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                  Extended Abstract 
 

1. Introduction 
 

ullying is a pervasive international problem 

and a very important topic for intervention 

and empirical studies (Gafni, Farrington, & 

Toffey, 2019) and is a subset of aggressive 

behavior in which an individual or a group of 

individuals deliberately attack, humiliate and 

deprive other people and often disabled 

people. Recent research shows different 

forms of bullying, bullying among children 

and adolescents, bullying at school, 

cyberbullying (Betts, 2016) and even 

bullying in adults, especially in the 

workplace (Kowalski, Tutt, & Morgan, 

2018). Meanwhile, school bullying has 

attracted the attention of parents and school 

officials who are concerned about the safety 

and mental health of students (Hong and 

Splich, 2012). 

In this regard, one of the very important 

factors in the field of mental health and 

psychopathology, especially bullying behavior, 

can be mentioned personality traits (Valizadeh 

Shafaq, Azadmard, Abulqasmi & Hajilo, 2016). 

Psychologists believe that every behavior that a 

person shows is influenced by many factors such 

as environmental, emotional and personality 

factors (Hoben, Kells, Vanstiland, Burns, Slovigen 

et al., 2017). By examining the background of 

studies in the field of personality psychology and 

in the field of mental health, especially the study of 

the psychological state of people in the face of 

adverse situations, it is important to pay attention 

to the perspective of time. Time perspective is an 

integral element of a person's personality structure 

(Blutova & Khachaturova, 2013). This concept is 

one of the concepts that has been introduced in the 

literature of cognitive psychology and personality 

in recent decades, which was first proposed by 

Zimbardo and Boyd (1999) as a basic dimension in 

the structure of cognitive psychology of time. 

Based on that, human experiences are separated 

according to past, present and future. 

                    
 

 *Corresponding Author: 

Susan. Alizadehfard  

Address: Associate Professor, Department of Psychology, Payame Noor University, Tehran, Iran. 

Tel: +98 (912) 5355720 
E-mail: s.alizadeh@pnu.ac.ir 

 

 
 
 

 
 
 

Article Info: 

Received: 2019/11/15 

Accepted: 2022/10/14 
Available Online: 2022/12/21 

 
Key words: 

Bullying, time 

perception, dark 

tetrad personality, 

machiavellialism, 

narcissism. 

 

A B S T R A C T 
 

Objective:  The purpose of this study was to predict bullying behavior of students based on dark triad of 

personality and time perspective. 

Methods: The research method of this study was descriptive-correlational. The population of the study 

consisted of all male students studying in Tehran in academic year 2018-2019. Using cluster random 

sampling, 200 eligible students were selected. In this study, the Adolescent Time Inventory (Mello & 

Worrell), Illinois Bullying Scale (Espelage & Holt) and dark triad of personality (Jonason &Webster) were 

used as the instruments. 

Results: The results indicated that dark triad of personality, machiavellialism, narcissism, and past 

negative can predict 61% of variances in bullying behavior in students. In addition, negative past 

indirectly predicts bullying behavior by mediating machiavellialism (p < 0.001). 

Conclusion:  The results of this study emphasize the importance of understanding the dimensions of time 

perception and dark triad of personality in reducing bullying behavior in students. 
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This psychological construct explains how a person's 

perception of the past, present, and future affects decision-

making, actions, and behavior. The occurrence of bullying 

behaviors in school and the consequences related to it in a 

special way in recent years have attracted the attention of 

experts, psychologists and school counselors and it is an 

all-round necessity. On the other hand, a comprehensive 

understanding of etiological factors is as vital as 

successful treatment goals to reduce this problem. 

Therefore, based on the review of the study background 

and the common processes between bullying and 

personality theories, investigating this phenomenon from 

the perspective of dark personality traits and the 

perspective of time is important, original and interesting. 

Therefore, the current study aims to investigate the 

relationship between bullying with dark personality traits 

and time perspective and to answer the basic question of 

whether dark personality traits and time perspective can 

influence bullying behavior. predict students?  

 

2. Materials and Methods 
 

The design of the current research was correlational. 

The population included all male students aged 12 to 

18 in Tehran. By using cluster random sampling 

method, 4 regions (2, 4, 7 and 12) were randomly 

selected from among the educational districts of 

Tehran. In the next stage, one school in the first 

secondary level and one school in the second 

secondary level and within the age limit of the 

community were selected from each region. After 

receiving the necessary permits, four classes were 

selected from each school and 15 teenagers were 

randomly selected as a sample group. According to the 

number of variables under study, the number of 

samples was considered to be 200 people. The criteria 

for selecting the sample included the age range 

between 12 and 18 years and full consent to participate 

in the research. In the current research, Melo and 

Worrell's Time Perception Questionnaire (2007), Illi 

Noiz Bullying Scale (Splagge & Holt, 2001) and 

Johnson and Webster's Dark Personality 

Questionnaire (2010) were used as tools. 

 

3. Results 

In order to examine the predictive power of bullying by 

the dimensions of time perspective and the components 

of dark personality traits, the regression analysis method 

was used, the summary of the results of which is 

presented in Table 1. 

 

Table 1. The results of simple regression analysis of bullying with dimensions of time perspective and dark personality 

traits 
 

 

As seen in Table 1, negative past, dark personality 

traits in general and Machiavellian components and 

narcissism as predictive variables can predict bullying 

behavior and explain a total of 60% of the criterion 

variable variance (F=-21.59, p < 0.01). Next, the direct 

and indirect paths between the research variables and 

its results are shown in Table 2. 

 

Table 2. Estimation of direct and indirect effects in the final model 
 

Efects p-value T ß Relation 

Direct efects 0.008 3.690 0.247 Past negative                  Bulling 

Direct efects 0.0001 5.063 0.250 Machiavellianism          Bulling 

Direct efects 0.001 2.036 0.231 Narcissism                Bulling 

Direct efects 0.042 1.993 0.198 Past negative             Machiavellianism 

Indirect efects 0.0001 5.117 0.262 Past negative             Machiavellianism            Bulling 

As shown in Table 2, focusing on the negative past, 

Machiavellian personality traits and narcissism have a 

direct effect on the occurrence of bullying behavior. 

Also, focusing on the negative past is indirectly 

effective on bullying behavior by influencing the 

appearance of Machiavellian traits. 

 

 

 

4. Discussion and Conclusion 
 

This research was conducted in order to investigate the 

relationship between dark personality traits and time 

perspective in predicting bullying behavior in students. 

The results of this research showed that negative past, 

negative present, and dark personality traits have a 

significant positive relationship with bullying behavior in 

students and have the greatest contribution in predicting 

bullying behavior, respectively. 

 
 

Sadeghi, L. & Alizadehfard, S. (2022). Predicting bullying behavior of students based on dark…. Journal of Psycho Instn, 11(3):57-71.  

Predivtive  variables B ß P R 2R P 

Past negative 0.873 0.247 0.008 0.608 0.537 0.001 

Present negative 0.631 0.140 0.026    

Dark traits 0.816 0.211 0.001    

Machiavellianism 0.903 0. 250 0.0001    

Narcissism 0.870 0.231 0.001    
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4. Discussion and Conclusion 
 

Also, the current research showed that other 

dimensions of time perspective, including positive 

past, positive present, positive future, and negative 

future, have no significant relationship with students' 

bullying behavior. The most key result of the present 

study was the finding that the negative past predicts 

bullying behavior indirectly and with the mediation of 

Machiavellian trait. These results are indirectly in line 

with the results of previous studies (Holt et al., 2015; 

Sekel & Farrington, 2015; Toffi et al., 2016; Zimbardo 

& Boyd, 2008; Przepiorka et al., 2019; Soleimani, 

2016; Alizadeh Fard & Madaeni Beile Dargh, 2018; 

Alizadeh Fard & Vathaghti Fazel, 2018). In general, in 

explaining the results, it can be stated according to the 

theory of time perspective that time understanding is a 

structural-cognitive process in individual and social 

performance, which is often unconsciously influenced 

by individual experiences and Social processes the 

individual and encodes, stores and represents them in 

specific temporal formats. Our understanding of time 

in a very dynamic way affects our judgments, 

decisions and actions on the one hand and our 

expectations, goals, speculations and imaginations on 

the other hand. With a little reflection, we can 

understand the process of social processing as a 

common cognitive factor between the structure of time 

perception and bullying. 

