
Quarterly Journal of 

Child Mental Health    

40 

  

Vol. 6, No. 3, Fall 2019 

40 

Research Paper 

Role of Difficulties in Emotional Regulation and Alexithymia in Prediction of Bullying 

 
Reza Shabahang1*, Seyedeh Farnaz Sedighian2, Abbas Rahimi Nezhad3, Reza Soltani Shal4 

1. M.A. in General Psychology, Faculty of Psychology and Educational Sciences, University of Tehran, Iran 

2. M.A. in General Psychology, Faculty of Literature and Humanities, University of Guilan, Rasht, Iran 

3. Associate Professor, Department of Psychology, Faculty of Psychology and Educational Sciences, University of Tehran, Iran  

4. Assistant Professor, Department of Psychology, Faculty of Literature and Humanities, University of Guilan, Rasht, Iran  

 

 

 

 

 

 

 

A R T I C L E I N F O 
 

A B S T R A C T 

Keywords: 

Bullying, 

difficulties in emotional 

regulation, 

alexithymia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Received: 29 Apr 2018 

Accepted: 17 Sep 2018 

Available: 9 Nov 2019 

 Background and Purpose: Bullying is an important and prevalent issue that can have many 

psychological, behavioral, cognitive, physical, economic, social, and cultural implications. In the 

meantime, the ability to regulate the emotions and alexithymia are among the factors influencing 

bullying behaviors. Therefore, the present study was carried out to investigate the role of difficulties 

in emotional regulation and alexithymia in predicting bullying. 

Method: The research design was descriptive and correlational. The study population consisted of 

all first cycle secondary school students of district 2 of Rasht city in the academic year 2017-2018. 

The study sample included 250 students selected by convenience sampling method. Illinois Bullying 

Scale (Espelage &Holt, 2001), Difficulties in Emotional Regulation Scale (Gratz & Roemer, 2004) 

and the twenty-item Toronto Alexithymia Scale (Bagby et al., 1994) were used to gather of data.  

Results: The results showed that non-acceptance of emotional responses (β= 0.21), difficulty 

engaging in goal-directed behavior (β= 0.43), impulse control difficulties (β= 0.70), lack of emotional 

awareness (β=0.33), lack of emotional clarity (β= 0.32) at the significance level of 0.01, limited 

access to emotion regulation strategies (β= 0.21), difficulty in identifying the feelings (β= 0.16), 

difficulty in describing the feelings (β= 0.23), and externally-oriented thinking (β= 0.24) at the 

significance level of 0.05 are able to predict bullying. 

Conclusion: In sum, the results showed the relationship between bullying, difficulties in emotional 

regulation and alexithymia. According to findings, applying programs and methods to increase the 

ability to regulate emotions and reduce the mood of adolescents' alexithymia may reduce bullying 

behaviors which are associated with many physical and psychological disorders.  
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مقاله پژوهشی
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 90/92/09دریافت شده: 

 22/92/09پذیرفته شده: 

 41/91/01منتشر شده: 

شناختی، رفتاری، شناختی، جسمانی، اقتصادی، اجتماعی، و تواند پیامدهای روانای مهم و شئای  است که میقلدری مسئلله زمینه و هدف: 

فتارهای قلدرانه در ر رگذاریتأثفرهنگی بسئئئیاری را در پی داشئئئته باشئئئد. در این بین توانایی تنظیم هیجانی و ناگویی طبعی اا جمله عوام  

انجام شده  بینی قلدریاگویی طبعی در پیشآیند. اا این رو، پژوهش حاضئر با هد  بررسئی ن ش مشئکلات تنظیم هیجانی و نمی حسئا به

 است.

آمواان مدارس متوسطه دوره اول طرح پژوهش توصئییی و اا نو  همبسئتگی اسئت. جامعه آماری این پژوهش شئام  تمامی دانش: روش

بودند که با روش آموا اا جامعه مذکور دانش 259بود. نمونه مورد مطالعه شئئئام   4302-4309ناحیه دو شئئئهر رشئئئت در سئئئال ت صئئئیلی 

 ، م یاس(2994 اسئئالاگوهولت،) نویزقلدری ایلی ها در این مطالعه اا م یاسآوری دادهگیری در دسئئترس انتبا  شئئدند. برای جم نمونه

 ( استیاده شد.4001ورنتو )باگبی و همکاران،  خل یت ناگویی م یاس و ،(2991 گراتزوروئمر،) هیجانی ببشیدر نظم دشواری

 در مهار تکانه ، دشئئواری(β=13/9) رفتار هدفمند در انجام ، دشئئواری(β=24/9) هیجانی هایپاسئئ  پذیرش عدمنتایج نشئئان داد  ها:یافته

(99/9=B)هیجانی ، نبودآگاهی (33/9=β)هیجانی ، نبود وضئئئوح (32/9=β )م دود ؛ و راهبردهای94/9 درسئئئطع معناداری (24/9=β) ،

 در سطع معناداری( β=21/9) مداربرون ، و تیکر(β=23/9) احساسات در توصیف ، دشواری(β=42/9) احسئاسات در تشئبی  دشئواری

 .هستند قلدری بینیپیش ، قادربه95/9

حاکی اا ارتباط بین قلدری، مشئئئک  در تنظیم هیجانی، و ناگویی طبعی اسئئئت. بر طب   آمده دسئئئت بهدر مجمو ، نتایج گیری: نتیجهه

توانایی تنظیم هیجانی و کاهش ناگویی طبعی  هایی برای افزایشها و روشکارگیری برنامهتوان با بهمی هئای حاصئئئ  اا این پژوهشیئافتئه

