
 

 در معنوی هوش و هیجانی هوش شخصیتی، هایویژگی اساس بر سایبری قلدری بینیپیش 

 نوجوانان

 2سي بني پریناز دکتر ،1بجدني ابراهيمي دهفری

 .(مسئول نویسنده) .ایران تهران، روانشناسی، گروه غرب، تهران واحد اسالمی، آزاد دانشگاه عمومی، روانشناسی ارشد کارشناس .1

 .ایران تهران، روانشناسی، گروه غرب، تهران واحد اسالمی، آزاد دانشگاه استادیار، .2
 1-11، صفحات 1311 ماهشهریور، چهل و هفتم، شماره پنجمهای نوین در علوم رفتاری، دوره مجله پیشرفت

  12/12/1211تاریخ پذیرش:            22/11/1211تاریخ وصول: 

 چکيده

 در نوجوانان یو هوش معنو یجانیهوش ه ،یتیشخص یهایژگیبر اساس و یبریسا یقلدر ینیبشیپانجام این پژوهش هدف از 

آموزان دختر دوره دوم متوسطه بود. روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه دانش

 و دلیف ،نگیتاپاک آموزان بر اساس فرمول پلنت ازدانش نفر از این 022بودند. حجم نمونه  8991-99شهر تهران در سال تحصیلی 

، آنتیادو (CBVEQ) قربانی سایبری-تجربه قلدری و به پرسشنامه ای تصادفی انتخابگیری خوشه( و به شیوه نمونه0222اولمن )

تجدیدنظر شده مقیاس (، 0222و کاستا ) ( مك کریNEO-FFI(، سیاهه پنج عاملی شده شخصیت )0282) کوکینوس و مارکوس

های پاسخ دادند. داده (0221( کینگ )SISRI-24و سیاهه هوش معنوی ) (8991) شاته و همکاران (MSEIS) هوش هیجانی

ها نشان داد با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندمتغیره به روش همزمان تحلیل شد. یافته شدهآوریجمع

(. نتایج تحلیل P<28/2داری وجود دارد )رابطه معنی با قلدری سایبری یو هوش معنو یجانیهوش ه ،یتیشخص یهایژگیوکه بین 

 یجانیهوش ه ،یتیشخص یهایژگیو وسیلهبهدرصد از کل واریانس قلدری سایبری  %1/29رگرسیون چندمتغیره نیز آشکار کرد که 

 یو هوش معنو یجانیهوش ه ،یتیشخص یهایژگیتوجه به و ضرورتبهها نتایج حاصل از این یافته شود. تبیین می یو هوش معنو

 .تأکید کرد سایبریدر کاهش قلدری 

 یهوش معنو ی،جانیهوش ه ،یتیشخص یهایژگیوی، بریسا یقلدر کلیدی: هایواژه

 
 1311 چهل و هفتم، شهریورماه، شماره پنجمی نوین در علوم رفتاری، دوره هاشرفتیپمجله 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقاله پژوهشی
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 قدمهم

( 0202، 0)چبی، کونگ، لیو و راتمن نمایدمیجوانان را اشتغال  خصوصبهقسمت زیادی از زندگی روزانه افراد  تدریجبه 8اینترنت

را تسهیل  (0202، 2)فرنچی، پوگی و تومایولو 2ایسنتاگرام و 5، تلگرام2، توییتر9فیسبوکمانند های اجتماعی شبکهو دسترسی افراد به 

، 1استفاده از آن با دوستان و اطرافیان خود ارتباط برقرار کنند )هولنبائوق، فریس و کاسی واسطهبهشود که افراد کرده و باعث می

عتیاد تواند باعث ااز آن می ازحدبیشدارد، استفاده  هاآنهای اجتماعی برای کاربران (. افزون بر این مزایا که اینترنت و شبکه0202

ماعی های اجتو شبکه یبه اعتیاد اینترنتال افراد مبت(. بر این اساس 0289، 9هریس زیونوسکا، کارلسون، کارلسون، هریس وشود )به آن 

(. 0289، 88تودکوآ، الهم و سیتیچایدهند )هم در جهان واقعی و هم در جهان مجازی بروز میباالیی را  82و قلدریمجازی، خشونت 

م عد ی آنترین خصیصهگیرد و عمدهجدید صورت می هایفناوریبا استفاده از تجهیزات الکترونیکی و  عموماً سایبریقلدری 

ی ارتباطی استفاده از فناور عنوانبهقلدری سایبری ، دیگرعبارتیبه. بستگی به ارتباط چهره به چهره بین قلدر و قربانی استوا

ندوجا، د )پاچین و هیشو، شرمسار کردن یا محرومیت اجتماعی دیگری تعریف میرسانیآسیبتهدید عمدی،  منظوربهالکترونیکی 

 80های شخصیتیی سایبری افراد دارد، ویژگیریکی از متغیرهایی که نقش مهمی در قلد(. 8991؛ به نقل از بشرپور و زردی، 0222

 (. 0202و همکاران،  82کاراسکو-؛ پابون0202و همکاران،  89است )کیم، کالرک، دونالن و بورت

دائم وجود دارند و موجب تمایز وی از سایرین  طوربه تقریباًهایی که در وجود یك فرد های شخصیتی به مجموع ویژگیویژگی

، 82گرایی، برون85رنجورخوییروان ازجملهکری، شخصیت به اجزایی باشد. بر اساس نظریه صفات شخصیت کاستا و مكمی

                                                           
1. internet 
2. Chebbi, Koong, Liu & Rottman 
3. facebook 
4. twitter 
5. telegram 
6. instagram 
7. Franchi, Poggi & Tomaiuolo 
8. Hollenbaugh, Ferris & Casey 
9. Zivnuska, Carlson, Carlson, Harris & Harris 
10. cyber bullying 
11. Tudkuea, Laeheem & Sittichai 
12. charactristics personality 
13. Kim, Clark, Donnellan & Burt 
14. Pabón-Carrasco 
15. neuroticism 
16. extraversion 
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شود که رفتار شخص گردد و تالش میتقسیم میشود، که صفات نامیده می 9شناسیو وظیفه 0، مقبولیت8گشودگی نسبت به تجربه

