفهتا حدی که باعث حفظ کارکرد خانواده شود،  اندازديم

ارتباط شامل تبادل کالمي اطالعات در محیط خانواده است و 

شامل الگوی مكرر رفتاری هر یک از اعضای خانواده که  هانقش
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، است. همچنین سازديمکارکردهای خانواده را برآورده 

اعضای خانواده به  يدهپاسخمیزان  دهندهنشانعاطفي  يدهپاسخ

عاطفي و مشارکت عاطفي میزان عالقه اعضای  یهامحرک

دیگر اعضای خانواده  هاییتفعالبرای  هاآنخانواده و ارزشي که 

الگوی خانواده  دهندهنشان. کنترل رفتار نیز باشديمقائل هستند، 

جسماني خطرناک  ظرازناست که  هایيیتموقعدر برخورد با 

 .(14)هستند 

 توانديمو  آیديمیكي از مشكالتي که برای نوجوانان پیش 

نقش مهمي در قلدری سایبری داشته باشد، نشخوار خشم است. 

نشخوار خشم یک فرایند شناختي منفي و تكراری است که زمان 

خاطرات، افكار و احساسات را تحت  شوديمتجربه خشم ظاهر 

. نشخوار خشم یكي از انواع نشخوار فكری (16) دهديمقرار  یرتأث

است که تمایل به تمرکز بر افكار مرتبط با خلق در طول 

. نشخوار خشم (17)است  شدهیفتعررویدادهای خشمگینانه 

از یک دوره تجربه  تكرارشوندهو  یرارادیغفرایندی  صورتبه

رها با کننديم. افرادی که خشم را نشخوار کنديمخشم بروز 

ذهني با تمام جزئیات پرخاشگرانه و  صورتبهخشم را 

. طبق مدل (18کنند )يممربوط به انتقام تجربه  پردازییالخ

، نشخوار خشم بعد (19)چندگانه نشخوار خشم دنسون  هاییستمس

از فعال شدن یک محرک خشم آور با افزایش احساسات و افكار 

 شوديمخشمگینانه و افزایش برانگیختگي همراه است که باعث 

فرد برای خودتنظیمي وضعیت دروني خود و مصرف منابع 

در  (20)و همكاران  شناختي تالش بیشتری انجام دهد. یانگ

ایبری و نشخوار خشم پژوهشي به بررسي رابطه قلدری س

 يتوجهقابل طوربهپرداختند، نتایج نشان داد که نشخوار خشم 

 يطورکلبه. کنديم بینيیشپارتكاب قلدری سایبری نوجوانان را 

نوجوانان تمایل دارند که احساس خشم خود را تنظیم کنند، اما 

. اگر شودينمتنظیمي همیشه منجر به پاسخ انطباقي  هاییسممكان

منجر به نشخوار فكری  توانديمر طور زمان حفظ شود، خشم د

. لي و (21شود )منفي منجر  باتجربهراهي برای مقابله  عنوانبه

مانند  هاپاسخنشان دادند که نشخوار خشم دامنه  (22)همكاران 

. افرادی که دارای دهديمارزیابي مجدد و حل مسئله را کاهش 

ر اجرای راهبردهای تنظیم سطوح باالیي از نشخوار خشم باشند، د

هیجاني که جهت کاهش سطح انگیختگي است، مشكالت 

تمایل بیشتری به رفتار پرخاشگرانه چه  یجهدرنتبیشتری دارند و 

 توانديمتكانشي یا عمدی دارند. همچنین نشخوار خشم  صورتبه

شكل افكار بعدی خشم، افكار انتقام جویانه، خاطرات خشم را  به

 گردديمموجب تمایل شدید به گسترش خشم افزایش دهد که 

(23). 

