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Abstract 

Objective: The purpose of this study was to 
determine the effectiveness of emotion regulation 
training on reducing bullying behaviors and 
increasing empathy among middle-school bully 
students. Method: This is a semi-experimental 
study with pretest-posttest and control group 
design. The statistical population included all male 
students studying in the secondary schools of Khoy 
City in the school year of 2018-2019. A sample of 
30 people was selected by purposeful sampling 
method using the Illinois Bullying Scale (IBS) and 
were randomly assigned into two experimental and 
control groups. Data were collected Basic Empathy 
Scale (BES) and Illinois Bullying Scale (IBS). Data 
analysis using the performed using covariance 
analysis in SPSS26 program. Results: Data analysis 
showed that the emotion regulation training led to a 
significant difference between the groups in 
bullying behaviors with 51% and empathy with 
56%. Conclusion: According to the results, it can 
be concluded that emotion regulation training is 
effective on reducing bullying behaviors and 
increasing empathy among middle-school bullying 
students. 
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 مقدمه

در مدارس، یک مسئله بهداشت عمومی است  1قلدری

که برای چندین دهه در کشورهای غربی و همچنین، 

عنوان یک بسیاری از کشورهای سراسر جهان بهدر 

)کوهلو، سوسا،  به آن توجه شده استمشکل فراگیر 

و همکاران،  ؛ چستر2016مارچنته، براس و رومائو، 

عنوان نوعی از ا بهقلدری ر مطالعات اخیر،. (2015

پرخاشگری پیشگیرانه یا واکنشی با هدف آسیب 

حت کردن مکرر سایر افراد یا یا نارا و عمدی

کنند عملیاتی می ،دارندکه قدرت کمتری  هاییگروه

براساس معیارهای ذکرشده  (.2018)ژانگ، زو و تائو، 

، قلدری با سه مالک 1993اولویوس در سال  بوسیله

یک کودک یا یک -: الف( تکرارذیل مشخص می شود

و در طول زمان  مکرربطور گروه از کودکان )قلدرها( 

ناراحتی کودک دیگری )قربانی(  باعث آسیب یا

قلدر و یا قلدرها یا  قدرت نداشتن ب( تعادل شوند.یم

کنند که قویتر از ویتر از قربانی بوده یا احساس میق

اقدام ها قلدر یا قلدر یا تمایل قربانی هستند.ج( قصد

روابط نامتعادلی را  بطور عمدمنفی را انجام داده و  ها

 (.2013بایومن، تامی و والکر، نقل از )کنند ایجاد می

 یبندطبقه مختلف یشکلهابه  قلدریرفتار 

)مانند زد  یممستق یجسم قلدریمثال  یشود، برایم

وارد کردن(؛  یمال یبو آس یدنو خورد، مشت کوب

 یگران یاانداختن د)مانند دست میمستق یکالم قلدری

 یانو به ب یممستقیرغ قلدریمسخره کردن اسم آنها(؛ 

)مانند  یجانیه ی یابدن ی،کالمیرغ یگر قلدرید

و طرد  یتمحروم یا هاحرکات یلهافراد به وس ساندنتر

 یک)مانند فرستادن  یمجاز ی؛ قلدریکردن اجتماع

هیکز، ) (یکیپست الکترون یلهوسبه یزآمینتوه یغامپ

واحدی، ؛ 2018جنگینز، جنگینز، بری و گرین، 

رفتار قلدری،از نیاز به  (.1394پرور، آذر و گلفتحی

دیگران و میل به تسلط  ضدسوء استفاده از قدرت بر 

گیرد و یک نابرابری قدرت بین قلدر می نشأتبر آنها 

 و شیری، تهرانیمظاهریآید )و قربانی به وجود می

 .شوندیم یکه مرتکب قلدر یکسان. (1394، پورولی

با  یسهدارند و در مقا ینسبت به پرخاشگر یمثبت یدد

پرخاشگرانه  یرفتارها یردرگ یشترآموزان بدانش یرسا

و  یختگیمهم آنها برانگ هاییژگیو یگرشوند. از دیم

است. افراد  یگراندر تسلط بر د یدشد یازاحساس ن

خود دارند  انیبا قربان یکم یاربس 2یقلدر حس همدل

مثبت نسبت به خود دارند. مرتکبان  یو اغلب نگرش

 یخود از نظر جسم یاننسبت به قربان احتمالا  یقلدر

اعتقاد دارند که  پژوهشگراناز  یتر هستند. برخیقو

را  یمنفزون مضطرب و ناا یرفتار یافراد قلدر الگوها

، یو، فان، کاتون و ریوارادهند )گلیاز خود بروز م

2008). 

های افراد درگیر در پدیده درخصوص ویژگی

ام شده است و برخی های مختلفی انجقلدری پژوهش

که رفتارهای قلدری  اند کردهاشاره  هامطالعهاز این 

های همدلنه و فقدان در نوجوانان با سطح پایین پاسخ

نگرانی همدردانه نسبت به دیگران مرتبط است )به 

 امل مهم شناخته(. همدلی ع2018نقل از لنگ، 

مثبت اجتماعی و تعامل با ا ارتباط هی برای اهشد

(. 1390عظیمی،وزیری و لطفیهمسالن است )

عنوان توانایی و قابلیت شناسایی، درک و همدلی به

پاسخ دادن به چگونگی احساسات یک شخص دیگر 

توجهی برای شود که پایه و اساس قابلتعریف می

ماعی و همدردانه همچون پذیر اجتترفتارهای مسئولی

کند دوستی، همکاری، مقابله و حل تعارض فراهم می

همدلی را  3(. دیویس2018)پیجپر و همکاران، 

گیری )توانایی ای چندبعدی شامل ابعاد دیدگاههساز

برای در نظر گرفتن دیدگاه دیگران(، تخیل 

صورت خیالی در قالب احساسات و  )جایگزینی خود به

ها(، توجه و فیلم تابهاکای تخیلی هاعمال شخصیت

همدلنه )میزان احساسات همدلنه دیگر محور و 

نگرانی برای افراد درمانده( و درماندگی شخصی 

)احساسات خودمحوری، نگرانی و تنش در شرایط 

نقل از ابوالقاسمی،  ، به1983داند )می فردی(بین

1388.) 
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گیری رفتارهای همدلی کلید اصلی شکل

شود. گرا محسوب میجامعه گرانه وغیرپرخاش

 یگراندارند، نسبت به د یشتریب یکه همدل یکودکان

 دهند،یم نشان یشتریب یمراقبت یو رفتارها یمهربان

 یمثبت یجان، ههستند یگراند یدندیبنگران آس

تعامل  یگراندهند، با دینشان م یگراننسبت به د

مثبت برقرار  یکالم یها،تعاملمثبت دارند یبدن

 یزن یکالمیرغ یهاد و نسبت به تعاملکننیم

کلی، کودکان با سطح بالیی از طوربه. اندحساس

به پرخاشگری داشته و دوست همدلی تمایل کمتری 

تر هستند تر و از نظر علمی موفقتر، اجتماعیداشتنی

همدلی ممکن است نقش  (.2013)اسمیت و لو، 

 پذیرشمستقیمی در کاهش ارتکاب قلدری و افزایش 

های و هنجار هالئاایدهو تحمل برای کودکانی که از 

)شاهین، شوند، داشته باشد اجتماعی منحرف می

همچنین، همدلی  (.2007؛ مایبری و اسپالج، 2012

غیرمستقیمی بر کاهش رفتارهای  یرتأثتواند می

داشته باشد.  4بر رفتار تماشاچی یرتأثقلدری از طریق 

های همدلنه، احساسات نیطوری که ترغیب نگراهب

احتمال  و نگرش مثبت نسبت به همسالن به مثبت

آموزان و بیشتری منجر به دخالت سایر دانش

)نیکرسون، جلوگیری از رفتارهای قلدری خواهد شد 

عبارتی، رفتارهای قلدری (، به2008میلی و پریسیوتا، 

سایر همسالن با نرخ  نشدن حمایتدر صورت 

 )سالمیوالی، ووتن و کردهند کمتری بروز خوا

 (.2011پوسکیپاراتا، 

گذار بر یراز عوامل مهم تأث یکی در این راستا،

 یکه تاکنون کمتر در ارتباط با رفتارها یسالمت روان

 5یجانه یمتنظ یتوجه است چگونگ به آن یقلدر

 یبرخ 6یجانیه ینظمیب یهنظر براساساست. 