اسات، توان از نظر احتمال رفتار، احسبینی نماید. فرض اساسی دیدگاه صفات این است که انسان را میگیری صفات پیشرا با اندازه

از بین پنج عامل یکی از مهمترین عوامل شخصیتی (. 0222کری، به طریقی خاص توصیف کرد )کاستا و مك هاآناندیشه و تفکر 

رنجورخویی است که نقش مهمی در اعتیاد به اینترنت و قلدری سایبری دارد )روزگونجوک، رایان، کولجوس، تاهت شخصیتی، روان

لدری بینی در بروز قهای شخصیتی، متغیر دیگر که نقش پیش(. افزون بر ویژگی8991به نقل از ویسی و دلقندی،  0289، 2و اسکات

 (.0202، 2است )بای، بای، هوانگ، هسوهه و وانگ 5هوش هیجانیسایبری دارد، 

هیجانی که شامل درک درست هیجانات خود و دیگران، بیان درست هیجان و نظم  اطالعاتییك فرایند  عنوانبههوش هیجانی 

ری بر که تاثیر معنادا به عبارت دیگر هوش هیجانی؛ توصیف شده استسازگارانه هیجان در جهت افزایش مطلوبیت زندگی است، 

سالمت، روابط و کار و عملکرد تحصیلی افراد دارد، تحت عنوان توانایی شناسایی، ابراز، درک و مدیریت و استفاده از هیجانات 

تواند نوجوانان هیجانی میهای هوشمهارت دارا بود (.0289، 2است )کوتسو، میکوالجسزاک، هرن، گریگوری و لیس شدهتعریف

اهش کفضای مجازی بخشیده و رفتار قلدری آنان را در  های خود و درک هیجان دیگران یاری، تنظیم و بیان هیجانیریکارگبهرا در 

ای به آن نشده های قبلی اشارهافراد است که در پژوهش 1قلدری هوش معنوی بینیپیشبر  تأثیرگذار. همچنین از دیگر عوامل دهد

دارد.  80، بسط حالت هوشیاری88، آگاهی متعالی82، تولید معنای شخصی9انتقادی وجودیاست. هوش معنوی اشاره به تفکر 

ذاری گتوانایی برای سرمایهنه، آگاها یهای معنوانایی برای رسیدن به حالتهوش معنوی به ظرفیت ماورایی، تو دیگرعبارتیبه

 و زندگی التمنابع معنوی برای حل مشک کارگیریهبتوانایی برای ، ها، رخدادها و روابط با احساسات روحانیفعالیت هرروزه

(. 8992ی، تاجی و هاشمتاجی، بلشیده، نگینپیام، نگیناشاره دارد ) بودن ظرفیت درگیرشدن در رفتارهای پرهیزکارانه یا پرهیزکار

در  یو هوش معنو یجانیهوش ه ،یتیشخص یهایژگیبر اساس و یبریسا یقلدر ینیبشیپهای قبلی لذا از آنجایی در پژوهش

                                                           
1. openness to experience 
2. agreeableness 
3. conscientiousness 
4. Rozgonjuk, Ryan, Kuljus, Täht & Scott 
5. emotional intelligence 
6. Bai, Bai, Huang, Hsueh & Wang 
7. Kotsou, Mikolajczak, Heeren, Grégoire & Leys 
8. spiritual intelligence 
9. Critical existential thinking 
10. personal meaning production 
11. transcendental awareness 
12. conscious state expiation 
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است  دهشپرداختهواقع نشده است، در راستای رفع این خالء تحقیقاتی در این پژوهش به بررسی این سوال  موردپژوهش نوجوانان

 بینی است؟ قابل پیش در نوجوانان یو هوش معنو یجانیهوش ه ،یتیشخص یهایژگیبر اساس و یبریسا یقلدر که آیا

 پژوهش روش

آموزان دختر دوره دوم متوسطه شهر تهران جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه دانشهمبستگی بود.  -پژوهش حاضر توصیفی

 8و اولمن دلیف ،نگیتاپاکاز پلنت از  n=50+8m طبق فرمولای و بر گیری خوشهبودند. به روش نمونه 8991-99در سال تحصیلی 

 2عامل(، هوش هیجانی ) 5) شخصیتاست.  بینیشپتعداد متغیرهای  دهندهنشان mشود. نفر برآورد می 852( حجم نمونه 0222)

احتمال افت  کهییازآنجا. است بین در این پژوهش در نظر گرفته شدهمتغیر پیش 89 درمجموععامل(  2عامل( و هوش معنوی )

نفر بیشتر انتخاب و حجم  22( وجود دارد تعداد دورافتادههای گمشده، پرت و های )دادهها و ناقص بودن برخی پرسشنامهآزمودنی

حقوق  عییتضعدم  0شناسی آمریکااصول رعایت شده اخالقی بر اساس انجمن روان ازجملهنفر انتخاب شد.  022نمونه تعداد 

در پژوهش که مشارکت در تحقیق برای  کنندهشرکتبود. توضیح به افراد  هاآندر پژوهش و رعایت حقوق انسانی  آموزاندانش

برای آماده کردن پژوهش، کسب رضایت  آموزانخطرناک نبوده و یا حداقل خطر را دارد. توضیح کامل و مفید برای دانش هاآن

 رعایت از دیگر اصول اخالقی آموزان، اختیاری بودن پژوهش در اختیار قرار دادن نتایج در صورت تمایل به دانشهاآنآگاهانه از 

ها در سطح توصیفی و استنباطی عمل شد. در سطح آمار استنباطی جهت بررسی داده لیوتحلهیتجزشده در این پژوهش بود. جهت 

 لیوتحلهیجزتروابط بین متغیرها از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندمتغیره به روش همزمان استفاده شد. ابزار 

 بود.  02ه نسخ SPSS افزارنرمها داده

 پژوهش ابزار

سوال  02این پرسشنامه شامل  :(6102) 4آنتیادو، کوکینوس و مارکوس (CBVEQ) 3قربانی سایبری-تجربه قلدری پرسشنامه

