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 چکيده
 انيژ م يهمبسژتگ  نيژي در زنان و مردان متفاوت است. هدف پژژوهش اارژر تع   یپژوهش نشان داده است که پرخاشگر سابقه و هدف:

 .  بود یو پرخاشگر جانيه يشناخت ميتنظ

نفژر    300ای گيری تصادفي چندمرالهآماری دانشجویان دانشگاه خوارزمي تهران بود که از طریق روش نمونه یجامعه :ها مواد و روش

جژویي  نظژم  ینامژه ( و فرم کوتژاه پرسژش  AQپری )-پرخاشگری باس ینامهپرسششامل از آنان انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده 

 بژرای  t آزمژون  همبسژتگي،  رژرای   از اسژتفاده  بژا  هژا داده توصژيفي،  هایشاخص یمحاسبه بر عالوه .( بودCERQشناختي هيجان )

  .گرفتند قرار تحليل و تجزیه مورد ،چندمتغيره رگرسيون تحليل و مستقل هایگروه

معناداری دارد و مژردان از زنژان پرخاشژگرتر     یرابطه جسماني و کالمي آننتایج نشان داد که جنسيت با پرخاشگری و دو نوع  ها: یافته

. کنترل جنسيت باعث شد که همبسژتگي  نداشتمعناداری  یهرابط ،جنسيت با راهبردهای تنظيم شناختي هيجان ،االاین هستند. با

ریژزی و سژرزنش   راهبردهای تمرکز مجدد بر برنامهمنفي و معناداری ميان تنظيم هيجان انطباقي و پرخاشگری جسماني مشاهده شود. 

بينژي  سازی قادر بژه پژيش  کرد. در زنان هم راهبرد فاجعهبيني ميپرخاشگری و دو نوع کالمي و جسماني آن را در مردان پيش ،دیگران

 .پرخاشگری کالمي و جسماني بود

راهبردهای تنظيم هيجان متفاوتي با پرخاشگری رابطه دارنژد.  دهد که در زنان و مردان های پژوهش اارر نشان ميیافته: گيری نتيجه

    .له دارای تلویحاتي برای کاربست باليني در درمان پرخاشگری زنان و مردان استأاین مس
 

 پرخاشگری، تنظيم شناختي هيجان، جنسيتواژگان کليدی: 

 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. 
 

 1مقدمه
ل یازجملژه مسژا   یادعا کرد که پرخاشژگر  توان يبه جرات م

دور تاکنون به  یها از گذشته است که انسان  يتياهم عمده و با

گژذرا بژه    يبا آن سروکار داشته است. نگژاه  یا صورت گسترده

کژه در   یيهژا  یريژ و درگ اتیژ و روزافزون جنا کننده  رهيآمار خ

 دیژ مؤ ونژدد، يپ يبه وقوع مژ  یبه خاطر پرخاشگر يجوامع انسان

 (.1ادعا است ) نیا

 ياسژژت کژژه در تمژژام  یيمجموعژژه رفتارهژژا  یپرخاشژژگر

بژرده   کژار  ودات زنده وجود داشته و در جهژت منژافع بژه   ژموج

در انسژان دارد.   يمتفژاوت  یهژا  جلژوه  ی(. پرخاشگر2) شود يم

 بنژدی ( و دسته3-6) یخشم و پرخاشگر انيتوجه به ارتباط م

                                                 
، جانبژازان  ابژان يخ، جژوانرود ، کرمانشژاه  ؛يبازان ثميم ل مکاتبات:وؤمس دهژنویسن*

 ؛09187331955تلفژن:   ؛6798178477:يهاللژه، کدپسژت  کوچژه  ، گژالن  ابانيخ

 Bazani1993@gmail.comپست الکترونيك: 

له را أمسژ  نیرفتار پرخاشگرانه، ا بندیدر طبقه یخصمانه/ابزار

 نیژ مطابق با ا ی. وقوع پرخاشگرگذارد يچندان دور از ذهن نم

خشژم و هژم    يمژ يتنظ دوگانه، هم به واسطه کژژ  بندیميتقس

 يجانيرهيغ يدلخواه در االت یامدهايپ یبرا یين تقاراعنوابه

(. 7اسژت )  رپژذی امکژان  شژود، يم دهينام یابزار یکه پرخاشگر

 يدر زنژدگ  یعژدد مت جاناتيه ريتحت تأث تواند يم یپرخاشگر

از  یارياز در بسژ  توانژد  يمژ  جژان يه ميبروز کند که نقش تنظژ 

 باشد.   ديپرخاشگرانه مف یاز رفتارها يناش یها  يآس

 د،یژ را فقژ  تجربژه نما   ها جانيکه ه ستين یموجود انسان

 ينيافراد آنها را مورد بازب ها، جانيبلکه عالوه بر تجربه نمودن ه

هژا مبژارزه   در موارد با آن يکرده و در برخ یيجوقرار داده، نظم

 ایژ مثبژت   تيژ نظر از ظرف صرف ،يجاني(. تجارب ه8) کنند يم

موجژودات زنژده    یسژازگار  يصلعناصر اها، از ااکم بر آن يمنف

انسان با  ياساس یها از تفاوت يکی دی(. شا9) شود يم يتلق زين
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و کنتژرل   تیریمژد  ،یکژار  او در دسژت  یيهژا، توانژا   گونه ریسا

 يجژان يابراز، زمان و مکان ابراز تجژارب ه  یهشدت، مدت، نحو

 است.

