پژوهنده (مجله پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي)
سال بيست و یکم ،شماره  ،5پيدرپي  ،113صفحات  305تا 312
آذر و دی 1395

تاریخ دریافت مقاله1395/6/13 :
تاریخ پذیرش مقاله1396/3/27 :

همبستگي ميان تنظيم شناختي هيجان و پرخاشگری
دکتر مریم بختياری ،1مجتبي تاشکه ،2ميثم بازاني* ،3سعيد محمدی

 .1دانشيار روانشناسي باليني ،دانشکده پزشکي ،دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي ،تهران ،ایران
 .2کارشناس ارشد روانشناسي باليني ،دانشکده پزشکي ،دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي ،تهران ،ایران
 .3کارشناس ارشد روانشناسي باليني ،دانشکده پزشکي ،دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه ،کرمانشاه ،ایران

چکيده
سابقه و هدف :پژوهش نشان داده است که پرخاشگری در زنان و مردان متفاوت است .هدف پژژوهش اارژر تعيژين همبسژتگي ميژان
تنظيم شناختي هيجان و پرخاشگری بود.
جامعهی آماری دانشجویان دانشگاه خوارزمي تهران بود که از طریق روش نمونهگيری تصادفي چندمرالهای  300نفژر

مواد و روشها:
نامژهی نظژمجژویي
نامهی پرخاشگری باس-پری ( )AQو فرم کوتژاه پرسژش 
از آنان انتخاب شدند .ابزارهای مورد استفاده شامل پرسش 
دادههژا بژا اسژتفاده از رژرای همبسژتگي ،آزمژون  tبژرای
شاخصهای توصژيفي ،

محاسبهی

شناختي هيجان ( )CERQبود .عالوه بر
گروههای مستقل و تحليل رگرسيون چندمتغيره ،مورد تجزیه و تحليل قرار گرفتند.

رابطهی معناداری دارد و مژردان از زنژان پرخاشژگرتر

یافتهها :نتایج نشان داد که جنسيت با پرخاشگری و دو نوع جسماني و کالمي آن
هستند .با ایناال ،جنسيت با راهبردهای تنظيم شناختي هيجان ،رابط هی معناداری نداشت .کنترل جنسيت باعث شد که همبسژتگي
منفي و معناداری ميان تنظيم هيجان انطباقي و پرخاشگری جسماني مشاهده شود .راهبردهای تمرکز مجدد بر برنامهریژزی و سژرزنش
دیگران ،پرخاشگری و دو نوع کالمي و جسماني آن را در مردان پيشبيني ميکرد .در زنان هم راهبرد فاجعهسازی قادر بژه پژيشبينژي
پرخاشگری کالمي و جسماني بود.
نتيجهگيری :یافتههای پژوهش اارر نشان ميدهد که در زنان و مردان راهبردهای تنظيم هيجان متفاوتي با پرخاشگری رابطه دارنژد.
این مسأله دارای تلویحاتي برای کاربست باليني در درمان پرخاشگری زنان و مردان است.
واژگان کليدی :پرخاشگری ،تنظيم شناختي هيجان ،جنسيت
لطفاً به این مقاله به صورت زیر استناد نمایيد:
Bakhtiyari M, Tashkeh M, Bazani M, Mohammadi S. Relationship between cognitive emotion regulation and
aggression: role of gender. Pejouhandeh 2016;21(6):305-312.

مقدمه

1

به جرات ميتوان ادعا کرد که پرخاشژگری ازجملژه مسژایل
عمده و با اهميتي است که انسان از گذشتههای دور تاکنون به
صورت گستردهای با آن سروکار داشته است .نگژاهي گژذرا بژه
آمار خيره کننده و روزافزون جنایژات و درگيژریهژایي کژه در
جوامع انساني به خاطر پرخاشگری به وقوع مژيپيونژدد ،مؤیژد
این ادعا است (.)1
پرخاشژژگری مجموعژژه رفتارهژژایي اسژژت کژژه در تمژژامي
موجژودات زنده وجود داشته و در جهژت منژافع بژهکژار بژرده
ميشود ( .)2پرخاشگری جلژوههژای متفژاوتي در انسژان دارد.
توجه به ارتباط ميان خشم و پرخاشگری ( )3-6و دستهبنژدی
*نویسنژده مسؤول مکاتبات :ميثم بازاني؛ کرمانشژاه ،جژوانرود ،خيابژان جانبژازان،
خيابان گژالن ،کوچژه هاللژه ،کدپسژتي6798178477:؛ تلفژن09187331955 :؛
پست الکترونيكBazani1993@gmail.com :

خصمانه/ابزاری در طبقهبندی رفتار پرخاشگرانه ،این مسژأله را
چندان دور از ذهن نميگذارد .وقوع پرخاشگری مطابق با ایژن
مبندی دوگانه ،هم به واسطه کژژ تنظيمژي خشژم و هژم
تقسي 
بهعنوان تقارایي برای پيامدهای دلخواه در االتي غيرهيجاني