 اوقاتیبعضنمره،  0 دو بارنمره، یك یا  8شود به این صورت که به هرگز گذاری میای نمرهدرجه 5گذاری آن در طیف است که نمره

شود. در داخل ایران برای بررسی قابلیت اعتماد پرسشنامه از آلفای کرونباخ نمره داده می 5 هرروزنمره و  2نمره، اکثر مواقع  9

است. همچنین اعتماد پرسشنامه  شدهمحاسبهو کل پرسشنامه  21/2، قربانی سایبری 25/2است که ضریب قلدری سایبری  شدهاستفاده

و  29/2و قربانی سایبری  29/2هفته برای قلدری سایبری  8است که ضریب همبستگی به فاصله  شدهیبررسبه روش بازآزمایی 

(. سازندگان مقیاس برای بررسی اعتماد پرسشنامه از آلفای کرونباخ 8991است )بشرپور و زردی،  آمدهدستبه 28/2معنادار در سطح 

                                                           
1. Tabachnick, Fidell & Ullman 
2. American Psychological Association 
3. Cyber-Bullying/Victimization Experiences Questionnaire (CBVEQ) 
4. Schutte, Malouff, Hall, Haggerty, Cooper, Golden  & Dornheim 
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است و اعتبار عاملی پرسشنامه را بررسی و  آمدهدستبه 12/2ی سایبری و قربان 19/2اند که ضرایب برای سایبری استفاده کرده

اعتماد  دیتائدیگر برای  پژوهشیك . در (0282اند )آنتیادو، کوکینوس و مارکوس، و معنادار به دست آورده 298/2شاخص رمزی 

. در پژوهش حاضر اعتبار پرسشنامه با آلفای (0289، 8است )آنتیادو، کوکینوس و فانتی آمدهدستبه 95/2پرسشنامه آلفای کرونباخ 

 است. آمدهدستبه 12/2کرونباخ بررسی شده است که ضریب 

 شخصیتی و پنج عامل سؤال 22این سیاهه شامل  : (6114) 3و کاستا ( مك کریFFI-NEO) 6سیاهه پنج عاملی شده شخصیت

، 92، 90، 02، 00، 82، 80، 2، 0گرایی با سواالت ؛ برون52و  58، 22، 28، 92، 98، 02، 08، 82، 88، 2، 8با سواالت  یپرورروان

، 2با سواالت  ؛ مقبولیت51و  59، 21، 29، 91، 99، 01، 09، 81، 89، 1، 9؛ گشودگی نسبت به تجربه با سواالت 52و  50، 22، 20

را  22و  55، 52، 25، 22، 95، 92، 05، 02، 85، 82، 5با سواالت  شناسی؛ وظیفه59و  52، 29، 22، 99، 92، 09، 02، 89، 82، 9

شوند و هر سوال، امتیازی بین می داده لیکرت پاسخ ای طیفپنج گزینه صورتبه سیاهه، این سواالت شوند. تمامیگیری میاندازه

نمره،  5موافقم  کامالً(. به این صورت که 0202، 2ویالگراسا و برادا-راموسریو، -دل-دهد )فرناندزمی اختصاص خود به را 5 تا 8

(. در داخل ایران 0202و همکاران،  5گیرد )اورتتنمره تعلق می 8مخالفم  کامالًنمره و  0نمره، مخالفم  9 تفاوتبینمره،  2موافقم 

(. همچنین در یك پژوهش 8991ت )ویسی و دلقندی، اس شدهمحاسبه 15/2اعتبار پرسشنامه با آلفای کرونباخ بررسی و ضریب 

و  29/2، مقبولیت 22/2، گشودگی نسبت به تجربه 22/2گرایی ، برون29/2رنجورخویی دیگر ضرایب آلفای کرونباخ برای روان

ی همگرایی سیاهه (. در خارج کشور روای8991خواه و زاهد بابالن، پور دالور، خالقاست )ابراهیم آمدهدستبه 21/2شناسی وظیفه

گرایی ، برون99/2، مقبولیت 92/2شناسی های شخصیتی با خودکارآمدی با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون برای وظیفهویژگی

-است )دالپه، دمرس، ورنر آمدهدستبه 28/2و معنادار در سطح  95/2رنجورخویی و روان 98/2، گشودگی نسبت به تجربه 98/2

(. در یك پژوهش دیگر برای بررسی اعتبار سیاهه از آلفای کرونباخ استفاده شده است که ضرایب در دامنه 0289 ،2فیلون و والرند

در پژوهش حاضر اعتبار سیاهه با آلفای کرونباخ بررسی شده است که ضریب  (.0202، 2است )روگووسکا شدهگزارش 19/2تا  22/2

 است. آمدهدستبه 25/2

                                                           
1. Fanti 
2. Neo Five-Factor Inventory (NEO-FFI) 
3. McCrae & Costa 
4. Fernández-del-Río, Ramos-Villagrasa & Barrada 
5. Ortet 
6. Dalpé, Demers, Verner-Filion & Vallerand 
7. Rogowska 
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( 8991توسط شاته و همکاران )مقیاس این  : (0991) و همکاران 6شاته (MSEIS) 0هیجانی هوشتجدیدنظر شده مقیاس 

سوال است. همچنین  99( تجدیدنظر شده است و شامل 0222) 9است و توسط آستین، ساکلوفسکی، هوانگ و مك کنی شدههیته

با  5؛ استفاده از هیجانات در حل مسائل91و  92، 99، 92، 09، 05، 08، 9، 2، 0با سواالت  2تنظیم هیجانات مؤلفه 2این مقیاس 

و ادراک و فهم هیجانات  22و  99، 92، 98، 00، 89، 2 2؛ ارزیابی هیجانات در خود و دیگران95و  02، 02، 81، 85، 80، 9سواالت 

ای درجه 5گذاری مقیاس در طیف کند. نمرهگیری میرا اندازه 28و  92 ،90، 01، 02، 09، 02، 82، 82، 82، 89، 88، 82، 1، 5، 2، 8

 5موافقم  کامالًنمره و  2نمره، موافقم  9نمره، نظری ندارم  0نمره، مخالفم  8مخالفم  کامالًشود به این صورت که به گذاری مینمره

