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اخالقی با نقش میانجی اشتیاقیالگوی روابط ساختاری پرخاشگری سایبری بر اساس بیپژوهش حاضر با هدف بررسی  :هدف

به روش همبستگی انجام شد.  حاضر پژوهش: هاانجام گرفت. مواد و روش آموزان مقطع متوسطه دومدر دانش هیجانبدتنظیمی

مشغول به تحصیل بودند   1398 تحصیلی سال در شهرستان اردبیل که دولتی مدارس  متوسطه ی دومدوره  پسر  آموزاندانش کلیه

ای انتخاب و به گیری تصادفی خوشهنفر از این افراد به شیوه نمونه  250تعداد  دادند.تشکیل می حاضر را پژوهش آماری  جامعه

آوری جمع یهادادهپاسخ دادند.  اخالقیاشتیاقیو بی هیجانبدتنظیمی سایبری،پرخاشگریهای نامهصورت انفرادی به پرسش

پرخاشگری نتایج ضریب همبستگی نشان داد ها: یافته .تحلیل شدتجزیه و  Lisrel 8.80و 25SPSS افزار با استفاده از نرمشده 

رابطه معنادار دارد و همچنین بین هیجان بدتنظیمیهای آن و با نمره کل اشتیاقی اخالقی و مؤلفهبا نمره کل بیسایبری 

ز برازش همچنین مدل پیشنهادی ا های آن رابطه معنادار وجود دارد.اخالقی و مؤلفهاشتیاقیو نمره کل بیهیجان بدتنظیمی

را با میانجیگری  پرخاشگری سایبریبه اخالقی اشتیاقیبیهای برازش مدل نیز، مسیر صشاخ مطلوبی برخوردار است و 

تواند عامل یمبا ضرایب مسیر باالیی که دارد، اخالقی اشتیاقیبینشان داد که  نتایج  گیری:نتیجه.یید کرداتهیجان بدتنظیمی

 در دانش آموزان باشد. پرخاشگری سایبریبینی یشپ مؤثری در 
 هیجانبدتنظیمی، اخالقیاشتیاقیبی  پرخاشگری سایبری،  :کلیدیواژگان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 مقدمه
روانی  امر سالمتاین  که است،  همراه سایبری پرخاشگری و قلدری با افزایش اجتماعی هایشبکه و اینترنت از استفاده افزایش

 ضروری  روش  یک  عنوان  به  الکترونیکی  اجتماعی  یهاشبکه   (Hamm et al, 2015).دهد  می  قرار  تأثیر  تحت  را  و جوانان  نوجوانان

 مشکل  یک  ایجاد  است،  شده  مردم  احساسات  به  رساندن  آسیب  برایها  روش  نیترخطرناک  از  یکی  به  تبدیل  ارتباط،  برقراری  برای

پرخاشگری   ) 2019Esparza et al, -(Gutiérrez.)2010Grigg( شودیم شناخته 1پرخاشگری سایبری عنوان به که اجتماعی

 الکترونیکی وسایل از طریق استفاده از که هاآن  سن از نظرصرف افراد، از گروهی یا فرد یک به عمدی آسیب عنوانبه  سایبری را

 پرخاشگری سایبری شامل. دهند تعریف کرده استانجام می  ناخواسته  یا  مضر  مخرب،  آمیز،توهین  صورتبه  را  اعمال  گونهاین  که

 چهره اتفاق   به  چهره  توانندنمی  که  تهاجمی  رفتارهای  است یعنی  سایبری  هایمانند مزاحمت  زیآمنیتوهرفتارهای    ی ازامجموعه 

پرخاشگری  . (Watkins et al, 2018)دوستان  به مزاحم هایپیام ارسال شخصی و بوکسیف حساب کردن هک مانند بیفتند،

در میان افراد بزرگسال   مشکل  یک  که  شودمی  تصور  معموالً  شود،می  تعریف  اینترنت  در  کالمی  پرخاشگری  به عنوان  که  سایبری،

 ,Francisco)  افتداتفاق می    آموزاناز دانش  درصد  50  در  پرخاشگری سایبری  حقیقت،  در.  (Brody and Vangelisti, 2015)  است

2015). 