 .معناداری کاست طوربهی مرتبط است، شناختروانآمواان اا میزان رفتارهای قلدرانه آنها که با بسیاری اا اختلالات جسمانی و دانش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، ایرانشناسی عمومی، دانشکده روانروان ارشد کارشناسی، شباهنگ رضا نویسنده مسئول: *

 Reza.shabahang@ut.ac.irرایانامه: 

 924- 24444تلین تماس: 
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 مقدمه
ها و عموم مردم مورد جدی اسئئت که توسئئط دولت یموضئئوع 4قلدری

ها و و بسئئئیاری اا افراد را در فرهنگ قرار گرفته اسئئئت یتوجه بسئئئیار

(. 4)ای مواجه ساخته است با مشئکات عمدههای اجتماعی مبتلف حواه

ه اا ک اسئئتای در واق  قلدری مسئئلله سئئلامت جمعی پی یده و گسئئترده

ی راتیتأث ؛(2بگذارد ) ریتأثتواند بر کودکان و نوجوانان ابعئاد مبتلف می

یان و تنها به قربان ردیگیبرمرا در  شئئئاهدانو  ،قربانیان، قلدرها که تمامی

 صورتبه، قلدری در متون علمی(. 3شود )رفتارهای قلدرانه م دود نمی

رفتارهای مکرر پرخاشگرایانه با هد  آسیب به فردی که قدرت کمتری 

( که سئئه مشئئبصئئه ارادی بودن رفتار، نابرابری 1د )شئئودارد، تعریف می

ری رفتئئار (. در واق  قلئد5شئئئود )و تکرار عمئ  را شئئئامئئ  می ،قئدرت

 اختلا  معرض در را دیگری شب  است که دارهد پرخاشگرایانه و 

 یبر رو(. طی مطالعه الگار و همکاران 2دهد )می قرار قدرت و نابرابری

ین میانگ صورتبهکشئور، شیو  رفتارهای قلدرانه  90نوجوانان و جوانان 

 ( که حاکی اا گسئتردگی و شئیو  نسبتاز ایاد9درصئد گزارش شئد ) 39

هایی که قلدری و رفتارهای قلدرانه در . اا جمله گروهاسئئئترفتارها این 

 استآمواان آن اا وضوح و اهمیت بیشتری برخوردار است، گروه دانش

آمواان، بجرلد، دانبک و پتزولد (. در رابطه با شئئئیو  قلدری در دانش1)

آمواان کشئئئورهای اسئئئکاندیناوی اا دانش درصئئئد 2/40کنند، بیان می

(. هم نین مطالعات در سئئئایر 0اند )قربانی قلدری شئئئده بار کیق  حدا

 2/33درصئئد، لبنان  3/11کشئئورها، شئئیو  رفتارهای قلدرانه را در اردن 

درصد  0/29و امارات  ،درصد 0/34درصد، مراکش  0/31درصد، عمان 

و (. در واق  مطئئالعئئات مبتلف گسئئئتردگی 44و  49دهنئئد )گزارش می

ه دهند کرفتارهای قلدرانه را در سئئرتاسئئر دنیا نشئئان میرواج بسئئیار ایاد 

 کند.اهمیت بررسی قلدری را دوچندان می

( بر 42شئئئناختی )اختلالات روان ایجاد عئام  خطر عنوانبئهقلئدری 

تواند با بسیاری اا ( و می43است ) رگذاریتأثسئلامت روان های شئاخ 

هم ون  جتماعیو ا، ، رفتاری، شئئئناختی، جسئئئمانییشئئئناختروانابعاد 

شئئناختی (، تنش روان42(، اضئئطرا  )45(، افسئئردگی )41شئئبصئئیت )

های سئئایکوسئئوماتیک (، نشئئانه41) م ورسئئلامت(، کیییت اندگی 49)

( مرتبط باشد. ارتباط 24( و حتی حم  سئلاح )29(، آسئیب به خود )40)

                                                           
1. Bullying 

هئای مبتلف بیئانگر گسئئئتردگی و پی یدگی رفتارهای قلئدری بئا جنبئه

واند تاهمیت بررسئئی و تبیین این دسئئته اا رفتارها اسئئت که میقلدرانه و 

 پیامدهای منیی بسیاری را در پی داشته باشد.

شئئئود، اا جملئه متییرهئای مهمی کئه در ارتباط با قلدری مطرح می

رود توانایی تنظیم هیجانی است. در واق  انتظار می 2توانایی تنظیم هیجانی

ر بدین معنا که مشک  د ؛باشد مؤثرهای قلدری در افزایش و کاهش نشانه

توانئایی تنظیم هیجئئانی، افزایش رفتئئارهئای قلئدرانئئه را در پی دارد و در 

 اشئئئد.مرتبط ب یهیجانات با قلدری کمتر میتنظتوانایی مناسئئئب  م ئابئ 

های هیجانی و تنظیم هیجانی را در آغاا مطئالعات مبتلف، ن ش واکنش

(. تنظیم 22دهند )نشان می یشناختروانهای و نگهداری بسیاری اا نشانه

املی ع ،شانیهاجانیهراهبردهای افراد برای مهار و تنظیم  عنوانبههیجانی 

 یاختشنروانشئود که مشئک  در آن با بسیاری اا اختلالات مهم تل ی می

و روئمر در تعریف توانایی تنظیم هیجانی چهار  گراتز (.23مرتبط است )

الف( آگئئاهی و درک هیجئئانئئات،  ( پئئذیرش  :ننئئدکبعئد را مطرح می

اس بر اسئئئ رفتار کردنرفتارهای تکانشئئئی و مهار هیجانات، ج( توانایی 

ه اا و د( توانایی استیاد ،اهدا  خواستنی در هنگام تجربه هیجانات منیی

ای هراهبردهئای تنظیم هیجئان متنئاسئئئب با موقعیت برای تعدی  پاسئئئ 

ای هرسئیدن به اهدا  شبصی و خواسته هیجانی به سئطع بهینه تا امکان

عاد، بین امشک  در هر یک اا اباید توجه داشت که م یطی فراهم شئود. 