 صورتبه 28و  22، 99، 95، 92، 01، 02، 05، 02، 09، 00، 02، 82، 82، 89، 80، 82، 1، 2، 2، 9شود. سواالت نمره داده می

( با مقیاس پنج عاملی شده 8991ضرایب همبستگی مقیاس هوش هیجانی شوت و همکاران ) شود.گذاری میمعکوس نمره

-همگرایی است که نشان دهنده روایی آمدهدستبه 28/2و معنادار در سطح  28/2تا  02/2( در دامنه 0222) 1و کاستا مك کری

(. در یك پژوهش دیگر برای بررسی قابلیت اعتماد مقیاس از 8992واگرایی مقیاس هوش هیجانی است )محمدمحمدی و اورکی، 

کاربرد هیجان  ،25/2 ارزیابی هیجانات در خود و دیگران، 29/2آلفای کرونباخ استفاده شده است که ضرایب برای تنظیم هیجان 

(. در خارج از کشور برای بررسی قابلیت اعتماد 8992است )رجبی، علیمرادی و مرادی،  شدهگزارش 21/2و کل سواالت  22/2

است )دمیرسیوگلو، اوگه، فوسوالر، سویك،  شدهمحاسبه 10/2مقیاس از آلفای کرونباخ استفاده شده است که ضریب کل سواالت 

، 82است )اسزکزسنیاک و استروچالسکا آمدهدستبه 11/2 (. در یك پژوهش دیگر ضریب آلفای کرونباخ0281، 9نازلیگول و اوسیلیك

 است. آمدهدستبه 98/2در پژوهش حاضر اعتبار مقیاس با آلفای کرونباخ بررسی شده است که ضریب (. 0202

، 8تفکر انتقادی وجودی با سواالت  مؤلفه 2سوال دارد و  02این سیاهه  : (6111) 06کینگ( SISRI-24) 00سیاهه هوش معنوی

و  02، 81، 82، 82، 2، 0؛ آگاهی متعالی با سواالت 09و  89، 85، 88، 2؛ تولید معنای شخصی با سواالت 08و  82، 89، 9، 5، 9

                                                           
1. Modified Schutte Emotional Intelligence Scale (MSEIS) 
2. Schutte 
3. Austin, Saklofske, Huang & McKenney  
4. regulation of emotions 
5. utilization of emotions 
6. appraisal of emotions In yourself and others  
7. Neo Five-Factor Inventory (NEO-FFI) 
8. McCrae & Costa 
9. Demircioğlu, Öge, Fuçular, Çevik, Nazlıgül & Özçelik 
10. Szcześniak & Strochalska 
11. spiritual intelligence self-report inventory (SISRI-24) 
12. King 
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مقیاس پاسخگویی (. 0282، 8)انتونس، سیلوا و اولیورا کندگیری میرا اندازه 02و  82، 80، 1، 2؛ بسط حالت هوشیاری با سواالت 00

 2مخالفم  کامالًنمره و  8نمره، مخالفم  0نمره، نظری ندارم  9نمره، موافقم  2موافقم  کامالًاست به این صورت که  ایپنج درجه

اعتبار سیاهه از آلفای کرونباخ در یك پژوهش که برای بررسی  (.0281، 0گیرد )دوه، کامالدن، گئوک، ایوب و اسماعیلنمره تعلق می

است که بیانگر اعتبار بسیار باالی سیاهه هوش معنوی است )حسینی، زردشتیان و کریمی  ذکرشده 95/2تفاده شده است ضریب اس

ی است که ضریب همبستگ شده(. همچنین در یك پژوهش برای بررسی روایی سیاهه هوش معنوی از روایی همگرایی استفاده 8992

، فلت ،هویت 9گراییکمالچندبعدی و با سیاهه  10/2( ضریب همبستگی 8992لز و پارکر )ای اندپیرسون با سیاهه راهبردهای مقابله

است )موسوی مقدم، ظهیری  آمدهدستبه 28/2دار در سطح و معنا 59/2( ضریب همبستگی 8998) 2دونووان و میکائیل-ترونبول

و روایی همگرایی سیاهه هوش  29/2معنوی در یك پژوهش دیگر آلفای کرونباخ سیاهه هوش (. 8995خواه و باورصادجانی، 

و با سیاهه تعهد سازمانی ماودی استیرز و  09/2( ضریب همبستگی پیرسون 0228معنوی با سیاهه اشتیاق شغلی اسچافلی و بیکر )

، و هاشمیتاجی است )پیام، نگین تاجی، بلشیده، نگین آمدهدستبه 28/2دار در سطح و معنی 95/2( ضریب همبستگی 8929پورتر )

به طور همزمان استفاده  (8999رضایت از زندگی پاوت و داینر )ی برای برآورد روایی همگرایی از سیاهه در خارج کشور(. 8992

، بسط حالت 92/2، آگاهی متعالی 20/2، تولید معنای شخصی 09/2تفکر انتقادی وجودی  شده که ضرایب همبستگی این دو سیاهه

است  آمدهدستبه 90/2کل سواالت (. در یك ضریب آلفای کرونباخ برای 0282، 5)چان و سیو است آمدهدستبه 08/2هوشیاری 

همچنین در پژوهشی دیگر برای بررسی اعتبار سیاهه از آلفای کرونباخ استفاده  (.0281، 2آلن، املوند، کوزدرونکیوسز، بایر، بلند)

(. در پژوهش 0289، 2آلن، بایر، بالند و املونداست ) آمدهدستبه 90/2االت کل سوشده است که ضریب آلفای کرونباخ برای 

 است. آمدهدستبه 25/2حاضر اعتبار سیاهه با آلفای کرونباخ بررسی شده است که ضریب 

 

 

 

 

                                                           
1. Antunes, Silva & Oliveira 
2. Dev, Kamalden, Geok, Ayub & Ismail 
3. Multidimensional Perfectionism Scale (MPS) 
4. Hewitt, Flett, Turnbull-Donovan & Mikail 
5. Chan & Siu 
6. Allen, Emlund, Kozdronkiewicz, Bayer & Bland 
7. Allen, Bayer, Bland & Emlund 
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 هایافته