On the other hand, the negative past indicates a 

negative, disturbing and pessimistic view of the past. 

Background studies have shown that the negative past 

is related to many mental disorders and behavioral 

problems. Therefore, according to the theory of time 

perspective and the theory of social information 

processing, and with emphasis on negative attitude 

and cognitive interpretation, as well as lack of 

appropriate decision-making, there is a positive 

relationship between negative past and negative 

present with bullying behavior. Also, according to 

characteristics such as lack of guilt, inadequate moral 

development, lack of empathy, emotional coldness, 

aggressiveness, etc., which are also characteristics of 

dark personality traits, according to the study 

background of people, you have this characteristic. are 

subject to the tendency and adherence to illegal 

behaviors including bullying behavior, so the 

relationship between dark personality traits and 

bullying behavior can be explained. 
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 مقاله پژوهشی
 

 انداز زمانچشم و شخصیت تاریک صفات اساس آموزان بردانش قلدری رفتار بینیپیش
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 .شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایراندانشیار گروه روان. 2
 

 

 مقدمه:

و یک موضوع بسیار مهم برای  المللیبینیک مشکل فراگیر  1قلدری

 (2019، 2)گفنی، فارینگتون و توفیمداخله و مطالعات تجربی است 

 یا فرد آن در كه است پرخاشگرانه رفتار زیرمجموعه عنوانبهو 

 مورد را ناتوان ادافر اغلب و دیگر افراد عمدی طوربهافراد  از گروهی

 اشکال اخیر تحقیقات دهند.قرار می محرومیت و تحقیر حمله،

 و دهد، قلدری در بین كودكاننشان می قلدری از را مختلفی

و حتی  (2016، 3)بتسقلدری در مدرسه، قلدری سایبری  نوجوانان،

)كوالسکی، توت،  كار محیط در ویژه به قلدری در بزرگساالن

 و والدین توجه مدرسه در قلدری. در این میان (2018، 4مورگان

 آموزانروانی دانش سالمت و امنیت نگران كه مدارس مسئولین

. (2012، 5)هونگ و اسپلیچاست  كرده جلب خود به را هستند،

درصد  25تا  20قلدری در مدرسه مشکل بزرگی است كه 

. (2016، 6)جونن، اسپونزا و اسکاتررا درگیر كرده است  آموزاندانش

 آموزاندر دانش مطالعات، روند فزاینده آمار رفتار قلدری و قربانی را

 فرهنگی و علمی آموزشی، سازمانگزارش جدیدترین  .دهدنشان می

 اشکال سایر و قلدری كه كندمی بیان (2018) 7)یونسکو( ملل سازمان

دهد. می قرار تأثیر تحت را آموزاندانش سوم یک تقریباً خشونت

 درگیری شیوع میانگین كه است كرده گزارش گسترده متاآنالیز یک

 است بوده درصد 35 مختلف كشور 80 در مدارس قلدری و

  .(1401؛ عزتی بابی و آقاجانی، 2014 همکاران و 8مودسکی)
 

 

1. bulling 
2. Gaffney, Farrington & Ttofi 

3. Betts 

4. Kowalski, Toth & Morgan 
5. Hong,. Espelage 

6. Juvonen, J, Esponoza & schacter 

7. United Nations Educational,Scientific, and Cultural Organization 
8. Modecki

 

 * نویسنده مسئول:

  سوسن علیزاده فرد

 .شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایراندانشیار گروه رواننشانی: 

 +98( 912) 5355720 تلفن:

 s.alizadeh@pnu.ac.irپست الکترونیکی: 
 

 

 

 :اطالعات مقاله

 24/08/1398 تاریخ دریافت:

 22/07/1401 :تاریخ پذیرش

 30/09/1401 تاریخ انتشار:

 
 
 
 

 
 ها:کلیدواژه

صمممفات  زمان، اندازچشمممم قلدری،

تاریک شمممخ،مممیت، ماكیاولیسمممم، 

 .خودشیفتگی

 

 چکیده

 

 .زمان بود اندازچشم و شخ،یت تاریک صفات اساس بر آموزانقلدری دانش رفتار بینیپیش حاضر با هدف پژوهش  :هدف
 

-1397مشغول به تح،یل سال  پسر آموزانشامل كلیه دانش آماری جامعه. بود همبستگی نوع از توصیفی و حاضر پژوهش روش :هاروش

واجد شرایط انتخاب شدند. در پژوهش  آموزاننفر از دانش 200ای گیری ت،ادفی خوشهنمونهبا استفاده از روش  كه بود تهران در شهر 98

 عنوانبهوبستر  و جانسون تاریک شخ،یت هولت و پرسشنامه و نویز اسپالگه ایلی قلدری مقیاس وورل، و زمان ملو درک حاضر از پرسشنامه

 .ابزار استفاده شد
 

درصد  61توانند در مجموع می منفیگذشته ماكیاولی و خودشیفته، و های مؤلفه، شخ،یت كلی صفات تاریکنشان داد كه  نتایج  :هایافته

 با و غیرمستقیم ب،ورت منفی كنند. همچنین نتایج رگرسیون نشان داد كه گذشته بینیپیش را آموزاندانش در قلدری رفتار تغییرات از

 . ( >P 001/0كند ) می بینیرا پیش قلدری ماكیاولی، رفتارمؤلفه  گیریمیانجی

زمان و صفات تاریک شخ،یت در كاهش رفتار قلدری  اندازچشمبه ضرورت توجه به ابعاد ها نتایج حاصل از این یافته :گیرینتیجه

 .كندتأكید ویژه می آموزاندانش
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)آلبایراک، دهد را تحت تأثیر قرار می آموزانرفتار سالمت دانشاین 

و با مشکالت تح،یلی و اجتماعی  (2015، 1بیلدیز و ارول

، عملکرد (2015، 2)كمودكا، كاواریتا و كوپوال آموزاندانش

اكیمپونگ و دلپراتو،  ؛2012، 3)رامون و موریلوتح،یلی ضعیف 

، 5و پیوند ضعیف با مدرسه )محبی، میرنسب و واینر (2017، 4دان

 متاآنالیز (2018و همکاران )6فرایاخیراً ( در ارتباط است. 1397

 آموزاندانش خشونت رابطه تا دادند انجام كشور 21 در راای گسترده

 كه نشان داد مطالعه این .كنند بررسی را آموزشیهای پیامد و

 غیبت و تح،یل ترک باالتر میزان با كودكی در قلدری تجربیات

مروری بر پیشینه مطالعاتی عالوه بر این  .دارد معناداری ارتباط مدرسه

شناختی دیگر نیز روانهای دهد كه قلدری با بسیاری از متغیرنشان می

مثال، قلدری با عزت نفس پایین، افسردگی،  عنوانبهدر ارتباط است. 