توان (. بر این اساس می21شود )در تنظیم هیجانات را موجب مینارسایی 

و هار میک توانایی بسیار مهم در  عنوانبهاذعان داشئت، توانایی هیجانی 

ن شئئئی مهم در قلدری و رفتارهای قلدرانه اییا تواند تنظیم هیجئانئات می

دهنئد، هم قلدرها و هم قربانیان قلدری می هئا نشئئئانپژوهش (.25کنئد )

های م ابله و راهبردهای تنظیم هیجانی ناکارآمد اسئئتیاده معمولاز اا روش

( 29(. در همین رابطه، پژوهش کلسلی، امان و دالایر )22و  25کنند )می

( بیئانگر ارتبئاط بین مشئئئکلات تنظیم هیجانی و 21)و ریف و همکئاران 

کنند، هم قلدرها و هم قربانیان قلدری هسئتند. شیلدا و سی تی مطرح می

نیز  (. شوارتز و پروکتر20شان دارند )قلدری مشئکلاتی در تنظیم هیجانی

کنند، قربانی خشونت شدن با پیامدهای اجتماعی منیی هم ون عنوان می

قلدری همسئالان ارتباط دارد که در این بین مشک  و  ،پرخاشئگری، طرد

 بر اسئئئاس نتایج مطالعه (.39کند )تنظیم هیجئانی ن ش میانجی را اییا می

3. Emotion regulation 



 ناو همکاررضا شباهنگ                                                                                                                   بینی قلدری ن ش مشکلات تنظیم هیجانی و ناگویی طبعی در پیش

13 

ره 
دو
ک، 

ود
 ک
ان
رو
ت 
لام
 س
مه
لنا
ص
ف

2
ره 
ما
 ش
،

3
یز 
پای
 ،

43
01

 

 

یمی تنظ-های خودقربانیان قلدری اا مهارت و قلدر ، افرادگارنر و هینتون

 (.34برخوردار هستند ) یترفیضع 4هیجان

رفتئارهای قلدرانه،  بئا توجئه بئه اهمیئت ابعئاد هیجئانی در قلئدری و

لدرانه رود با رفتارهای قناگویی طبعی متییر دیگری اسئئئت که انتظار می

بدین معنا که افراد با رفتارهای قلدرانه بیشئئئتر، ناگویی  ؛در ارتباط باشئئئد

 شئئک مکنند و در فهم و شئئناسئئایی هیجانات طبعی بیشئئتری را تجربه می

جانی انایی شناختی تنظیم هیر توبه عنوان نارسئایی د . ناگویی طبعیدارند

نگری م دود و توانایی ضعیف شناسایی و توصیف به دلی  توانایی درون

(. مطالعات انجام شده، سطع بالاتر ناگویی 32) شوداحساسات تعریف می

 هژیوبههای سئئلامت و تنظیم ضئئعیف ای اا شئئاخ طبعی را با مجموعه

در افراد با  دهند.میهای مشئکلات سئلامت جسئمانی و روانی نشان نشئانه

د درای مشکلات اساسی هستن آگاهی هیجانی و تعاملاتدر ناگویی طبعی 

ند. خودشان دار یهاو انگیزه ،هاو آگاهی کمی نسبت به احساسات، نشانه

ود، شاحسئاسئاتشان در مواق  هیجانی پرسیده میاین افراد درباره وقتی اا 

و برای توصئیف احسئئاسات کنند های مبهم و سئاده اسئتیاده میاا پاسئ 

(. در واق  ناگویی 33دهند )میارائه  گزارش جسئئئمئانی یا رفتاری ،خود

کلی در پردااش هیجانی اسئئت که به م دودیت در یک نارسئئایی  طبعی

و ویلسون بیان  سئ یگار (.31شئود )ابراا و شئناسئایی هیجانات منجر می

 ش ی طبعی نناگوی کننئد، در ارتباط بین قلدری و رفتارهای مبر ،می

(. جیواو و همکاران 35کند )ای را اییا میواسطه یتا حدودگر و تعدی 

های شانهو ن شئدن یقلدرکنند، ناگویی طبعی در ارتباط قربانی مطرح می

تنیئئدگی پا اا سئئئان ئئه ن ش میئئانجی را دارد. در واق  مشئئئکلئئات در 

 نوانعهبشئئئناسئئئایی و توصئئئیف هیجانات همراه با تیکر و توجه بیرونی، 

 یلدرقدر رابطه قربانی  رگذاریتأثهای اصلی ناگویی طبعی، عاملی نشئانه

 های اختلال تنیدگی پا اا سان ه در نوجوانان هستندو شرو  نشانه شدن

 ،آریکاک و اوابی ناگویی طبعیبر اسئئئاس نتایج مطالعه  (. هم نین32)

بینی را پیش  3شئئئدنو قربئئانی قلئئدری مجئئاای 2افزایش قلئئدری مجئئاای

قلدری و نیز نشئئئان داد کئه (. نتئایج پژوهش واچز و رایتهم 39کنئد )می

ورد انوا  در م؛ بدین معنا که ناگویی طبعی عواملی درآمیبته با هم هستند

مبتلف قلدری هم ون قلدری سئئنتی و قلدری مجاای، ناگویی هیجانی 

                                                           
1. Emotion self‐regulation 

2. Cyber bullying 

های مطالعات (. در مجمو ، منطب  با یافته31کند )ن ش مهمی را اییئا می

 ا حسئئئبهعواملی بسئئئیار مهم در قلدری  عنوانبهپیشئئئین، ابعاد هیجانی 

 ؛کننده سئئئطوح متیاوت قلدری باشئئئندبینیتواننئد پیشآینئد کئه میمی

در داخ  کشور به  ژهیوبهرا  اندکی مشئب های پژوهشموضئوعی که 

که آگاهی اا این موضو ، است  حالی دراین خود اختصاص داده است. 