 هاآنو میانگین معدل  92/82های جمعیت شناختی سن و معدل افراد نمونه را نشان داد که میانگین سن افراد نمونه توصیف ویژگی

 بود.  25/82

 های توصیفی و نرمال بودن متغیرهای پژوهش. شاخص0جدول 

 کشیدگی کجی معناداری KS آماره انحراف معیار میانگین متغیرهای پژوهش

 928/8 092/8 228/2 892/2 992/9 92/01 قلدری سایبری

 -221/8 208/2 228/2 929/2 855/85 20/05 رنجورجوییروان

 -822/8 -955/2 228/2 822/2 982/2 29/92 گراییبرون

 -802/8 225/2 228/2 029/2 222/2 92/09 گشودگی

 -512/2 992/2 228/2 082/2 212/9 22/02 مقبولیت

 -222/2 -082/2 228/2 820/2 958/9 29/09 شناسیوظیفه

 -912/2 -291/2 228/2 080/2 125/82 82/22 هوش هیجانی

 -122/2 -122/2 228/2 029/2 220/89 52/59 هوش معنوی

شود توزیع نمرات متغیرهای که مشاهده می گونههماندهد که ای را نشان میآزمون کلموگروف اسمیرنوف تك نمونه -8نتایج جدول 

(، لذا توزیع نمرات دارای P<25/2هستند ) 25/2های نرمال بودن کوچکتر از پژوهش نرمال نیست. از آنجایی سطوح معناداری آماره

آزمون کلموگروف به حجم نمونه  زیرا؛ نیستبا این تعداد نمونه معناداری آزمون کلموگروف بسیار عجیب توزیع نرمال نیست. 

برای  0و کشیدگی 8های با حجم زیاد از کجیدر دادهلذا  .دهدعدم نرمالی را نشان می اشتباهبهزیاد  یهانمونهوابسته است و در 

هش ژودر پ شدهمشاهدهبرای بررسی نرمال بودن توزیع متغیرهای اسمیرنوف.  شود نه کلموگروفبررسی نرمال بودن استفاده می

دگی و کشی کجیقدر مطلق ضریب که  و کشیدگی استفاده شد کجیحاضر از دو شاخص رایج برای بررسی نرمال بودن، شامل 

در این پژوهش کجی  (.8991 ،یوسفیو کاملی ؛ 0228، 9بیرنباشد ) 82و کمتر از  9ترتیب کمتر از به  ایدبرای متغیرهای پژوهش ب

لذا توزیع نمرات دارای توزیع نرمال است، بر این اساس بودند.  82و کمتر از  9تر از و کشیدگی متغیرهای پژوهش به ترتیب کم

ی قلدری سایبری بینهای پارامتریك ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیره استفاده نمود و لذا برای پیشتوان از آزمونمی

های شخصیتی، هوش هیجانی و معنوی از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیره استفاده شده است که بر اساس ویژگی

 آمده است.  9و  0نتایج آن در جدول 

                                                           
1. skewness 
2. kurtosis 
3. Byrne 
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 قلدری سایبریبا های شخصیتی، هوش هیجانی و معنوی . نتایج ماتریس همبستگی پیرسون بین ویژگی6جدول 

 1 2 2 5 2 9 0 8 متغیرهای پژوهش

        8 قلدری سایبری-8

       8 125/2** رنجورجویی روان-0

      8 -125/2** -252/2** گراییبرون-9

     8 229/2** -259/2** -229/2** گشودگی-2

    8 200/2** 999/2** -992/2** -009/2** مقبولیت-5

   8 219/2** 192/2** 518/2** -592/2** -919/2** شناسیوظیفه-2

  8 522/2** 912/2** 212/2** 225/2** -152/2** -292/2** هوش هیجانی-2

 8 250/2** 998/2** 020/2** 229/2** 222/2** -182/2** -298/2** هوش معنوی-1
 25/2معنادار در سطح **

ی با قلدری معنوهای شخصیتی، هوش هیجانی و نتایج ماتریس ضریب همبستگی پیرسون نشان داد بین ویژگی -0بر اساس جدول 

همبستگی معنادار وجود دارد، این امر ادامه تحلیل را ممکن  متغیرهای پژوهشبین  کهازآنجاییداری وجود دارد. سایبری رابطه معنی

ه استفاده از رگرسیون چندمتغیرهای شخصیتی، هوش هیجانی و معنوی ویژگیبینی قلدری سایبری بر اساس سازد. لذا برای پیشمی

 آمده است.  9که نتایج در جدول  شده است

 های شخصیتی، هوش هیجانی و معنویویژگی. نتایج ضرایب رگرسیون چندمتغیره قلدری سایبری بر اساس 3جدول 

 سطح معناداری t ضرایب استاندارد راستانداردیغضرایب  بینمتغیرهای پیش

B خطای استاندارد ( ضریب بتا) 

 522/08 290/9 - 102/5 228/2 (Constantثابت )

 228/2 219/2 101/2 209/2 081/2 رنجورجوییروان

 228/2 -112/0 -852/2 222/2 -829/2 گراییبرون

 228/2 -800/2 -290/2 292/2 -920/2 گشودگی

 221/2 -092/0 -822/2 220/2 -822/2 مقبولیت

 222/2 -820/0 -819/2 15/2 -889/2 شناسیوظیفه

 228/2 -122/2 -228/2 225/2 -222/2 هوش هیجانی

 228/2 -990/2 -529/2 222/2 -220/2 هوش معنوی

820/22=F 2= 201/2؛R 2=291/2؛  شدهتعدیلR  159/2؛=R  
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82    

 

 

 

های شخصیتی، هوش هیجانی و درصد از واریانس قلدری سایبری بر اساس ویژگی 1/29از جدول فوق  آمدهدستبهبا توجه نتایج 

 شود.بینی میپیشهای شخصیتی، هوش هیجانی و معنوی ویژگیتوان گفت قلدری سایبری بر اساس می شود. لذامیمعنوی تبیین 

 گیرینتیجهبحث و 

 در نوجوانان یو هوش معنو یجانیهوش ه ،یتیشخص یهایژگیبر اساس و یبریسا یقلدر ینیبشیپانجام این پژوهش هدف از 

دارد.  داری وجودرابطه معنی با قلدری سایبری یو هوش معنو یجانیهوش ه ،یتیشخص یهایژگیو ها نشان داد که بینیافتهبود. 