 ,Orue and Calvete)پرخاشگری سایبری است  وقوع برای قدرتمندی کننده بینیپیش 2اخالقیبی اشتیاقی رسدیمبه نظر 

 را اخالقی استانداردهای که رفتارهایی برای  توجیهاتی را افراد، آن در که شناختی است، اخالقی فرآیند اشتیاقیبی . (2016

اخالقی صفت ثابتی نیست، بلکه یک اشتیاقیمطابق مبانی نظری، بی . (Bandura et al, 1996)برندبه کار می کنندمی نقض

های اجتماعی که شخص در آن عمل کند و تحت تأثیر بافتگیری شناختی نسبت به جهان است که با گذر زمان رشد میجهت

اخالقی باال تمایل بیشتری به شرکت در اشتیاقیپژوهشگران نشان دادند که افراد دارای بی .(Moore, 2008)کند قرار دارد می

. (Bandura et al, 1996)تر گناه و گرایش به نفع اجتماعی دارند رفتارهای بزهکارانه، سطح باالتر پرخاشگری و سطوح پایین

  و  (Kiriakidis, 2008)تهاجمی اخالقی رفتارهاییاقیاشتیبدهد می نشان نوجوان، مجرمان جمعیت  میان پژوهشی در شواهد

اخالقی یک مکانیسم اساسی خطرناک اشتیاقیبی کند. همچنینمی بینیپیش را (Cardwell et al, 2015) مجدد هایدستگیری

مزاحمت . (Kokkinos et al, 2016)؛ و با رفتارهای پرخاشگری ارتباط (Lukeet al, 2010)باشد میبرای رفتارهای ضداجتماعی 

  از  که افرادی توسط غالباً چهره، به چهره تعامل از جلوگیری و ماندن ناشناس دلیل به شبکه های اجتماعیهای سایبری در 

اخالقی اشتیاقیبی   دارای باورهای  افراد  .(Pornari and Wood, 2010)شود  می  استفاده  هستند  برخوردار  اخالقی باالتراشتیاقیبی

در مطالعات خود گزارش دادند  Lazuras  et al (2019)،  (Chen e al, 2017)  هستند  مجازی  فضای  در  پرخاشگری  بیشترین  دارای

پژوهش خود گزارش دادند  رد Bakioğlu and Çapan (2019)  سایبری ارتباط دارد. اخالقی با پرخاشگری و قلدریاشتیاقیبی

 کند. و اذیت و آزار سایبری را پیش بینی می یاخالقی پرخاشگراشتیاقیکه بی

 3بدتنظیمی هیجان کرده است، دریافت پژوهشگران سوی از را  زیادی توجه یاواسطه  متغیر به عنوان امروزه که عواملی از یکی

نوجوانان دارد، یکی  شناختیروانبر زندگی، آموزش و بهزیستی  داریمعنی تأثیرت اجتماعی، هیجانی و رفتاری المشک .باشدیم

تنظیم هیجان عامل مرکزی در تحول و ماندگاری مشکالت اجتماعی، هیجانی   .اصلی رشد هیجان تنظیم هیجان است  هایجنبه از  

و به شکست ختم شود، از بدتنظیمی تنظیم هیجان دچار مشکل شود  فرایند    ههرگا  (Bullemor-Day, 2015).   و رفتاری است

 ,Gratz and Roemerهای ناسازگارانه در برخورد با شرایط و وقایع است  آید که بیانگر استفاده از روشهیجان سخن به میان می

 .(wang et al, 2018) کنندی مخود را منطقی توجیه  زیآمخشونتاشتیاقی باال رفتارهای پرخاشگرانه و افراد با بی (.(2004

(2018)  Fida et al اشتیاقی اخالقی ارتباط دادند بین بدتنظیمی هیجانی و استفاده از توجیهات بی گزارشدر پژوهش خود

 
1. Cyber aggression 
2. moral disengagement 
3. Emotional Dysregulation 



را در افزایش احتمال استفاده از  مطالعات خود نقش بدتنظیمی هیجان رد Rubio-Garay et al (2016) وجود دارد. 