شئناسایی و ارایابی هر چه بهتر پدیده قلدری و ابعاد هیجانی تواند در می

 مرتبط با آن بسیار میید باشد.

موضوعی پی یده و گسترده  عنوانبهمجمو ، مطالعه پدیده قلدری  در

 این در هک توانند داشته باشند، بسیار الزامی استکه پیامدهای بسیاری می

و  هیجانی تنظیم  ونهم مهمی متییرهای با قلدری رابطه بررسئئئی بین

 رتباطیا آیا که مسئئلله این به بردن پی .اسئئت اهمیت حائز ناگویی طبعی

 م نینه و خیر یا دارد وجود و ناگویی طبعی ،تنظیم هیجانی قلدری، بین

مشئئئکئ  در تنظیم هیجئانی و ناگویی طبعی در  آیئا کئه نکتئه این فهم

 بر .ودشئئمی تل ی مهم بسئئیار اسئئت یا خیر، رگذاریتأثرفتارهای قلدرانه 

ن ش مشئئکلات تنظیم  بررسئئی حاضئئر، پژوهش اا هد  اسئئاس همین

 .بینی قلدری استهیجانی و ناگویی طبعی در پیش

 روش

طرح پژوهش توصئئییی و اا : کنندگانالف( طرح پژوهش و شههرک 

آمواان پسر پژوهش شام  دانش این نو  همبسئتگی است. جامعه آماری

مدارس متوسئئئطه دوره اول ناحیه دو شئئئهر  های هیتم تا نهمو دختر پایه

آموا پسر و دانش 425ها بود. نمونه 4302-4309رشت در سال ت صیلی 

آموا پئئایئئه دانش 492آموا پئئایئئه هیتم، دانش 35آموا دختر )دانش 425

گیری در آموا پئئایئه نهم( بودنئئد کئئه بئا روش نمونئئهدانش 443هشئئئتم، 

نمونه ابتدا مجواهای لاام اا  جهت انتبا  افراددسئترس انتبا  شدند. 

کمیته علمی، پژوهشی، و اخلاقی هسته مشاوره ساامان آمواش و پرورش 

ها آوری دادهاسئئئتان گیلان اخذ شئئئد. هم نین ابزارهای لاام جهت جم 

 ببشیگیری قلدری، دشئواری در نظمهای مربوط به اندااهشئام  م یاس

د های وروملاکر گرفت. هیجئانی، و نئاگویی خل ی مورد تأیید آنها قرا

ها به پژوهش سئئئن، م ط  ت صئئئیلی )هیتم تا نهم( و رضئئئایت آامودنی

3. Cyber victimization 
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های و مسئئئلولین مدرسئئئه بود و ملاک ،آمواان، رضئئئایت والدیندانش

 کننده قاب ، وجود اختلئالات جسئئئمانی و روانی ناتوانمطئالعئه خروج اا

و مسلولین مدرسه را شام   ،آمواان، والدینمشاهده، عدم رضایت دانش

  شد.می

 ب( ابزار

 3گویه و  41نویز پرسئئئشئئئنامه قلدری ایلی : 4نویز. م یئاس قلدری ایلی4

 صئئورتبهد که شئئوشئئام  میرا و قربانی  ،ادوخوردایرم یاس قلدری، 

تارهای یا بیشتر( و بر پایه شدت رف هیت بارلیکرت )یک= هرگز تا پنج= 

شئئئام  شئئئود. ایرم یاس قلدری گذاری میو نمره یدهپاسئئئ قلئدرانه 

شئئام   ادوخورد، ایرم یاس 41و  49، 42، 45، 41، 0، 1، 2، 4 سئئؤالات

و  2، 5، 1 سؤالاتشام  و ایرم یاس قربانی  43و  42، 44، 49، 3 سؤالات

. اسالاگ و هولت آلیای کرونباخ را به ترتیب برای ک  م یاس و است 9

 11/9و  13/9، 19/9، 13/9قربانی و  ،ادوخوردهئای قلئدری، ایرم یئاس

را و بیانگر روایی همگاین دو پژوهشگر  های مطالعهیافتهگزارش کردند. 