و هوش  یجانیه هوش ،یتیشخص یهایژگیو وسیلهبه قلدری سایبرینتایج تحلیل رگرسیون چندمتغیره نیز آشکار کرد که واریانس 

کاراسکو و -(، پابون0202با نتایج تحقیقات کیم، کالرک، دونالن و بورت و همکاران ) آمدهدستبهاین نتیجه شود. تبیین می یمعنو

 یتیشخص یهایژگیوبینی کننده پیش در تبیین نقش( همسویی دارد. 0202( و بای، بای، هوانگ، هسوهه و وانگ )0202همکاران )

 طول رویکردهای. است زندگی مهم رویدادهای و رفتارها از بسیاری قدرتمند نیبشیپ گفت شخصیت توانیمی بریسا یقلدربر 

 فهم رویدادهای در ما به و گیردمی قرار مورداستفاده گسترده به طور زندگی مهم یبروندادها و شخصیت مطالعه به نسبت عمری

دارند که  یسازش ری، شناخت غرنجورخو افراد روان(. 8992)عطادخت، زردی گیگلو و الله، کند می کمك فرد تیباشخص مرتبط

 یهاناجیهستند که ه یاشخاص واکنش رنجورخوهارواندهد. قلدری در فضای مجازی را افزایش می را به هاآن شیاحتمال گرا

عواطف  تجربه درمجموع. دهندیواکنش نشان م یاشخاص به هرگونه محرک نیا ،کنندیتجربه م گرانینسبت به د یشتریب یمنف

رجه د هاآنرنجورخو است. روان های افراد از ویژگی احساس گناه و نفرت ،ییکمرو ت،یعصبان ،یپاچگچون ترس و غم، دست یمنف

راب و اضطبرند و از گمنامی در فضای مجازی بهره می هاآن، هستند ثباتیب یدارند و از نظر عاطف گرانیبا د یترفیانطباق ضع

با  شدن ریجهت درگ ییعدم توانا لیبه دلرنجورخو کنند. افراد روانمیی خود را از طریق قلدری سایبری تعدیل زندگ یهاتنش

ت خود به ها و مشکالد و چالشکننمی دایپ اینترنتبه  یشتریبو وابستگی  شیمشکالت به صورت کارآمد و فعال، گرا ها وچالش

 ،یناراحت ت،یمانند عصبان یمنف هایشامل احساسرنجورخویی انرو گرید یاز سودهند. شکل طریق قلدری سایبری نشان می

 ،یطراب، افسردگاض ،یدگیتن ،یاحساس ناامن ازها،یها در مقابل نکم تکانه اریکنترل بس نانه،یب رواقعیغنامعقول و  یباورها ،یدستپاچگ

ی برا یکمتر ییتوانا ،یبا افراد عاد سهی، در مقاآزردهاحتمال وجود دارد که افراد روان  نیا نیبنابرا؛ است یریپذبیخصومت و آس

برقراری رابطه مستقیم داشته باشند و بیشتر ترجیح دهند به طور غیرمستقیم و از طریق اینترنت به رابطه با دیگران بپردازند؛ همچنین 

ود را خ هاآنارند و برای فرار از مشکالت و فراموشی و دوری از روزمره د یزندگ یهامقابله با چالشتوانایی پایینی برای  هاآن

( و قلدری و رفتارهایی را که در زندگی عادی روزمره 8995آبادی، رستمی، اردالن، احمدیان و مهدیکنند )بیشتر با اینترنت سرگرم 

 دهند.توانند انجام دهند در فضای مجازی انجام مینمی
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تمی، )رس اندمثبت یهاناجیه یو دارا جییته ی، جسور، فعال، در جستجودوستمردمگرم و دوستانه،  یرفتار یدارا اگرافراد برون

را  برند و دیگرانباالیی دارند و از مراوده مستقیم با دیگران لذت می نفساعتمادبه(. این افراد 8995آبادی، اردالن، احمدیان و مهدی

افراد  زان عالقهتجربه میگشودگی نسبت به شود کمتر به قلدری سایبری گرایش داشته باشند. ها سبب میدوست دارند، این ویژگی

 در الک خود و وابستگی به ابزارهایی چون اینترنت فرورفتن معموالًدهد. چنین افرادی های جدید را نشان میو کسب تجربه یتازگبه

 یجابههد دتخیل، کنجکاوی زیادی که نسبت به امور دارند بیشتر ترجیح می باقدرترا دوست ندارند. افراد دارای ویژگی گشودگی 

(. افراد با درجه باالی گشودگی 8992بهادری خسروشاهی و هاشمی نصرت آباد، باشند )سرگرمی با اینترنت با تجربیات واقعی درگیر 

 برند و دوستآورند و از آن لذت میهای یادگیری فراهم میهای جدید هستند و مدام برای خود موقعیتدرگیر کسب تجربه قدرآن

 یدوستنوع ،مراقبتماند. باقی نمی هاآنقلدری سایبری برای  ژهیوبهدارند این لذت را با دیگران نیز سهیم شوند که جایی برای قلدری 

 خودمحوری و دیگران با اختالف و خصومت مقابل در که استو با ویژگی شخصیتی مقبولیت سازگار  افراد خصوصیات از مهربانی و

ن کنند و برای جبران ایو فشار روانی بیشتری را نیز تحمل می اندمحروماجتماعی  حمایتافراد فاقد ویژگی مقبولیت از دارد.  قرار

ا زند و کمتر واکنش منفی دیگران رمی هاآنقلدری سایبری ضربه کمتری به  کهییازآنجافشارهای روانی به قلدری گرایش دارند و 

 و هدف به دنیدررس سعی ،پیشرفت برای تالش ،ینظم ده خود بانیز  یشناسفهیوظپردازند. سایبری میبه دنبال دارد، به قلدری 