 يواقژع کژانون اصژل    در جژان يه يشناخت ميتنظ یراهبردها

 يعژاطف  عیاسترس و وقژا  يجانيو ه یرفتار یها درک همبسته

از  يگفژت کژه در برخژ    توان يم نی( بنابرا10-12است ) يمنف

و  کند يم یکننده را باز مقابله كینقش  جانيه ميها تنظ جنبه

نقژش   جژان يه يشژناخت  مياست کژه سژازه تنظژ    نیفرض بر ا

(. در 11،10) کنژد  يمژ  فژا یا يزندگ عیبا وقا یدر سازگار يمهم

( 13) نژوور يميو ه نيشژده توسژ  آگوسژت    انجام  یبازنگر كی

 یو الگوهژا  ها هیکه در نظر جانيه ميراهبرد تنظ 300از  شيب

قژرار گرفژت کژه     ليژ شده است، مژورد فژرا تحل   مختلف مطرح 

 یهژا  یبنژد  نشان داد کژه بژر اسژاس طبقژه     يبررس نیا جهينت

را  جژان يه ميتنطژ  يکل ی( راهبردها14و توتردل ) نسونيپارک

مثژال، تفکژر    عنژوان  )بژه  يشژناخت  عيطبقه وسژ  در دو توان يم

گژوش دادن بژه    ،ي)فرونشژان  یمجژدد( و رفتژار   يابیمثبت، ارز

 آورد و اجتناب قرارداد. یرو ای( يقيموس

هژژا و  و همکژژاران شژژناخت يگارنفسژژک هیژژبژژا نظر مطژژابق

و  جانژات يکژه ه  کنژد  يبه افراد کمژك مژ   يشناخت یندهایآفر

نموده تا توسژ  آنهژا مغلژوب نشژوند      ميااساسات خود را تنظ

 اريناهشژ  ینژدها یآبژه فر  توان يرا م يشناخت یندهایآ(. فر15)

 هفاجعژ  ش،یمالمت خژو  رينظ اريو انکار( و هش ي)مانند فرافکن

 يشژناخت  ميتنظژ  نینمود؛ بنژابرا  ميتقس یو نشخوار گر یساز

 يجژان يه ۀزاننژد يکه برانگ شود ياطالق م یيندهایبه فرا جانيه

 یراهبردهژا  گژر ید ي( بژه عبژارت  16, 10) کنژد  يمژ  تیریرا مد

 كیژ به نحوه تفکر افراد پژ  از بژروز    جان،يه يشناخت ميتنظ

. از گژردد  يمژ  قافژراد اطژال   یبرا زا  يواقعه آس ای يتجربه منف

در  جژان يه يشژناخت  ميتنظژ  شود يرو است که فرض م نيهم

در برابژژر تجژژارب  یپرخاشژژگر ليژژمختلژژف از قب ینژژدهایآفر

(. 17) باشژژد يمژژ یا مقابلژژه نژژدهایآاز فر يکژژی ندیناخوشژژا

 يجژان يه ميکه تنظ اندافتهیاوزه در نیدر ا دیجد هایپژوهش

 یبوده و دشوار تيز اهمیاا يشناخت سالمت روان یکارآمد برا

سژاز و   لهأمس یاز رفتارها ایبا دامنه گسترده جانيه ميدر تنظ

(، 18ازجملژژه سوصمصژژرف مژژواد ) يشژژناخت روان هژژایاخژژتالل

(، ارژطراب  22،21) ي(، افسردگ20،19به خود ) یعمد  يآس

( و اختالل استرس پژ  از  24) یمرز تي(، اختالل شخص23)

 ( رابطه دارد.25سانحه )

)اغلژژ   يانطبژژاق ريژژغ جژژانيه مياسژژت کژژه تنظژژ روشژژن

 ( بژا رفتژار پرخاشژگرانه در   شژود يخوانده م جانيه يميکژتنظ

بعژاد مختلژف   ا انيژ م ياز شژواهد پژوهشژ   ایارتباط است. پاره

را نشژژان  هژژایيارتبژژاط یو پرخاشژژگر جژژاني/کنتژژرل هميتنظ

  يمژ يکژژ تنظ  يمثال، در پژوهشژ  عنوان  (. به 26-29) دهنديم

 ی( بژا پرخاشژگر  يجژان يه ي)به خصوص وروح و آگاه جانيه

خشژم   ميکه در تنظ يساالن (. به عالوه بزرگ30ارتباط داشت )

 يجسمان یاز پرخاشگر شتريب ،خود مشکل داشتند ينيو غمگ

مربژوط بژه    یهژا  (. پژژوهش 31کردنژد ) ياسژتفاده مژ   یو ابزار

از  اناند که مرد کرده  موروع اشاره نیبه ا نيچن هم یپرخاشگر

 هژای که در آن تفژاوت  يلي(. در فراتحل32زنان پرخاشگرترند )