)هولت، ویولو اضطراب، آسیب رساندن به خود، تمایل به خودكشی 

، بی خوابی، احساس (2015، 7هالند، دگو و همکارانكانتور، پوالنین، 

(، شایستگی اجتماعی پایین 2016تنهایی، فقدان دوست )اولیویرا، 

های ، رفتار(1400؛ عزتی بابی و میکائیلی، 2017، 8)گومز و اورتیز

فارینگتون، لوسل، كارگو، )توفی، پرخطر مانند م،رف مواد و سیگار 

 (2015، 10)سکول و فارینگتونو همدلی پایین  (2016،  9تئودوراكیس

 باالی شیوع دلیل بهدر ارتباط است. با توجه به این اهمیت و همچنین 

 دارد، همراه به پدیده این كه پیامدهایی مدارس و در قلدری

های سازه با آن رابطه بررسی و مطالعه به دهه چند طول در پژوهشگران

 ،11والترز و اسپیلج)اند پرداخته شناختیروان و تح،یلی مختلف

همبسته های ، با این وجود، مطالعات محدودی به بررسی متغیر(2018

پیشگیرانه و های با آن اخت،اص یافته است كه بتوانند اساس رویکرد

 مؤثر قرار گیرند.ای مداخله

در همین راستا، از عوامل بسیار مهم در زمینه سالمت روانی و نیز 

های توان به ویژگیویژه رفتار قلدری، میآسیب شناسی روانی به

)ولی زاده شفق، آزادمرد، ابولقاسمی و حاجیلو، شخ،یتی اشاره كرد 

سان معتقدند هر رفتاری كه فرد از خود نشان روان شنا. (1396

تحت تأثیر عوامل بسیاری همچون عوامل محیطی، عاطفی و  ،دهدمی

و  12، كلس، وانستیلند، برنز، اسلوویگن،)هوبن شخ،یتی است

متعددی برای بررسی این های . تا به امروز، سازه(2017، همکاران

ی منح،ر به فرد و سازمان اندازچشمكه هر یک  صفات پیشنهاد شده

در این میان اصطالح سه گانه  .اندیافته را در این رابطه مطرح كرده

، 14برای اشاره به سه صفت ماكیاولیسم 13تاریک شخ،یت

 (2002)17پولهاوس و ویلیامز توسط  16و جامعه ستیزی 15خودشیفتگی

كه به دلیل داشتن ابعاد مشتركی در یک خوشه مفهومی  مطرح گردید

سه گانه فوق اگر چه از نظر اجتماعی ناپسند و نامطلوب  اند.قرار گرفته

توان در میه و اما در حوزه عملکرد بهنجار قرار گرفت ،آیندبشمار می

 عنوانبهگانه مورد بحث جمعیت عادی مشاهده كرد. صفات سه

هایی مانند غیر قابل اجتماعی با ویژگی صفت شخ،یتی نامطلوب

ضداجتماعی، های صداقتی، گرایشفقدان همدلی، بی بودن، اعتماد

، 18و مدرموت د، فیکن، كیی)است جویی اجتماعیبدخواهی و كینه

 خطرجویی، تکانشگری و (2013، 19تانگ و )گو ، پرخاشگری(2012

سوءم،رف مواد و م،رف  و، (2013، 20)كریسل، كروژر، وبستر

( همراه هستند كه زمینه را برای 2012د و همکاران، ی)است الکل

نابهنجار اجتماعی یا درگیری با قانون فراهم های گرایش فرد به رفتار

 . (2012، 21وبستر)جانسون و  كندمی

شناسی شخ،یت و از طرفی با بررسی پیشینه مطالعاتی در حوزه روان

شناختی افراد در در حوزه سالمت روان به ویژه مطالعه وضعیت روان

دارای  22زمان اندازچشمنامطلوب، توجه به های مواجهه با موقعیت

شخ،یت  زمان عن،ر جدایی ناپذیر ساختار اندازچشماهمیت است. 

. این مفهوم یکی از مفاهیمی ( 2013، 23)بلوتووا و هاچاتوروافرد است 

شناسی شناختی و شخ،یت اخیر در ادبیات روانهای است كه در دهه

 (1999)  24زیمباردو و بویدوارد شده است كه اولین بار توسط 

شناسی شناختی زمان مطرح یک بعد اساسی در ساختار روان عنوانبه

شد كه بر اساس آن تجارب انسان بر حسب زمان گذشته، حال و آینده 

چگونه كه  دهدشناختی توضیح میسازه رواناین  شود.تفکیک می

 و رفتارگیری و اعمال ادراک فرد از گذشته، حال و آینده بر ت،میم

 .دارگذتأثیر می
 

1. Albayrak, Yildiz & Erol 

2. Camodeca., Caravita & Coppola 

3. Ramon & Murillo 
4. Delprato, Akyeampong & Dunne 

5. Wiener 

6. Fry 

7. Holt, Vivolo-Kantor, Polanin, Holland, DeGue 

8. Gómez-Ortiz 

9. Ttofi, Farrington, Lösel, Crago & Theodorakis 
10. Sekol 

11. Walters, & Espelage 

12. Houben, Cles, Vansteelandt, Berens, Sleuwaegen 
13. dark triad of personality 

14. machiavellianism 

15. narcissism 
16. psychopathy 

17. Paulhus and Williams 
18. Stead, Fekken, Kay, Mcdermott 

19. Gao, Y., Tang 

20. Crysel, Crosier, Webster 
21. Jonason, Webster 

22. time perspective 

23. Bolotova, Milana R. Hachaturova 
24. Zimbardo & Boyd 
 

  

لیال صادقی و سوسن علیزاده فرد. )1401(. پیشبینی رفتار قلدری دانشآموزان بر اساس صفات تاریک.... فصلنامه روانشناسی مدرسه و آموزشگاه. 11 )3(، 57-71.

3. شماره 11. دوره 1401پائیز     
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نسبت به  افراداولین قدم در بهبود زندگی، تغیر دیدگاه  براین اساس

و ارزیابی ها ارزش ها،زمان است. افراد با توجه به موقعیت، درخواست

زمانی گذشته، های منابع یا ارزیابی شناختی و اجتماعی بین چارچوب

زمان شامل پنج بعد گذشته  اندازچشمآینده و حال در گردش هستند. 

(، حال لذت PF( ، حال جبرگرا )PN، گذشته منفی ) (PPمثبت )

، 1)اویاندل و بوئالكس( تعریف شده است F( و آینده )PHگرا )

 دارای زمان به نسبت افراد نظریه . بنابراین مطابق با این(2014

های ویژگی تا شودمی موجب همین و بوده شناختیهای  گیریجهت

 كه مثال، افرادی عنوانبهانجام دهند.  را خاصیهای و رفتار شخ،یتی

 احساس كلی طوربه كنند،می كسب باالتری نمره منفی گذشته بعد در

و  اضطراب ،استرس، افسردگی از باالیی سطح و ترپایین نفس عزت

، 2پرزپیوركا، بالچنیو و كودو) دهندمی نشان خودكشی راهای رفتار

 در باالتری نمرات هستند، حال زمان بعد دارای كه افرادی .(2019

های آسیب رساندن به خود، رانندگی مانند پرخطر،های رفتار مورد

و استفاده از  مخدر مواد و الکل م،رف كشیدن، سیگار خطرناک،

 (1398بیله درق،  )علیزاده فرد و مدائنیجرم و خطر قربانی شدن 

 رفتارهایی چون با منفی آینده گیریهمچنین جهت. كنندمی گزارش

 گیریجهت و است مرتبط پذیری ریسک و تکانشیهای رفتار تجاوز،

 ارتباط انسجام و آیندههای پیامد به توجه وجدان، با مثبت آینده به

افراد با درک خود از زمان  ،بنابراین. (2015، 3)استانسکو و یوركادارد 

دهند كه از این دیدگاه شوند و اعمالی را انجام میمیبرانگیخته 

 بررسی رفتار قلدری قابل بررسی است. 

-وابسته به آن بههای مدرسه و پیامد قلدرمأبانه درهای بروز رفتار

شناسان اخیر مورد توجه متخ،،ان، روانهای خاص در سالای گونه

یک ضرورت همه جانبه است. از و مشاوران مدرسه قرار گرفته و 

شناختی به اندازه اهداف درمانی علتهای طرفی فهم جامعی از فاكتور

لذا بر اساس مرور پیشینه  موفق برای كاهش این مشکل، حیاتی است.