یاس قلدری آمده، م  به دست جینتاافتراقی مناسب م یاس نیز بود. بر طب  

ت و اخ داشئئئمناسئئئبی با م یاس پرخاشئئئگری آخنبنویز همبسئئئتگی ایلی

ه باین م یئاس تیئاوت معنئاداری هم نین بین ابعئاد قلئدری و قربئانی در 

های برای ک  م یاس و ایرم یاس در ایران، چئالمئه (.30) دسئئئت آمئد

 94/9، 09/9، 10/9آلیای کرونباخ  ، ضرایبو قربانی ،ادوخوردقلدری، 

و ضئئئریب  22/9و  25/9، 13/9، 93/9سئئئاای ، ضئئئریب دونیمه13/9و 

. در مورد روایی به دست آوردندرا  91/9و  21/9، 99/9، 90/9بااآامایی 

ه نویز و پرسئئئشئئئنامم یاس، چالمه با بررسئئئی ارتباط م یاس قلدری ایلی

. تأیید کردندمناسئئب م یاس را  امانهم، روایی 2پری-پرخاشئئگری باس

طلو  ک  م یاس نیز بیانگر روایی م-نتایج ضئرایب همبستگی ایرم یاس

 (.19نویز بود )م یاس قلدری ایلی

این پرسشنامه توسط گراتز و  :3ببشی هیجانی. م یاس دشئواری در نظم2

برای سئنجش میزان دشئواری در تنظیم هیجانی طراحی شده است  روئمر

های هیجانی، دشواری پاس  رشیعدم پذایرم یاس  2و  سؤال 32و شام  

تکانه، نبود آگاهی هیجانی، مهار  در انجئام رفتار هدفمند، دشئئئواری در

. گراتز و روئمر ضریب استجانی های م دود، و نبود وضئو  هیراهبرد

                                                           
1. Illinois Bullying Scale (IBS) 

2. Buss-Perry Aggression Questionnaire 

3. Difficulties in emotional regulation scale (DERS) 

را بئئه ترتیئئب  11/9و  11/9، 19/9، 12/9، 10/9، 15/9آلیئئای کرونبئئاخ 

های هیجانی، دشئئواری در انجام رفتار هدفمند، پاسئئ  رشیعدم پذبرای 

تکانه، نبود آگاهی هیجانی، راهبردهای م دود و نبود مهار دشئئواری در 

 بین م یاس دشواریهمبسئتگی مناسئب کردند. هیجانی گزارش  وضئوح

بیانگر روایی سئئااه مناسئئب  1در تنظیم هیجانی و م یاس تنظیم خل  منیی

ین بین، همبسئئئتگی بسئئئنجش روایی پیش منظوربهم یئاس بود. هم نین 

و  5م یاس دشئئواری در تنظیم هیجانی و ابزار سئئنجش خودآااری عمدی

 نبیروایی پیش ،که نتایج شدبررسئی  2اا شئریک صئمیمی سئوااسئتیاده

(. در ایران، 21مناسئئب م یاس دشئئواری در تنظیم هیجان را نشئئان دادند )

جاری و ادریسئئی با روش ضئئریب همسئئانی خانزاده، سئئعیدیان، حسئئین

و با روش بااآامایی در  11/9تا  22/9درونی، آلیئا کرونبئاخ را در دامنه 

های درونی و هم نین همبسئئئتگیگزارش کردند.  04/9تئا  90/9دامنئه 

ی های افسردگی و اضطرا  بک نیز بیانگر روایا سیاههم یاس بهمبستگی 

 (.14سااه و ملاکی مناسب م یاس بود )

این پرسئئشئئنامه در  ای:گویه 29ویرایش -خل ی تورنتو ناگویی . م یاس3

توسط باگبی و  4001توسط تیلور ساخته شده است و در سال  4012سال 

و سه بعد  گویه 29طبعی اا پرسئشنامه ناگویی شئد. همکاران تجدید نظر 

(، دشئئواری در توصئئیف گویه 9دشئئواری در تشئئبی  احسئئاسئئات )

( تشئئکی  شئئده اسئئت. گویه 1مدار )و تیکر برون ،(گویه 5احسئئاسئئات )

( 4مبالیم ) کاملاز( تا 5مواف م ) کاملازبرحسئئب طیف لیکرت اا  سئئؤالات

( 13(. پئئارکر و همکئئاران )12شئئئونئئد )گئئذاری میو نمره یدهپئئاسئئئ 

 پرسشنامه ناگویی طبعی گزارش ی را برایمناسب یسئنجنرواهای ویژگی

در نسبه فارسی پرسشنامه ناگویی طبعی، ضرایب آلیای کرونباخ کردند. 

م اسبه شد که نشانه همسانی درونی  15/9برای ناگویی طبعی ک  برابر با 

نیری در دو دو  29خو  م یاس اسئئئت. پایایی بااآامایی در یک نمونه 

 دک  تأیی برای ناگویی طبعی r=19/9تا  r=19/9اا  هیته 1با فاصله  نوبت

 های این آامون وبرحسئب همبستگی بین ایرم یاس امانهمشئد. روایی 

و درمئئانئئدگی  ی،شئئئنئئاختروانهئئای هوش هیجئئانی، بهزیسئئئتی م یئئاس

ی د قرار گرفت. نتایج ضرایب همبستگی بررسئی و مورد تأییشئناختروان

 ها در م یاس ناگویی طبعیداد که بین نمره آامودنینشئئئان نیز پیرسئئئون 

4. Negative mood regulation scale 

5. Deliberate self-harm 

6. Intimate partner abuse 
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 یشئئئناختروان(، بهزیسئئئتی p ،19/9-=r<994/9کئ  با هوش هیجانی )

(994/9>p ،91/9-=r)،  یشناختروانو درماندگی (994/9>p ،11/9=r )

 (.11همبستگی معنادار وجود دارد )