فضای مجازی بخش مهمي از زندگي شده است و نوجوانان  

و استفاده  (2) کننديمبیش از سایرین از فضای مجازی استفاده 

خطر خشونت )قلدری  توانديماز فضای مجازی  ازحدیشب

سایبری( را افزایش دهد. نوجوانان بخش مهمي از جامعه هستند 

سنگین برای جامعه به همراه  هایینههز هاآنکه مشكالت رواني 

و درک  مؤثرپیشگیری  یهابرنامهجهت طراحي دارد و 

زیربنایي قلدری سایبری الزم است تا عوامل خطر  هاییسممكان

بنابراین این پژوهش ؛ بر آن در نوجوانان شناسایي شود مؤثر

بررسي رابطه کارکرد خانواده و قلدری سایبری با نقش  باهدف

 نشخوار خشم در نوجوانان انجام شد. یاواسطه
 

 روش کار

از  که ي بود.همبستگي از نوع فیتوصروش پژوهش حاضر 

شامل  یجامعه آمار .معادالت ساختاری انجام شد یانيالگوطریق 

شهر مشهد متوسطه  و سوم دوم مقطع ساله 17تا  15نوجوانان  تمامي

. مشغول به تحصیل بودند 1399-1400 يلیدر سال تحص بود که

سطح  GPowerحجم نمونه، با استفاده از برنامه  يجهت بررس

نفر  500تعداد  power=،2/0 =Effect size 99/0، 01/0 یمعنادار

صورت  یاچندمرحله یاخوشه یریگنمونهکه به روش  محاسبه شد

 471ناقص  یهاپرسشنامهگرفت. در مرحله اجرا بعد از حذف 

ورود شامل: دانش آموزان پایه  یهامالکپرسشنامه تكمیل شد. 

متوسطه، استفاده از فضای مجازی و  دوازدهمدهم، یازدهم و 

خروج شامل مقاطع  یهامالکرضایت از شرکت در پژوهش و 

دیگر، عدم استفاده از فضای مجازی و عدم رضایت از تحصیلي 

 شرکت در پژوهش بود.
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 پژوهش ابزار

 یقلدر يخود گزارشپرسشنامه  :یبریسا یقلدر پرسشنامه

قلدر و  اسیمق ریدو ز ی(، دارا2016) ندوجایو ه نیپاتچ یبریسا

در مورد تجارب  هیگو 10شامل  اسیمق ریاست. هر ز يقربان

 ندوجایو ه نی(. پاتچ24) است یقلدر دهیمختلف مرتبط با پد

و  86/0 نیرا ب یقلدر اسیمق یکرونباخ برا یآلفا بی(، ضر24)

