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چکیده
زمینه و هدف گسترد دامنگة خشگونت و پرخاشگگری در جامعگة ایگران و بگهویگژه در سگالهگای اخیگر یکگی از
جدیترین آسیبهای اجتماعی بهشمار میرود .پژوهش حاضر با هدف ارائة مدل ساختاری پرخاشگگری بگر اسگاس
تنظی هیجان ،تکانشگری ،آلکسیتیمیا و هیجانخواهی در دانشجویان انجام شد.
مواد و روشها رود اجرای این پژوهش ،توصیفی و طر پژوهش ،همبستگی از نوع الگویابی معادال سگاختاری
است .نمونة پژوهش شام  313نفر( 146دختر و  13پسر) دانشجوی دانشگاه آزاد اسالمی واحد رشت در نیمسگال
دوم سال تحصیلی 1436-31بودند كه به رود نمونگهگیگری تصگادفی خوشگهای چندمرحلگهای انتخگا شگدند و
پرسشنامة پرخاشگری ( ،)AQمقیاس دشواریهای تنظی هیجانی ( ،)DERSپرسشنامة تکانشگری بگار  ،مقیگاس
آلکسیتیمیای تورنتو ( )TASSو مقیاس هیجانخواهی زاكگرمن را تکمیگ كردنگد .دادههگای جمگ آوری شگده بگا
استفاده از شاخصهای توصیفی و رودهای آماری ضریب همبستگی پیرسگون و رود مگدل معگادال سگاختاری
مورد تحلی قرار گرفت.
یافتهها نتایج پژوهش نشان داد ارتبا متغیرهای دشواری تنظی هیجان ،تکانشگری ،آلکسیتیما و هیجانخواهی
با پرخاشگری در دانشجویان مثبت و معنادار است ( .)p<3/31همچنین ،بین متغیرهگای تکانشگگری ،آلکسگیتیما و
هیجانخواهی با میانجیگری دشگواریهگای تنظگی هیجگان بگا پرخاشگگری ارتبگا مثبگت و معنگادار وجگود دارد
(.)p<3/31
نتیجهگیری نتایج پژوهش نشان داد كه مشکال هیجانی در بروز پرخاشگری در دانشجویان نقش دارند.

مقدمه

1

عصر حاضر را تا حدی میتوان عصر پرخاشگگری نامیگد .زیگرا
هر روز شاهد بروز اعمال خشگونتآمیگز ،ضگر وجگر  ،قتگ و
كشگگتار انسگگانهگگا هسگگتی ] .[1گسگگترد دامن گة خشگگونت و
پرخاشگری در جامعة ایران و بهویژه در سالهای اخیر یکگی از
جدیترین آسیبهای اجتماعی بگه شگمار مگیرود و مطالعگا