شخ،یت، های مشترک بین قلدری و نظریههای مطالعاتی و فرآیند

زمان  اندازچشمبررسی این پدیده از منظر صفات تاریک شخ،یت و 

حائز اهمیت، بدیع و جالب است. لذا پژوهش حاضر ق،د دارد ارتباط 

را مورد زمان  اندازچشمبین قلدری با صفات تاریک شخ،یت و 

بررسی قرار دهد و به این سوال اساسی پاسخ دهد كه آیا صفات 

توانند رفتار قلدری زمان می اندازچشمتاریک شخ،یت و 

  كنند؟ بینیرا پیش آموزاندانش
 

 روش پژوهش

حاضر همبستگی از نوع بود. جامعه آماری شامل كلیه  طرح پژوهش

بود. با استفاده از روش  انتهر شهر سال 18 تا 12 پسر آموزاندانش

 شهر پرورش و آموزش از بین مناطقای نمونه گیری ت،ادفی خوشه

 مرحله در. شد انتخاب ت،ادفی شکل به( 12و  7، 4، 2) منطقه 4 تهران،

 در مدرسه یک و متوسطه اول مقطع در مدرسه یک منطقه، هر از بعد

 با سپس. شدند انتخاب جامعه، سنی محدودة در و متوسطه دوم مقطع

 15 و انتخاب كالس چهار مدرسه هر از الزم،های مجوز دریافت

 شدند. با برگزیده نمونه گروه عنوانبه ت،ادفی صورتبه نوجوان

 برای نمونه قبول قابل تعداد اینکه و جامعه حجم باالی تعداد به توجه

 مورد در و زیرمقیاس هر برای نفر 20 تا 15 همبستگیهای پژوهش

 رگرسیون تحلیل قوانین از كه الگویابی و ساختاریهای معادله

 یک متغیر هر برای مورد 15 گرفتن نظر در كند؛می تبعیت چندگانه

های متغیر تعداد به توجه . بنابراین با(1390 هومن،) است خوب قاعده

 نظر مورد شد. مالک گرفته نظر در نفر 200 نمونه تعداد مطالعه مورد

 رضایت و سال 18 تا 12 بین سنی دامنه شامل نمونه افراد انتخاب برای

 دو در شده آوریجمع هایداده. بود پژوهش در شركت برای كامل

 در پژوهش این در. شدند تحلیل استنباطی و توصیفی آمار بخش

 معیار انحراف میانگین، آماریهای شاخص از توصیفی آمار بخش

 اهداف وها فرضیه ماهیت به توجه با استنباطی بخش در. شد استفاده

پیرسون،  همبستگی ضریبهای آزمون از استفاده باها داده پژوهش،

 قرار تحلیل و تجزیه مورد تحلیل روابط ساختاری و تحلیل رگرسیون

 افراد اختیار در آگاهانه رضایت فرم ابتدا كه است ذكر الزم به. گرفت

 پژوهش، اهداف از اعم الزم موارد تمام و گرفت قرار كننده شركت

شد؛  داده كننده شركت افراد به اطالعات افشاء عدم رازداری،

همچنین والدین افراد شركت كننده در پژوهش نیز رضایت خود را 

های آوری اطالعات و دادهبرای  جمعبه صورت كتبی اعالم كردند. 

 زیر استفاده شد: های پژوهش حاضر از پرسشنامههای مربوط به متغیر

گویه  18این مقیاس شامل  (:2001) 4مقیاس قلدری ایلی نویز

طراحی شده  (2001) 5اسپالگه و هولتو سه بعد است كه توسط 

)هرگز( تا  1از پرسشنامه بر اساس مقیاس لیکرت گذاری است. نمره

دارد. ای شود. هر بعد نمره جداگانهانجام می بار یا بیشتر()هفت  5

نمره باال در هر خرده مقیاس بیانگر بروز بیشتر همان رفتار در فرد 

( برای بررسی روایی مقیاس از تحلیل 2001است. اسپالگه و هولت )

 .عاملی و روایی همگرا و واگرا استفاده كردند
 

1. Oyanadel & Buela-Casal 
2. Przepiorka, Agata Blachnio, Andrzej Cudo 

3. Stanescu & Iorga 
4. illinois bullying scale 

5. Espelage, & Elliot 
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پرسشنامه از آلفای كرونباخ همچنین برای بررسی همسانی درونی 

قلدری، های مقیاساستفاده شد كه این ضرایب برای هر یک از خرده

( گزارش شد. 70/0( و )79/0(، )87/0زد و خورد و قربانی به ترتیب )

همچنین این محققان برای بررسی روایی هگمرا از مقیاس پرخاشگری 

حد متوسط و باخ استفاده كردند كه نتایج به دست آمده در آخن

(. همچنین بین ابعاد قلدری و قربانی r=  65/0مطلوبی گزارش شد )

در این مقیاس تفاوت معناداری گزارش نشد كه این بیانگر روایی 

هولت، كانتر و . (2001)اسپالگه و هولت، افتراقی مقیاس بود 

نیز در پژوهش خود ضریب آلفای كرونباخ را  (2009) 1فینکلهور

در  (2011) 2شوجا و آتابرآورد كردند.  86/0برای كل مقیاس 

پژوهشی دیگر به بررسی ساختار عاملی و ویژگی روانسنجی مقیاس 

پرداختند. این محققان نیز ساختار سه عاملی مقیاس مذكور را با 

تحلیل عامل اكتشافی و تأییدی، تأیید كردند.  هایاز روش استفاده

برای این مقیاس و خرده ها ضریب آلفای كرونباخ در پژوهش آن

به دست آوردند كه  81/0و  73/0، 82/0، 89/0به ترتیب ها مقیاس

در این پژوهش فقط از سؤاالت  نشان از پایایی مطلوب این ابزار است.

با استفاده  (1392چالمه )ران نیز زیرمقیاس قلدری استفاده شد. در ای

 61از روش تحلیل عاملی نشان داده است كه این مقیاس بیش از 

كند. در بررسی وی ضریب درصد از واریانس كل را بررسی می

سازی و بازآزمایی برای كل مقیاس و ابعاد آلفای كرونباخ، دو نیمه

 نوسان داشت.  90/0تا  62/0آن بین 

جانسون این مقیاس توسط : 3شخصیت تاریک صفات پرسشنامه

گزارشی -ماده در قالب یک پرسشنامه خود 12در  (2010) 4و وبستر

تهیه شده است كه سه صفت شخ،یت تاریک ماكیاولیستی، 

 1سواالت شماره  كند.گیری میخودشیفتگی را اندازه پسیکوپاتی و

 12تا  9شخ،یت خودشیفته و  8تا  5شخ،یت ماكیاولیسمی،  4تا 

این پرسشنامه بر اساس گیرند. ستیزی را اندازه میشخ،یت جامعه

( 9موافق ) ( تا كامال1ًمخالف ) از كامالًای نقطه 9مقیاس لیکرت 

دن آن و نمره باال در این مقیاس نشان دهنده بیشتر بو شودپاسخ داه می

ضریب اعتبار این مقیاس به وسیله آلفای كرونباخ  صفت در فرد است.

 84/0ماكیاولیسمی های و برای خرده مقیاس 87/0برای كل مقیاس 

نیز در ایران  گزارش شده است. 75/0و جامعه ستزی  77/0خودشیفته 

 (1394سی )نژاد، شمقمرانی، صمدی، تقیاین پرسشنامه توسط 

هنجاریابی شده است. نتایج تحلیل عامل اكتشافی سه عامل 

را نشان داد كه در مجموع  ماكیاولیستی، پسیکوپاتی وخودشیفتگی

كند. همچنین درصد از واریانس شخ،یت تاریک را تبیین می 3/63

ی، ضداجتماعماكیاولیستی، های ضرایب آلفای كرونباخ برای عامل 

به  81/0و  68/0، 40/0، 92/0یاس به ترتیب وكل مق خودشیفتگی و

 دست آمد. 