توانند یفقدان آنها م یجانی یاه یمتنظ یالگوها

را  اختیشنیبآس یمعالو   کند مختلکارکرد فرد را 

؛ 1397فرخزادی و همکاران، )و دوام بخشند یجادا

، تنظیم 7از نظر گراس(. 1397بشرپور و همکاران، 

ای از فرایندهایی هماهنگ عنوان مجموعههیجان به

 ه هایتجربمنظور تعدیل  شود که افراد بهتعریف می

در  مؤثرکنند. توانایی ا استفاده میهیجانی خود از آنه

تنظیم هیجان یک مهارت کلیدی در راستای افزایش 

سطح کیفیت زندگی )به نقل از لیبالنس، اوزون، 

 هاارتباط(، و بهبود 2017پورسید و محی الدینی، 

(. 2004فردی است )کوله، مارتین و دنیس، بین

عنوان تنظیم هیجانی به 8نظر تامپسون براساس

یندهای بیرونی و ذاتی مسئول نظارت، ارزیابی و فرا

های هیجانی فرد در دستیابی به اهداف اصالح واکنش

نقل از برکینگ و همکاران، هتعریف می شود )ب

(. تنظیم هیجان مشتمل بر راهبردها و 2008

هایی است که باعث کاهش، حفظ و یا افزایش تمهار

ه، پور، نجاتی، دهرویعلی) می شودیک هیجان 

جرمن، لیندن، آکرمونت و  ؛1399 ،بداقی و مرادعلیان،

(. هسته مرکزی مداخله تنظیم هیجانی 2006زرماتن، 

آموزش راهبردهای تنظیم هیجانی مبتنی بر مدل 

 ( است. 2013گراس )

آموزش تنظیم هیجان به معنای کاهش و کنترل 

مثبت  ها هیجانمنفی و نحوه استفاده از  هاهیجان

ت، تول، گراتز، داگترز و لجوز، درموکاست )م

گراس براساس مدل کیفیت تولید هیجان، (.2009

مدل فرایند تنظیم شناختی هیجان را ارائه داد که 

انتخاب مدل اولیه شامل پنج مرحله 

(، ی)خوداظهار یتاجتناب(، اصالح موقعیت)موقع

 یشناخت ییر(، تغیگسترش توجه )حواس پرت

 باشدی(، میازدارب)پاسخ  یل( و تعدیابی)بازارز

گراس، ؛ 1396)برهانی، مرادی، اکبری و میرانی، 

به اعتقاد گراس هر مرحله از فرایند تولید  (.2014

های هیجان، یک هدف تنظیمی بالقوه دارد و مهارت

توانند در نقاط مختلف این تنظیم کننده هیجان می

 نشان طالعه هام(. 1390فرایند اعمال شوند )صالحی، 

مداخله مبتنی بر تنظیم هیجانی بر بهبود  یرتأثاز 

باشد )انریکوز، راموس و رفتارهای قلدری و همدلی می

(. بطوری 2017؛ کلسی، زمان و دالیر، 2017اسپارزا، 

که تنظیم  کردند( اشاره 2019که کومودکا و کوپول )
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هیجانی نقش قابل توجهی در بهبود رفتارهای قلدری 

. لگی، لونیگرو، کندمیکودکان پیش دبستانی ایفا 

ی مطرح کردند که راهبردها (2018پالینی و بایکو )

با توانایی  معناداریتنظیم شناختی هیجان رابطه 

های اجتماعی دارند و قادر به همدلی و رفتار

گیری نگرانی همدلنه و دیدگاه یهامؤلفهبینی شپی

که مداخله  کردنیز گزارش  (2014. اسدی )باشندمی

تنظیم هیجان منجر به بهبود خلق منفی، مبتنی بر 

آموزان ی و افزایش همدلی دانشکاهش پرخاشگر

 اهپژوهش، برخی از مطالعه های بال. با وجود شودمی

بر  آموزش تنظیم هیجانی نداشتن تاثیر نشان ازنیز 

خزائی طوری که هاند. برفتارهای قلدری و همدلی بوده

زش تنظیم که آمو کرد( در پژوهشی مطرح 1396)

نسبت  آزمایشیآموزان گروه هیجان بر همدلی دانش

نبوده است.  مؤثرآزمون به گروه کنترل در پس

ایجاد  غمبه رکه  کرد( مطرح 2018لنگ )همچنین، 

هیجان منفی و همدلی  تغییرات مثبت در تنظیم

ه س از بهفته پ 5آموزان در طول درک شده دانش

در ابعاد تنظیم داری امداخله بهبود معن کارگیری

 هبآموزان ده دانشهیجان منفی و همدلی درک ش

 دست نیامد.

شیوع بالی رفتارهای قلدری  به رغمدر این میان، 

پسند، بنگان و طالعاکبری بلوطآموزان )در میان دانش

اورن، کاردناس، کومرفورد و گالئا، -؛ پلج1395

درمانی گوناگون  مداخله های، و بکارگیری (2012

؛ 1396، امیدیانو  مکتبی ،نعیماویکاهش آن ) برای

اندکی نسبت به  تحقیق های(، هنوز 2015لنیگان، 

شناخت اثربخشی مداخله مبتنی بر تنظیم هیجان بر 

آموزان صورت بود رفتارهای قلدری و همدلی دانشبه

های ضنظر در تناقهمچنین، با دقت گرفته است.

 یرأثتیا عدم  یرتأثپژوهشی موجود در خصوص 

مداخله مبتنی بر تنظیم هیجان بر رفتارهای نداشتن 

های آموزان انجام پژوهشقلدری و همدلی دانش

های تجربی منظور افزودن به گسترده یافته هبیشتر ب

سازی بیشتر اثربخشی مداخله مبتنی در جهت شفاف

طور پس بهرسد. بر تنظیم هیجانی ضروری به نظر می

 یو ابقا یجاددر ا یجانیه یمظبا توجه به نقش تن یکل

که آموزش  رسدیبه نظر م یجانی،مشکالت ه

 یندیبراساس مدل فرا یجانه یمتنظ یهاتمهار

 ین،بنابرا. حوزه کمک کند ینگراس بتواند به توسعه ا

مداخله مبتنی  با هدف تعیین اثربخشیپژوهش حاضر 

ارهای قلدری و بر تنظیم هیجانی بر کاهش رفت

آموزان قلدر دوره متوسطه اول انشافزایش همدلی د

 انجام شد. 