امکژانپژذیر اسژت (.)7

يشژود،
که پرخاشگری ابزاری ناميده م 
پرخاشگری ميتواند تحت تأثير هيجانات متعژددی در زنژدگي
بروز کند که نقش تنظژيم هيجژان مژيتوانژد از در بسژياری از
آسي های ناشي از رفتارهای پرخاشگرانه مفيد باشد.
انسان موجودی نيست که هيجانها را فقژ تجربژه نمایژد،
بلکه عالوه بر تجربه نمودن هيجانها ،افراد آنها را مورد بازبيني
قرار داده ،نظمجویي کرده و در برخي در موارد با آنهژا مبژارزه
ميکنند ( .)8تجارب هيجاني ،صرف نظر از ظرفيژت مثبژت یژا
منفي ااکم بر آنها ،از عناصر اصلي سژازگاری موجژودات زنژده
نيز تلقي ميشود ( .)9شاید یکي از تفاوتهای اساسي انسان با
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تنظيم/کنتژژرل هيجژژان و پرخاشژژگری ارتبژژاطهژژایي را نشژژان
يدهند ( .)26-29به عنوان مثال ،در پژوهشژي کژژ تنظيمژي
م
هيجان (به خصوص وروح و آگاهي هيجژاني) بژا پرخاشژگری
ارتباط داشت ( .)30به عالوه بزرگساالني که در تنظيم خشژم
و غمگيني خود مشکل داشتند ،بيشتر از پرخاشگری جسماني
يکردنژد ( .)31پژژوهشهژای مربژوط بژه
و ابزاری اسژتفاده مژ 
پرخاشگری همچنين به این موروع اشاره کردهاند که مردان از
زنان پرخاشگرترند ( .)32در فراتحليلي که در آن تفژاوتهژای
جنسيتي به عنوان کارکردی از برانگيختگي هيجاني به صورت
هم تغيير گزارش شد که اژاکي از آن بژود کژه نژاهمگوني در
پرخاشگری مشاهدهشده ميان زنان و مردان بژهطژور نسژبي از
تفاوتهای آنژان در زمينژ هی برانگيختگژي هيجژاني و تنظژيم

يگيرند (.)33
هيجان نشأت م 
از آنجایي که شناخت و پایش تنظيم شناختي هيجانژات در
پرخاشژژگری ،مژيتوانژژد روش جدیژدی در مژژدیریت خشژژم در
راستای اصالح عملکرد محسوب شود ،و از طرفژي دیگژر تژأثير
هيجانات در فعاليت های مبتني بر پرخاشگری توس بسژياری
از پژوهشگران مژورد تأیيژد قرارگرفتژه ( )34،17و بسژياری از
افراد نيز پرخاشگری خژود را ناشژي از عژدم کنتژرل هيجانژات
لحظه ای تعریف ميکنند ( ،)35بنابراین به نظر ميرسد عوامل
هيجاني ميتواند به نوعي در تعدیل پرخاشژگری نقژش داشژته
باشد .در همين راستا نبود پژژوهشهژای منسژجم در راسژتای
راهبردهژژای هيجژژاني مناس ژ در کژژاهش پرخاشژژگری ،لژژزوم
پژوهشهای کاربردی در این اوزه را در اولویت قرار مژيدهژد
کژژه چژژه راهبردهژژایي در ميژژان مژژردان و زنژژان در کژژاهش
پرخاشگری نقش دارد .بر همين اساس هدف از پژوهش اارر،
بررسي همبستگي ميان تنظيم شناختي هيجان و پرخاشژگری
با نقش جنسيت بود.