به صورت  يجانيه يختگياز برانگ یبه عنوان کارکرد يتيجنس

در  ياز آن بژود کژه نژاهمگون    يگزارش شد که اژاک  رييهم تغ

از  يطژور نسژب   زنان و مردان بژه  انيشده م مشاهده یپرخاشگر

 ميو تنظژ  يجژان يه يختگژ يبرانگ یهنژ يزم آنژان در  هایتفاوت

 (.33) رندگيينشأت م جانيه

در   جانژات يه يشناخت ميتنظ شیکه شناخت و پا  یيآنجا از

خشژژم در  تیریدر مژژد یدیژژروش جد توانژژد يمژژ ،یپرخاشژژگر

 ريتژأث  گژر ید ياصالح عملکرد محسوب شود، و از طرفژ  یراستا

 یاريتوس  بسژ  یبر پرخاشگر يمبتن یها تيدر فعال جاناتيه

از  یاري( و بسژ 34،17قرارگرفتژه )  دیيژ از پژوهشگران مژورد تأ 

 جانژات ياز عژدم کنتژرل ه   يخژود را ناشژ   یپرخاشگر زيافراد ن

عوامل  رسد يبه نظر م نی(، بنابرا35) کنند يم فیتعر یا لحظه

نقژش داشژته    یپرخاشژگر  لیدر تعد ينوع به تواند يم يجانيه

 یمنسژجم در راسژتا   یهژا  راستا نبود پژژوهش  نيباشد. در هم

 وملژژز ،یمناسژژ  در کژژاهش پرخاشژژگر يجژژانيه یراهبردهژژا

 دهژد  يقرار مژ  تیاوزه را در اولو نیدر ا یکاربرد یها پژوهش

مژژردان و زنژژان در کژژاهش   انيژژدر م یيکژژه چژژه راهبردهژژا 

 ،اساس هدف از پژوهش اارر نينقش دارد. بر هم یپرخاشگر

 یو پرخاشژگر  جانيه يشناخت ميتنظ انيم يهمبستگ يبررس

 .بود تيبا نقش جنس
 

 ها و روش مواد
آن  یآمژار  یبژود. جامعژه   يپژوهش اارر از نوع همبستگ

 94-95 يليتهران در سال تحصژ  يدانشگاه خوارزم انیدانشجو

 ینفر از آنان به عنوان نمونه انتخاب شدند. بژرا  300بودند که 

 G یوتريبرنامژژه کژژام  3,1محاسژژبه اجژژم نمونژژه از نسژژخه 

Power (36 )با  رهمتغيچند ونيروش رگرس یاستفاده شد. برا

، انژژدازه اثژژر متوسژژ  01/0 ی، سژژطآ آلفژژا90/0تژژوان آزمژژون 

بژه   یا اجژم نمونژه   ن،يبژ  شيپ ريمتغ 9( و با ااتساب 15/0)

نفژر محاسژبه شژد. بژا در نظژر داشژتن مشژکالت         214تعداد 

نفژر بژه    300ها، تعژداد   نامه پرسش آيصح ليدر تکم يااتمال

 در نظر گرفته شد. یيعنوان اجم نمونه نها
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 ایچندمرالژه  يپژوهش به صورت تصادف یرگينمونه روش

: شژامل  هژا صورت که از هر دانشکده )کل دانشکده نی، به ابود

 ات،يژ ادب ،يبدن تيترب ،يفن ،ياریر ،يتيو علوم ترب يانشناسرو

انتخاب شژد   ي(، سه دانشکده به صورت تصادفيميو ش ستیز

هشژت   ،شده  دهیبرگز هایدانشکده انياز م ،بعد یهو در مرال

 یاعضا نبي هانامهانتخاب شدند. پرسش به طور تصادفيکالس 

 صژورت  بژه  نامهپرسش 40مقدار  نیشد که از ا عتوزی هاکالس

 . دينفر رس 260اجم نمونه به  تدرنهای و شد داده پاسخ ناقص

بژود کژه پژ  از     گونژه  نیژ اارژر بژه ا   قيتحق یاجرا روش

 را نامژه به هر دانشجو اجازه داده شد که هر پرسش یرگينمونه

 تیژژکنژژد. جهژژت رعا ليژژتکم  قژژهيدق 20 الژژي 15 زمژژان در

 یهدربژار  یکوتاه و مختصژر  آيدر ابتدا تور يمالاظات اخالق

شژد.  بژه سژؤاالت داده    گژویي پاسژخ  یهنحژو  و اهداف پژوهش

ها پاسخ هیگو رامونيپ يابهامات ایبه سؤاالت  ،مهدر ادا نيهمچن

انصراف از پژوهش  یکنندگان برا داده شد و درباره اق شرکت

 .دیه گردیالزم ارا حاتيتور

هفتژه طژول    4هژا بژه مژدت     نامه پرسش یاجرا يطورکل به 

   یرژرا  یهژا  پژوهش بژا اسژتفاده از شژاخص    یها . دادهديکش

 Tو آزمژون   يکيو تفک اینقطه ایدورشته رسون،يپ يهمبستگ

قژرار گرفژت.    ليژ مورد تحل ونرگرسي ليمستقل تحل هایگروه

 وردمژ  SPSS افژزار نرم ستميب یهنسخ زني هاداده ليتحل یبرا

 استفاده قرار گرفت.