 ی بی اشتیاقی اخالقی نشان دادند.هاسمیمکان

مؤثر در گرایش به    عوامل از  اخالقی و بدتنظیمی هیجاناشتیاقیبیگفت  توانمی  با توجه به سوابق پژوهشی فوق   بر این اساس

زمینه  موجود در ابهامات برخی راهگشای تواندمی هم کنار در متغیرها این بررسی باشد و همچنینپرخاشگری سایبری می

-اشتیاقییابی گرایش به رفتارهای پرخطر بر اساس بیبا هدف مدل بنابراین پژوهش حاضر باشد؛پرخاشگری سایبری گرایش به 

 انجام گرفت. آموزان مقطع متوسطه دومدر دانش بدتنظیمی هیجاناخالقی با نقش میانجی 

 
  روش

آموزان پسر دوره دوم متوسطه روش این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه دانش

گیری تصادفی شیوه نمونه نفر از این افراد به  260تشکیل دادند. تعداد 1398مدارس دولتی استان اردبیل در سال تحصیلی 

بسیاری از پژوهشگران حداقل حجم  زعمبهاز آنجایی که و در پژوهش شرکت کردند.  از بین جامعه آماری فوق انتخابای خوشه 

ها یآزمودندر پژوهش حاضر نیز با در نظر گرفتن احتمال افت  (1391(حبیبی، باشد می 200های ساختاری م در مدلنمونه الز

پرسش نامه وارد تحلیل 250های مخدوش که بعد از حذف داده را تکمیل کردند موردنظرهای آزمودنی پرسشنامه 260حداقل 

 .آماری شد

استان اردبیل مراجعه و بعد  وپرورشآموزش که بعد از اخذ مجوز از دانشگاه به اداره  بودصورت  این به اطالعات آوریجمع  روش

و ارائه مجوز الزم برای همکاری، از بین  مدارس دولتی پسرانه دوره متوسطه اردبیل چهار مدرسه    وپرورشآموزش از موافقت اداره  

سپس پژوهشگر با حضور در مدارس و ضمن هماهنگی با مدیر و ای انتخاب شد. گیری تصادفی خوشهبا روش نمونه هاآناز بین 

 ها را توزیع نمود.دبیران مدارس مربوطه، پرسشنامه 

 هایشده در این پژوهش با استفاده از ابزارهای آمار توصیفی چون میانگین و انحراف معیار و از آزمونآوری های جمعداده  

 تحلیل شد. Lisrel 8.80افزار مسیر با استفاده از نرم و تحلیل 25SSPSر افزاهمبستگی پیرسون با استفاده از نرم

 ی اطالعاتآورجمعابزارهای  

طراحی و اعتباریابی  Álvarez-García et al (2016)توسط  پرسشنامهاین  (:CYBAپرخاشگری سایبری )  پرسشنامه

جنسی و پرخاشگری -سؤال و سه مؤلفه اصلی (جعل هویت، پرخاشگری سایبری دیداری 19دارای  پرسشنامهشده است. این 

الزم به ذکر است که  سایبری کالمی و طرد( و یک عامل تکمیلی (پرخاشگری سایبری دیداری از نوع تهدید سایبری ( است.

ایی مدل تحلیل عاملی تأییدی به علت در  تحلیل نه  Álvarez-García et al (2016)در پژوهش  عامل تمسخر آنالین

های آتی در همبستگی بسیار زیاد با سه مؤلفه دیگر از مدل حذف گردید اما این عامل به منظور بررسی بیشتر در پژوهش

، 4جنسی، سؤال -عامل پرخاشگری دیداری 9و  14، 2عامل جعل هویت، سؤال  18و  12، 1پرسشنامه باقی مانده است. سؤال 

عامل تکمیلی تمسخر سایبری (از نوع 15و  10، 6، 3عامل پرخاشگری کالمی و طرد و سؤال  19و 17و  16، 13، 11، 8، 7، 5

شود که فراوانی رفتارهای قلدری (مندرج در سنجد. در این پرسشنامه از فرد خواسته میپرخاشگری سایبری دیداری( را می

=هرگز  1ای است (درجه  4گذاری آن به صورت طیف لیکرتی نمرهشیوه  پرسشنامه( را طی سه ماه گذشته گزارش کند.



( نشان داد که مدل سه بعدی مقیاس از برازش مناسبی برخوردار است  2016=همیشه(. نتایج پژوهش آلوارز و همکاران (4

)96/0=CFI ،96/0=NNFI  029/0و=RMSEA.) 