 و ملو توسط پرسشنامه این :5نوجوانی زمانی درک پرسشنامه

 درباره نوجوانان درک و تفکر چگونگی بررسی برای (2007) 6وورل

 30با پرسشنامه این است. شده ساخته آینده و گذشته، حال زمان

 شودمی گذارینمرهای درجه پنج لیکرت مقیاس در كه است عبارت

 برحسب نوجوانان اساس این . بر( 5= موافق كامالً تا1= مخالف كامالً)

. دهندمی پنج تا یک ازای دارند، نمرهها گویه و عبارات با كه توافقی

 ، گذشته7منفی گذشته شامل دارد كه مقیاس زیر شش پرسشنامه این

 است. 12مثبت ، آینده11منفی ، آینده10مثبت ، حال9منفی ، حال8مثبت

 دیگر كشور هشت و سازنده كشور عنوانبهآمریکا  در پرسشنامه این

 روایی از كه اندداده نشان نتایج و گرفته قرار سنجیروان بررسی مورد

 مقدار پرسشنامه این سازندگان .است برخوردار قبولی قابل پایایی و

 مثبت گذشته صورت به مقیاس خرده هر برای كرونباخ آلفای

 ، آینده77/0 منفی ، حال77/0مثبت ، حال79/0 منفی ،گذشته80/0

 همچنین. اندكرده كزارش 81/0 منفی و آینده 83/0 مثبت

= 37/0تقریب ) مجذورات میانگین خطای ریشههای شاخص

RMSEAشده  استاندارد باقیمانده میانگین مجذورات (، ریشه

(56/0 =SRMRو ) برازش شاخص ( 94/0تطبیقی =CFIرا ) برای 

 این ایران در .(2015 ،ملو و وورل)كردند  گزارش مناسب ابزار این

 ضریب و گرفته قرار بررسی ( 1397) فرد علیزاده توسط پرسشنامه

 كرونباخ وآلفای آزمایی باز روش استفاده از با پرسشنامه این پایایی

. بود ها عامل از كدام و هر مقیاس كل برای مطلوب پایایی از نشان

 كل برای 81/0 و 83/0تا 77/0 ازها مقیاس زیر كرونباخ مقدارآلفای

 همچنین. شد كسب روز 15 از بعد 96/0 آزمایی باز ضریب مقیاس و

 زمان درک پرسشنامه كه است داده نشان اكتشافی عامل تحلیل نتایج

 از عوامل از یک هر برای كه شده تشکیل عامل شش از نوجوانان

 21/4 ،36/4 ،19/5 ،76/5 ،61/8 ،05/9 ترتیب به ششم تا اول عامل

 را كل واریانس درصد 37 از بیش مجموع در كه است شده براورد

 برازش دهنده نشان نتایج نیز تاییدی عاملی تحلیل در .كندمی تبیین

  پژوهش طبق. بود پرسشنامههای گویه باها عامل تعیین در قبول قابل
 

1. Kantor & Finkelhor 

2. Shujj & Atta 

3. dark traid personality scale 
4. Jonason, Webster 

5. adolescent time inventory 

6. Mello, Worrel 
7. past negative 

8. past positive 

9. present negative 
10. present positive 

11. future negative 

12. future positive 
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 در استفاده برای نوجوانان زمانی درک پرسشنامه (1397) فرد علیزاده

 برخورداراست. قبول قابل پایایی و روایی از آماری جامعه

 روش اجرا

الزم از ادارات آموزش و های برای اجرای پژوهش ابتدا مجوز

منطقه انتخاب شده دریافت شده، و سپس با مدیران  4پرورش در 

مدرسه مدارس و معلمان هماهنگی الزم به عمل آمد. در هر 

تکمیل شد.  آموزانتحت نظارت پژوهشگر توسط دانشها پرسشنامه

ها نتایج مورد تجزیه و تحلیل قرار آوری تمام پرسشنامهبعد از جمع

گرفتند. برای این كار از محاسبه میانگین، و انحراف معیار در بخش 

آمار توصیفی، و از روش همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون و 

شد كه این ستفاده ساختاری در بخش آمار استنباطی اتحلیل روابط 

 گردید. انجام  PLSو  SPSS- 21های كار با كمک از نرم افزار

 

 هایافته

 پژوهش متغیرهای( معیار انحراف میانگین،) توصیفیهای ابتدا داده

پژوهش با استفاده های بررسی و سپس رابطه بین قلدری با سایر متغیر

از ضریب همبستگی پیرسون بررسی شد كه خالصه نتایج آن در 

ارائه شده است. 1جدول شماره 
 

 پژوهشهای میانگین، انحراف استاندارد و ضریب همبستگی بین قلدری با سایر متغیر. 1جدول 
 

 قلدری متغیر
گذشته 

 مثبت

گذشته 

 منفی

حال 

 مثبت

حال 

 منفی

آینده 

 مثبت

آینده 

 منفی

صفات تاریک 

 شخصیت
 ماکیاولی

جامعه 

 ستیزی

 خود

 شیفتگی

 قلدری

M 60/25 09/3 46/3 17/2 02/3 11/3 73/3 18/29 18/33 39/22 76/29 

SD 13/2 41/0 18/0 09/0 32/0 21/0 69/0 03/5 02/4 96/3 75/3 

r 1 059/0 - 39/0 18/0- 28/0 14/0- 22/0 45/0 61/0 26/0 52/0 

p - 531/0 017/0 086/0 036/0 089/0 075/0 008/0 004/0 062/0 001/0 

دهد، رفتار قلدری با گذشته منفی و نشان می 1طور كه جدول همان

حال منفی رابطه معنادار دارد. همچنین بین رفتار قلدری با صفات 

آن شامل ماكیاولی و های كلی و با مؤلفهطوربهتاریک شخ،یت 

 خودشیفتگی رابطه مثبت معنادار وجود دارد. 

 اندازچشم ابعاد توسط قلدری بینیپیش رتقد بررسی جهت همچنین،

 رگرسیون تحلیل روش از شخ،یت، تاریک صفاتهای مؤلفه و زمان

 .است شده ارائه 2 جدول در آن نتایج خالصه است كه شده استفاده

سنجیده شد كه  كولموگروف اسمیرنوفتوزیع نرمال توسط آماره 

بدست آمد. بنابراین، پیش  05/0مقدار آن برای همه متغیرها بزرگتر از 

ید قرار رگرسیون در پژوهش حاضر مورد بررسی و تأیهای فرض

گرفت.

 

 صفات تاریک شخصیت زمان و اندازچشمساده قلدری با ابعاد نتایج تحلیل رگرسیون  .2جدول 
 

 
 

شود گذشته منفی، صفات مالحظه می 2جدول  درطوركه همان

ماكیاولی و خودشیفتگی های تاریک شخ،یت به شکل كلی و مؤلفه

بینی نمایند توانند رفتار قلدری را پیشبین، میپیشهای متغیر عنوانبه

كنند ) درصد واریانس متغیر مالک را تبیین می 60و در مجموع 

59/21-F= ،01/0 P<  .) 

توانند به بینی كه میپیشهای ت بررسی روابط بین متغیردر ادامه جه

بینی نمایند، از روش شکل معنادار متغیر مالک یعنی قلدری را پیش

استفاده شد. در  PLSبررسی روابط ساختاری با كمک نرم افزار 

گیری؛ یعنی مقدار ضریب تبیین های مدل اندازهمرحله اول شاخص

)CV-، و مقدار اعتبار افزونگی )2R(واریانس متغیرهای پژوهش 

red)  و اعتبار مشترک(CV-com) مقدار آلفای كرونباخ ،AC ،

، اندازه اثر AVE، مقدار روایی همگرا CRمقدار پایایی تركیبی 

بین مدل درونی )ساختاری( های پیشخطی بین سازهو هم )2f(كوهن 

 .آمده است 3بررسی شدند كه نتایج آن در جدول  VIFیا 
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 B ß P R 2R p بینمتغیر پیش

 001/0 537/0 608/0 008/0 247/0 873/0 منفیگذشته 

    026/0 140/0 631/0 منفیحال 

    001/0 211/0 816/0 صفات تاریک

    0001/0 250/0 903/0 ماکیاولی

    001/0 231/0 870/0 خودشیفتگی

3. شماره 11. دوره 1401 پائیز    
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 های کیفیت مدل ساختاریشاخص. 3جدول 
 