 روش

پژوهش حاضر به لحاط هدف کاربردی است که شیوه 

آزمون پس -آزمونبا طرح پیشآزمایشی انجام آن نیمه

جامعه آماری پژوهش حاضر شامل  و گروه کنترل بود.

پسر مشغول تحصیل در مدارس آموزان دانش تمام

-98ل تحصیلی در سادوره اول متوسطه شهر خوی 

براساس جدول مورگان  .نفر بود 5936به تعداد  97

عنوان حجم نمونه اولیه تعیین نفر به 360تعداد 

تعیین حجم نمونه نهایی پژوهش، گال،  برایشدند. 

که  کردندای را پیشنهاد ( قاعده1391بورگ و گال )

آزمایشی و  های پژوهشآن برای  براساس

های رای هر یک از گروهنفر ب 15آزمایشی، تعداد هشب

آزمایشی و گواه پیشنهاد شده است. بنابراین، از این 

نفر برای هر  15نفر ) 30ای به حجم جامعه نمونه

گیری هدفمند و با در نظر گرفتن گروه( به روش نمونه

های ورود به مطالعه انتخاب و به تصادف در دو مالک

خاب گروه آزمایشی و کنترل جایگزین شدند. نحوه انت

منظور  بهنمونه آماری نیز بدین صورت بود که 

 لبرای غربا نخستپژوهش،  هدسترسی به نمون

ای خوشه گیرینمونهقلدر، به روش  آموزاندانش

تقسیم و  منطقه اصلیبه سه  خویشهر  ایچندمرحله

مدرسه  ساده سهصورت تصادفی  به منطقهاز هر 

 ایهپسه برای هر ر. سپس در هر مدندانتخاب شد

و  .انتخاب شد الس، دو ک(تم، هشتم و نهمفه)

نفر پرسشنامه پژوهش تکمیل  360برای  نیز درنهایت

به  25نفر که بیشترین نمره را ) 30شد. بعد از آن، 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.1

68
26

61
2.

13
99

.2
0.

4.
6.

3 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jo

ec
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             4 / 14

https://dorl.net/dor/20.1001.1.16826612.1399.20.4.6.3
http://joec.ir/article-1-1267-fa.html


 ... اهش رفتارهای قلدری و افزایش های مبتنی هیجانی بر کداخلهم یاثربخش :عدیلی و باقر سرداریادی ه

_________________________________________________________________________________________ 

109 

کسب کرده بودند،  نویبال(در پرسشنامه قلدری ایلی

 تا کنندهشرکت ینفر آزمودن 30 همه انتخاب شدند.

کدام از  یچحضور داشتند و همطالعه در پژوهش  پایان

 مطالعه خارج نشدند.

آموز و رضایت آگاهانه دانش های ورود:مالک

موافقت کتبی پدر و مادر برای شرکت در مطالعه، 

در  25وجود سطح بالیی از قلدری )نمره بالتر از 

اول متوسطه مقطع مقیاس قلدری(، تحصیل در 

دامنه ، جنسیت پسر، های هفتم، هشتم و نهم(ه)پای

سال، وضعیت جسمی و روانی مطلوب  15تا  12سنی 

 برای شرکت در مطالعه.

شناختی های رواندریافت درمان های خروج:مالک

آموز دانش نداشتن ز ورود به پژوهش، تمایلقبل ا

برای ادامه همکاری در هر یک از مراحل پژوهش، 

طور مشخص، وجود بقه بیماری روانی بهوجود سا

 .مؤثرجسمانی  سابقه بیماری

 ابزار

 یاسمق ینسخه اصل (:BES) 9ی پایههمدل یاسمق

( 2006) ینگتونجولیف و فار سیلهبو پایه یهمدل

( 1396جعفری، نوروزی و فولدچنگ )شده  ینتدو

 یدارا . این مقیاسشدآموزان ایرانی هنجاریابی دانش

 2 در کنار نمره کل همدلی، و است سؤال 18

 یاسمق. خردهدارد یاختو شن یعاطف یاسمقهخرد

 ( و16و  15، 12، 10، 7، 6، 2، 1سؤال ) 8از  یعاطف

، 9، 8، 5، 4، 3)سؤال  10از  یشناخت یاسمق خرده

نحوه  شده است. یل( تشک18و  17، 14، 13، 11

 صورت هب ی،اساس یپرسشنامه همدلگذاری نمره

)کامال مخالفم( تا  1از  یادامنه ی دراینهگز 5 یکرتل

، 6، 5، 1هاؤالس همچنین، .باشدمیال موافقم( )کام 5

 یگذارنمرهصورت معکوس  به 18و  17، 16، 12، 7

 18حداقل و حداکثر نمره برای کل مقیاس ) .شوندمی

و برای مولفه  90 و 18( به ترتیب برابر با ؤالس

لفه ؤو برای م 50و  10ا ترتیب برابر بشناختی به

نمرات بالتر  است و 40و  8ترتیب برابر با عاطفی به

است دهنده همدلی بیشتر در این مقیاس نشان

، ماتریکاردی، لبیرو(. آ1396)جعفری و همکاران، 

 یهایژگیو ی( به بررس2009) اسپلتری و توسو

 یتالیاییدر نوجوانان ا یاسمق ینا یسنجنروا

همه سؤالت همانند  یلتحل ینپرداختند و در ا

به خود قرار گرفتند و  در دو بعد مربوط یاصل یاسمق

در مطالعه جولیف جابه جا نشد.  یاحذف  یسؤال یچه

( ضریب آلفای کرونباخ برای کل 2006و فارینگتون )

های شناختی مقیاسهو برای خرد 66/0مقیاس برابر با 

دست آمد. به 85/0و  79/0و عاطفی به ترتیب برابر با 

یی این منظور تعیین پایاه( ب2009آلبیرو و همکاران )

ترتیب مقیاس از آلفای کرونباخ استفاده کردند که به

مقیاس شناختی و برای خرده 87/0برای مقیاس کلی 

( 1396بود. جعفری و همکاران ) 86/0و عاطفی  74/0

سازه و ساختار دوعاملی مقیاس را  در پژوهشی روایی

فی و روایی همگرای آن را با تحلیل عاملی اکتشا راهاز 

های پرخاشگری و ارتباط با همسالن مقیاسخرده

ترتیب به 3پرسشنامه مهارت اجتماعی ماتسون

و همچنین، پایایی  ییدتأصورت معکوس و مستقیم هب

اخ و بازآزمایی برای کل آلفای کرونب راهمقیاس را از 

، برای 80/0و  84/0ا ترتیب برابر بقیاس بهم

و  72/0و  78/0رابر با ترتیب بهمقیاس عاطفی بهخرد

و  0+/74ترتیب برابر با مقیاس شناختی بهبرای خرده

 . کردندگزارش  76/0

مقیاس قلدری : (IBS) 10نویمقیاس قلدری ایلی

اسپالگه و  به وسیله 2001( در سال IBS) نویایلی

آموزان در ابعاد ت برای ارزیابی میزان قلدری دانشهول

سوال  18مه مختلف ساخته شده است. این پرسشنا

د و مقیاس قلدری، نزاع یا زدوخورهکه سه خرد ددار

آرا و نقل از صف )به کندمی قربانی را مورد سنجش 

و آزار  یتبه اذقلدری  مؤلفه(. 1396آبادی، معظم

و  یاجتماع یانزوا یگران،د یاسم گذاشتن رو یگران،د

 یرز یننمره بال در ا. کندمی اشاره  یپراکن یعهشا

، 1 ها سؤالاست.  یشترب یقلدر ندهدهنشان یاسمق

 یمربوط به قلدر 18، 17، 16، 15، 14، 9، 8، 2

نزاع یا زد و  مؤلفه .(1394)مهاجری تهرانی،  اشدبیم
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. در می شودو سنجش  یابیارز یهگو 5 یلهوسبهخورد 