-اشتیاقیی است که برای ارزیابی استعداد فرد برای بیسؤال 32یک پرسشنامه  پرسشنامهاین  :اخالقیاشتیاقیبی پرسشنامه

اخالقی را ارزیابی اشتیاقیمکانیسم بی 8اخالقی اشتیاقیمقیاس بی. (Bandura et al, 1996)خالقی طراحی شده است ا

اعتنایی ئولیت، بیکند که عبارتند از: توجیه اخالقی، برچسب زدن مدبرانه، مقایسه سودمند، جابجایی مسئولیت، تقسیم مسمی

ها به شود. آزمودنیگیری میآیتم اندازه 4مکانیسم به وسیله  8به پیامدها، غیرانسانی کردن، نسبت دادن سرزنش. هریک از این 

دهند. موارد باالتر در هر ( پاسخ می5موافقم( کامالً( تا  1مخالفم(  کامالًای  نقطه  5سؤاالت این پرسشنامه بر اساس مقیاس لیکرت  

دهد، اشتیاقی باالی اخالقی را نشان میها نیز بیباشد، نمرات باالتر در کل عاملرده مقیاس نشانگر باالتر بودن آن مکانیسم میخ

گزارش شده است  82/0این پرسشنامه همبستگی باالیی را در آزمون قضاوت اخالقی نشان داد و ضریب پایایی آن نیز 

.(Bandura et al, 1996) 

ساخته شده و یک شاخص  Gratz and  Roemer (2004)این پرسشنامه توسط  واری در تنظیم هیجانی:دش پرسشنامه

تر نسبت به ابزارهای موجود در این زمینه طراحی  که برای ارزیابی دشواری در تنظیم هیجانی به شکل جامعخود گزارشی است 

درجه بندی شده است که  رتیکل یادرجه اساس مقیاس پنجسؤال و چهار عامل و بر  36گردیده است. این پرسشنامه دارای 

 یهااند از: عامل اول عدم پذیرش پاسخها که عبارتدشواری بیشتر در تنظیم هیجانی است. عامل یدهندهباالتر نشان  نمرات

سؤال، عامل  6کانه با سؤال، عامل سوم دشواری در کنترل ت 5سؤال، عامل دوم دشواری در انجام رفتار هدفمند با  6هیجانی با 

سؤال و عامل ششم  8سؤال، عامل پنجم دسترسی محدود به راهبردهای تنظیم هیجانی با  6چهارم فقدان آگاهی هیجانی با 

 ی گذاردارای نمره  20،    17،    10،    78،    6،    2،  1،  22،  34،    24سؤال در نظر گرفته شده است. سؤاالت  5فقدان شفافیت هیجانی با  

. همچنین میزان آلفای ندگزارش کرد 88/0  هفته  8-4در فاصله  ( روایی این پرسشنامه را2004. گراتز و رومر (ندباشیمعکوس م

 .شده است( گزارش1389توسط عزیزی و همکاران ( 92/0این پرسشنامه 

  هایافته

 داشتند.در این پژوهش شرکت  37/1و انحراف معیار  88/15دانش آموز پسر با میانگین سنی 250تعداد

 پرخاشگری سایبری هیجان و  یتنظیم بد:میانگین و انحراف معیار متغیرهای بی اشتیاقی اخالقی، 1جدول
 mean Standard deviation متغیرها  mean Standard deviation متغیرها 

 03/4 47/11 جابجایی مسئولیت  28/18 40/100 بد تنظیمی هیجان 

 36/2 23/11 پخش مسئولیت  61/3 57/16 هیجانی  یهاعدم پذیرش پاسخ 

 31/2 37/11 تحریف پیامدها  73/2 07/14 دشواری در انجام رفتار هدفمند 

 24/2 00/11 اسناد دادن سرزنش  13/3 83/16 دشواری در کنترل تکانه 

 25/2 07/11 غیرانسانی کردن 25/3 65/16 فقدان آگاهی هیجانی 

 05/2 70/6 جعل هویت  45/4 43/22 راهبردهای تنظیم هیجانی 

 70/1 70/6 جنسی -دیداری  33/5 00/25 فقدان شفافیت هیجانی 

 43/5 80/19 پرخاشگری کالمی  74/16 97/88 اخالقی اشتیاقی بی

 42/2 00/9 تمسخر سایبری  42/2 60/10 توجیه اخالقی 

 29/10 00/42 پرخاشگری سایبری  31/2 13/11 زبان مدبرانه 

    71/2 00/11 مقایسه سودمند 

 

 دهد.میانگین و انحرف معیار متغیرهای مورد مطالعه را نشان می 1نتایج جدول

 