 پژوهش یابزارها

 یهنسژخ  .(AQ) یبأس و پژر  یپرخاشگر یهنام ( پرسشالف

 ،آن يقبلژ  یهاست کژه نسژخ   یپرخاشگر یهنامپرسش دیجد

(  37) پژری  و بژاس  توسژ   و داشت نام خصومت ینامهپرسش

ابژژزار  كیژژ نامژژهپرسژژش نیژژقژژرار گرفژژت. ا یمژژورد بژژازنگر

 اسيژ رمقیعبژارت و چهژار ز   29است کژه شژامل    يخودگزارش

(، PA) يبدن یاست از پرخاشگر رتعبا هااسيرمقیز نیاست. ا

(. H( و خصژژژومت )A(، خشژژژم )VA) يکالمژژژ یپرخاشژژژگر

پاسخ  یا درجه 5 فيط كیاز عبارات در  كیبه هر  ها يآزمودن

من است  هيشب یتا ادود ،(5من است ) هي: کامالً شبدهنديم

 یتژا اژدود   ،(3) سژت يمژن ن  هيمن است نه شب هي(، نه شب4)

(. دو عبژارت  1) سژت يمن ن هيبتا اصالً ش ،(2) ستيمن ن هيشب

کژل   یه. نمژر شژوند  يم یگذار صورت معکوس نمره به  16و  9

بژه دسژت    هژا  اسمقيژ با مجموع نمرات خرده یپرخاشگر یبرا

  رژژری نامژژهپرسژژش یيبازآزمژژا یيایژژپا ي. در بررسژژدیژژآ يمژژ

 یبژرا   يژ درصد به ترت 72/0و  72/0، 76/0 ،80/0 يهمبستگ

خشم و خصژومت   ،يکالم یپرخاشگر ،يبدن یعوامل پرخاشگر

کرونبژژا ،  یآلفژژا  یرژژر زيژژن رانیژژ(. در ا37گژژزارش شژژد )