مواد و روشها
پژوهش اارر از نوع همبستگي بژود .جامعژهی آمژاری آن
دانشجویان دانشگاه خوارزمي تهران در سال تحصژيلي 94-95
بودند که  300نفر از آنان به عنوان نمونه انتخاب شدند .بژرای
محاسژژبه اجژژم نمونژژه از نسژژخه  3,1برنامژژه کژژام يوتری G
 )36( Powerاستفاده شد .برای روش رگرسيون چندمتغيره با
تژژوان آزمژژون  ،0/90سژژطآ آلفژژای  ،0/01انژژدازه اثژژر متوسژ
( )0/15و با ااتساب  9متغير پيش بژين ،اجژم نمونژهای بژه
تعداد  214نفژر محاسژبه شژد .بژا در نظژر داشژتن مشژکالت
ااتمالي در تکميل صحيآ پرسشنامهها ،تعژداد  300نفژر بژه
عنوان اجم نمونه نهایي در نظر گرفته شد.
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سایر گونههژا ،توانژایي او در دسژتکژاری ،مژدیریت و کنتژرل
شدت ،مدت ،نحو هی ابراز ،زمان و مکان ابراز تجژارب هيجژاني
است.
راهبردهای تنظيم شناختي هيجژان در واقژع کژانون اصژلي
درک همبستههای رفتاری و هيجاني استرس و وقژایع عژاطفي
منفي است ( )10-12بنابراین ميتوان گفژت کژه در برخژي از
جنبهها تنظيم هيجان نقش یك مقابلهکننده را بازی ميکند و
فرض بر این است کژه سژازه تنظژيم شژناختي هيجژان نقژش
مهمي در سازگاری با وقایع زندگي ایفژا مژيکنژد ( .)11،10در
یك بازنگری انجام شژده توسژ آگوسژتين و هيمينژوور ()13
بيش از  300راهبرد تنظيم هيجان که در نظریهها و الگوهژای
مختلف مطرح شده است ،مژورد فژرا تحليژل قژرار گرفژت کژه
نتيجه این بررسي نشان داد کژه بژر اسژاس طبقژهبنژدیهژای
پارکينسون و توتردل ( )14راهبردهای کلي تنطژيم هيجژان را
ميتوان در دو طبقه وسژيع شژناختي (بژهعنژوانمثژال ،تفکژر
مثبت ،ارزیابي مجژدد) و رفتژاری (فرونشژاني ،گژوش دادن بژه
موسيقي) یا روی آورد و اجتناب قرارداد.
مطژژابق بژژا نظریژژه گارنفسژژکي و همکژژاران شژژناختهژژا و
فرآیندهای شناختي به افراد کمژك مژيکنژد کژه هيجانژات و
ااساسات خود را تنظيم نموده تا توسژ آنهژا مغلژوب نشژوند
( .)15فرآیندهای شناختي را ميتوان بژه فرآینژدهای ناهشژيار
(مانند فرافکني و انکار) و هشيار نظير مالمت خژویش ،فاجعژه
سازی و نشخوار گری تقسيم نمود؛ بنژابراین تنظژيم شژناختي
هيجان به فرایندهایي اطالق ميشود که برانگيزاننژدۀ هيجژاني
را مدیریت مژيکنژد ( )16 ,10بژه عبژارتي دیگژر راهبردهژای
تنظيم شناختي هيجان ،به نحوه تفکر افراد پژ از بژروز یژك
تجربه منفي یا واقعه آسي زا برای افژراد اطژالق مژيگژردد .از
همين رو است که فرض ميشود تنظژيم شژناختي هيجژان در
فرآینژژدهای مختلژژف از قبيژژل پرخاشژژگری در برابژژر تجژژارب
ناخوشژژایند یکژژي از فرآینژژدها مقابلژژهای مژژيباشژژد (.)17
افتهاند که تنظيم هيجژاني
پژوهشهای جدید در این اوزه دری 

کارآمد برای سالمت روانشناختي اایز اهميت بوده و دشواری
در تنظيم هيجان با دامنه گستردهای از رفتارهای مسألهسژاز و
اخژژتاللهژژای روانشژژناختي ازجملژژه سوصمصژژرف مژژواد (،)18
آسي عمدی به خود ( ،)20،19افسردگي ( ،)22،21ارژطراب
( ،)23اختالل شخصيت مرزی ( )24و اختالل استرس پژ از
سانحه ( )25رابطه دارد.
روشژژن اسژژت کژژه تنظژژيم هيجژژان غي ژر انطبژژاقي (اغلژژ
يشژود) بژا رفتژار پرخاشژگرانه در
کژتنظيمي هيجان خوانده م 
ارتباط است .پارهای از شژواهد پژوهشژي ميژان ابعژاد مختلژف

جنسيت در تنظيم هيجان و پرخاشگری

شماره  ،5پيدرپي  ،113آذر و دی 1395

بازآزمژژایي و تنص ژيف بژژه ترتي ژ  0/78 ،0/89و  0/73درصژژد
گزارش شده است .رری آلفای کرونبا برای عوامل خصومت،
پرخاشگری جسماني ،پرخاشگری کالمي و خشم نيز به ترتي
 74 ،79 ،82و  71درصد بژود ( .)38در ایژن پژژوهش رژری
آلفای کرونبا برای نمر هی کل  0/82/7بود .به عژالوه ،ميژزان
پرسژشنامژه در

اسهژای ایژن
خردهمقيژ 

همساني دروني برای
دامن هی  0/66و  75/3قرار داشت.
ب) نسخ هی کوتاه پرسژشنامژ هی تنظژيم شژناختي هيجژان
( .)CERQ-short formای ژن پرسژژشنامژژه را گانفسژژکي و
کرایج ( )39ساختهاند و  18سؤال دارد .پاسخگویي بژه هریژك
از گویههژای آن بژه صژورت مقيژاس ليکژرت  5درجژهای (=1
تقریبژژاً هرگژژز تژژا  =5تقریبژژاً هميشژژه) اسژژت .سژژاختار ایژژن
پرسشنامه ،چندبُعدی بوده و به منظور شناسژایي راهبردهژای

مقابله ای شناختي پ از یك تجربۀ ناگوار به کار ميرود .ایژن
پرسشنامه عالوه بر تنظيم هيجان انطباقي و غيرانطباقي ،انواع