بیشتر بر روی اهداف خود متمرکز  شودیم باعث خود، مسؤولیت و یشناسفهیوظ در فرد ثبات بنابراین. شودمی تعریف شایستگی

است که چنین شخصی گرایشی به قلدری سایبری نداشته باشد (، منطقی 8992، آبادنصرت)بهادری خسروشاهی و هاشمی باشد 

 کند.کند و فرصت بالندگی را از وی سلب میزیرا قلدری سایبری وقت مفید وی را ضایع می

برخوردار  هوش هیجانی گفت افرادی که از توانایی باالیی از توانیم یجانیهوش ه بر اساس یبریسا یقلدر ینیبشیپ در تبیین

یجانی هشوند. توانایی هوش در خود میهای شناختی و رفتاری موجب ارتقای قدرت ابراز هیجان طریق دستکاری ویژگیاز هستند، 

ل ارتباط و بدون مشک یدرستبهچگونه روابط میان فردی معناداری داشته باشند، بتوانند با دیگران دهد که افراد این امکان را میبه 

هیجانی  هوش. همچنین است هاآن صحیح مرتبط با ابراز هیجان کامالًای را ارزیابی کنند و این پدیدههای خود برقرار کنند و توانایی

ضریب هوشی به بهترین وجه استفاده  ازجملههای خود کند چگونه بتوانیم از سایر مهارتنوعی فراتوانایی است که مشخص می

بهبود  را شناخت احساسات خویش و دیگرانر هستند قادر خواهند بود برخورداهوش هیجانی فردی که از توانایی باالیی در کنیم. 

 و افزایش توان وخوخلقتوانایی اداره مطلوب را در خود افزایش داده و  تنظیم هیجان نترل هیجانات وکخودکارآمدی، بخشیده و 

(. منطقی است چنین شخصی 8999سمی، نریمانی، عیوضی و ابوالقاباشد )را در خود داشته از هیجانات  یبرداربهرهحل مسئله و 

هوش معنوی  فتگ توانیم یهوش معنو بر اساس یبریسا یقلدر ینیبشیپ در تبیینتری داشته باشد. قلدری سایبری سطح پایین
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ریمانی، ، نجوکمالهای زندگی بهتر رویارو شود )باارزشی بر باورها و نگرش فرد بگذارد تا بتواند با دشواری راتیتأثتواند می

 ازلحاظای چون قلدری سایبری بزند. معنویت و عقاید معنوی ( و کمتر دست به اقدامات ناپخته8995عطادوخت و ابوالقاسمی، 

سازد که از جهت فیزیولوژیکی، شناختی و عاطفی خشم خود را کنترل کند و به قلدری کمتری بپردازد. فردی، فرد را قادر میدرون

لدری ق ژهیوبهقلدری  یجابهکند که فرد در هنگام خشم به خدا توجه کند و اعمال معنوی شرایطی را ایجاد میاز لحاظ بین فردی، 

 سایبری به کنترل خشم به شیوه مطلوب بپردازد.

ای، در خصوص صورت گرفته به دلیل نقش احتمالی عوامل زمینهآموزان دختر شهر تهران دانشپژوهش حاضر در میان  ازآنجاکه

ها یکی از آزمودنی ها توسطپرسشنامه تکمیل برای مکانی یکسان شرایط کنترل در . ناتوانیعمل شود اطیبااحتتعمیم نتایج بایستی 

های مشابه در مورد پسران و دختران به طور همزمان های موجود در این پژوهش بود. برای رفع این محدودیت پژوهشمحدودیت

های ترکیبی )کیفی و کمی(، حجم نمونه باالتر و های آینده از طرحدر پژوهشهای دیگر نیز اجرا شود. و فرهنگو در سایر شهرها 

های این دستاوردها و پیامد. کنند، استفاده شودرا فراهم می گیری بهترتر و نتیجهتر آماری که امکان تحلیل عمیقهای پیچیدهروش

ین بنقش پیشتوانند با تبیین های پژوهش میعملی مطرح کرد. در سطح نظری، یافتهدر دو سطح نظری و  توانیمپژوهش را 

نتایج  کمك کنند. همچنین، بر قلدری سایبری مؤثرعوامل در زمینه  به گسترش دانشهای شخصیتی، هوش هیجانی و معنوی ویژگی

یری گدر زمینه عوامل مؤثر بر شکل یشناختروانگسترش دانش  منظوربههای جدیدتر تواند راهگشای پژوهشپژوهش حاضر می

ای آموزشی درمانگری هها و مداخلهتوان در جهت تدوین برنامههای این پژوهش میشود. در سطح عملی، از یافتهقلدری سایبری 

انواده و و مشاوران خ آموزان دختر کمك شودقلدری سایبری دانش طراحی مداخالتی به بهبودجهت  ربطیذهای در سازمان

 توانند بر این اساس از نتایج این پژوهش استفاده کنند.روانشناسان بالینی می

 منابع

 های ارتباطی های شخصیتی و مهارتبررسی تأثیر ویژگی (.8991خواه، علی؛ و زاهد بابالن، عادل. )پور دالور، حسینعلی؛ خالقابراهیم

 .21-19(، 0) 02دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی، . شهرستان بابلهای مدیریت تعارض معلمان مقطع دبیرستان بر سبك

 فصلنامه  آموزان. قربانی سایبری در دانش -سنجی مقیاس تجربه قلدری(. خصوصیات روان8991بهمن. ) ،زردی ؛ وسجاد ،بشرپور

 .29-52، (8) 1 ،مدرسه یشناسروان

  یو سالمت روان یامقابله یراهبردها ،یبستگدل یهارابطه سبك(. 8992، تورج. )آبادنصرتبهادری خسروشاهی، جعفر؛ و هاشمی 

 . 822-811(، 92)1، فصلنامه علمی و پژوهشی روانشناسی تحولیینترنت، به ا یادبا اعت

 معنوی، قدردانی، هوش  رابطه (.8992تاجی، مجید؛ و هاشمی، سید اسماعیل. )تاجی، صدیقه؛ بلشیده، کیومرث؛ نگینپیام، مهدی؛ نگین