 يدرون يهمبستگ يعنی، 96/0و  79/0 يقربان اسیمق یو برا 93/0

معنادار  یآمار ازنظرباال و  نسبتاًرا  اسیدر هر دو مق هیهر گو

بار در پژوهش  نیاول رانیپرسشنامه در ا نیگزارش کردند. ا

 يمقدمات ی. در اجراقرار گرفت مورداستفاده( 1396)ی اریبخت

و مفهوم بودن  يروان نفر اجرا شد، از 60 یوکه بر ر پرسشنامه

 یآلفاضریب حاصل شد.  نانیاطم دهندگانپاسخ یها برا هیگو

و مقیاس  83/0 یقلدر اسیمق یپژوهش برا نیکرونباخ در ا

 محاسبه شد. 73/0قرباني 

 یپرسشنامه برا نیا سنجش کارکرد خانواده: پرسشنامه

است.  شدهینتدومک مستر  یعملكرد خانواده بر اساس الگو

 شابیو ب نیتوسط اپشتا 1983 در سالپرسشنامه کارکرد خانواده 

 اسیبود و بر اساس مق سؤال 53 یکه دارا شدهيطراح

 فیکه باهدف توص شدهیبنددرجه كرتیل یادرجهپنج

 اس،یمق ینا .دیگرد يخانواده طراح یساختار هاییژگيو

 ن،ی)اپشتا کنديم يابیعامل ارز 7کارکرد خانواده را در قالب 

عامل اول حل مسئله، عامل دوم ارتباط،  .(1983شاب،یو ب نیبالو

، عامل يعاطف يدهپاسخنقش، عامل چهارم  یفایعامل سوم ا

و عامل هفتم  ار، عامل ششم کنترل رفتيعاطف یریپنجم درگ

هرچقدر نمرات . است شدهگرفتهخانواده در نظر  يکارکرد کل

عملكرد مناسب  یدهندهنشانباشد،  شتریپرسشنامه ب نیفرد در ا

سنجش عملكرد خانواده در  اسیمق یيخانواده است. اعتبار و روا

 بخشیترضاآن  جیقرارگرفته و نتا يموردبررس زین رانیا

 98/0پرسشنامه را  يکرونباخ کل یالفآ بیضر است. شدهگزارش

 یآلفا بیپژوهش ضرا نیدر اهمچنین . .(25اند )کردهگزارش 

 ،يعاطف يدهپاسخنقش،  یفایکرونباخ حل مسئله، ارتباط، ا

 بیخانواده به ترت يو کارکرد کل ار، کنترل رفتيعاطف یریدرگ

و  ، گزارش شد84/0، 64/0، 71/0، 69/0، 56/0، 53/0، 68/0

 .باشديم 0 /92 يکل یآلفا بیضر

 يرا سوخودولوسك اسیمق نیا :)ARS( نشخوار خشم اسیمق

که  ایيشناخت یندهایفرا يابیارز یبرا 2001در سال  و همكاران

 يفرض که آمادگ نیا یو بر مبنا شوديمخشم ظاهر  جانیدر اثر ه

گذشته  هاییجانهفكر کردن به حوادث و  اینشخوار  یافراد برا

 يسؤال 19آزمون  کی اسیمق نی. ااندساخته؛ باشديممتفاوت 

 ی: پس فكرهاشاملنشخوار خشم  اسیمق ریاست که چهار ز

را در  هاعلت فهمخشم و  یهاخاطره، انهیجو يخشم، افكار تالف

از نمره یک )خیلي کم( تا نمره چهار  كرتیل یادرجه 4 اندازه

آزمون به صورتي است که  یگذارنمره. سنجديم)خیلي زیاد( 

 یهانمرهنمره بیشتر بیانگر نشخوار خشم بیشتر است از محاسبه 

چهار زیر مقیاس نمره نشخوار خشم کلي به دست  سؤاالت

مقیاس نشخوار خشم در پژوهش  يسنجروان هاییژگيو .آیديم

 97/0با ضریب آلفای کرونباخ  (26)ساخودولسكي و همكاران 

 ي(، به فارس27توسط بشارت ) اسیمق نیا ت.قرار گرف یدتائمورد 

دختر و پسر دانشگاه تهران  انیدانشجو یبرگردانده شده و بر رو

 اسیمق ی، اعتبار محتواهاآن قیاست. در تحق دهیگرد يابیهنجار

 يده نفر از متخصصان روانشناس ینشخوار خشم بر اساس داور

 یپس فكرها هاییاسمق ریز یتوافق کندال برا بیو ضرا يبررس

و  هاعلتخشم و شناختن  یهاخاطره انه،یجو يخشم، افكار تالف

 بیقرار گرفت. ضرا یدتائنشخوار خشم، مورد  ينمره کل

 یها اسیرمقیدر ز هايآزمودن یهانمره نیانگیم يهمبستگ

خشم صفت، خشم حالت، خشم  یهاشاخصنشخوار خشم با 

 يو درماندگ يشناختروان يستیبهز ،يرونیمهار خشم ب ،يدرون

آزمون مجدد و  یهابهروش یيایمعنادار بود. پا يشناختروان

مورد  بخشیترضانشخوار خشم در حد  اسیمق يدرون يهمسان

. در این پژوهش ضریب آلفای کرونباخ برای فتقرار گر یدتائ

 محاسبه شد. 93/0نشخوار فكری 

 یاخوشه یریگنمونهروش  هاپرسشنامهبرای اجرای 

 گانههفت ينواح نیابتدا از ببه کار رفت.  یاچندمرحله

انتخاب  تصادفبه(، دو هی)ناح هیناح کیمشهد  وپرورشآموزش
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شهر  وپرورشآموزشپس از دریافت مجوز کتبي از سازمان  و

 دو، هیناح وپرورشآموزشمعاونت پژوهش  یبا همكارمشهد، 

 صورتبه (دخترانه 3و  پسرانه 3متوسطه دوم ) رستانیبدشش 

شد و توضیحات الزم برای مسئوالن انتخاب  هیناح نیدر ا يتصادف

مدیران با همكاری  کرونا یماریب وعیشمدرسه ارائه شد. با توجه به 

آنالین در سایت پرس الین  صورتبه هاپرسشنامه ،و مشاوران

قرار گرفت کالس مجازی مرتبط با هر  یهاگروهطراحي شد و در 

کامل پاسخ دادند.  صورتبه هاپرسشنامهنفر به  471که تعداد 

 Smartو  26نسخه  Spss افزارنرماز طریق  هاداده وتحلیلیهتجز

PLS3 .در دو بخش توصیفي و استنباطي انجام شد 

 

 نتایج

و  52/16با میانگین سني  پژوهش نیا کنندگانشرکت

 پسر 233و  درصد( 4/50) دختر 238که  96/0انحراف معیار 

. میانگین و انحراف معیار و کجي و کشیدگي بودنددرصد(  4/49)