روز  یشود که سیآموزان خواسته مدانشبعد از  ینا

 یرمتخاصمانه درگ یاز رفتارها یکگذشته در کدام

بروز  یانگرهم ب مقیاس یناند. کسب نمره بال در اهشد

 یریدرگ یلشده از قب یزیربرون یرفتارها یشترب

، 3باشد. سؤالت یم یجسمان یو پرخاشگر یزیکیف

 مؤلفه باشد.یمربوط به زدوخورد م 13، 12، 11، 10

آموزان دانش یانفعال یگونه است و رفتارها 4قربانی 

 ین. نمره بال در اکندمی  در برابر قلدرها را سنجش

بودن است.  یقربان یرفتارها یشتربعد نشانگر بروز ب

)مهاجری  است یمربوط به قربان 7و  6، 5، 4 ها سؤال

 5سشنامه بر طیف لیکرت این پر .(1394تهرانی، 

( قرار 4ای از )هرگز=صفر تا هفت بار یا بیشتر=گزینه

. در این (1395پسند، نگان و طالعبدارد )اکبری بلوط

قلدری و زد و خورد  مؤلفهت دو پژوهش مجموع نمرا

آموزان در ان نمره کلی رفتارهای قلدری دانشعنوبه

قل و حداکثر نمره در کل نظر گرفته شد. بنابراین، حدا

و در مولفه قلدری  56و  0ترتیب برابر با مقیاس به

یا زد و خورد نزاع  مؤلفهو همچنین در  36و  0برابر با 

( در 2011) اتشوجا و آباشد. می 20و  0ر با براب

 یژگیو و یساختار عامل یبه بررس یپژوهش

 محققان ساختار ینپرداختند. ا یاسمق یسنجنروا

 یهامذکور را با استفاده از روش یاسمق یسه عامل

کردند.  ییدتأ ییدیو تأ یعامل اکتشاف یلتحل

 و یاسمق ینا یبرا یزکرونباخ ن یآلفا یبضر ینهمچن

 81/0و  73/0، 82/0، 89/0یبترترا به هایاسمقیرز

ابزار  ینمطلوب ا یاییدست آوردند که نشان از پابه

( در 1395پسند )بنگان و طالعاکبری بلوط .بود

 روشپژوهشی ضمن تایید روایی سازه مقیاس از 

، ضریب اعتبار ییدیتأتحلیل عاملی اکتشافی و 

کل کرونباخ برای پرسشنامه را با استفاده از آلفای 

ها شامل، مقیاسو هر کدام از خرده 87/0مقیاس 

گزارش  76/0و نزاع  71/0، قربانی 77/0قلدری 

 .کردند

برای اجرای  مداخله مبتنی بر تنظیم هیجان:

مداخله مبتنی بر تنظیم هیجان از برنامه آموزش 

هیجانی سالوی و  بینشتنظیم هیجان براساس نظریه 

( 2002ی تنظیم هیجان گراس )( و الگو1990مایر )

، خسروجاوید و شروخوشبا اقتباس از پژوهش 

 10 دراین برنامه  ( استفاده شد.1394)خانزاده حسین

صورت  جلسه به 1ای ای هفتهدقیقه 60جلسه 

های درمانی در . شرح مختصر جلسهشدهی برگزار گرو

 ارائه شده است.  1جدول 

 (1394و همکاران،  شروی بر تنظیم هیجان )اقتباس از خوشه مبتنمداخل های هجلسمحتوای  .1جدول 
 محتوا جلسات

 ییآشنایف، انجام تکال ،هاموقع در کالسمربوط به حضور به ینو قوانه های جلس یآموزش و نحوه برگزار یتماه یحتوض ها،یبا آزمودن ییآشنا اول
 .یجانه یمو تنظ یجانبا مفهوم ه هایآزمودن

 یردرباره هر تصو ییهاسؤالو  یمکنیارائه م یمثبت مثل شاد یجانیبا حالت ه یهااز چهره یریتصاو یگران:مثبت در خود و د یهایجانه ییشناسا دوم
 مثبت عمده و ثبت آنها در طول هفته. یهایجان: نوشتن هی. تکلیف خانگیمدهیارائه م

 یمدهیخشم، اندوه، تنفر و.. ارائه م یرنظ یمنف یهایجانبا ه یواقع یا پویانمایی یهااز چهره یریتصاویگران: در خود و د یمنف یهایجانه ییشناسا سوم
 .عمده و ثبت آنها در طول هفته یمنف یهایجان: نوشتن هی. تکلیف خانگیمدهیدرباره آنها ارائه م ییهاسؤالو 

های مختلف. تکلیف: فعالیت داستان گو: از بین انواع های گوناگون در موقعیتر هیجانب یدتأکبا  یفردیندر روابط ب یمثبت و منف یهایجانکاربرد ه چهارم
 احساسات یک احساس را انتخاب و آن را در صورت یک نفر نشان دهید )نقاشی کنید( و سپس یک داستان در مورد این احساس بنویسید. 

نده در محیط و کنا در موقعیت متفاوت، عوامل ایجادهبر متفاوت بودن شدت هیجان دیتأک ی بافردیندر روابط ب یمثبت و منف یهایجانکاربرد ه پنجم
 ها.انواع ابراز هیجان

وقتی  برای مثال)یشناخت دوباره یابی، استفاده از ارز یریتأخهای صورت جایزه دادن بهبرای نمونه  واکنش انداختنیرتأخمانند به  ییهایوهآموزش ش ششم
 .، متوقف کردن نشخوار فکریخودگویی راهاز  جهت توجه ییرتغ ،توانی فکر کنی که او چه حسی دارد؟(خندیم. میما به او نمی ورد،خکسی زمین می

کنترل خود  یصحبت با خود، باز یکنترل خود، معرف یکنترل خود، باز ینویدوم یحافظه کنترل خود، باز یباز راهاز آموزش مقابله با خشم  هفتم
و  یقمثل تنفس عم یدگیآرام یهاشرو ،ها هیجانتجسم ذهنی  تخلیه هیجانی، آموزش راهبرد بازداری و پیامدهای هیجانی آن، آموزش ،یعروسک

 شمارش.
 های آرامش مثل تنفس عمیق و شمارش. فی خودگویی یا صحبت با خود و روشمعر راهآموزش مقابله با خشم از  هشتم
 ی، همدلی کردنطرف مقابل، استفاده از طنز و شوخ یدادن فعال، قدم برداشتن به سووشگ راهاز  یگراند یهایجانه یمتنظ نهم
 .آزمونپس یو اجرا یآموزش یهاجلسه یبندجمع دهم

 در این پژوهش، ها:روش اجرا و تحلیل داده

در بین  (IBSپرسشنامه قلدری ایلی نوی ) نخست

آموزان مدارس انتخاب شده توزیع دانشنفر از  360

دلیل مخدوش  پانزده پرسشنامه بهشد. از این تعداد 
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نفر از این  30بودن کنار گذاشته شد و تعداد 