 نتیجه دامنه قابل پذیرش خودشیفتگی ماکیاولی گذشته منفی قلدری شاخص
2R 561/0 315/0 297/0 243/0  تایید 67/0تا  19/0بین 

2Q 
CV-red 139/0 028/0 062/0 033/0 

 تایید مثبت و بزرگتر از صفر
CV-com 097/0 021/0 105/0 026/0 

AC 791/0 816/0 835/0 720/0  تایید 7/0بزرگتر از 

CR 767/0 806/0 746/0 745/0  تایید 7/0بزرگتر از 

AVE 528/0 583/0 608/0 559/0  تایید 5/0بزرگتر از 

VIF 198/2 349/1 180/2 910/2  تایید 5كمتر از 
2f 140/0 026/0 219/0 218/0  تایید 35/0تا  02/0بین 

 

های محاسبه شده برای مشخص است اندازه 3كه در جدول گونههمان

ها مقادیر قابل قبولی هستند. در مجموع نتایج نشان دادند همه شاخص

كه مدل ساختاری مناسبی برای رابطه بین این متغیرها طراحی شده 

افزار  نرم محیط در كه ساختاری مدل روابط زیر شکل است. در

PLS-3 ه استطراحی شده به نمایش درآمد.

 

همراه با ضریب بتا در  بینی رفتار قلدری بر اساس گذشته منفی، صفات ماکیاولی، و خودشیفتهمدل نهایی پیش. 1شکل 

 حالت استاندارد )سمت راست( و حالت سطح معناداری )سمت چپ(
 

 نشان داده شده است.  4در ادامه مسیرهای مستقیم و غیرمستقیم بین متغیرهای پژوهش بررسی و نتایج آن در جدول 
 

 برآورد اثرات مستقیم و غیرمستقیم در مدل نهایی .4جدول 
 

 رابطه T ßآماره  p-value تأثیرگذاری

 قلدری گذشته منفی           247/0 690/3 008/0 مستقیم

 قلدری ماكیاولی                250/0 063/5 0001/0 مستقیم

 خودشیفتگی           قلدری 231/0 036/2 001/0 مستقیم

 ماكیاولی  گذشته منفی           198/0 993/1 042/0 مستقیم

 قلدری   ماكیاولی          گذشته منفی           262/0 117/5 0001/0 غیرمستقیم
 

 

نشان داده شده است تمركز بر گذشته منفی،  4طوركه در جدول همان

صفات شخ،یت ماكیاولی و خودشیفتگی به شکل مستقیم بر بروز 

رفتار قلدری اثر دارند. همچنین تمركز بر گذشته منفی از طریق 

اثرگذاری بر بروز صفت ماكیاولی به شکل غیرمستقیم بر رفتار قلدری 

.استمؤثر 
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  گیریبحث و نتیجه

بین صفات بررسی ارتباط  منظور طوركه بیان شد، این پژوهش بههمان

بینی رفتار قلدری در زمان در پیش اندازچشمتاریک شخ،یت و 

نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد صورت گرفت.  آموزاندانش

مثبت رابطه  شخ،یت صفات تاریکمنفی، حال منفی و گذشته  كه

دارند و به ترتیب بیشترین  آموزانمعناداری با رفتار قلدری در دانش

پژوهش حاضر نشان رفتار قلدری دارند. همچنین  بینیسهم را در پیش

ذشته مثبت، حال مثبت، زمان شامل گ اندازچشمداد كه ابعاد دیگر 

رابطه معناداری  آموزانآینده مثبت و آینده منفی با رفتار قلدری دانش

 ترین نتیجه پژوهش حاضر هم این یافته بود كه گذشتهكلیدیندارند. 

 صفت ماكیاولی، رفتار میانجیگیری با و غیرمستقیم صورتبه منفی

همراستا با  غیرمستقیم ورطبهاین نتایج كند. می بینیرا پیش قلدری

سکول و  ؛2015هولت و همکاران، ) نتایج مطالعات پیشین است

 2008زیمباردو و بوید،  ؛2016توفی و همکاران،  ؛2015فارینگتون، 

علیزاده فرد و مدائنی  ؛1396سلیمانی،  ؛ 2019پرزپیوركا و همکاران،  ؛

مثال،  عنوانبه. (1398علیزاده فرد و وثاقتی فاضل،  ؛1398بیله درق، 

نشان دادند كه رفتار قلدری ای طی مطالعه (2015سکول و فارینگتون )

شخ،یتی، عزت نفس پایین و فقدان همدلی در ارتباط های با ویژگی

در یک متاآنالیز بیان كردند  (2016توفی و همکاران )است. همچنین 

ساز مشکلهای م،رف مواد و سایر رفتاركه زورگویی در مدرسه با 

نیز طی  (1395علیزاده فرد، محمدنیا و زیمباردو )ارتباط دارد. 

توانند بهزیستی زمان می اندازچشمبیان كردند كه ابعاد ای مطالعه

علیزاده فرد و مدائنی بیله كنند. همچنین  بینیشناختی را پیشروان

نشان دادند كه گذشته منفی و حال ای نیز طی مطالعه (1398درق )

 ارتباط دارد.  آموزانخودآسیب رسان در دانشهای منفی با رفتار

زمان بیان  اندازچشمتوان مطابق نظریه كلی در تبیین نتایج میطوربه

 عملکرد در شناختی -ساختاری فرآیند یک زمانی كرد كه درک

 و فردی تجارب ناهشیار، طوربه اغلب است كه اجتماعی و فردی

 خاص زمانیهای  قالب در راها آن و كرده پردازش را فرد اجتماعی

 شکلی به زمان از ما درک. كندمی بازنمایی و ذخیره رمزگردانی،

 از و ما اعمال و هاگیریت،میم ها،قضاوت بر سو یک از پویا بسیار

 اثر ما ت،ورات و هازنیگمانه اهداف، انتظارات، بر دیگر سوی

 عنوانبهتوان به فرآیند پردازش اجتماعی با كمی تأمل می .گذاردمی

یک عامل شناختی مشترک بین ساختار درک زمان و قلدری پی برد. 

قلدران در پردازش ، نظریه پردازش اطالعات اجتماعیمطابق با  

در این حوزه از الگوی . تحقیقات طالعات اجتماعی نقص دارندا

های پاسخگویی به موقعیت آغاز شد كه طبق آناجتماعی  -شناختی

شود. این گری میاجتماعی به وسیله یک فرآیند فیلترینگ، میانجی

تعبیر كرده و ای مبهم یا خنثی را به صورت خ،مانههای افراد نشانه

 كندرا به احتمال بیشتری در رفتار پرخاشگرانه درگیر میا هاین امر آن

در مرحله نخست افراد طبق این نظریه  .(2013، 1وایکو  فراسر، لی)

آورند، حسی گرفته شده از سیستم را به شکل رمز در می اطالعات

حسی را تفسیر كنند. سپس  اطالعاتكنند تا بعد افراد سعی می

افتد. در مرحله چهارم سازی اطالعات و وضع و هدف اتفاق میروشن

كنند یا یک پاسخ ممکن جستجو میهای هایی را برای پاسخافراد ایده

گیرند كنند. در مرحله پنجم ت،میم میخاص را برای خود انتخاب می

فرد پاسخ رفتاری تر است و در نهایت كدام پاسخ برای ارائه مناسب

پردازش های پیامد سوگیری عنوانبهقلدری  بنابراین،كند. را  دنبال می

دهد. اطالعات اجتماعی یا نقص یک یا بیشتر از مراحل فوق رخ می

 استدالل تحقیقات اینكنند. حمایت می ایدهاز این نیز نتایج تحقیقات 

 مدل متعدد لمراح در اشتباهاتی را پرخاشگر كودكان كنندكهمی

 محیطی نشانه های هاآن اول،. سازندمی اجتماعی اطالعات پردازش

 هاینشانه به و كنندمی رمزگردانی انتخابی و نادرست هایروش را به

 و تهدیدآمیز هاینشانه به انتخابی طوربه كنند. امامی توجه كمتری

 نشان را خ،مانه اسنادهای سوء هاآن دوم،، كنندمی توجه خ،مانه

ویژه زمانی كه كنند بهغلط تفسیر می را دیگران رفتارهای دهند،می

قلدران آگاهی اندكی از آنچه دیگران در  ،بنابرایناند. مبهمها نشانه

دارند و توانایی اندكی را برای همدلی نشان  ،كنندموردشان فکر می

تأثیرات  ازای نواقص نتیجهاین دهد كه دهند. شواهد نشان میمی

 . (2006، 2ورنر، كاسیدی، جولیانو) محیطی است

دهنده دیدگاهی منفی، آزاردهنده و از طرفی گذشته منفی نشان

بدبینانه نسبت به گذشته است پیشینه مطالعاتی نشان داده است كه 

گذشته منفی با بسیاری اختالالت روانی و مشکالت رفتاری در ارتباط 

نشان داده ای طی مطالعه (2008زیمباردو و بوید )مثال،  عنوانبهاست. 