يکند .تنظيم
مختلف راهبردهای هر سبك را هم اندازهگيری م 
هيجان انطباقي شامل راهبردهای تمرکز مجدد مثبت ،تمرکژز
دگاهگيژری
مجدد بر برنامهریزی ،ارزیژابي مجژدد مثبژت و دیژ 
يشود و تنظيم هيجان غيرانطباقي هم پنج راهبژرد سژرزنش
م
خود ،سرزنش دیگران ،نشخوارگری ،پذیرش و فاجعژهسژازی را
يگيرد .رری آلفا کرونبا برای نُه خژرده مقيژاس ایژن
دربرم 
دهندهی اعتبژاری مطلژوب

آزمون با دامنه  0/68تا  0/82نشان
پرسشنامه است .همچنژين تبيژين  0/75واریژان و

برای این
پرسژشنامژه تنظژيم شژناختي هيجژان

الگوی  9عاملي اصژلي
توس تحليل مؤلفه اصلي مورد امایت قرار گرفته است (.)40
در پژوهش اارر رری آلفژای کرونبژا بژرای کژل مقيژاس،
تنظيم هيجان غيرانطباقي و تنظيم هيجان انطباقي به ترتيژ
 0/51/4 ،0/63 ،0/49بود .همچنژين رژری آلفژای کرونبژا
برای انواع نُهگانه تنظيم هيجان از  0/52تا  0/75/3متغير بود.

یافتهها
شاخصهای آماری ميژانگين ،انحژراف معيژار و همبسژتگي
صفرمرتبه ميان متغيرهژای پژژوهش در جژدول شژماره  1بژه
نمایش گذاشژته شژده اسژت .تنظژيم هيجژان غيرانطبژاقي بژا
پرخاشگری و تمام مؤلفههای آن همبستگي مثبت و معناداری
داشت ( p=0/05بژرای پرخاشژگری کژل و مؤلفژهی کالمژي و
 p=0/01برای مولفهی جسماني) .تنظيم هيجان انطبژاقي هژم
جژژز بژژا مؤلفژژهی پرخاشژژگری جسژژماني ،همبسژژتگي منفژژي و
معناداری را با پرخاشژگری و مؤلفژههژای چهارگانژه آن نشژان
ميدهد .جنسيت با پرخاشگری و نژوع جسژماني و کالمژي آن
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چندمرالژهای

نمونهگيری پژوهش به صورت تصادفي

روش
بود ،به این صورت که از هر دانشکده (کل دانشکدههژا شژامل:
روانشناسي و علوم تربيتي ،ریاري ،فني ،تربيت بدني ،ادبيژات،
زیست و شيمي) ،سه دانشکده به صورت تصادفي انتخاب شژد
دانشکدههای برگزیده شده ،هشژت

و در مرال هی بعد ،از ميان
نامهها بين اعضای
کالس به طور تصادفي انتخاب شدند .پرسش 
پرسشنامه بژه صژورت

کالسها توزیع شد که از این مقدار 40

ناقص پاسخ داده شد و درنهایت اجم نمونه به  260نفر رسيد.
روش اجرای تحقيق اارژر بژه ایژنگونژه بژود کژه پژ از
نمونهگيری به هر دانشجو اجازه داده شد که هر پرسشنامژه را

در زمژژان  15الژژي  20دقيقژژه تکميژژل کنژژد .جهژژت رعایژژت
مالاظات اخالقي در ابتدا توريآ کوتاه و مختصژری دربژار هی
پاسژخگژویي بژه سژؤاالت داده شژد.

اهداف پژوهش و نحژو هی
همچنين در ادامه ،به سؤاالت یا ابهاماتي پيرامون گوی هها پاسخ
داده شد و درباره اق شرکت کنندگان برای انصراف از پژوهش
توريحات الزم ارایه گردید.
به طورکلي اجرای پرسشنامه هژا بژه مژدت  4هفتژه طژول
کشيد .دادههای پژوهش بژا اسژتفاده از شژاخصهژای رژرای
نقطهای و تفکيکي و آزمژون T
دورشتهای 

همبستگي پيرسون،
گروههای مستقل تحليل رگرسيون مورد تحليژل قژرار گرفژت.