 شدهگزارشاست. مقادیر  شدهارائهمتغیرهای پژوهش در زیر 

است، یعني مقادیر کجي و  Zکجي و کشیدگي برحسب 

 است شدهیمتقس هرکدامکشیدگي بر خطای معیار 

 میانگین، انحراف معیار، کجي و کشیدگي متغیرهای پژوهش. 1 جدول

 کشیدگي کجي انحراف معیار میانگین متغیر

 86/45 45/69 51/0 82/1 قلدری سایبری

 -54/0 -16/4 07/30 32/140 کارکرد کلي خانواده

 04/0 -63/3 04/4 64/12 حل مسئله

 -30/0 -63/1 39/4 53/14 ارتباط

 73/0 -54/4 15/4 22/20 ایفای نقش

 -95/1 -72/3 22/4 37/15 همراهي عاطفي

 -30/0 -01/5 63/4 12/19 آمیزش عاطفي

 -47/3 27/6 62/5 18/25 کنترل رفتار

 -43/1 09/3 42/12 64/41 نشخوار خشم

 -47/2 27/1 67/3 66/11 خشم یهاخاطره

 -04/2 27/4 94/2 18/8 افكار انتقام

 -07/2 36/4 39/4 77/12 خشم یفكرهاپس 

 -95/0 27/2 64/2 98/8 هاعلتشناخت 

 

زیاد از کجي و کشیدگي  حجم با هایداده دربا توجه به اینكه 

بنابراین از این دو  شودميجهت بررسي نرمال بودن استفاده 

استفاده شد که مقادیر کجي و  هادادهشاخص جهت نرمال بودن 

نرمال بودن متغیرهاست.  دهندهنشان 2و  -2کشیدگي بین 

تعدادی از متغیرها  شودميمشاهده  1که در جدول  طورهمان

نشخوار خشم در  يانجینقش م يبررس بنابراین جهت ؛نرمال نیستند

نوجوانان و کارکرد خانواده آنان، مدل  یبریسا یقلدر نیارتباط ب

که  Smart PLS افزارنرمارتباط با استفاده از  نیا یساختار

قرار  وتحلیلتجزیهمورد  حساس نیست، هادادهنرمال بودن  شرطبه

 یرهایمتغو کل  غیرمستقیممستقیم و  ریمس بیضرا گرفت.

آزمون مدل  منظوربهاست.  شدهارائهپژوهش بر قلدری سایبری 

روابط  1ستفاده شد. شكل از تحلیل معادالت ساختاری ا موردنظر

ساختاری مدل تحقیق را به ترتیب در حالت ضریب بار عاملي و 

تخمین برازش  منظوربه. همچنین دهدميضرایب معناداری نشان 
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است. پس از بررسي  شدهگرفتهمختلفي بهره  هایشاخصمدل از 

. شودميضرایب بارهای عاملي به بررسي برازش مدل پرداخته 

بر  زابروناست که یک متغیر  تأثیریضریب تعیین نشانگر میزان 

 هایسازهمربوط به  2R. هر چه مقدار گذاردمي زادرونیک متغیر 

دورن زای یک مدل بیشتر باشد، نشان از برازش بهتر مدل دارد. 

مقدار  عنوانبهرا  67/0و  33/0، 19/0( سه مقدار 1998چن )

. الزم کندميتوسط و قوی معرفي مالک برای مقادیر ضعیف، م

محاسبه  زادرون هایسازهبه ذکر است که مقادیر آن در تنها برای 

مقدار این معیار صفر است.  زابرون هایسازهو در مورد  شودمي

قلدری  برای 2R که مقدار دهدمينتایج برازش این مدل نشان 

به میزان  بود، بنابراین با توجه 18/0و نشخوار خشم  06/0سایبری 

 موردنظرچنین بیان کرد که مدل ساختاری  توانميضریب تعیین 

( که شدت 2f) تأثیربرازش ضیعفي دارد. همچنین معیار اندازه 

و  15/0، 02/0و مقادیر  کندميمدل را تعیین  هایسازهرابطه میان 

یک کوچک، متوسط و بزرگ  تأثیربه ترتیب نشان از اندازه  35/0

و  02/0دیگر است و مقدار آن برای نشخوار خشم  برسازهسازه 

 تأثیربه دست آمد که نشان از اندازه  09/0برای قلدری سایبری 

 .برازش ضعیفي دارد موردنظرن مدل بنابرای ؛کوچک دارد
 

 
 مدل پژوهش و ضرایب مسیر. 1 شکل

 
اعداد واقع بر خطوط،  1براساس مدل مفهومي در شكل 

. دهدميضریب مسیر و معناداری بین متغیرهای مكنون را نشان 

هر مسیر  tبرای بررسي معناداری ضریب مسیر الزم است که مقدار 

 قرار گیرد. موردتوجهنیز 

 