هئئا و اخئئذ مجوا اا سئئئئاامئئان پئا اا هئمئئاهئنگی: ج( روش اجرا

گیری در پرورش نئاحیه دو رشئئئت، با اسئئئتیاده اا روش نمونهوآمواش

و نهم مدارس متوسئئطه  ،های هیتم، هشئئتمپایهآموا دانش 259دسئئترس، 

 425) 4302-4309دوره اول ناحیه دو شئئهر رشئئت در سئئال ت صئئیلی 

مورد  هایآموا دختر( انتبا  شدند و ابزاردانش 425آموا پسئر و دانش

منظور رعایت مطئالعه در این پژوهش بر روی آنها اجرا شئئئد. هم نین به

و  ،آمواان، والدینپژوهش، ابتدا رضئئئایت دانش در این نکئات اخلئاقی

 آمواان داده شد تا در هرجلب شد و این امکان به دانشمدرسه مسلولین 

 ادهد اطمینان آنها به و دهند انصرا  پژوهش که تمای  داشتند،مرحله اا 

 قرار ت لی  مورد گروهی صورتبه پژوهش اا حاصئ  اطلاعات که شئد

 درهم نین . ماند خواهد م رمانه شئئانیفرد اطلاعات و گرفت خواهد

 پژوهش اهدا  و ،روش موضو ، مورد در توضی اتی گیری،نمونهروند 

 دادهو آمواش و پرورش  مدرسئئه مسئئلولین و ،والدین آمواان،دانش به

ضئئئریب همبسئئئتگی و اا طری  ی به دسئئئت آمده هاانتها دادهدر  .شئئئد

 قرار گرفتند.وارسی و ت لی  مورد رگرسیون چندگانه 

 هایافته
 کمینه، اا اعم پژوهش متییرهای توصئئئییی یهاشئئئاخ  4 جدول در

 ررسیب برای هم نین. اندشئده گزارش معیار ان را  و ،میانگین پیشئینه،

 که دش استیاده کشئیدگی و چولگی آامون اا متییرها توای  بودن نرمال

 شدند. گزارش 4 شماره جدول در هاشاخ  این

 
 توزیع متغیرهای پژوهش نرمال بودنهای توصیفی و نتایج بررسی : شاخص1جدول 

 کشیدگی چولگی انحراف معیار میانگین بیشینه کمینه متغیرهای پژوهش

 قلدری

 ادوخورد

 قربانی

 های هیجانیعدم پذیرش پاس 

 دشواری در انجام رفتار هدفمند

 دشواری در مهار تکانه

 نبود آگاهی هیجانی

 راهبردهای م دود

 نبود وضوح هیجانی

 احساسات  یدر تشبدشواری 

 احساسات فیدر توصدشواری 

 مدارتیکربرون
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ااه در ب تمامی متییرها یمشاهده شده براو کشئیدگی  یم دار چولگ

رمال نو کشئئیدگی  یاا ل اظ کجها ریمتی ی توای عنی؛ ( قرار دارد-2، 2)

 مشئئئکلات تنظیم ن ش برای بررسئئئیمت ارن اسئئئت.  هاآن  یبوده و توا

 نآمواا دانش قلدری بر آنها یهامؤلیه خرده و طبعی ناگویی و هیجانی

 که دش اسئتیاده چندگانه رگرسئیون و پیرسئون گشئتاوری همبسئتگی اا

 .است شده ارائه 2جدول  در آن نتایج
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 : ماتریس همبستگی رابطه بین قلدری، مشکلات تنظیم هیجانی و ناگویی طبعی2جدول 

 12 11 11 9 8 7 6 5 4 3 2 1 متغیرهای پژوهش
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 . راهبردهای م دود1

 . نبود وضوح هیجانی0

 احساسات  یدر تشبدشواری  49
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 مدار. تیکر برون42
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 دهدیمآمده اا ماتریا همبسئتگی را نشان  به دسئتنتایج  2جدول 

که میان قلدری و مشئئئکلات تنظیم هیجانی و ناگویی طبعی ارتباط وجود 

یم کلات تنظقلدری بر اساس مش امانهمرگرسئیون  نتایج 3دارد. جدول 

، F ،R. در این جدول م ادیر دهدیمهیجئانی و ناگویی طبعی را نشئئئان 
2R رگرسیونی به همراه م ادیر  داری مدلبرای معنیB  وBeta  برای هر

 است. شده ارائهیک اا متییرهای حاضر در مدل 
 

 اساس مشکلات تنظیم هیجانی و ناگویی طبعیبینی قلدری بر زمان برای پیش: نتایج تحلیل رگرسیون هم3جدول 
2R R سطح معناداری F مدل مجذورات مجموع درجه آزادی میانگین مجذورات  

  رگرسیون 42/2455 0 12/230    

121/9 214/9 994/9P< 91/23 30/49 219 45/2101 4 ماندهباقی 

  ک  34/1210 210     

 

های هیجانی ، اثرات عدم پذیرش پاسئئ 1به جدول هم نین با توجه 

(24/9=β( دشواری در انجام رفتار هدفمند ،)13/9=β دشواری در ،) مهار

(، نبود وضئئئوح هیجانی β=33/9(، نبود آگاهی هیجانی )β=99/9تکانه )

(32/9=β)  ؛ 94/9در سطع( 24/9و راهبردهای م دود=β دشواری در ،)

دشئئواری در توصئئیف احسئئاسئئات (، β=42/9تشئئبی  احسئئاسئئات )

(23/9=β)، و تیکر برون( 21/9مدار=β در سئئطع )دار بوده و معنی 95/9

 بینی قلدری هستند.قادر به پیش

 
 طبعیبینی قلدری بر اساس مشکلات تنظیم هیجانی و ناگویی زمان برای پیش: نتایج ضرایب مربوط به رگرسیون چندگانه هم4جدول 

 ضرایب غیراستاندارد  ضرایب استاندارد t سطح معناداری
 مدل

  Beta خطای استاندارد B 

 م دار ثابت 399/5 119/9 - 225/2 994/9

991/9 

994/9 

994/9 

994/9 

251/2 

112/1 

410/9 

540/1 

244/9 

132/9 

994/9 

331/9 

955/9 

911/9 

991/9 

954/9 

412/9 

309/9 

524/9 

221/9 

 های هیجانیعدم پذیرش پاس 

 دشواری در انجام رفتار هدفمند

 تکانهمهار  دشواری در

 نبود آگاهی هیجانی
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921/9 

994/9 

912/9 

945/9 

949/9 

245/2 

949/1 

911/2 

115/2 

242/2 

245/9 

329/9 

424/9 

231/9 

215/9 

924/9 

913/9 

959/9 

493/9 

999/9 

431/9 

302/9 

494/9 

254/9 

412/9 

 راهبردهای م دود

 وضوح هیجانینبود 

 دشواری در تشبی  احساسات

 دشواری در توصیف احساسات

 مدارتیکربرون

 گیریبحث و نتیجه
منظور بررسئئئی رابطه قلدری، توانایی تنظیم هیجانی و پژوهش حاضئئئر به