نرمافژزار  SPSSمژورد
دادهها نيز نسخ هی بيستم 
برای تحليل 
استفاده قرار گرفت.
ابزارهای پژوهش
الف) پرسشنام هی پرخاشگری بأس و پژری ( .)AQنسژخ هی
پرسشنام هی پرخاشگری است کژه نسژخ هی قبلژي آن،

جدید
نامهی خصومت نام داشت و توسژ بژاس و پژری ()37
پرسش 

پرسژژشنامژژه یژژك ابژژزار

مژژورد بژژازنگری قژژرار گرفژژت .ایژژن
خودگزارشي است کژه شژامل  29عبژارت و چهژار زیرمقيژاس
اسها عبارت است از پرخاشگری بدني (،)PA
است .این زیرمقي 
پرخاشژژژگری کالمژ ژي ( ،)VAخشژژژم ( )Aو خصژژژومت (.)H
آزمودنيها به هر یك از عبارات در یك طيف  5درجهای پاسخ
يدهند :کامالً شبيه من است ( ،)5تا ادودی شبيه من است
م
( ،)4نه شبيه من است نه شبيه مژن نيسژت ( ،)3تژا اژدودی
شبيه من نيست ( ،)2تا اصالً شبيه من نيسژت ( .)1دو عبژارت
 9و  16به صورت معکوس نمرهگذاری ميشژوند .نمژر هی کژل
برای پرخاشگری با مجموع نمرات خردهمقيژاسهژا بژه دسژت
م ژيآی ژد .در بررس ژي پای ژایي بازآزمژژایي پرسژژشنامژژه رژژری
همبستگي  0/72 ،0/76 ،0/80و  0/72درصد به ترتيژ بژرای
عوامل پرخاشگری بدني ،پرخاشگری کالمي ،خشم و خصژومت
گژژزارش شژژد ( .)37در ایژژران نيژژز رژژری آلفژژای کرونبژژا ،

دکتر مریم بختياری و همکاران 307 /

جنسيت در تنظيم هيجان و پرخاشگری

 / 308دوماهنامه پژوهنده

بژژهلحژژاآ آمژژاری معنژژادار بژژود .اخژژتالف ميژژانگينهژژا بژژرای
پرخاشگری کل ،مؤلفهی جسماني و مؤلفهی کالمي به ترتيژ
برابر  4/13 ،5/76و  0/87نمره بود (جدول .)2

همبستگي معناداری داشت ،اما با شژيوههژای تنظژيم هيجژان
انطباقي و غيرانطباقي رابطهی معنژاداری نشژان نمژيدهژد .در
مردان در مقایسه با زنان ،در هر سه مورد ميانگين پرخاشگری
کل و مؤلفههای کالمژي و جسمانژي باالتر بژود و ایژن اختالف

-1پرخاشگری
-2کالمي
-3جسماني
-4خشم
-5خصومت
-6تنظيم هيجان
-7انطباقي
-8غيرانطباقي
-9جنسيت
ميانگين
انحراف معيار

1

2

3

1
**0/689
**0/817
**0/811
**0/758
0/051
**-0/26
**0/34
*-0/155
75/44
16/77

1
**0/43
**0/451
**0/503
-0/037
**-0/183
*0/137
*-0/138
13/74
3/12

1
**0/552
**0/43
0/093
-0/097
**0/231
**-0/311
22
6/43

4

1
**0/43
-0/070
**-0/823
**0/241
0/018
18/94
6/03

5

1
*0/140
**-0/020
**0/402
-0/057
20/76
5/64

6

1
**0/701
**0/607
-0/072
50/82
7/40

1
-0/053
-0/098
24/85
5/48

1
0/000
25/96
5/31

**همبستگي معنادار در سطآ 0/01
*همبستگي معنادار در سطآ 0/05
جدول  .2نتایج مقایسه ميانگين پرخاشگری و دو مؤلفه کالمي و جسماني بين مردان و زنان.
آزمون  tمستقل

آزمون لون برای برابری واریان ها
پرخاشگری کل
پرخاشگری جسماني
پرخاشگری کالمي

نسبت F
0/131
0/023
0/000

معناداری
0/718
0/880
0/986

برای کنترل اثر جنسيت در رابطهی ميان پرخاشژگری و دو
مؤلفهی جسماني و کالمي آن بژا شژيوههژای تنظژيم هيجژان

انطباقي و غيرانطباقي ،از همبستگي تفکيکي استفاده شده کژه
نتژژایج آن در جژژدول  3قابژژل مشژژاهده اسژژت .همبسژژتگي
پرخاشگری و تنظيم هيجان انطباقي پژ از کنتژرل جنسژيت
تنها دو درصد تغيير کرده است و تنظژيم هيجژان غيرانطبژاقي
هم با افزایشي  0/004درصدی تغيير ناچيزی را نشان ميدهد.
ميان پرخاشگری جسماني و تنظيم هيجژان انطبژاقي رابطژهی
معناداری وجود نداشت ،اما پ از کنترل جنسيت ،همبستگي
منفي و معناداری ميژان ایژن دو مشژاهده شژد .بژا ایژناژال،
همبسژژتگي بژژين پرخاشژژگری جسژژماني و تنظژژيم هيجژژان
غيرانطباقي تغيير چنداني پيدا نکرد ( 0/012درصژد افژزایش).
همبستگي ميان پرخاشگری کالمي با تنظيم هيجان انطباقي و
غيرانطباقي به ترتيژ بژا کژاهش  0/014و  1درصژدی تغييژر
قابلتوجهي پيدا نکردند .به منظور روشنتر شدن رابطهی ميان
پرخاشژژگری جسژژماني و تنظژژيم هيجژژان انطبژژاقي از تحليژژل
رگرسيون چندمتغيره استفاده شد .نتایج نشان داد کژه تنظژيم
هيجان انطباقي نه در االت کلي ( )F=2/306 ،p=0/130و نژه