كنند، اند، افرادی كه در بعد گذشته منفی نمره باالتری كسب می

تر و سطح باالیی از افسردگی و كلی احساس عزت نفس پایین طوربه

دهند. همچنین مطابق با پیشینه مطالعاتی گذشته اضطراب را نشان می

 با تکانشگری یشمنفی با افزایش آشفتگی و تنش همراه بوده و افزا

)استوالرسکی، میتوز، است  همراه رسانخودآسیبهای رفتار بسیاری

استاپینکسی، مثال  عنوانبه .(2013، 3پوستک، زیمباردو، بیتنر

  نوجوانان كه دادند نشانای مطالعه طی (2016)  4مونتاگومری و آریا
 

 

1. Li, Fraser & Wike 
2. Werner, Cassidy & Juliano 

3. Stolarski, Matthews, Postek, Zimbardo & Bitner 

4. Stapinski, Montgomery, Araya 
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 از بهنجار نوجوان با مقایسه در اضطراب و افسردگیهای نشانه دارای

علیزاده فرد و مدائینی بیله  .بودند برخوردار مواد م،رف باالی میزان

های نیز نشان دادند كه گذشته منفی و حال منفی با رفتار (1398درق )

رسان رابطه مثبت دارد. همچنین افراد با دیدگاه حال منفی خود آسیب

نیز معتقدند كه همه چیز از قبل مشخص شده است و هیچ چیز مهم 

علیزاده فرد و همکاران طبق مطالعه  (1999)زیمباردو و بوید، نیست 

نفعالنه بر زمان تمركز دارد، رویدادها و فردی كه با حالتی م (1395)

بیند. این حالت موجب بروز حوادث را خارج از حیطه كنترل خود می

حاالتی، مانند كاهش اعتماد به نفس، كاهش امید، كاهش اعتماد به 

محیط و خودكارآمدی خواهد شد كه در مجموع بهزیستی روانی فرد 

ه بر زمان حال موجب دهد. همچنین این تمركز منفعالنرا كاهش می

شود كه فرد تالشی در جهت رشد و بهبود خود نکرده و بروز می

حوادث مثبت یا منفی را خارج از حیطه كنترل خود بداند. در چنین 

گردد كه مثبت هم امری اتفاقی قلمداد میهای وضعیتی حتی رویداد

)سورد، همواره با خطر تبدیل شدن به یک رویداد منفی روبروست 

علیزاده فرد و وثاقتی فاضل . (2014، 1سورد، برانسکیل و زیمباردو

بیان كردند كه حال منفی با اختالل ای نیز طی مطالعه (1398)

بدریخت انگاری بدن رابطه معنادار دارد. بنابراین، مطابق با نظریه 

ان و نظریه پردازش اطالعات اجتماعی و با تأكید بر زم اندازچشم

گیری مناسب، بین نگرش منفی و تفسیر شناختی همچنن عدم ت،میم

گذشته منفی و حال منفی با رفتار قلدری ارتباط مثبت وجود دارد. 

هایی چون فقدان احساس گناه، رشد همچنین با توجه به ویژگی

جانی، پرخاشگری،... كه از اخالقی نابسنده، فقدان همدلی، سردی هی

صفات تاریک شخ،یت نیز هستند، طبق پیشینه مطالعاتی های ویژگی

های در معرض گرایش و تمسک به رفتارها افراد داری این ویژگی

خالف قانون از جمله رفتار قلدری هستند؛ بنابراین، ارتباط صفات 

 تاریک شخ،یت و رفتار قلدری قابل تبیین است. 

ترین نتیجه پژوهش مین راستا و در خ،وص تبیین كلیدیاما در ه

توان بیان كرد كه افراد داری صفات تاریک شخ،یت حاضر می

نسبت به ذات بشر دارند. این بدبینی نسبت به ای دیدگاه بدبینانه

اعتمادی شده و اخالقیات بین فردی را كمرنگ دیگران موجب بی

تواند برای فریب و ه راحتی میكند، در نتیجه فردی با این صفت بمی

ریزی كند، بدون اینکه احساس شرم یا گناه كند. كنترل دیگران برنامه

برد و زمانی كه با را زیر سؤال میها این طرز تفکر ارزشمندی انسان

شود، زمینه را بروز خودمحوری، استثمارگری و فریبکاری همراه می

)میکائیلی كند فراهم میآسیب رسان به دیگران های جرم و رفتار

 صفت اعتقاد این دارای افراد. (1396منیع، صالحی و احمدی خویی، 

 قابل ضعیف، غیر آشکار و روشن شکل به اطرافیان و دنیا دارند

 گیریت،میم انتخاب و هنگام و هستند متغیر و آسیب پذیر اعتماد،

 به سوی را هاآن سبک فکری این كنند.می عمل اعتقاد این بنیاد بر

 دهد؛می سوق شخ،ی اهداف كردن دنبال و خودمحوری تبعیض،

 استحقاق كه هستند قوی افراد بافت تنها این در نظرشان به چون

از  استفاده به مجاز لذا، دارند؛ را هایشانو خواسته اهداف به رسیدن

بنابراین، مطابق با  .هستند خویش اهداف به رسیدن برای دیگران

، گذشته (1999زیمباردو و بوید )مطابق با نظر زمان و  اندازچشمنظریه 

منفی به معنی تمركز روانی فرد بر خاطرات بد و ناگوار گذشته است، 

شناختی فرد را تحت تأثیر قرار دهد های تواند ساختاراین نگرش می

شناختی از جمله افسردگی مستعد ابتال به اختالالت روان و فرد را برای

نیز معتقدند،  (2018) 2سما، اورتتآندره، ویانن، پی، از طرفی سازد

از خودپنداره  زمان هستند منفی نسبت به نگرش دارای كه افرادی

لیزاده فرد و مدائینی بیله درق عضعیف و خوشبینی كم برخوردارند. 