بدین  ؛آمواان پسئر و دختر متوسطه اول انجام گرفتناگویی طبعی دانش

کلات در و مشئئئ ،معنا که آیا بین رفتارهای قلدرانه، توانایی تنظیم هیجانی

آن و نئئاگویی طبعی رابطئه وجود دارد. بر طب  نتئئایج بئه دسئئئت آمئئده، 

قلدری  بینیمشئئئکلئات در تنظیم هیجئانی و نئاگویی طبعی قئادر به پیش

بدین معنا که مشئئئکلات تنظیم هیجانی و ناگویی  ؛(2R=121/9هسئئئتند )

ننئئده کبینیتواننئئد پیشو میبوده آمواان مرتبط عی بئئا قلئئدری دانشطب

 قلدری آنها باشند.

د ن ش تواندر قلدری، می مؤثرعاملی  عنوانبهتوانئایی تنظیم هیجانی 

بسئئئزایی در افزایش و کاهش رفتارهای قلدرانه داشئئئته باشئئئد. هیجانات 

ببشئئئند، میها، به تجار  معنی ببشئئئی مهم اا اندگی انسئئئان عنوانبه

و به چگونگی احسئئئاس،  ،دهندهای مهمی در رابطه با پیرامون مینشئئئانه

که در این بین توانایی تنظیم هیجانات بسیار دهند تیکر و عم  شئک  می

حائز اهمیت اسئت. توانایی تنظیم هیجانی یا اصلاح فرآیندهای دخی  در 

قلدری  طه بااهر هیجانات توانایی بسئیار مهمی است که در رابظتولید و ت

باشئئئد و در افزایش یا کاهش رفتارهای قلدرانه ن ش  رگذاریتأثتواند می

(، کلسئئئلی، امان و 22مهمی را اییا کند. مطالعات اسئئئانا و همکاران )

(، شئئوارتز و 20(، شئئیلدا و سئئی تی )21(، ریف و همکاران )29دالایر )

نایی تنظیم ( همگی گویای اهمیت توا34و گارنر و هینتون ) ،(39پروکتر )

 که دهدهیجانی در قلدری هسئئئتند. نتایج پژوهش حاضئئئر هم نشئئئان می

مشئئک  در توانایی تنظیم هیجانی با قلدری مرتبط اسئئت و ن ش مهمی را 

بئدین معنئا که افزایش مشئئئکلات در توانایی تنظیم  ،کنئددر آن اییئا می

این  نییتبدر  را در پی داشئئئته باشئئئد. قلدرانهتواند رفتارهای هیجانی می

موضئو  با در نظر گرفتن مدل تنظیم هیجان گراس باید اذعان داشت که 

ی در ابعئاد مبتلف هیجانی وجود دارد که یهئادر پئدیئده قلئدری، ن  

د. در واق ، شئئئومی شئئئدن یقلدرو قربانی  ،منجر بئه قلدری، اد و خود

های هیجانی و رفتارهای هدفمند، دشواری در مشکلات در پذیرش پاس 

و هم نین نداشتن راهبردهای  ،انه، نبود آگاهی و وضوح هیجانیتکمهار 

آمواان در سئئئطوح فردی، شئئئود که دانشمی باعثهیجئانی منئاسئئئب 

و جمعی با مشئکلات بیشتری مواجه شوند و قادر به ح  آن اا  ،فردیبین

 عنوانبهدر نتیجه قلدری  ؛ای کئارآمئد نباشئئئندهئای م ئابلئهطری  روش

اس، ین اسئئد. بر همشئئواسئئتیاده می مشئئکلاتبرای م ابله با  یسئئمیمکان

ه بینی کننده مهم در قلدری است کعام  پیش توانایی تنظیم هیجانی یک

 کند. ینیبشپیتواند سطوح بالای قلدری را سطوح پایین این توانایی می

هم نین ناگویی طبعی اا جمله متییرهای مرتبط با قلدری اسئئئت که 

سزایی در افزایش و کاهش رفتارهای قلدرانه داشته باشد. تواند ن ش بمی

و  ،ناگویی طبعی سئااه شئبصیتی است که مشک  در شناسایی، توصیف

یند ارر فارسئئایی دشئئود که نشئئانگر نسئئبک تیکر بیرونی را شئئام  می

های هنی اسئئت. رابطه ناگویی طبعی با جنبپردااش شئئناختی تجار  هیجا

دهنده ن ش ط صئئمیمی و همدلی نشئئانمبتلیی هم ون رضئئایت اا رواب

توان اذعان داشئئئت، . بر این اسئئئاس میاسئئئتقلدری  ناگویی طبعی در

ناگویی خل ی اا طری  ایجاد م دودیت در ابراا و شئئناسایی هیجانات و 

رود؛ بدین معنا که ( عاملی مرتبط با قلدری به شئئمار می33احسئئاسئئات )

توصئئئیف احسئئئاسئئئات و نوجوانئان با ناگویی هیجانی، در تشئئئبی ، 

هیجئانئات، و تیکر بیرونی مشئئئکئ  دارنئد و در نتیجئه ممکن اسئئئت اا 

راهبردهای دیگری هم ون پرخاشئئئگری و قلدری بهره گیرند. در همین 

(، 32(، جیواو و همکاران )35های گاریسئئ  و ویلسئئون )رابطه، پژوهش

دهند، ناگویی ( نشئئئان می31(، و واچز و رایت )39آریکئاک و اوابی )