 . 08-92(، 8) 1های روانشناسی بالینی و مشاوره، پژوهش. شغلی با رفتار شهروندی سازمان و اشتیاق تعهد سازمانی
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 ( .8992حسینی، مریم؛ زردشتیان، شیرین؛ و کریمی، جواد .)یآورتاب یانجینقش م بامالحظه یرخاشگرپو  یرابطه هوش معنو یینتب 

 . 55-20(، 8) 5مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش، یایی. سکنگ فو کاران آ یندر ب

 ( .8992رجبی، سوران؛ علیمرادی، خدیجه؛ و مرادی، نزهت الزمان.)  رابطهی ساختاری بهزیستی معنوی و رضایت زناشویی با نقش

 . 89-29(، 0) 1روانشناختی،  هایمدل و هاروشفصلنامه . واسطه ای هوش هیجانی و تمایزیافتگی خود

 ( .بررسی اعتیاد به اینترنت بر اساس پنج عامل 8995رستمی، چنگیز؛ اردالن، آسو؛ احمدیان، حمزه؛ و مهدی آبادی، سیدمهدی .)

 . 25-29(، 8)8، مجله علوم پزشکی زانکو شخصیتی در دانشجویان دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کردستان.

 ،برای کودکان شخصیت عامل پنج پرسشنامه روانسنجی اتیخصوص (.8992بهمن؛ و الله، حدیثه. ) عطادخت، اکبر؛ زردی گیگلو-

 . 829-802(، 21)82فصلنامه روانشناسی تربیتی، کوتاه.  فرم

 جله مطالعات م. ای خودکارآمدیهای فرهنگی با نشاط ذهنی: نقش واسطه(. رابطه ارزش8991فریده. ) ،یوسفیو  ؛شیالن ،کاملی

 . 821-802(، 8)88، و یادگیریآموزش 

 بینی روابط فرازناشویی بر اساس هوش معنوی، پیش(. 8995جو، علی؛ نریمانی، محمد؛ عطادوخت، اکبر؛ و ابوالقاسمی، عباس. )کمال

دو فصلنامه مشاوره و . های مجازی اجتماعی با نقش تعدیل کنندگی جنسیتهوش اخالقی، رضایت زناشویی و استفاده از شبکه

 .99-22(، 0)2روان درمانی خانواده، 

 هایپژوهشهای شخصیتی آنان. آموزان بر پایه ویژگیبینی هوش هیجانی دانش(. پیش8992تا؛ و اورکی، محمد. )محمدمحمدی، بی 

 .21-12(، 5) 0کاربردی در روانشناسی تربیتی، 

 گرایی با رابطه بین هوش معنوی و کمال بینیپیش(. 8995)آرزو.  ،باورصادجانی ؛ وندا ،ظهیری خواه ؛سیدرحمت اله، موسوی مقدم

 . 52-22(، 8) 02، فصلنامه علوم پزشکی .ای در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور شهر شوشراهبردهای مقابله

 آموزان نشاثربخشی آموزش هوش هیجانی در پیشگیری از گرایش دا(. 8999)عباس. ، ابوالقاسمی ؛ ونسرین، عیوضی ؛محمد ،نریمانی

 .9-89(، 92)1، اعتیادپژوهیبه سوءاستفاده از مواد. 

 های شخصیتی در تشخیص دانش آموزان دارای اعتیاد به اینترنت نقش ممیزی ویژگی(. 8991)علیرضا.  ،دلقندی ؛ وسعید ،ویسی

 .8-9(، 91) 2، علوم رفتاریهای نوین در پیشرفتکلمن(. -مك کری، هگزاکو و جایگزین زاکرمن-)آزمون سه مدل شخصیتی کاستا

 Allen, M., Bayer, K., Bland, T., & Emlund, M. (2019). Exploring Nursing Students' Resilience and 

Spirituality in an End-of-Life Care Simulation. Creating Healthy Work Environments, 1 (1), 1-7.  

 Allen, M., Emlund, M., Kozdronkiewicz, M., Bayer, K., & Bland, T. (2018). Exploring the 

Relationship between Nursing Students’ Resilience and Spirituality in a Critical Care, End-Of-Life 

Care Simulation. Palliat Med Care, 5 (2), 1-6. 
 Antoniadou, N., Kokkinos, C. M., & Fanti, K. A. (2019). Traditional and Cyber 

Bullying/Victimization Among Adolescents: Examining Their Psychosocial Profile Through 

Latent Profile Analysis. International Journal of Bullying Prevention, 1 (2), 85-98. 
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 Antoniadou, N., Kokkinos, C. M., & Markos, A. (2016). Development, construct validation and 

measurement invariance of the Greek cyber-bullying/victimization experiences questionnaire 
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The prediction of cyber bullying based personality characteristics, emotional 

intelligence and spiritual intelligence in adolescents 

Abstract 

The purpose of this study was to prediction of cyber bullying based personality characteristics, emotional 

intelligence and spiritual intelligence in adolescents. The descriptive- correlation method was used. The 

statistical population consists of all the female students’ high school Tehran city in year academic 2018-

2019. In this study, according to cluster sampling method, 200 adolescent by formula Plant of Tabachnick 

& Fidell (2007) were selected as samples and they were asked to fill in the yber-bullying/victimization 

experiences questionnaire (CBVEQ) of Antoniadou, Kokkinos and Markos (2016), neo five-factor inventory 

(NEO-FFI) of McCrae and Costa (2004), modified Schutte emotional intelligence scale (MSEIS) of Schutte 

and et al (1998) and spiritual intelligence self-report inventory (SISRI-24) of King (2008). The data were 

analyzed by tests of Pearson correlation and multivariate regression by enter method. Findings showed 

that there was significant correlation between personality characteristics, emotional intelligence and 

spiritual intelligence with cyber bullying (P<0/01). Regression analyses also revealed that 73/8% of 

variance of cyber bullying was explained by personality characteristics, emotional intelligence and 

spiritual intelligence.  Result revealed that personality characteristics, emotional intelligence and spiritual 

intelligence are essential in effectuating cyber bullying. 

Keywords: cyber bullying, personality characteristics, emotional intelligence, spiritual intelligen 
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