انجام گرفته در كشور میزان پرخاشگری را در بین نوجوانگان و
جوانگگان  43تگگا  53درصگگد گگگزارد كگگردهانگگد ] .[3اعمگگال
پرخاشگرایانه تأثیر عمیقی بر جامعه ،حوزة روانپزشکی و دیگر
حوزههای مرتبط دارند .پرخاشگری عمومگا بگهعنگوان رفتگاری
تعریف شده است كه معطوف به دیگری است و به آسیب منجر
میشود] .[4پرخاشگری با متغیرهای بسیاری در ارتبگا اسگت
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كه یکی از این متغیرها تنظگی هیجگان 1اسگت .سگازة تنظگی
هیجانی یکی از متغیرهای مورد توجه روانشناسگان بگوده ] [3و
اخیرا در مطالعة آسیبشناسگی روانگی گنجانیگده شگده اسگت.
گروس 3هیجان را بهصور دوره ای و نسبتا كوتاه مد تعریف
كرده اسگت كگه از نظگر بیولگو یکی مبتنگی بگر الگگوی ادرا ،
تجربه ،واكگنش فیزیولگو یکی و تعگاملی اسگت و در پاسگ بگه
چالش هگای فیزیکگی و اجتمگاعی ویگژه ر مگیدهگد .تنظگی
هیجانی بهطور ویژهای توضیح میدهد كه افراد چگونه هیجگان
را تجربه ،تعگدی و سگازماندهگی مگیكننگد و چگونگه چنگین
مدیریتی بر رفتار انسان تأثیر میگذارد ] .[5الیو و همکگاران
اذعان كرده انگد كگه تنظگی هیجگان انطبگاقی بگه افگراد اجگازه
میدهد تا تحم وضگعیتهگای درمانگدهكننگده افگزایش یابگد.
هیجانا دارای كیفیگت بگاالیی هسگتند بگه ایگن صگور كگه
میتوانند باعث واكنش مثبگت یگا منفگی در افگراد شگوند .اگگر
متناسب با موقعیت و شرایط باشند باعث واكگنش مثبگت و در
غیر این صور باعث واكنش منفی میشگوند .بنگابراین زمگانی
كه هیجانا شدید یا طوالنی میشگوند یگا بگا شگرایط سگازگار
نیستند آن زمان نیاز به تنظگی كگردن آنهگا الزم اسگت ].[6
شوا هد حگاكی از ارتبگا معنگادار میگان عگدم توانگایی تنظگی
هیجانگگا و اخگگتالال روانشگگناختی همچگگون افسگگردگی،
اختالال اضطرابی و اخگتالال خگوردن و اخگتالل شخصگیت
مرزی است ] .[1تنظی هیجان با پرخاشگری ارتبا دارد ]، 3
 [3و توانایی افراد برای تنظی حاال هیجانی دشوار به كاهش
رفتارهای پرخاشگگرایانه مگی انجامگد ] .[4متغیگر دیگگری كگه
4
احتمال می رود در پرخاشگری نقش داشته باشد آلکسگیتیمیا
اسگگت .آلکسگگیتیمیا (نگگاگویی خلقگگی) بگگهصگگور دشگگواری در
شناسایی احساسا  ،دشواری در توصیف احساسا  ،و دشواری
در تمایزگذاری هیجانا و تحریکا بدنی ناشی از برانگیختگی
هیجگگانی و سگگبک تفکگگر بگگرونمگگدار تعریگگف مگگیشگگود[5] .
آلکسگگیتیمیا بگگا بهزیسگگتی روانشگگناختی و بیمگگاریهگگای
روان شناختی مرتبط است .آلکسیتیمیا با بسیاری از اخگتالال
روان شناختی از قبی افسردگی ،اضطرا  ،اخگتالال خگوردن،
اختالل وحشت زدگی ،اخگتالل وسواسگی -اجبگاری و اعتیگاد و
اختالل استرس پس از ضربه ارتبا دارد ] .[13متغیر دیگگری
كه با پرخاشگری در دانشجویان مرتبط است تکانشگری 3است.
رفتارهای تکانشی و خطرپذیری كه مجموعا با عنوان رفتارهای
مخاطره آمیز خوانده می شود ،دربرگیرندة طیگف گسگتردهای از