یز رو نعی عئاملی مؤثر در قلئدری نوجوانئان اسئئئت. نتایج مطالعه پیشطب

بیانگر ن ش مهم ناگویی طبعی در قلدری است و ارتباط ناگویی طبعی با 

ی قلدری بیندهد و بیانگر ن ش ناگویی طبعی در پیشقلدری را نشئئان می

آمواانی که در شناسایی است. در همین راستا باید اذعان داشت که دانش

توصیف هیجانات مشک  دارند قادر به ارایابی درست هیجانات خود و و 
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و  و ت رییات هیجانی هاسئئوابرداشئئتدیگران نیسئئتند که در نتیجه آن 

فردی آنهئا مشئئئکلئاتی پئدید و در روابط بینشئئئود اجتمئاعی ایجئاد می

ردی فبه ایجاد مشکلات بیننیز آورد. بر همین اساس، ناگویی هیجانی می

ابعاد  ،که در نتیجهشئئئود منجر میایئداری و تشئئئدیئد آنهئا و هم نین پئ

و قربانی قلدری شئئئدن اتیا   ،ادوخوردمبتلف قلدری شئئئام  قلدری، 

 افتد.می

دهند، ابعاد هیجانی هم ون در مجمو  نتایج پژوهش حاضر نشان می

لدری و در ق رگئذاریتئأثنئاگویی طبعی و توانئایی تنظیم هیجئانی عئاملی 

آمواان هسئئئتنئئد. در واق  وجود نئئاگویی طبعی و شقلئئدری دان ژهیوبئئه

نابراین با ب هسئئتند؛مشئئکلات در تنظیم هیجانی با رفتارهای قلدرانه مرتبط 

توجئه بئه اهمیت ناگویی طبعی و مشئئئکلات تنظیم هیجانی، اسئئئتیاده اا 

و تشئئئبی   ،های مداخله و آمواش راهبردهای تنظیم، توصئئئیفروش

 رمؤثی و رفتارهای قلدرانه بسئئئیار تواننئد در کئاهش قلدرهیجئانئات می

 د.نباش

ی حاضئئئر داراضئئئروری اسئئئت که پژوهش  تهدر انتهئا بیان این نک

 45تا  43اسئئت. جامعه آماری این پژوهش، کودکان  یی نیزهام دودیت

های هیتم تا نهم مدارس متوسطه دوره اول ناحیه دو پسر و دختر پایه ساله

بودند به همین دلی  در تعمیم  4302-4309شئهر رشت در سال ت صیلی 

 ت صیلی باید جانب احتیاط رعایت شود. و های سنینتایج به سئایر گروه

وان تی در پژوهش حاضئر، غیرتصادفی بود که اا آن میریگنمونهروش 

نام برد. هم نین عواملی  شئئئناختیی روشهایکی اا م دودیت عنوانبه

و اقتصئئئئادی مئزاحم هم ون شئئئرایط ایسئئئتی، اجتمئئاعی، فرهنگی 

نشدند. در همین راستا  کنترل آمواان و والدینشان در مطالعه حاضردانش

ف  ذکر شده و ر های دیگر با بررسی متییرهایشئود، پژوهشپیشئنهاد می

 دهی نتایجشئئئناختی تا جای امکان به دقت و تعمیمهای روشم دودیت

ه عنوان ه بدر این مطالعهای خودگزارشی اسئتیاده اا پرسئشئنامهبییزایند. 

ت؛ اسپژوهش این های م دودیتگیری متییرها اا دیگر تنها ابزار اندااه

آمواان درک درستی اا تعاملات قلدرانه، که ممکن است دانشمعنا  بدین

و ناگویی هیجانی نداشئئئته باشئئئند. هم نین  ،مشئئئکلئات تنظیم هیجئانی

ناسئئب اا وضئئعیت مواردی هم ون پاسئئ  اجتماعی مطلو  و ارایابی م

 رمؤثکنندگان پژوهش ی شئئئرکتدهپاسئئئ تواند در چگونگی میخود 

های بعدی اا شئئئود در پژوهشبوده بئاشئئئد. به همین دلی  پیشئئئنهاد می

گیری گوناگون های اندااهو روش ترتر و گسئئئتردههای چندبعدیروش

ر دیگشئئئود، ارتباط قلدری را با پیشئئئنهاد میدر پایان  اسئئئتیئاده شئئئود.

ای هدر م یطشئئئناختی مرتبط با سئئئنین بلوج و نوجوانی روانیرهای متی

 اا م یط ت صی  نیز مورد بررسی قرار گیرد. متیاوت 

مسئئت   اجرا شئئده اسئئت و حاصئئ   صئئورتبهاین مطالعه  :قدردانی و تشههکر

داره ااجرایی این پژوهش توسط نامه و طرح پژوهشی مصو  نیست. مجوا پایان

در  039/40515/3992ناحیه دو شئئئهر رشئئئت با شئئئماره نامه  وپرورشآمواش

هش پژو این در کنندهشرکت افراد نمونه اا لهیوسنیبد .صئادر شئد 4302تاری  

ناحیه دو  مدارسهمکاران  و ،گیلان استانوپرورش آمواش اداره ،نشئانیوالدو 

 تشکر و قدردانی داشتند، کاملی همکاری پژوهش این اجرای در که شهر رشت

 شود.می

ه دنبال منافعی ب تضئئاد گونههی  نویسئئندگان برای پژوهش این :منافع تضههاد

 نداشته است.
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