بالتری در این مقیاس داشتند  آموزان که نمرهشدان

صورت تصادفی در دو  عنوان نمونه انتخاب شده و بهبه

گروه آزمایشی و کنترل قرار گرفتند. در مرحله بعد، 

 نویمقیاس قلدری ایلی، ههر دو گرو آموزاندانش

(IBS و )همدل یاسمق( ی پایهBES) عنوان به را

کنندگان شرکتسپس  و ؛کردند تکمیلآزمون شیپ

ی، تحت ایقهدق 60جلسه  در آزمایشیگروه 

های مربوط به مداخله مبتنی بر تنظیم هیجان شآموز

 دوباره نهایتو در  گرفتندتوسط پژوهشگر قرار 

ی پایه همدل یاسمق( و IBS) ینومقیاس قلدری ایلی

(BES )کنندگاندر بین شرکت آزمونعنوان پسبه 

ر مداخله مبتی بر تنظیم حاض پژوهشدر . اجرا شد

و کاهش قلدری و  عنوان متغیر مستقلهیجان به

عنوان متغیرهای وابسته در نظر افزایش همدلی به

به تمام  که لزم به ذکر استگرفته شدند. 

اطالعات و  تا شد که داده ینانمکنندگان اطشرکت

در هر مرحله از  شداشاره و بماند نام آنها محفوظ 

، نداشتند یهمکار ادامهبه  یلانجام پژوهش که تما

تجزیه و تحلیل  توانند از پژوهش انصراف دهند.یم

در برنامه  (F)ها با استفاده از تحلیل کوواریانسداده

26SPSS .انجام شد 

 هاهیافت

کنندگان در درصد از شرکت 7/56ها، یافته وجه بهبا ت

درصد در دامنه  3/43سال، و  13تا  12دامنه سنی 

سال قرار دارند. میانگین سنی برای  15تا  14سنی 

و  20/13، برای گروه کنترل 27/13 آزمایشیگروه 

نظر  بود. از 23/13میانگین سنی کل شرکت کنندگان 

در پایه کنندگان درصد از شرکت 30مقطع تحصیلی

درصد در  7/26درصد در پایه هشتم و  3/43هفتم، 

 پایه نهم قرار داشتند. 

 ویلک برای رفتارهای قلدری و همدلی-مرکزی، پراکندگی و نتایج آزمون شاپیرو هایشاخص .2جدول 
 داریمعنی zآماره  انحراف معیار میانگین حداکثر حداقل مرحله گروه هامتغیر

 رفتارهای قلدری 
 یشیآزما

 847/0 969/0 91/3 00/43 50 35 آزمونپیش
 756/0 964/0 08/4 33/38 46 30 آزمونپس

 کنترل
 254/0 928/0 35/3 93/40 47 36 آزمونپیش
 565/0 953/0 59/3 27/39 46 34 آزمونپس

 همدلی 
 آزمایشی

 450/0 945/0 73/5 80/55 67 48 آزمونپیش
 547/0 951/0 10/5 40/61 69 53 آزمونپس

 کنترل
 553/0 952/0 50/5 53/56 66 48 آزمونپیش
 321/0 935/0 31/4 40/56 65 51 آزمونپس

 شودمشاهده می 2که در جدول چنان

و کنترل در  آزمایشیکنندگان دو گروه شرکت

میانگین  آزمون رفتارهای قلدری و همدلی سطحپیش

قلدری  آزمون رفتارهایولی در پس دارندمشابهی 

تر سطح میانگین پایین آزمایشیکنندگان گروه شرکت

طح میانگین بالتری نسبت آزمون همدلی سو در پس

کنندگان گروه کنترل دارند. همچنین، نتایج به شرکت

از نرمال بودن  نشان 2ویلک در جدول -آزمون شاپیرو

ها در رفتارهای قلدری و همدلی بوده توزیع داده

(05/0p>و پیش )ها برای ض نرمال بودن توزیع دادهفر

 .برقرار است (F)کوواریانسانجام تحلیل 

 رفتارهای قلدری و همدلی در دو گروهکوواریانس برای -ها و همگنی ماتریس واریانسنتایج همگنی واریانس 3جدول

 متغیر وابسته
برای رفتارهای قلدری و  باکس Mآزمون  آزمون لون

 ریداامعن F 1df 2df همدلی

 باکس=M 77/5 540/0 28 1 385/0 رفتارهای قلدری

78/1F= 

 داریمعنی =149/0
 371/0 28 1 828/0 همدلی

، =149/0P)باکس و آزمون ام آزمون لوننتایج 

78/1F=)  های فرضپیش برقراریاز  نشان 3در جدول

-ماتریس واریانسها و همگنی واریانسهمگنی 

های همگنی رضفاست. همچنین، پیش کوواریانس
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خط رگرسیونی و رابطه خطی بین متغیر  شیب

که نتایج آن  شدهمپراش و متغیر وابسته بررسی 

ها برای ضرفاز برقراری این پیش نشان 4دول درج

اثر  بررسیبا بود. در ادامه،  رفتارهای قلدری و همدلی

آزمون، سطح معناداری آزمون لمبدای ویلکز، پیش

متغیرهای داقل از نظر یکی از از این است که ح نشان

و  آزمایشیدر دو گروه  رفتارهای قلدری و همدلی

ری وجود دارد و نشانگر آن است کنترل تفاوت معنادا

شده در میانگین درصد از تفاوت مشاهده 66 که

مداخله تأثیر مربوط به رفتارهای قلدری و همدلی 

 باشدمیمبتنی بر تنظیم هیجانی 

(660/0=2,0001/0=,P72/24=F .) 
 رفتارهای قلدری و همدلیمیانگین گروهی بین هایاثر (F)نتایج تحلیل کواریانس 4جدول 

 منبع تغییرات  هالفهؤم
مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات
F 

سطح 

 معناداری
 ضریب اتا

 رفتارهای قلدری

 113/0 093/0 05/3 96/5 1 96/5 آزمونگروه*پیش

 849/0 0001/0 63/145 22/339 1 22/339 آزمونپیش

 506/0 0001/0 67/26 12/62 1 12/62 گروه

    33/2 26 56/60 خطا

 همدلی

 019/0 499/0 472/0 65/2 1 65/2 آزمونگروه*پیش

 772/0 0001/0 92/87 49/466 1 49/466 آزمونپیش

 563/0 0001/0 46/33 54/177 1 54/177 گروه

    31/5 26 95/137 خطا

مداخله مبتنی بر  دهد کهنشان می 4نتایج جدول 

ها در گروهدار بینمنجر به تفاوت معنیتنظیم هیجانی 

(، و 2, 67/26=F=506/0)قلدری  رفتارهای

(، شده است. لذا، 2, 46/33=F=563/0)همدلی

 کاهشمنجر به مداخله مبتنی بر تنظیم هیجانی 

رفتارهای قلدری و افزایش میانگین میانگین نمرات 

 آزمایشی کنندگان گروهشرکتدر  نمرات همدلی

توان روه کنترل شده است. از این رو مینسبت به گ

مداخله مبتنی بر تنظیم هیجانی بر کاهش  مطرح کرد

آموزان ای قلدری و افزایش همدلی در دانشرفتاره

 . قلدر دوره متوسطه اول موثر است

 ریگیو نتیجه بحث

اثربخشی مداخله مبتنی این پژوهش با هدف تعیین 

تنظیم هیجانی بر کاهش رفتارهای قلدری و افزایش 

آموزان قلدر دوره متوسطه اول انجام دانشهمدلی 

مداخله مبتنی بر یافته اول پژوهش نشان داد که  شد.