 : ضریب همبستگی متغیرهای مورد مطالعه2جدول

 R بین متغیرهای پیش  R بین متغیرهای پیش 

 50/0** غیرانسانی کردن   71/0** بی اشتیاقی اخالقی 

 67/0** تنظیم هیجاندشواری در   48/0** توجیه اخالقی

 54/0**   هیجانی  عدم پذیرش پاسخ  51/0** زبان مدبرانه 

 53/0**    انجام رفتار هدفمنددر  دشواری 37/0** مقایسه سودمند 

 50/0**    دشواری در کنترل تکانه 39/0** جابجایی مسئولیت 

 51/0**   فقدان آگاهی هیجانی 54/0** پخش مسئولیت 

 22/0* راهبردهای تنظیم هیجانی 57/0** تحریف پیامدها 

 18/0 فقدان شفافیت هیجانی  61/0** اسناد دادن سرزنش 

 

 .دهداشتیاقی اخالقی، بدتنظیمی هیجان با پرخاشگری سایبری را نشان میضرایب همبستگی متغیر بی 2جدول

 نتایج تحلیل روابط ساختاری :2نمودار
و معناداری دارند. همچنین مدل مسیر نشان  مستقیمبا پرخاشگری سایبری اثر  اخالقیاشتیاقیبیدهد که نشان می 2نمودار 

 گذارند.بر پرخاشگری سایبری تأثیر می  بدتنظیمی هیجانبه صورت غیرمستقیم با میانجیگری  یاخالقاشتیاقیبیدهد که می



 
 در مدل ساختاری Tنتایج تحلیل محاسبه آماره :3نمودار

 

 پژوهش حاضر هفرضینتایج آزمون  3جدول

 

های پژوهش مبنی بر فرضیه  %5سطح خطای در  متغیرهای پژوهشمربوط به هر یک از Tمعناداری آماره و  3به نموادر  با توجه

 شود.می دییتأ  بدتنظیمی هیجانبا میانجیگری   پرخاشگری سایبریبر  اخالقیاشتیاقیبیاثر مستقیم 
 نهاییهای برازش کلی مدل :شاخص4جدول

 df /2X CFI GFI AGFI RMSEA شاخص 

 07/0 88/0 92/0 98/0 24/2 مقدار محاسبه شده 

 <08/0 >90/0 >90/0 >90/0 1-5 سطح قابل قبول 

 

متغیرهای تحقیق در سطح نسبتاً   ینیبشیگزارش شده، برازش مدل پ   4با توجه به مشخصات نکویی برازش که در جدول شماره  

ها حاکی از همسویی مدل برازش شده با جامعه نظری پژوهش است. بنابراین به لحاظ آماری مدل خوبی است و این مشخصه

 .را دارد ی ریگجهیو نت یریپذمیمستخرج از تحلیل معنادار بوده و قابلیت تعم

 گیریبحث و نتیجه

-اخالقی با نقش میانجی بدتنظیمیاشتیاقیالگوی روابط ساختاری پرخاشگری سایبری بر اساس بیپژوهش حاضر با هدف بررسی  

 انجام گرفت. آموزان مقطع متوسطه دومدر دانش هیجان

 نتیجه T-Value ضریب مسیر متغیرها

 تایید شده  6/ 18 0/ 55 پرخاشگری سایبریبی اشتیاقی اخالقی بر 

 تایید شده  8/ 57 0/ 69 بدتنظیمی هیجان با میانجیگری پرخاشگری سایبری  بی اشتیاقی اخالقی بر 

 تایید شده  4/ 89 0/ 44 بدتنظیمی هیجان  ر بپرخاشگری سایبری 



مدل مسیر نیز نشان با پرخاشگری سایبری اثر مستقیم و معناداری دارد.  اخالق اشتیاقیبینتایج پژوهش حاضر نشان داد که 

گذارند. این بر پرخاشگری سایبری تأثیر می هیجانبه صورت غیرمستقیم با میانجیگری بدتنظیمی اخالقاشتیاقیبیدهد که می

 Lazuras  et alو  Pornari et al(2010) Kokkinos et al (2016) ،Chen e al, ( 2017), هاینتایج با یافته

 ,Bakioğlu and Çapan)کند  بینی میپرخاشگری و اذیت و آزار سایبری را پیش  یاخالقاشتیاقیبیمبنی بر  اینکه  )2019(

 باشد.همسو می (2019

های گیریعالقگی به موضوعات اخالقی، جهتاخالقی باال، به علت بیاشتیاقیتوان گفت نوجوانان دارای بیدر تبیین این فرض می

یعنی توجیه غیر عادی رفتارهای نامناسب   توجیه اخالقی:گیرد و از راه  جریان اجتماعی شدن این افراد شکل میشناختی که در  

از راه مقایسه اعمال زشت خود با اعمال بدتر   مقایسه سودمند:اهمیت جلوه دادن اعمال خود،  بی  برچسب زدن مدبرانه:خود.  