T
2/722
5/399
2/242

سطآ معناداری
0/01
0/01
0/05

درجه آزادی
260
260
260

به صورت جداگانه برای مردان ( )F=2/943 ،p=0/088و زنژان
( )F=1/792 ،p=0/184قژژادر بژژه پژژيشبينژژي پرخاشژژگری
جسماني نيست.
وههای تنظيم
جدول  .3همبستگي تفکيکي ميان پرخاشگری و مؤلفههای آن و شي 
هيجان.
تنظيم هيجان
انطباقي
غيرانطباقي

پرخاشگری

جسماني

کالمي

0/004
**-0/28
**0/344

-0/074
*-0/135
**0/243

-0/046
**-0/197
*0/138

**همبستگي معنادار در سطآ 0/01
*همبستگي معنادار در سطآ 0/05

در نهایت برای بررسي توان پژيشبينژي راهبردهژای خژاص
تنظيم هيجان انطباقي و غيرانطباقي برای زنان و مردان تحليل
رگرسيون به روش همزمان مورد اسژتفاده قژرار گرفژت .بژرای
پژژيشبينژژي پرخاشژژگری کژژل در مژژردان تمرکژژز مجژژدد بژژر
برنامهریزی ،تمرکز مجدد مثبت ،سرزنش دیگران ،نشخوارگری

و فاجعهسازی به دليل همبستگي معنادار با پرخاشگری کل به
عنوان متغيرهای پيشبيني مورد استفاده قژرار گرفتنژد .بژرای
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شاخصهای توصيفي و رری همبستگي صفرمرتبه ميان جنسيت ،پرخاشگری ،تنظيم هيجان و مؤلفههای آنها.

جدول .1
7

8

شماره  ،5پيدرپي  ،113آذر و دی 1395

بحث
پژوهش اارر با هدف بررسي نقژش جنسژيت در رابطژ هی
بين تنظيم شناختي هيجان و پرخاشگری به انجام رسيد .ميان
جنسيت و شيوههای تنظيم شناختي هيجان رابطهی معناداری
مشاهده نشد ولژي ميژان پرخاشژگری و دو مؤلفژهی کالمژي و
جسماني تفاوت وجود داشت ،بدین صورت که مردان از زنژان
پرخاشگرتر بودند .این یافته با تحقيقات قبلي که نشان دادهاند
که در کل زنان بيشتر از مردان از راهبردهژای تنظژيم هيجژان
استفاده ميکنند امژا ميژان اسژتفاده از دو شژيوهی انطبژاقي و

غيرانطباقي تفاوت جنسيتي مشاهده نميشود ( )42،41همسو
ميباشد .به نظر ميرسد که زنان و مردان هر دو به یك انژدازه

از دو روش تنظيم هيجان استفاده مژيکننژد .بژه عژالوه ،ایژن
یافتهها با پيشينهی تحقيقژاتي کژه بيژان مژيکنژد مژردان در
مقایسه با زنان پرخاشگری کالمژي و جسژماني بژاالتری دارنژد
( )44،43،3هماهنژژژس اسژژژت .تفژژژاوتهژژژای جنسژژژيتي در
پرخاشگری کالمي نسبت به پرخاشگری فيزیکي بيشژتر اسژت
الحهژای گژرم و سژرد
( .)42به طور کلي مژردان بيشژتر از سژ 
استفاده ميکنند و همچنژين مژردان از شژکلهژای خطرنژاک
پرخاشگری فيزیکي در نژزاع هژای مشژابه اسژتفاده مژيکننژد
( .)42تفاوتهایي مانند برانگيختگي هيجاني ( )45و نقشهای
جنسيتي مردانه ( )46مردان را نسبت به پرخاشگری آمژادهتژر
ميکند.
شژژيوههژژای تنظژژيم هيجژژان غيرانطبژژاقي و انطبژژاقي بژژا
پرخاشگری و مؤلفههای آن رابطه داشتند .تنها در رابطه ميژان
تنظژژيم هيجژژان انطبژژاقي و پرخاشژژگری جسژژماني رابطژژهی
معناداری مشاهده نشد که پ از کنترل جنسيت همبسژتگي
رعيفي ميان این دو ظاهر شد و تنظيم هيجان انطباقي نژه در
االژژت کلژژي و نژژه بژژه صژژورت جداگانژژه قژژادر بژژه پژژيشبينژژي
پرخاشگری جسماني در زنان و مردان نبود .دوناهو و همکژاران
( )2014هم به این نتيجه رسيدند که جنسژيت ارتبژاط ميژان
عاطفهی منفي و پرخاشگری جسماني را تعدیل ميکنژد (.)35