 ضرایب مسیر. 2جدول 

T-val اثر مستقیم مسیر ue معناداری 

 007/0 69/2 -18/0 نشخوار خشم <-آمیزش عاطفي 

 791/0 26/0 -01/0 نشخوار خشم <-ارتباط 

 012/0 51/2 18/0 نشخوار خشم <-حل مشكل 

 222/0 22/1 -14/0 نشخوار خشم <-عملكرد کلي خانواده 

 006/0 72/2 -20/0 نشخوار خشم <- هانقش

 300/0 03/1 08/0 نشخوار خشم <-همراهي عاطفي 
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 018/0 37/2 -19/0 نشخوار خشم <-کنترل رفتار 

 000/0 80/7 25/0 قلدری سایبری <-نشخوار خشم 

 000/0 72/3 -18/0 یبریسا یقلدر <-کارکرد خانواده 

 
 95است، در سطح اطمینان  96/1باالتر از  tمسیرهایي که مقدار 

 شودميمشاهده  2که در جدول  طورهماندرصد معنادارند. 

نشخوار  -نشخوار خشم، حل مشكل -مسیرهای آمیزش عاطفي

نشخوار خشم، نشخوار -نشخوار خشم، کنترل -هانقشخشم، 

قلدری سایبری  -قلدری سایبری و کارکرد خانواده -خشم

 معنادارند.

 

 غیرمستقیمضرایب مسیر . 3جدول 

 معناداری یرمستقیمغضرایب  یرمستقیمغمسیرهای 

 481/0 -04/0 قلدری سایبری <-نشخوار خشم  <-آمیزش عاطفي 

 952/0 -00/0 قلدری سایبری <-نشخوار خشم  <-ارتباط 

 435/0 05/0 قلدری سایبری <-نشخوار خشم  <-حل مشكل 

 475/0 -04/0 قلدری سایبری <-نشخوار خشم  <-عملكرد کلي خانواده 

 412/0 -05/0 قلدری سایبری <-نشخوار خشم  <- هانقش

 783/0 02/0 قلدری سایبری <-نشخوار خشم  <-همراهي عاطفي 

 432/0 -05/0 قلدری سایبری <-نشخوار خشم  <-کنترل رفتار 

 321/0 -08/0 یبریسا یقلدر <-خشم نشخوار  <-کارکرد خانواده 

 
 10/0کمتر از  غیرمستقیمضرایب  شودميکه مشاهده  طورهمان

که متغیر کارکرد خانواده از طریق  دهندمياست و ضرایب نشان 

بگذارد  تأثیرمتغیر میانجي نشخوار خشم نتوانسته بر قلدری سایبری 

یعني نقش میانجي نشخوار خشم معنادار  موردنظربنابراین مدل 

 اما مسیرهای مستقیم بین متغیرها معنادار بود. نبود.

 

 گیرییجهو نتبحث 

نشخوار خشم در  يانجینقش مبررسي  باهدفپژوهش  این

انجام شد.  نوجوانان یبریسا یقلدر وخانواده  یرابطه کارکردها

 -آمیزش عاطفيپژوهش نشان داد که مسیرهای مستقیم  هاییافته

نشخوار  -هانقشنشخوار خشم،  -نشخوار خشم، حل مشكل

قلدری سایبری و  -خشم نشخوارنشخوار خشم، -خشم، کنترل

قلدری سایبری معنادار بودند، اما ضرایب  -کارکرد خانواده

 گریمیانجيبه قلدری سایبری با  خانواده کارکرداز  غیرمستقیم

پژوهش همسو با نتایج لي و  یهایافتهنشخوار خشم معنادار نبود. 