انجام یک عمل زشت به طور  تقسیم مسئولیت:بار مسئولیت و از طریق : فرار کردن از زیر جا به جایی مسئولیتاز آن. 

گیرند یا آن آورند نادیده میافراد صدماتی را که اعمالشان به دیگران وارد می:  هاآناعتنایی به پیامدها یا تحریف  بیگروهی. 

استناد به  اسنادسرزنش:جاد بشود و بدون اینکه هیچ نوع احساس شرمساری در فرد ای غیرانسانی کردن:کنند. را تحریف می

گفته و یا عمل دیگران، پیامدهای منفی رفتار اعتیادی خود را نادیده گرفته و وجود مشکالت مرتبط با رفتارپرخطر را انکار 

ل اخالقی کنند، تغییرات فاحشی در اعمااخالقی بیشتری استفاده اشتیاقیهای بیکنند. بنابراین هر اندازه افراد از مکانیسممی

ساز آید؛ که این فرایندهای خود تبرئه، به وجود میهاآنهای ارزیابی شخصی ، بدون تغییر یافتن ساختار شخصیتی یا نظامهاآن 

-اشتیاقیبیبه عبارت دیگر   ,Bandura)2016 (بوده  توجیه کننده بسیاری از رفتارهای غیرانسانی مانند پرخاشگری سایبری

 دهند جلوه منطقی یا و بازسازی  توجیه، را خودپرخاشگری سایبری و قلدری سایبری  تا دهدمی اجازه افرادبه این  خالق ا

(Wang et al, 2017). 
بر پرخاشگری   هیجانبه صورت غیرمستقیم با میانجیگری بدتنظیمیی  اخالقاشتیاقیبیدهد که  همچنین مدل مسیر نیز نشان می

 Rubio-Garay et alو  Wang et al (2017)  Fida et al (2018),هایگذارند. این نتایج با یافتهسایبری تأثیر می

 باشد.ارتباط وجود دارد همخوان می یاخالقاشتیاقیبیی هاسمیمکانمبنی بر اینکه بین بدتنظیمی هیجان و  )2016(

توانایی کنترل احساسات ارند، د پایینی تنظیمیتوانایی خود  اشتیاقی باالافراد با بیتوان اظهار داشت که ن این یافته مییدر تبی

تنظیم  . عالوه بر ایندارندنباشد مهارت در دانستن اینکه در شرایط خاص چه چیزی مناسب مینداشته و  را خودو هیجانات 

 به تواندمی هیجانات صحیح مدیریت توانایی. باشدمی  سایبریبه پرخاشگری  گرایش برابر در ی مهممحافظت عامل یک هیجان

 و  ساز مشکل که هاییموقعیت در ویژه به منفی، رفتارهای در شدن درگیر از تا کند کنترل را خود بتواند تا کند کمک فرد

توجیه ها به  ناکامی  هنگام روبرو شدن با نامالیمات و  (Mawardah and Adiyanti, 2014)کند  جلوگیری  هستند  زااسترس 

پردازند در نتیجه هنگام پرخاشگری قادر به تنظیم هیجانات خود نسیتند این افراد، تنش واضطراب بیشتری نامناسب رفتارشان می

 کنند.را تجربه می

رود. بنابراین پیشنهاد های مهم این پژوهش به شمار میاجرای پژوهش حاضر بر روی یک مقطع تحصیلی، از جمله محدودیت

 بای اخالقاشتیاقیبینقش معنادار   به  توجه بااجرا شود. از لحاظ کاربردی  دیگر مقاطع تحصیلی بر رویلعات آتی شود مطامی

برای کنترل و مقابله با ی آموزشی  هاکارگاهبرگزاری  به ترتیب  پرخاشگری سایبری،  پیش بینی  میانجیگری بدتنظیمی هیجان در 

 .گرددیمآموزان پیشنهاد تنظیم هیجان برای دانشصحیح مدیریت و  ی اخالقاشتیاقیبیراهبردهای 

 تشکر و قدردانی

-دانش کلیة و اردبیل مدارس شهرستان معلمان و مشاور مدیر، پرورش، و آموزش ریاست مشفقانه هایهمکاری از وسیله بدین

  .شودمی قدردانی و تشکر کمال پژوهش در کننده شرکت  آموزان
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