درصژژد  73/0و  78/0، 89/0  يژژبژژه ترت فيو تنصژژ یيبازآزمژژا

عوامل خصومت،  یکرونبا  برا یآلفا  یگزارش شده است. رر

  يبه ترت زيو خشم ن يکالم یپرخاشگر ،يجسمان یپرخاشگر

  ین پژژوهش رژر  یژ (. در ا38درصد بژود )  71و  74، 79، 82

 زانيژ بود. به عژالوه، م  7/82/0کل  یهنمر یکرونبا  برا یآلفا

 در نامژه پرسژش  نیژ ا هژای اسمقيژ خرده یبرا يدرون يهمسان

 قرار داشت. 3/75و  66/0 یهدامن

 جژان يه يشژناخت  ميتنظژ  یهنامژ کوتاه پرسژش  یه( نسخب

(CERQ-short form). و  گانفسژژکي را نامژژهپرسژژش نیژژا

 كیژ بژه هر  یيگو سؤال دارد. پاسخ 18اند و  ( ساخته39) جیکرا

= 1) یا درجژه  5 کژرت يل اسيژ صژورت مق  آن بژه   یهژا  هیاز گو

 نیژژ( اسژژت. سژژاختار اشژژهيهم بژژاًی= تقر5هرگژژز تژژا  بژژاًیتقر

 یراهبردهژا  یيمنظور شناسژا  بوده و به  یدبُعدچن ،نامهپرسش

 نیژ . ارود يناگوار به کار م ۀتجرب كیپ  از  يشناخت یا مقابله

انواع  ،يرانطباقيو غ يانطباق جانيه متنظي بر عالوه نامهپرسش

 مي. تنظکنديم یرگيهر سبك را هم اندازه یمختلف راهبردها

تمرکژز   بت،تمرکز مجدد مث یشامل راهبردها يانطباق جانيه

 یرگيژ دگاهیژ مجژدد مثبژت و د   يابیژ ارز ،یزریمجدد بر برنامه

هم پنج راهبژرد سژرزنش    يرانطباقيغ جانيه ميو تنظ شوديم

را  سژازی و فاجعژه  رشیپذ ،ینشخوارگر گران،یخود، سرزنش د

 نیژ ا اسيژ نُه خژرده مق  یآلفا کرونبا  برا  ی. ررردگييدربرم

مطلژوب   یاعتبژار  یدهنده نشان 82/0تا  68/0آزمون با دامنه 

و  ان یژ وار 75/0 نيژي تب نهمچنژي . است نامهپرسش نیا یبرا

 جژان يه يشژناخت  متنظژي  نامژه پرسژش  ياصژل  يعامل 9 یالگو

(. 40قرار گرفته است ) تیمورد اما يمؤلفه اصل ليتوس  تحل

 اس،يژ کژل مق  یکرونبژا  بژرا   یآلفژا   یدر پژوهش اارر رر

  يژ به ترت يانطباق جانيه ميو تنظ يرانطباقيغ جانيه ميتنظ

کرونبژا    یآلفژا   یرژر  نيبود. همچنژ  4/51/0، 63/0، 49/0

 .بود ريمتغ 3/75/0تا   52/0از  جانيه متنظي گانهانواع نُه یبرا
 

 ها یافته
های آماری ميژانگين، انحژراف معيژار و همبسژتگي     شاخص

بژه   1صفرمرتبه ميان متغيرهژای پژژوهش در جژدول شژماره     

نمایش گذاشژته شژده اسژت. تنظژيم هيجژان غيرانطبژاقي بژا        

های آن همبستگي مثبت و معناداری پرخاشگری و تمام مؤلفه

ی کالمژي و  بژرای پرخاشژگری کژل و مؤلفژه     p=05/0) داشت

01/0=p ظيم هيجان انطبژاقي هژم   جسماني(. تن یبرای مولفه

پرخاشژژگری جسژژماني، همبسژژتگي منفژژي و  یجژژز بژژا مؤلفژژه

هژای چهارگانژه آن نشژان    اری را با پرخاشژگری و مؤلفژه  معناد

دهد. جنسيت با پرخاشگری و نژوع جسژماني و کالمژي آن    مي
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هيجژان  هژای تنظژيم   همبستگي معناداری داشت، اما با شژيوه 

 در .دهژد معنژاداری نشژان نمژي    یانطباقي و غيرانطباقي رابطه

گری مردان در مقایسه با زنان، در هر سه مورد ميانگين پرخاش

 ن اختالف ژود و ایژي باالتر بژي و جسمانژهای کالمکل و مؤلفه

هژژا بژژرای لحژژاآ آمژژاری معنژژادار بژژود. اخژژتالف ميژژانگين بژژه

کالمي به ترتيژ    یجسماني و مؤلفه یپرخاشگری کل، مؤلفه

 (.2)جدول  نمره بود 87/0و  13/4، 76/5برابر 

 
 

 .آنها هایو مؤلفه جانيه ميتنظ ،یپرخاشگر ت،يجنس انيصفرمرتبه م يهمبستگ  یو رر يفيتوص هایشاخص .1جدول 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

        1 پرخاشگری-1

       1 689/0** کالمي-2

      1 43/0** 817/0** جسماني-3

     1 552/0** 451/0** 811/0** خشم-4

    1 43/0** 43/0** 503/0** 758/0** خصومت-5

   1 140/0* -070/0 093/0 -037/0 051/0 تنظيم هيجان-6

  1 701/0** -020/0** -823/0** -097/0 -183/0** -26/0** انطباقي-7

 1 -053/0 607/0** 402/0** 241/0** 231/0** 137/0* 34/0** غيرانطباقي-8

 000/0 -098/0 -072/0 -057/0 018/0 -311/0** -138/0* -155/0* جنسيت-9

 96/25 85/24 82/50 76/20 94/18 22 74/13 44/75 ميانگين

 31/5 48/5 40/7 64/5 03/6 43/6 12/3 77/16 انحراف معيار
 01/0معنادار در سطآ  يهمبستگ**
 05/0معنادار در سطآ  يهمبستگ*

 

 .مردان و زنان نيب يو جسمان يو دو مؤلفه کالم یپرخاشگر نيانگيم سهیمقا جینتا. 2جدول 

  مستقل tآزمون   هاآزمون لون برای برابری واریان  

 سطآ معناداری درجه آزادی T معناداری Fنسبت  

 01/0 260 722/2 718/0 131/0 پرخاشگری کل

 01/0 260 399/5 880/0 023/0 پرخاشگری جسماني

 05/0 260 242/2 986/0 000/0 پرخاشگری کالمي

 

 

ی ميان پرخاشژگری و دو  کنترل اثر جنسيت در رابطهبرای 

هژای تنظژيم هيجژان    جسماني و کالمي آن بژا شژيوه   یمؤلفه

از همبستگي تفکيکي استفاده شده کژه   ،انطباقي و غيرانطباقي

مشژژاهده اسژژت. همبسژژتگي   قابژژل  3نتژژایج آن در جژژدول  

پرخاشگری و تنظيم هيجان انطباقي پژ  از کنتژرل جنسژيت    

صد تغيير کرده است و تنظژيم هيجژان غيرانطبژاقي    تنها دو در

دهد. درصدی تغيير ناچيزی را نشان مي 004/0هم با افزایشي 

 یماني و تنظيم هيجژان انطبژاقي رابطژه   ميان پرخاشگری جس

همبستگي  ،معناداری وجود نداشت، اما پ  از کنترل جنسيت

اژال،  ایژن  منفي و معناداری ميژان ایژن دو مشژاهده شژد. بژا     

تگي بژژين پرخاشژژگری جسژژماني و تنظژژيم هيجژژان    همبسژژ

درصژد افژزایش(.    012/0غيرانطباقي تغيير چنداني پيدا نکرد )