در پژوهش آنان ناتواني در بازداری رفتارهای تکانشي در هر دو
جژژن و خودآگژژاهي هيجژژاني در مژژردان بژژر رابطژژهی ميژژان
عاطفهی منفي و پرخاشژگری اثرگژذار بودنژد .در بقيژه مژوارد

کنترل جنسيت تغيير قابلتژوجهي را در رابطژه ميژان تنظژيم
هيجان و پرخاشژگری مشژاهده نمژيشژود .ایژنطژور بژه نظژر
ميرسد که شيوههای تنظيم هيجان انطباقي و غيرانطباقي بژه

اندازهی یکساني در وقوع پرخاشژگری زنژان و مژردان اثرگژذار

باشند .به نظر ميرسد افرادی کژه توانژایي سژرکوب هيجانژات
خود را دارند بهتر ميتوانند پرخاشگری خود را کنترل کننژد و
برانگيختگي هيجاني کمتژری را تجربژه کننژد ( .)29بنژابراین
افرادی که برانگيختگي زیادی را تجربه ميکنند مي تواننژد بژا
سرکوب هيجانات خود پرخاشگری کالمي و فيزیکي کمتری را
از خود نشان دهند.
بررسي نقش راهبردهای بخصوص تنظيم هيجژان انطبژاقي و
غيرانطباقي نشان داد کژه از بژين راهبردهژای نُژهگانژه تمرکژز
مجدد بر برنامهریزی به صورت منفژي و سژرزنش دیگژران بژه
صورت مثبت پرخاشگری کل و دو نوع کالمي و جسماني را در
مردان پيشبيني ميکنند .هژي کژدام از راهبردهژای اسژتفاده
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زنان هم عالوه بر راهبردهای پيشگفته ،تمرکز مجدد مثبت به
عنوان متغير پيشبيني وارد مدل شد .نتایج نشان داد که مدل
برای مردان ( )F=4/618 ،r2=0/161 ،p=0/001معنژادار اسژت
اما برای زنان ( )F=1/729 ،p=0/122اینگونه نيسژت .سژرزنش
دیگران ( )B=0/306 ،t=3/679 ،p=0/001و تمرکز مجژدد بژر
برنامژژهریژژزی ( )B=-0/296 ،t=-3/395 ،p=0/01پرخاشژژگری
کژژل در مژژردان را پژژيشبينژژي مژژيکردنژژد .بژژرای پژژيشبينژژي
پرخاشگری جسماني در مردان تمرکز مجدد بژر برنامژهریژزی،
سرزنش دیگران ،نشخوارگری و فاجعهسازی وارد تحليل شدند
که نقش معنژاداری در مژدل داشژتند (،r2=0/155 ،p=0/001
 )F=6/691و از ميژژان آنهژژا تمرکژژز مجژژدد بژژر برنامژژهریژژزی
( )B=-0/167 ،t=-2/107 ،p=0/05و سژژژژژرزنش دیگژژژژژران
( )B=0/203 ،t=2/503 ،p=0/05قژژژادر بژژژه پژژژيشبينژژژي
پرخاشژژگری جسژژماني بودنژژد .متغيرهژژای پژژيشبژژين بژژرای
پرخاشگری جسماني زنان هم تمرکز مجژدد مثبژت ،سژرزنش
دیگران و فاجعهسازی بود که نقش معناداری در مدل داشژتند
( )F=4/548 ،r2=0/115 ،p=0/05و تنهژژا فاجعژژهسژژازی تژژوان
پژژيشبينژژي پرخاشژژگری کژژل را داشژژت (،t=2/503 ،p=0/05
 .)B=0/205پيشبيني پرخاشگری کالمي مژردان هژم توسژ
مدلي متشکل از راهبردهژای تمرکژز مجژدد بژر برنامژهریژزی،
ارزیابژژي مجژژدد مثبژژت ،دیژژدگژژاهگيژژری و سژژرزنش دیگژژران
ص ژژورت گرفژژت .م ژژدل بژژه کژژار گرفتژژه ش ژژده معنژژادار بژژود
( )F=7/530 ،r2=0/171 ،p=0/05و تمرکژژژژز مجژژژژدد بژژژژر
برنامژژهریژژزی ( )B=0-/282 ،t=-3/330 ،p=0/01و سژژرزنش

دیگران ( )B=0/287 ،t=3/673 ،p=0/001پرخاشگری کالمژي
مردان را پيشبيني ميکردند .نشخوارگری و فاجعهسازی برای
پيشبيني پرخاشگری کالمي زنان مورد تحليل قرار گرفتند که
مشارکت معناداری داشژتند ()F=4/707 ،r2=0/082 ،p=0/05
و فاجعهسازی قژادر بژه پژيشبينژي پرخاشژگری کالمژي بژود
(.)B=0/205 ،t=2/045 ،p=0/05
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شده در مدل قژادر بژه پژيشبينژي پرخاشژگری کژل در زنژان
نبودند ،باایناال تنها راهبرد غيرانطباقي فاجعهسازی توانسژت
پرخاشگری جسماني و کالمي در زنان را پيشبيني کنژد .ایژن
یافتهها با پژوهش گرانفسکي و همکاران ( )15که نشان دادنژد
زنان در مقایسه با مردان بيشژتر از راهبردهژای فاجعژهسژازی،
نشژژخوارگری و تمرکژژز مجژژدد مثبژژت اسژژتفاده مژژيکننژژد و
فاجعهسازی با عالیم افسردگي رابطه دارد ،در یك راسژتا قژرار