ها در گروهبین دارامعنمنجر به تفاوت تنظیم هیجانی 

به درصد شده است.  51زان به می رفتارهای قلدری

منجر به مداخله مبتنی بر تنظیم هیجانیعبارتی، 

کنندگان گروه شرکت هاینمره میانگین  کاهش

نسبت به گروه کنترل  رفتارهای قلدری در آزمایشی

و  جانیتوزندههای این یافته با یافتهشده است. 

، (1396)و همکاران  نعیماوی(، 1397)همکاران 

( 2019(، کومودکا و کوپول )1394)ی گراوند و منشئ

( همسو است. در این 2015) ، رز و پالنینو اسپالج

که  کردند( اشاره 2017راستا، کلسی و همکاران )

نی و عالیم اضطراب قادر به بدتنظیمی هیجا

ینی رفتارهای قلدری در کودکان هستند و با بپیش

ب سطح قلدری افزایش بدتنظیمی هیجانی و اضطرا

( 2019کومودکا و کوپول ). کندپیدا می یش نیز افزا

که تنظیم هیجانی نقش قابل توجهی در  کردنداشاره 

دبستانی ایفا بهبود رفتارهای قلدری کودکان پیش

( اشاره 2017) ، دمارای و تنانت. جنگینزکندمی

که مشکل در تنظیم هیجانات، کارکردهای  کردند

مل مهم اجتماعی از جمله عواای هاجرایی، و مهارت

آموزان هستند. گذار بر رفتارهای قلدری دانشتاثیر

( مطرح کردند که برنامه 2015اسپالج و همکاران )

داری بر اجتماعی اثربخشی معنی-یری هیجانییادگ
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شدن رفتارهای قلدی، درگیری و قربانی کاهش

یادآوری ( 2013آموزان دارد. اسمیت و لو )دانش

ابل ق یرتأثانی هیج-که یادگیری اجتماعی کردند

توجهی بر کاهش مشکالت رفتاری و رفتارهای قلدری 

 آموزان دارد.تحصیلی دانش و بهبود پیشرفت

توان عنوان کرد که آموزش یم یافته ینا ییندر تب

چون  ییهاو مهارت روشهاهمراه با  یجانتنظیم ه

 ارائهو  یفردینارتباط ب یشانی،تحمل پر ی،آگاهذهن

کننده ناراحت یطتعدیل آثار شرا و یدجد یهاحلراه

و  پیامد رفتارهای قلدریبه فرد، در کنار آمدن بهتر با 

کند. استفاده از یم کمکمرتبط با آن  یهایجانه

آموزان با رفتارهای دانشبه  یجانه یمتنظ یهاارتمه

تر یقخود را دق یهایجانتا ه کندیکمک مقلدری 

ناتوان  را بدون یجانیدهند و سپس هر ه یصتشخ

کنند که هدف از آن تعدیل  یشدن در برابر آن بررس

باشد. یو مخرب م یواکنش یبدون رفتار ها احساس

 یگذارو نام ییشناسا ها،یجانه زشدن اآگاه ییتوانا

زمان لزوم و روبرو  در یمنف یجانه یرشها، پذیجانه

 یمتنظ یهااجتناب، از مهارت یجاشدن با آن به

کمک  کاهش رفتارهای قلدریکه به  است یجانه

 یریتمدهمچنین،  .(1394قیاسوند و قربانی، )کندیم

 و یدهسبب قدرت سازمان یگرانخود و د هاییجانه

. شودیکننده م یکتحر هاییتفرد در موقع یسازگار

دارد،  اییافتهرشد  یجانیه یریتمد ییکه توانا یفرد

 تواندیم یو درون یرونیگونه اجبار بآزاد از هر

 یریاز بروز آنها جلوگ یارا تجربه کند و  هایجانه

باعث  یجانات،ه یمتنظ نداشتن ییواقع توانا . دریدنما

غلبه  او منطقبر عقل و  فرد های که احساس شودیم

 یهمختلف تنها با تک هاییتداشته باشد و فرد در موقع

 یهاو بدون توجه به راه حل یطمح یبر جو احساس

)هیش و چن،  کند یریگیمممکن تصم یمنطق

باشد و  یارناهش یجانی،از لحاظ ه یشخص . اگر(2017

 خود به هاییجانعواطف و ه یلو تعد یمدر تنظ

 یرفتار و پرخاشگر مهاراشکال داشته باشد، در  ینحو

 یا یریتمد یندچار مشکل خواهد بود بنابرا یزخود ن

 تا کند؛یفرد کمک مبه هایجانعواطف و ه یمتنظ

 هایتجربه خصوص بعد ازبه یشترب یزگارتوان سا

که  کندیداشته باشد و کمک م یمنف یجانیه

، ربان و لیوارجانیمه)خود را کاهش دهد یپرخاشگر

1397). 

مداخله مبتنی بر یافته دوم پژوهش نشان داد که 

ها در بین گروه دارامعنمنجر به تفاوت تنظیم هیجانی 

است.  درصد شده 56به میزان همدلی متغیر 

منجر به  مداخله مبتنی بر تنظیم هیجانیعبارتی، هب

 آزمایشیکنندگان گروه میانگین نمرات شرکت افزایش

آن شامل همدلی عاطفی و  هایموؤلفهو  همدلیدر 

این نسبت به گروه کنترل شده است.  همدلی شناختی

(، 1397پیما و فولدچنگ )های راهیافته با یافته

انریکوز و  (،1395)می و موسوی ، شیخ السالسلیمانی

(، لنگ 2015(، لبوویتز و دوویدو )2017همکاران )

که، طوریه( همسو است. ب2014( و اسدی )2018)

که  کردند( اشاره 2018) ، رودر و فینگرلهین

 هاینمره طور مثبتی راهبردهای تنظیم هیجانی به

کند. بینی میهمدلی و رفتارهای اجتماعی را پیش

که کودکان با توانایی بالی تنظیم هیجانی  طوریهب

سطح بالیی از همدلی و رفتارهای اجتماعی را نشان 

( اشاره کردند که 2018می دهند. لگی و همکاران )

داری ی تنظیم شناختی هیجان رابطه معنیراهبردها

های اجتماعی دارند و قادر به با توانایی همدلی و رفتار

گیری هی همدلنه و دیدگانگران یهاموؤلفهبینی پیش

 کردند( اشاره 2016باشند. کنتاردی و همکاران )می

داری بین مشکل در تنظیم هیجانی و که رابطه معنی

وجود دارد و همدلی نیز نقش خصومت در جوانان 

در تنظیم در رابطه بین مشکل  داریمعناای واسطه

کند. لبوویتز و دوویدو هیجانی و خصومت ایفا می

های تنظیم اشاره نمودند که استراتژی (2015)

ی بر بهبود نگرانی همدلنه، توجهقابل یرتأثیجانی ه

کننده دارند، های اجتماعی و رفتارهای کمکنگرش

که راهبردی همچون سرکوب منجر به کاهش طوریهب

نجر به افزایش نگرانی همدلنه و بازارزیابی مثبت م
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( 2017مکاران ). انریکوز و هشودمی نگرانی همدلنه 