 همكاران، سالگورو و (20)، یانگ و همكاران (22)همكاران 

بود. در تبیین نقش کارکرد  (10)هدایتي و اوکتافیانتي ، (16)

افزود که خانواده ناکارآمد در  توانميخانواده در نشخوار خشم 

مراحل حل  معموالًو  است بهرهبيحل مسائل اعضای خانواده 

آن را به فرزندان خود  توانندنميو  کنندنميطي  درستيبهمسئله را 

موجب شود که در  تواندميآموزش دهند و همین امر 

خودتنظیمي خشم نیز دچار مشكل شوند و این فرزندان در 

برخورد با مشكالت و مسائل مختلف از کارایي الزم برخوردار 

ه باعث سردرگمي، نگراني، نیستند. اختالل در کارکرد خانواد

و  شودميمشكالت ارتباطي و تهدید سالمتي اعضای خانواده 

و سازگاری فرزندان را  پذیریانعطافنحوه کارکرد و  تواندمي

 گرددميقرار دهد. همچنین مشكالت ارتباطي موجب  تأثیرتحت 

ذهني  صورتبهو  درنیایددر دامنه ارتباطات به کالم  هاخشمکه 

منفي که افراد تجربه  هایهیجاناز  ایعمدهد. بخش تبدیل شو

ناشي از نشخوارهای فكری است که به دنبال تجارب  کنندمي

 .شودميمنفي در ذهن ایجاد 
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در تبیین نقش نشخوار خشم در قلدری سایبری نوجوانان 