همبستگي ميان پرخاشگری کالمي با تنظيم هيجان انطباقي و 

درصژدی تغييژر    1و  014/0غيرانطباقي به ترتيژ  بژا کژاهش    

ميان  یتر شدن رابطهتوجهي پيدا نکردند. به منظور روشنقابل

خاشژژگری جسژژماني و تنظژژيم هيجژژان انطبژژاقي از تحليژژل  پر

رگرسيون چندمتغيره استفاده شد. نتایج نشان داد کژه تنظژيم   

( و نژه  p ،306/2=F=130/0هيجان انطباقي نه در االت کلي )

( و زنژان  p ،943/2=F=088/0به صورت جداگانه برای مردان )

(184/0=p ،792/1=F  قژژادر بژژه پژژيش )  بينژژي پرخاشژژگری

 .نيست جسماني

 
 ميتنظ هایوهيآن و ش هایو مؤلفه یپرخاشگر انيم يکيتفک يهمبستگ .3جدول 

 .جانيه

 کالمي جسماني پرخاشگری 

 -046/0 -074/0 004/0 تنظيم هيجان

 -197/0** -135/0* -28/0** انطباقي

 138/0* 243/0** 344/0** غيرانطباقي
 01/0معنادار در سطآ  يهمبستگ**
 05/0معنادار در سطآ  يهمبستگ*

 

بينژي راهبردهژای خژاص    در نهایت برای بررسي توان پژيش 

تنظيم هيجان انطباقي و غيرانطباقي برای زنان و مردان تحليل 

رگرسيون به روش همزمان مورد اسژتفاده قژرار گرفژت. بژرای     

بينژژي پرخاشژژگری کژژل در مژژردان تمرکژژز مجژژدد بژژر   پژژيش

سرزنش دیگران، نشخوارگری ریزی، تمرکز مجدد مثبت، برنامه

سازی به دليل همبستگي معنادار با پرخاشگری کل به و فاجعه

بيني مورد استفاده قژرار گرفتنژد. بژرای    عنوان متغيرهای پيش
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گفته، تمرکز مجدد مثبت به زنان هم عالوه بر راهبردهای پيش

بيني وارد مدل شد. نتایج نشان داد که مدل عنوان متغير پيش

p ،161/0=r=001/0) برای مردان
2 ،618/4=F   معنژادار اسژت )

( اینگونه نيسژت. سژرزنش   p ،729/1=F=122/0اما برای زنان )

و تمرکز مجژدد بژر    (p ،679/3=t ،306/0=B=001/0دیگران )

( پرخاشژژگری p ،395/3-=t ،296/0-=B=01/0ریژژزی )برنامژژه

بينژژي کردنژژد. بژژرای پژژيشبينژژي مژژيکژژل در مژژردان را پژژيش

ریژزی،  اني در مردان تمرکز مجدد بژر برنامژه  پرخاشگری جسم

سازی وارد تحليل شدند سرزنش دیگران، نشخوارگری و فاجعه

p ،155/0=r=001/0که نقش معنژاداری در مژدل داشژتند )   
2 ،

691/6=F  ریژژزی ( و از ميژژان آنهژژا تمرکژژز مجژژدد بژژر برنامژژه

(05/0=p ،107/2-=t ،167/0-=B  و سژژژژژرزنش دیگژژژژژران )

(05/0=p ،503/2=t ،203/0=B  قژژژادر بژژژه پژژژيش ) بينژژژي

بژژين بژژرای پرخاشژژگری جسژژماني بودنژژد. متغيرهژژای پژژيش  

پرخاشگری جسماني زنان هم تمرکز مجژدد مثبژت، سژرزنش    

سازی بود که نقش معناداری در مدل داشژتند  دیگران و فاجعه

(05/0=p ،115/0=r
2 ،548/4=Fسژژازی تژژوان ( و تنهژژا فاجعژژه

، p ،503/2=t=05/0بينژژي پرخاشژژگری کژژل را داشژژت ) پژژيش

205/0=Bبيني پرخاشگری کالمي مژردان هژم توسژ     (. پيش

ریژزی،  مدلي متشکل از راهبردهژای تمرکژز مجژدد بژر برنامژه     

ری و سژژرزنش دیگژژران ژگيژژگژژاهي مجژژدد مثبژژت، دیژژدژارزیابژژ

ده معنژژادار بژژود ژدل بژژه کژژار گرفتژژه شژژژورت گرفژژت. مژژژصژژ

(05/0=p ،171/0=r
2 ،530/7=F   و تمرکژژژژز مجژژژژدد بژژژژر )

( و سژژرزنش p ،330/3-=t ،282/-0=B=01/0ریژژزی )برنامژژه

( پرخاشگری کالمژي  p ،673/3=t ،287/0=B=001/0دیگران )

سازی برای کردند. نشخوارگری و فاجعهبيني ميمردان را پيش

بيني پرخاشگری کالمي زنان مورد تحليل قرار گرفتند که پيش

p ،082/0=r=05/0مشارکت معناداری داشژتند ) 
2 ،707/4=F )

بينژي پرخاشژگری کالمژي بژود     سازی قژادر بژه پژيش   و فاجعه

(05/0=p ،045/2=t ،205/0=B.) 
 