نیز نشان دادند كه گذشته منفی و حال منفی با میانجیگری  (1398)

بنابراین، افراد رسان رابطه دارد. خود آسیبهای افسردگی با رفتار

داری نگرش منفی نسبت به زمان، درک نامناسب از زمان دارند و این 

اختالل در شود، گیری میحالت موجب اختالل در فرآیند ت،میم

 جمله از اختالالت از بسیاری اصلی عامل عنوانبه گیری همت،میم

آید؛ بنابراین، نگرش منفی نسبت به زمان می شمار به پرخطرهای رفتار

وجه ها شود كه این ویژگیمنفی میهای ویژگیگذشته موجب بروز 

ت تاریک مشترک صفات تاریک شخ،یت نیز هستند و بروز صفا

های شخ،یت نیز مطابق با پیشینه نظری و مطالعاتی راه را برای رفتار

 كند. رسان از جمله قلدری فراهم میآسیب

در خ،وص عدم ارتباط معنادار بین ابعاد گذشته مثبت، حال مثبت، 

زمان  اندازچشمتوان بیان كرد كه طبق نظریه آینده مثبت و منفی می

زمان و  اندازچشمرسد، بین ابعاد مثبت به نظر می و پیشینه مطالعاتی،

زمان رابطه مثبت وجود  اندازچشمقلدری رابطه منفی و با ابعاد منفی 

داشته باشد كه البته مطالعه حاضر ارتباط معناداری مالحظه نشد، هر 

مستقیم مورد بررسی قرار نگرفته است، اما در  طوربهچند این نتیجه 

 عنوانبهیج همسو و در برخی ناهمسو با مطالعات پیشین است. برخی نتا

های رفتار تجاوز، رفتارهایی چون با منفی آینده گیریمثال، جهت

 با مثبت آینده به گیریجهت و است مرتبط پذیری ریسک و تکانشی

)استانسکو و دارد  ارتباط انسجام و آیندههای پیامد به توجه وجدان،

 خاص دوره های توان به ویژگیدر تبیین این نتیجه می (.2015، 3یوركا
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نوجوانی اعم از هیجان خواهی، عدم رشد كامل شناختی و تفکر 

روی نتایج تأثیرگذار ها تواند این ویژگیانتزاعی اشاره كرد كه می

های باشد. بنابراین، در خ،وص تبیین این نتایج هم به دلیل ویژگی

خاص دوره نوجوانی و هم عدم پیشینه مطالعه مستقیم در خ،وص 

 شود.متغیر، ضرورت مطالعات آینده نگر احساس میاین 

توان رو بوده است. از جمله میهایی روبهپژوهش حاضر با محدودیت

پسر شهر تهران  آموزاناشاره كرد كه این مطالعه بر روی دانش

دیگر با های صورت گرفت كه تعمیم نتایج را به سایر افراد و در شهر

جمعیت های نین عدم كنترل متغیركند. همچرو میمحدودیت روبه

شناختی گروه نمونه نیز یکی دیگر از روانهای شناختی و متغیر

شود، پژوهش حاضر بوده است. بنابراین، پیشنهاد میهای محدودیت

مطرح شده به همراه سایر های مطالعاتی با توجه به محدودیت

نین با توجه به احتمالی در قالب یک مدل ساختاری و همچهای متغیر

زمان در جهت رفتار قلدری  اندازچشمابعاد ای نقش مداخله

به متخ،،ان حوزه تعلیم و تربیت و درمانگران و  آموزاندانش

 شود.مشاوران مدرسه پیشنهاد می
 

 اخالقی مالحظات
 

 پژوهش اخالق اصول از پیروی
 

شركت كنندگان اصول اخالقی تماماً در این مقاله رعایت شده است. 

مایل بودند از پژوهش خارج شممموند.  ند هر زمان كه  اجازه داشمممت

همچنین همه شمممركت كنندگان در جریان پژوهش بودند. اطالعات 

 ها محرمانه نگه داشته شد.آن
 

 مالی حامی
 

های تأمین مالی در بخش این تحقیق هیچ گونه كمک مالی از سازمان

 نکرده است. عمومی، تجاری یا غیر انتفاعی دریافت
 

 نویسندگان مشارکت
 

های پژوهش تمامی نویسندگان در طراحی، اجرا و نگارش همه بخش

 .حاضر مشاركت داشتند
 

 منافع تعارض
 

 بنابر اظهار نویسندگان این مقاله تعارض منافع وجود ندارد.
 

 منابع
(. كفایت روانسنجی مقیاس قلدری ایلی نویز در 1392چالمه، رضا. )

ایرانی: بررسی روایی، پایایی و ساختار  دانش آموزان

های ها و مدلپژوهشی روش -ف،لنامه علمی  .عاملی
 .39-52(، 11) 3، شناختیروان

 [Doi: 20.1001.1.22285516.1392.3.11.3.5] 
های زندگی بر سازگاری (. اثربخشی مهارت1396اسماعیل. )سلیمانی، 

آموزان و تکانشوری )بی توجهی، حركتی و بی برنامگی( دانش

(، 4) 6روان شناسی مدرسه و آموزشگاه،  زورگو)غیرمنضبط(.

69-45.                       [Doi: 10.22098/jsp.2018.604]  

 اجتماعی اضطراب مقایسه(. 1401اله. )عزتی بابی، مریم و اقاجانی، سیف

 ناتوانی بدون و با آموزان دانش در قربانی - قلدری رفتار با

 . 62-72(، 1)12 های یادگیری،مجله ناتوانییادگیری. 
[Doi: 10.22098/JLD.2022.7793.1837] 

 اجتماعی شایستگی مقایسه (.1400بابی، مریم و میکائیلی، نیلوفر. ) عزتی

 ناتوانی بدون و با آموزان دانش در قربانی - قلدری رفتار با

 .91-103(، 2)11، های یادگیریمجله ناتوانیخاص.  یادگیری

 [Doi: 10.22098/JLD.2022.7142.1762] 

گو، مرجان؛ زیمباردو، علیزاده فرد، سوسن؛ محتشمی، طیبه؛ حقیقت

سنجی فرم كوتاه (. بررسی خ،وصیات روان1399فیلیپ جورج. )

ساالن شهر انداز زمان در جمعیت بزرگپرسشنامه چشم

 .157-169(، 2) 14شناسی بالینی و شخ،یت، روان .تهران

[Doi: 10.22070/14.2.157]  
علیزاده فرد، سوسن؛ محمدنیا، مع،ومه؛ زیمباردو، فیلیپ جورج. 

مدل رابطه ابعاد چشم انداز زمان و رضایت زناشویی با (.  1395)

 خانواده پژوهی،توجه به اثرات میانجی بهزیستی روان شناختی. 

(2)12 ،214-197. 

سنجی پرسشنامه (. بررسی خ،وصیات روان1397علیزاده فرد، سوسن. )

(، 1)7شناخت اجتماعی، درک زمانی نوجوانان در شهر تهران. 

24-9 . 

(. بررسی مدل ساختاری 1401) علیزاده فرد، سوسن؛ مدائنی بیله درق

رسان بر اساس درک زمان، افسردگی و رفتارهای خودآسیب

شناسی معاصر، )درحال روانخودبخششگری در نوجوانان. 

 چاپ(. 

(. پیش بینی اختالل 1401)علیزاده فرد، سوسن؛ وثاقتی، خدیجه. 

در دختران  بدریخت انگاری بدن بر اساس چشم انداز زمان

 شناسی سالمت، )درحال چاپ(.نوجوان. روان

قمرانی، امیر؛ صمدی، مریم؛ تقی نژاد، محدثه؛ شمسی، عبدالحسین. 

روانشنجی مقیاس شخ،یت تاریک در  های(. شاخص1394)

پژوهشی روشها و مدلهای  -ف،لنامه علمی  .دانشجویان
 .73-86(، 20) 6، شناختیروان

 [Doi: 20.1001.1.22285516.1394.6.20.5.2] 

(. راهنمای عملی پژوهش كیفی. تهران: سازمان 1395هومن، حیدرعلی. )

 ها )سمت(.مطالعه و تدوین كتب علوم انسانی دانشگاه
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(. 1399میکائیلی منیع، فرزانه؛ صالحی، مجتبی؛ احمدی خویی، شاهپور. )

گانه تاریک شخ،یت در افراد مجرم و غیر مجرم: سه

شناسی بالینی و روان .ستیزیخودشیفتگی، ماكیاولیسم و جامعه
  .113-126(، 1) 15 شخ،یت،

[Doi: 10.22070/cpap.2017.15.1.113]  
ولیزاده شفق، شهاب؛ آزادمرد، شهنام؛ ابوالقاسمی، عباس؛ حاجیلو، 

های دلبستگی در (. نقش ابعاد شخ،یتی و سبک1396جلیل. )

روان شناسی  .پیش بینی رفتارهای سازگارانه نوجوانان زورگو
  .136-153(، 3) 6مدرسه و آموزشگاه، 

[Doi: 10.22098/jsp.2017.589]  
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