است که  ایپرخاشگرانهرفتار  عنوانبهافزود که قلدری  توانمي

و  شودميت موجب آسیب به فرد دیگر در بافت عدم تعادل قدر

رفتار پرخاشگرانه که موجب  هرگونه عنوانبهمحققان قلدری را 

آسیب زدن تعمدی، تكراری بودن رفتار و عدم تعادل واضح 

. افزایش نشخوار شودميقدرت بین فرد قلدر و قرباني را شامل 

و سطح باالی  کندميخشم، عواطف منفي و خشم را تحریک 

. (28) دهدميفي تمایل به پرخاشگری را افزایش عواطف من

نشخوار خشم با رفتارهای تهاجمي و پرخاشگرانه همبستگي مثبت 

تجسم رویداد خشم و  مؤلفهنشخوار خشم که بر دو  .(29)دارد 

مرور ذهني اعمال انتقام جویانه مبتني است، احتمال بروز 

و قلدری سایبری نیز  دهدميپرخاشگری را افزایش  هایتكانه

نتیجه یک نوع از پرخاشگری است که در فضای مجازی 

احساس خشم  کهازآنجایي. شودميکالمي ابراز  صورتبه

احتمال بروز رفتار پرخاشگرانه را افزایش دهد، نشخوار  تواندمي

و سطح باالی  کندميخشم عواطف منفي و خشم را تحریک 

 دهدميافزایش  عواطف منفي تمایل به پرخاشگری را

 توانميدر تبیین نقش کارکرد خانواده در قلدری سایبری 

 رسانآسیباز رفتارهای تكراری و  ایمجموعهافزود که قلدری 

طوالني ادامه دارد و به پیامدهای منفي منجر  زمانمدتاست که 

و کارکرد  (30)و شامل عدم توازن در قدرت است  شودمي

خانواده که مربوط به چگونگي روابط اعضای خانواده، تعامل و 

و حل مشكالت اعضای  گیریتصمیمحفظ روابط، چگونگي 

، جنبه مهمي است که سالمت جسماني، اجتماعي باشدميخانواده 

. محیط خانوادگي دهدميقرار  تأثیرو هیجاني فرزندان را تحت 

 ازجملهفرزندان  هایجنبهز برای بسیاری ا تواندميناکارساز 

باشد. نحوه ارتباط اعضای یک خانواده با  مؤثرگرایش به قلدری 

. در دوران کندميیكدیگر، عملكرد و پویایي خانواده را مشخص 

شدیدی بر تفكر، احساس و  تأثیرگروه همساالن  اگرچهنوجواني 

، خانواده همچنان به ایفای گذاردمياجتماعي فرد  هایارزش

. کارکرد خانواده در دهدميو حمایتي خود ادامه  نگهدارندِنقش 

منجر به اجتماعي شدن و کنترل رفتار،  تواندميدوران نوجواني 

حمایت عاطفي، حمایت اقتصادی و آموزشي شود. خانواده بستر 

اول زندگي است  هایماهضروری برای کار بر روی عواطف از 

. از طریق ارتباط کندميکه دعوت به ایجاد فضاهایي برای ارتباط 

بین اعضای خانواده، کارکرد  ایجادشدهروابط عاطفي  اساساًو 

.. (31) کندميکمكي و حمایتي برای حل مشكالت را نیز اعمال 

مسائل تربیتي  ٔ  درزمینهوالدین  ناهماهنگينوجوانان از 

اختالفات والدین ناسازگار  تأثیرتحت  هاآن. کنندمي سوءاستفاده

خأل  تأثیرو تحت  کنندمياز قوانین سرپیچي  راحتيبهو  شوندمي

عاطفي ناشي از روابط شكننده درون خانواده به فضای مجازی 

در خانواده و تجربه  پرتعارضو به دلیل روابط  یابندميگرایش 

 صورتهبهیجانات منفي، در فضای مجازی که پرخاشگری 

های مختلف در قلدری  صورتبه، گرددميابزار  خطرتریکم

 نشان دهد. تواندميسایبری 

نشخوار خشم در  ایواسطه تأثیرهمچنین نتایج نشان داد که 

 تواندميرابطه کارکرد خانواده و قلدری سایبری معنادار نبود که 

کارکرد خانواده و نشخوار  تأثیرگذاریبیانگر ضرایب متفاوت و 

کارکرد خانواده و  کهدرحاليخشم بر قلدری سایبری باشد. 

 ایواسطهنشخوار خشم بر قلدری نوجوانان نقش داشتند اما نقش 

روبرو  هایيمحدودیتنشد. پژوهش حاضر با  تائیدنشخوار خشم 

 هایيپژوهشبود که شناسایي آن دیگر پژوهشگران را در اجرای 

. محدود بودن نمونه به دانش آموزان رساندميرا یاری  دستازاین

 گزارش خود هایپرسشنامهمقطع دوم و سوم متوسطه، استفاده از 

دقیقي در مورد متغیرهای  هایدادهدهي که ممكن است 

به اشاره کرد که با توجه  توانميبه دست نیاید،  گیریمورداندازه

دیگر باید جانب احتیاط  هایگروهبه این موارد در تعمیم نتایج به 

مشابه در میان جامعه  هایپژوهشانجام  روازاینرا رعایت کرد 

پسران و مدارس دیگر با استفاده از ابزارهای مختلفي مثل مصاحبه 

. همچنین با توجه به نقش خانواده در یابدميو مشاهده ضرورت 

بر کیفیت ارتباطات و تعامالت  ازپیشبیشقلدری سایبری، توجه 

انواده دانش آموزان در سالمت نوجوانان از طریق برگزاری خ

زندگي برای والدین و دانش  هایمهارتآموزشي  هایکارگاه

 .شودميآموزان پیشنهاد 
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 تشکر و قدردانی
آزاد اسگگالمي دانشگگگاه  دکتری نامهپایان برگرفته از مقاله این

و تمامي  مشاور. نویسنده از اساتید راهنما و باشدمي واحد نیشابور

تشكر را   کمال نمودندکساني که در این راستا با محقق همكاری   

 دارد.
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 Abstract 

Introduction: With the increasing use of social networks and cyberspace, 

cyber bullying has also increased in the virtual world. The aim of this study 

was to investigate the mediating role of anger rumination in the relationship 

between family functions and cyber bullying in adolescents. 

Methods: The method of the present study was descriptive-correlational 

through structural equation modeling. The statistical population included all 

adolescents aged 15 to 17 in the second and third grades of high school in 

Mashhad who were studying in the academic year 1399-1400. The sample 

size was 471 people which was done by cluster sampling method and through 

an online questionnaire in schools of the second district of Mashhad. The 

research instruments included Patchin and Hindoja (2016) cyber bullying 

questionnaire, Epstein and Bishab family function (1983) and the rumination 

of anger of Sokhodolovski et al. (2001). Data analysis was performed using 

structural equations in Spss26 and Smart PLS3 software. 

Results: The results of structural equations showed that direct paths from 

family functioning components including emotional intercourse, problem 

solving, roles and control to anger rumination, as well as direct path from 

anger rumination to cyber bullying and family functions to cyber bullying 

were significant. And indirect paths from family functioning to cyber bullying 

mediated by rumination were not significant. 

Conclusion: Based on the results of this study, family functioning and anger 

rumination can predict cyber bullying in adolescents. 

Keywords: Family functions, Ruminant rumination, Cyber bullying, 

Adolescents 
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