 بحث
 یهپژوهش اارر با هدف بررسي نقژش جنسژيت در رابطژ   

بين تنظيم شناختي هيجان و پرخاشگری به انجام رسيد. ميان 

معناداری  یهای تنظيم شناختي هيجان رابطهجنسيت و شيوه

کالمژي و   یمشاهده نشد ولژي ميژان پرخاشژگری و دو مؤلفژه    

جسماني تفاوت وجود داشت، بدین صورت که مردان  از زنژان  

اند پرخاشگرتر بودند. این یافته با تحقيقات قبلي که نشان داده

که در کل زنان بيشتر از مردان از راهبردهژای تنظژيم هيجژان    

انطبژاقي و   یده از دو شژيوه کنند امژا ميژان اسژتفا   استفاده مي

همسو  (42،41) شودغيرانطباقي تفاوت جنسيتي مشاهده نمي

رسد که زنان و مردان هر دو به یك انژدازه  باشد. به نظر ميمي

کننژد. بژه عژالوه، ایژن     از دو روش تنظيم هيجان استفاده مژي 

کنژد مژردان در   تحقيقژاتي کژه بيژان مژي     یها با پيشينهیافته

 ن پرخاشگری کالمژي و جسژماني بژاالتری دارنژد    مقایسه با زنا

هژژژای جنسژژژيتي در تفژژژاوت هماهنژژژس اسژژژت.( 44،43،3)

 پرخاشگری کالمي نسبت به پرخاشگری فيزیکي بيشژتر اسژت  

هژای گژرم و سژرد    الحسژ . به طور کلي مژردان بيشژتر از   (42)

هژای خطرنژاک   کنند و همچنژين مژردان از شژکل   استفاده مي

 کننژد ای مشژابه اسژتفاده مژي   پرخاشگری فيزیکي در نژزاع هژ  

های و نقش (45) هایي مانند برانگيختگي هيجاني. تفاوت(42)

تژر  مردان را نسبت به پرخاشگری آمژاده  (46) جنسيتي مردانه

 کند.  مي

هژژای تنظژژيم هيجژژان غيرانطبژژاقي و انطبژژاقي بژژا    شژژيوه

های آن رابطه داشتند. تنها در رابطه ميژان  پرخاشگری و مؤلفه

 یانطبژژاقي و پرخاشژژگری جسژژماني رابطژژه  نتنظژژيم هيجژژا

معناداری مشاهده نشد که پ  از کنترل جنسيت همبسژتگي  

رعيفي ميان این دو ظاهر شد و تنظيم هيجان انطباقي نژه در  

بينژژي االژژت کلژژي و نژژه بژژه صژژورت جداگانژژه قژژادر بژژه پژژيش

و همکژاران   پرخاشگری جسماني در زنان و مردان نبود. دوناهو

سيدند که جنسژيت ارتبژاط ميژان    ن نتيجه رهم به ای( 2014)

. (35) کنژد منفي و پرخاشگری جسماني را تعدیل مي یعاطفه

در پژوهش آنان ناتواني در بازداری رفتارهای تکانشي در هر دو 

ی ميژژان ودآگژژاهي هيجژژاني در مژژردان بژژر رابطژژه جژژن  و خ

منفي و پرخاشژگری اثرگژذار بودنژد. در بقيژه مژوارد       یعاطفه

تژوجهي را در رابطژه ميژان تنظژيم     کنترل جنسيت تغيير قابل

طژور بژه نظژر    شژود. ایژن  هيجان و پرخاشژگری مشژاهده نمژي   

های تنظيم هيجان انطباقي و غيرانطباقي بژه  رسد که شيوهمي

یکساني در وقوع پرخاشژگری زنژان و مژردان اثرگژذار      یاندازه

رسد افرادی کژه توانژایي سژرکوب هيجانژات     به نظر مياشند. ب

توانند پرخاشگری خود را کنترل کننژد و  دارند بهتر ميخود را 

. بنژابراین  (29) برانگيختگي هيجاني کمتژری را تجربژه کننژد   

کنند مي تواننژد بژا   افرادی که برانگيختگي زیادی را تجربه مي

زیکي کمتری را سرکوب هيجانات خود پرخاشگری کالمي و في

 از خود نشان دهند.