ميگيرد .در پژوهش تاشکه و بازاني ( )47راهبرد فاجعهسژازی
و تمرکژژز مجژژدد بژژر برنامژژهریژژزی ،ارژژطراب اجتمژژاعي را در
دانشجویان پيشبيني ميکردند .نژاتواني در تمرکژز مجژدد بژر
برنامهریزی هنگام تجربژهی هيجژانهژای منفژي باعژث وقژوع
مشژژکالتي در بژژازداری تکانژژههژژای پرخاشژژگری و دسترسژژي
ادراکشژژده محژژدود بژژه راهبردهژژای مناسژ تنظژژيم هيجژژان

ميشود ( )48و در نتيجهی دسترسي محژدود بژه راهبردهژای

مؤثر تنظيم هيجاني فرد برای خاتمه دادن بژه االژت عژاطفي
منفي به رفتارهای پرخاشگرانه دست ميزند .از سویي پژوهش
نشان مي دهد کژه زنژان در کژل آگژاهي بيشژتری نسژبت بژه
هيجانها دارند ( )49و رفتارهای پرخاشگرانه خژود را ناشژي از
استرس فزاینده و فقدان کنترل ميداننژد کژه ایژن مسژأله بژا
یافتههای پژوهش اارر در مورد ارتباط راهبرد فاجعژهسژازی
با پرخاشگری کالمي و جسماني در زنان همسو است .از طرفي
ااتمال ميرود که خودآگاهي هيجاني پایينتر در مردان آنژان
را در معرض سوصتفسير دربارهی منشأ پریشاني دروني و مقصر
دانستن دیگران به خاطر ورعيت پيشآمده قرار دهژد و بژدین
ترتي آنان را به سوی پرخاشگری سوق دهد.
پژوهش اارر تلویحاتي بژه همراه دارد .تفاوتهای جنسيتي

مشاهده شده در مورد راهبردهای تنظيم هيجان و پرخاشگری
ميتواند بيانگر لزوم تمرکز بر جنبژههژای مختلفژي در درمژان
باشد .ااتمال ميرود که پرداختن به شناختهای فاجعژهسژاز
در مورد ورعيت هيجاني و رفتارهای پرخاشژگرانه بژرای زنژان
مؤثر باشد .از سوی دیگر ،در درمان مردان پرخاشگر ميتژوان
بر آگاهي بيشتر از هيجانها ،ارزیابي صحيآ در ارتباط با منشأ
نارااتي هيجاني و سهم دیگژران در پدیژد آمژدن االژتهژای
عاطفي منفي به کژاهش رفتارهژای پرخاشژگرانه کمژك کژرد.
همچنين آموزش شيوههای صحيآ کنترل خشم ،جرأتآموزی
و بهبود توانایي مسألهگشایي مژيتوانژد آنژان را در تمرکژز بژر
برنامهریزی مثبت برای ال و فصل موقعيتهای دشوار و پایان
دادن به هيجانهای ناخوشایند یژاری رسژاند .پژژوهش اارژر
ربردارندهی محدودیتهای چندی بود که ميتوانژد راهنمژای

د
پژوهشگران برای تحقيقات آتژي باشژد .نمونژهی دانشژجویان
دانشگاهي تعميمپذیری یافتههای اارر برای گروههای دیگژر،
بژه ویژژژه افژژراد مبژژتال بژژه رفتارهژژای پرخاشژژگرانه و مشژژکالت
برونسژازی را محژدود مژيکنژد ،لژذا تکژرار ایژن پژژوهش در

جمعيتهای پيشگفتژه مژيتوانژد اطالعژات سژودمندی را در
مورد این مسأله به دست دهد .در این پژوهش تنها راهبردهای
تنظيم شناختي هيجان و جنسيت مورد بررسژي قژرار گرفژت،
درااليکه ااتمال ميرود متغيرهژای دیگژری در ایژن زمينژه
اثرگذار باشند .در نهایت ،ماهيت مقطعي پژوهش اارر امکژان
دست زدن به نتيجهگيریهای علّي را از پژژوهشگژران سژل
ميکند .پژوهشهای آتي با آموزش مهارتهای انطباقي تنظيم
هيجژژژان و بررسژژژي تغييژژژر در رفتارهژژژای پرخاشژژژگرانه در
کارآزمایيهای باليني کنترلشده ميتوانند راهگشا باشند.
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