هیجانی قادر به بهبود بینش که برنامه  کردنداشاره 

فرایندهای راهبردهای تنظیم هیجانی و همچنین 

 باشد. همدلی در دانشجویان می

آموزش  کردتوان مطرح در تبیین این یافته می

کند که نسبت به یبه فرد کمک م یجانه یمتنظ

که  یادهآزاردهن یهایجانه یژهوخود، به یهایجانه

شود، شناخت و یم یارتباط اجتماع یمانع از برقرار

 یکنترل بهتر یجهکسب کند و در نت یشتریب یآگاه

خود داشته باشد و قدرت تحمل  یهایجانبر ه

که  یکند. زمانیا میددر او رشد پ یمنف یهایجانه

 یردخود قرار گ یهایجانه یمنف یرفرد کمتر تحت تأث

خود را با  یمثبت و منف یهایجانکه ه یاموزدو ب

 یامدهایپ یجهدر نت ،کند یلمثبت تعد یراهبردها

به همراه خواهد داشت و منجر به ارتباط و  یزن یمثبت

 اب یزشود. ارتباط سازنده نیم یگرانتعامل سازنده با د

 یشبه همراه دارد و باعث افزا یمثبت یخود بازخوردها

. (1394و همکاران، روش)خوش شودیفرد م یهمدل

که فرد  ینعالوه بر ا یجانه یمآموزش تنظ ینهمچن

کند، یتر متر و حساسخود آگاه یجاناترا نسبت به ه

 یزن یگراند هاییجانکه نسبت به ه آموزدیبه او م

 نیزرا  یگراند دداشته باشد، و بتوان یشناخت بهتر

 (.2019دونالد و پرایس، مکند )درک ک یخوببه

مداخله مبتنی  هایه در جلسکه  آموزان قلدریدانش

شرکت کردند، دانش خود را در بر تنظیم هیجانی 

و  یندخوشا یجاناتو انواع ه هایجانه یتارتباط ماه

گرفتند که هر کدام از  یادگسترش دادند و  یندناخوشا

و مهمتر از  دارند یدمف یکارکرد یدارا هاهیجان ینا

چگونه  یجاناته ینگرفتند که در مواجه با ا یادهمه 

محسوب یی هایباز آس یکی یزن قلدریرفتار کنند. 

مزمن شکل  یجانیه یهایآشفتگ یلشود که به دلیم

 یادگیریکه  یکند، در حالیم یداو تداوم پ یردگیم

 یجانموقع هبه یلو تعد یریتبا مد یجانه یمتنظ

و تداوم آن  یآشفتگ یدمرتبط است و از تشد

شامل  یجانه یمتنظ ین. همچنکندیم یریجلوگ

آن با بهبود عملکرد  یادگیریباشد که یم ییهاآموزه

دادن فعال مثال گوش برایهمراه است.  یفردینب

 یجانه یمبر تنظ یشود که فرد بتواند حتیباعث م

 یادگیری ینباشد. بنابرا یرگذارتاث یزن یگراند

آموزان دانشتواند روابط یم یجانه یمتنظ یهاتمهار

و منجر به  بهبود بخشد یانه اطرافرا نسبت ب قلدر

 ی وخانتپور هفیسیعی، اصغر) شودارتقای همدلی 

 (.1397، جوبنهیقاسم

و اجرای  در این مطالعه نبود مرحله پیگیری

انتخاب و گزینش  ،پژوهش فقط در نمونه پسران

های پژوهش با استفاده از ابزار خودگزارشی و نمونه

داخله مبتنی بر وجود مشکالتی در فرایند اجرای م

دن برقراری ارتباط تنظیم هیجانی به دلیل دشوار بو

در و جلب اعتماد آنان از آموزان قلاولیه با دانش

و دوگانه پژوهش)در اختیار  های عمدهمحدودیت

 دراینجا بود.  (پژوهشگرو خارج از اختیار  پژوهشگر

های مصاحبه بالینی در کنار شود از روشمی پیشنهاد

شناسایی و تشخیص  برایگزارشی ابزار خود

منظور هآموزان قلدر استفاده شود. همچنین، بشدان

بررسی تداوم اثربخشی مداخله مبتنی بر تنظیم 

آموزان بر رفتارهای قلدری و همدلی دانش هیجانی

های دیگر با در نظر پژوهش تا شودمی پیشنهاد 

های پیگیری بلند مدت انجام گیرد. با گرفتن دوره

به اثربخشی مداخله مبتنی بر تنظیم هیجانی توجه 

طور بهاز این مداخله درمانی  شودمی پیشنهاد 

کاهش  در مراکز مشاوره مدارس برایگسترده 

رفتارهای قلدری و ارتقای رفتارهای نوع دوستانه و 

افزون براین، استفاده شود.  قلدر آموزاندانش همدلی

ه ویژآموزان بهشسازی بیشتر همه دانآشنا

مثبت و  هاوزان دارای رفتار قلدری با هیجانآمشدان

تنظیم  هایروشهای آرمیدگی و سایر منفی، شیوه

 شود. مشاوران مدرسه پیشنهاد می بویسیلههیجانی 

مداخله های پژوهش نشان داد که یافتهدر مجموع 

میانگین  کاهشمنجر به مبتنی بر تنظیم هیجانی 

 هاینمره میانگین  شافزایو  رفتارهای قلدرینمرات 
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نسبت به  آزمایشیکنندگان گروه شرکتدر  همدلی

توان اشاره در این راستا، میگروه کنترل شده است. 

ی تنظیم هیجانی نه تنها سبب هاآموزش مهارتکرد 

شود، بلکه آموزان قلدر مییافتگی دانشسازش

منفی و  هاهیجان فردی، افسردگی، مشکالت بین

داده و میزان صمیمت، کاهش  رفتارهای قلدری را

پذیری را افزایش آمیزی و مسئولیتهمدلی، مردم

و  یندهاافر یجان،ه یممفهوم گسترده تنظ دهد.یم

که  یردگیرا در بر م یشماریب یمیتنظ یراهبردها

 یو رفتار یاجتماع ی،جسم ی،شامل ابعاد شناخت

رفتارهای ابعاد هماهنگ با ابعاد گسترده  ینشود. ایم

خواهد  یو اجتماع یو رفتار یدر حوزه جسمان ریقلد

بر  یمبتن یدرمان یبا استفاده از راهبردها ینبنابرا بود؛

ابعاد گسترده  یریبا توجه به درگ یجان،ه یمتنظ

توان از یم ی،و رفتار یاجتماع ی،جسمان ی،شناخت

رفتارهای نامطلوبی همچون قلدری بروز  یمنف یجنتا

 کرد. یریجلوگ

 زاریسپاسگتشکر و 
این  اجرایکننده و عزیزانی که در آموزان شرکتاز تمامی دانش

 .شودمی هش یاری رساندند تقدیر و تشکر پژو

 هانوشتپی

1. Bullying 
2. Empathy 
3. Davis 
4. bystander behavior 
5. emotion regulation 
6. Emotion Dysregulation Theory 
7. Gross 
8. Thompson 
9 . The basic empathy scale 
10. Illinois Bullying Scale (IBS) 

 منابع
وایی مقیاس بهره همدلی برای (.اعتباریابی و ر1388. )ابوالقاسمی،ع

 .9-25(،4) 5مطالعات روانشناختی،آموزان دبیرستانی. دانش

آموزش  یاثربخش»(.1397. )ر،جوبنهیقاسمو .،خ،پور یسیع.،فی،اصغر
زنان  یو طالق عاطف ییناشوز یبر فرسودگ یجانه یمتنظ

 .1-21،(1) ،«یاجتماع یطالق. فصلنامه مددکار یمتقاض

ساختار عاملی نسخه فارسی مقیاس (.1395.)گان،ا.،سبن بلوط ،اکبری
. آموزان مدارس ابتدایی شهر سمنانانی چندبعدی در دانشقرب

 .66-75(،3) 7مجله کومش،

اثربخشی »(.1396. )، رمیرانی و .،برهانی، ع.، مرادی، ع.، اکبری، م
کارکردهای جویی فرآیندی هیجان در بهبود راهبردهای نظم

یافته مراکز زندگی در معتادان بهبوداجرایی و افزایش کیفیت
 5، شناسی شناختیفصلنامه روان.«(DICکاهش آسیب )

(2،)34-24. 