بررسي نقش راهبردهای بخصوص تنظيم هيجژان انطبژاقي و   

گانژه تمرکژز   غيرانطباقي نشان داد کژه از بژين راهبردهژای نُژه    

ریزی به صورت منفژي و سژرزنش دیگژران بژه     مجدد بر برنامه

صورت مثبت پرخاشگری کل و دو نوع کالمي و جسماني را در 

کژدام از راهبردهژای اسژتفاده    کنند. هژي  بيني ميمردان پيش
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بينژي پرخاشژگری کژل در زنژان     شده در مدل قژادر بژه پژيش   

سازی توانسژت  اال تنها راهبرد غيرانطباقي فاجعهنبودند، بااین

بيني کنژد. ایژن   پرخاشگری جسماني و کالمي در زنان را پيش

که نشان دادنژد   (15) ها با پژوهش گرانفسکي و همکارانیافته

سژازی،  در مقایسه با مردان بيشژتر از راهبردهژای فاجعژه    زنان

کننژژد و نشژژخوارگری و تمرکژژز مجژژدد مثبژژت اسژژتفاده مژژي  

سازی با عالیم افسردگي رابطه دارد، در یك راسژتا قژرار   فاجعه

سژازی  راهبرد فاجعه (47) گيرد. در پژوهش تاشکه و بازانيمي

در  ریژژزی، ارژژطراب اجتمژژاعي راو تمرکژژز مجژژدد بژژر برنامژژه

کردند. نژاتواني در تمرکژز مجژدد بژر     بيني ميدانشجویان پيش

هژای منفژي باعژث وقژوع     هيجژان  یریزی هنگام تجربژه برنامه

هژژای پرخاشژژگری و دسترسژژي  مشژژکالتي در بژژازداری تکانژژه 

شژژده محژژدود بژژه راهبردهژژای مناسژژ  تنظژژيم هيجژژان ادراک

دسترسي محژدود بژه راهبردهژای     ی( و در نتيجه48) شودمي

ثر تنظيم هيجاني فرد برای خاتمه دادن بژه االژت عژاطفي    مؤ

زند. از سویي پژوهش منفي به رفتارهای پرخاشگرانه دست مي

دهد کژه زنژان در کژل آگژاهي بيشژتری نسژبت بژه        نشان مي

و رفتارهای پرخاشگرانه خژود را ناشژي از   ( 49) ها دارندهيجان

له بژا  أایژن مسژ  کژه   داننژد  استرس فزاینده و فقدان کنترل مي

سژازی  های پژوهش اارر در مورد ارتباط راهبرد فاجعژه یافته

با پرخاشگری کالمي و جسماني در زنان همسو است. از طرفي 

آنژان   تر در مردانرود که خودآگاهي هيجاني پایينااتمال مي

پریشاني دروني و مقصر  منشأ یرا در معرض سوصتفسير درباره

آمده قرار دهژد و بژدین   يت پيشدانستن دیگران به خاطر ورع

 ترتي  آنان را به سوی پرخاشگری سوق دهد.

 های جنسيتي ه همراه دارد. تفاوتژپژوهش اارر تلویحاتي ب

مشاهده شده در مورد راهبردهای تنظيم هيجان و پرخاشگری 

هژای مختلفژي در درمژان    تواند بيانگر لزوم تمرکز بر جنبژه مي

سژاز  های فاجعژه پرداختن به شناخترود که باشد. ااتمال مي

در مورد ورعيت هيجاني و رفتارهای پرخاشژگرانه بژرای زنژان    

تژوان  مؤثر باشد. از سوی دیگر، در درمان  مردان پرخاشگر مي

 ، ارزیابي صحيآ در ارتباط با منشأهابر آگاهي بيشتر از هيجان

هژای  نارااتي هيجاني و سهم دیگژران در پدیژد آمژدن االژت    

نفي به کژاهش رفتارهژای پرخاشژگرانه کمژك کژرد.      عاطفي م

آموزی های صحيآ کنترل خشم، جرأتهمچنين آموزش شيوه

توانژد آنژان را در تمرکژز بژر     گشایي مژي لهأو بهبود توانایي مس

های دشوار و پایان فصل موقعيت و ریزی مثبت برای البرنامه

اری رسژاند. پژژوهش اارژر    های ناخوشایند یژ دادن به هيجان

توانژد راهنمژای   های چندی بود که ميمحدودیت یربردارندهد

دانشژجویان   یای تحقيقات آتژي باشژد. نمونژه   گران برپژوهش

های دیگژر،  های اارر برای گروهپذیری یافتهدانشگاهي تعميم

بژه ویژژژه افژژراد مبژژتال بژژه رفتارهژژای پرخاشژژگرانه و مشژژکالت  

وهش در کنژد، لژذا تکژرار ایژن پژژ     سژازی را محژدود مژي   برون

توانژد اطالعژات سژودمندی را در    گفتژه مژي  های پيشجمعيت

له به دست دهد. در این پژوهش تنها راهبردهای أمورد این مس

تنظيم شناختي هيجان و جنسيت مورد بررسژي قژرار گرفژت،    

رود متغيرهژای دیگژری در ایژن زمينژه     که ااتمال ميدراالي

ماهيت مقطعي پژوهش اارر امکژان   ،اثرگذار باشند. در نهایت

گژران سژل    های علّي را از پژژوهش گيریدست زدن به نتيجه

های انطباقي تنظيم های آتي با آموزش مهارتکند. پژوهشمي

هيجژژژان و بررسژژژي تغييژژژر در رفتارهژژژای پرخاشژژژگرانه در  

 .گشا باشندتوانند راهشده ميهای باليني کنترلکارآزمایي
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