 و .،م رجبی، س.، خانجانی، س.، شخصی، پ.، بشرپور،س.، مولوی،

های تنظیم و ابراز رتباط شیوهبررسی ا» (.1397.)س موسوی،
علوم  مجلهآموزان نوجوان. هیجان با رفتارهای قلدری در دانش

 .264-275(،3) 3،«پزشکی اردبیل

بررسی (.1397.)ش،عراقیانو.،ن،رادیگانه.،ن،صبوراسماعیلی،جانیتوزنده
های بالینی، کنترل اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیکی بر نشانه

-اولین همایش ملی جهانی .کودکان قلدرخشم و تنظیم هیجانی 

شناسی، سازی حقوق کودکان و نوجوانان از دیدگاه حقوقی و روان
 .مشهد، موسسه آموزش عالی حکیم نظامی قوچان

بررسی ساختار عاملی، »(.1396.)وفولدچنگ،م.،جعفری،م.ع.، نوروزی،ز
فصلنامه . «پایایی و روایی مقیاس همدلی اساسی: فرم فارسی

 .23-38،(25)14،ت روانشناسی تربیتیمطالعا

اثربخشی آموزش تنظیم هیجان بر پایه مدل گراس (.1396.)خزائی،م
. آموزاننی و سرمایه هیجانی فردی در دانشبر بهزیستی ذه

 نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه سمنان. پایان

اثربخشی »(.1394.)ع،خانزادهحسینو  .،م،خسروجاوید .،س،روشخوش
هیجانی بر پذیرش اجتماعی و همدلی آموزش تنظیم 

 5،های یادگیریناتوانی .«آموزان مبتال به نارساخوانیدانش

(1،)46-32. 

 بینش(. اثربخشی آموزش 1397. )و فولدچنگ، م.، پیما،سراه

آموزان )کمک کردن، پسند دانشهیجانی بر رفتارهای جامعه

-64(،1) 8،پژوهش نامه برنامه درسیهمکاری و سهیم شدن(. 

47. 

 هوشاثربخشی »(.1395. )وموسوی، م.،السالمی،ع.،شیخیمانی،اسل
آموزان زورگو ایت اجتماعی و تنظیم هیجانی دانشهیجانی بر کف
 .101-126(،42)12، فصلنامه روانشناسی تربیتی.«)غیرمنضبط(

مقایسه اثربخشی آموزش راهبردهای تنظیم هیجان (. 1390.)صالحی،ا
تار درمانی دیالکتیک در کاهش عالیم بر اساس مدل گراس و رف

. رساله دکتری مشکالت هیجانی دانشجویان دانشگاه اصفهان

 تخصصی، دانشگاه اصفهان.

اندیشی اثربخشی آموزش مثبت»(.1396). م آبادی،معظم و .،م آرا،صف
بر کاهش زورگویی و افزایش استقالل عاطفی نوجوانان شهر 

 .61-176(،29)8،فصلنامه مطالعات روانشناسی بالینی.«طبس

 . ا،بداقی و ،.ف ،، مرادعلیان.ش ،، دهرویه.و،، نجاتی.ف،پورعلی

تنظیم شناختی هیجان و مشکالت رفتاری در کودکان » (.1399)
. «مبتال به اختاللت یادگیری خاص )ریاضی، خواندن و نوشتن(

 .87- 98، (1)20،فصلنامه کودکان استثنایی
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ر آموزش تنظیم هیجان د اثربخشی»(.1394.)وقربانی،م.،قیاسوند،م
ه بهبود راهبردهای تنظیم هیجان و کنترل قندخون مبتالیان ب

 17،«دیابت نوع دو. مجدد غدد درون ریز و متابولیسم ایران

(4،)307-299. 

و ،.میمی،،اکبرفه.ر.می،،محمد.ای،خوشلدخواجون.،فی،فرخزاد

بر  یجانه یمکنترل تنظ یبخشاثر یبررس».(1397.)نیگی،بیعل
فصلنامه .«لهسا 14-7در کودکان یفعالیشب ی،توجهکمعالئم 

 .116-101(:4) 8،کودکان استثنایی

ق های تحقیوشر(.1391گال،دامین.مردیت.،بورگ،والتر.،گال،جویس.)
 ،ترجمهشناسی )جلد اول(تربیتی و روانکمی و کیفی در علوم

 سمت. احمد رضا نصر و همکاران.تهران:انتشارات

ربخشی آموزش تنظیم هیجان و اث»(.1394.)ومنشئی،غ.،گراوند،پ
ری ارتباطی، آشکار و رفتار های اجتماعی بر پرخاشگمهارت
 مجله مطالعات«آباد.رخاشگر شهر خرمپسند نوجوانان پجامعه
 .190-199(،11) 5،ناتوانی

ت و بررسی ماهی»(.1394.)م،پورولی و.،ا،شیری.،ع.م،تهرانیمظاهری

 .روستاهای شهرستان زنجان شیوع قلدری در مدارس راهنمایی

 .17-38(،36) 1،«شناسی تربیتیفصلنامه روان

نی بر فردی مبتهای بینتاثیر آموزش مهارت(.1394.)تهرانی،ممهاجری
رهای قلدری نوجوانان گرا بر کاهش رفتاروانشناسی مثبت

 نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهرا. .پایاندختر

ی بررسی اثربخشی آموزش گروه»(.1397.)،شلیوارجانی و.،مهربان،ر
ری، پرخاشگری آوهیجان مبتنی بر فنون گراس بر تابتنظیم 

آموزان دوره اول دبیرستان هیجانی در دانشواکنشی و هوش
 10ه،زن و مطالعات خانواد.«دخترانه وابسته به مهد قران تبریز

(39 ،)119-83. 

وزش هوش تاثیر آم»(.1396.)م،امیدیانو .،غ،مکتبی.،م،نعیماوی
های های قلدری، شایستگی اجتماعی و مولفههیجانی بر مولفه

ی چهارم ابتدایی )دوره دوم( آموزان پسر پایههوش هیجانی دانش
-141،(3) 19،مجله اصول بهداشت روانی.«نشهرستان شادگا

136. 

های امهاثربخشی برن»(.1394. )، فپرورآذر، ا.، وگلواحدی، ش.، فتحی
بر توانمندی معلمان زن در مدیریت رفتار ضدقلدری مدرسه 

-75(، 2) 18،مجله اصول بهداشت روانی. «آموزانقلدری دانش

68.  

در کاهش  همدلی تاثیرآموزش(.1390.)عظیمی،الطفی و.،وزیری،ش
 8،: روانشناسان ایرانیشناسی تحولینوجوانان. روان پرخاشگری

(30،)175-167. 
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