رفتارهای رشدنایافته ،لذ جویانه و عمومگا همگراه بگا درجگا
خطر باال هستند كه می توان ادعا كرد تکانشگری هستة اصگلی
بسیاری از آسیبهای اجتمگاعی ماننگد بگیبنگدوباری جنسگی،
قماربازی بیمارگونه ،سوءمصرف مواد ،اختالل های شخصگیت و
بزهکاری است .برای مفهوم تکانشگری تعریگفهگای گونگاگونی
ارائه شده است .برخی از این تعریفهگا شگام « :رفتگار انسگان
بدون تفکر كافی»« ،عم غریزه بدون توس به مهگار ایگگو» و
«عم سری ذهن بدون دوراندیشی و قضاو هوشگیار» اسگت
] .[11تکانشگری با رفتار خودكشیگرایانه ارتبگاطی قگوی دارد
] .[13هیجانخواهی 5نیز صفتی است كه با نیاز به احساسا و
تجار متغیر ،تازه و پیچیده و نیز خطگر كگردن بگرای كسگب
چنین تجاربی تعریف شده است .هیجانخگواهی مگیتوانگد بگر
رفتار ،ویژگیهگا و الویگتهگای افگراد اثگر بگگذارد .افگراد دارای
هیجان خواهی به فعالیگتهگایی مگیپردازنگد كگه بگا تحگر و
انگیزد زیادی همراه است ].[14
پگگژوهشهگگا حگگاكی از ارتبگگا آلکسگگیتیمیا ،تکانشگگگری و
هیجان خواهی با پرخاشگری ]  [13 ،13و تنظی هیجان است.
سانچز -مگارتین و همکگاران ] [15در پگژوهش خگویش رابطگه
تکانشگری با پرخاشگری فیزیکی و كالمی در دختران و پسران
را معنادار نشان دادند .اسشریبر ،گرانت و اودلوگ ] [16ارتبگا
تکانشگری را با تنظی هیجان معنادار گگزارد كردنگد .نتیجگة
پگگژوهش پنگگدی ،ساكسگگنا و دابگگی ] [3نیگگز نشگگان داد كگگه
آلکسیتیمیا با دشواری های تنظی هیجان مرتبط اسگت و ایگن
دشواریها سه باالیی در مشکال مرتبط بگا سگالمتی دارنگد.
بشگگار و همکگگاران ] [11در پژوهشگگی نشگگان دادنگگد كگگه
راهبردهگگای تنظگگی هیجگگان مگگیتواننگگد رابطگگة آلکسگگیتیمیا و
مشکال بین شخصی را تعدی كنند .هیجان و تنظی هیجگان
نیز با پرخاشگری مرتبط است ] .[33-13تاجیکزاده و صادقی
] [31در پژوهش خویش در رابطه با نقش سگبکهگای كنتگرل
هیجان در پیشبینی پرخاشگری در دانشجویان .به این نتیجگه
رسیدند كه نمرههای باال در نشخوار ذهنی با خصومت ،خش و
پرخاشگگگری كالمگگی ،پرخاشگگگری غیرمسگگتقی و پرخاشگگگری
جسمی همبسته است و سبک های كنترل هیجگانی مگیتوانگد
خش و پرخاشگری افگراد را كگاهش دهگد .روبرتگون ،دافگرن و
باكس] .[33 ،4ارتبا تنظی هیجان را با پرخاشگگری گگزارد
كردند .با توجه به ارتبا قوی تکانشگگری و هیجگانخگواهی و
آلکسیتیمیا با تنظی هیجان در پژوهشهای انجام شده ،انتظار
میرود كه ارتبا این متغیرها با پرخاشگری با توجه بگه نقگش
میانجی تنظی هیجان باشد .از این رو بر اساس مبگانی نظگری
باال ،مدل زیر مطر میشود.

1. emotion regulation
2. Gross
3. alexithymia
4. impulsivity

5. sensation seeking
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مدل ساختاری پرخاشگری بر اساس تنظیم هیجان ،آلکسیتیمیا ...

شکل  .6مدل ارتباطی تنظیم هیجان با پرخاشگری

شام  33عبار است .آزمودنیها بگه هگر یگک از عبگارا در
طیفی  5درجهای از كامال شبیه من است تا بگهشگد بگه مگن
شبیه نیست] [1پاس میدهند .پرسشگنامه پرخاشگگری دارای
اعتبار و روایی قاب قبول است .آنها این آزمون را در بازآزمگایی
مجدد بین  3/33-3/13و همسانی درونی ،این چهگار عامگ را
بگگا نمگگره كگگ بگگرای روایگگی آن بگگین  3/33-3/13گگگزارد
كگگردهانگگد] .[34ضگگریب آلفگگای كرونبگگا در پگگژوهش نقگگدی و
همکاران ] [33برای ك مقیاس  3/33گزارد شگده اسگت .در
پژوهش حاضر پایایی مقیاس با رود ضگریب آلفگای كرونبگا ،
 3/36به دست آمد.
مقیاس دشواریهای تنظیم هیجگان گراتگز و رومگر
( :6)DERSگراتز و رومر در سال  ،3333مقیاس دشواریهگای
تنظی هیجانی را ساختند كه دارای  46عبار است .پاس هگا
بر اساس مقیاس  5درجه ای لیکر  ،از ( 1تقریبگا هرگگز) تگا5
(تقریبا همیشه) نمرهبندی شدهاند .نتایج مربو بگه پایگایی در
پژوهش گراتز و ورومر نشان میدهند كگه ایگن مقیگاس دارای
همسانی درونی باال (ك مقیاس) است .در پژوهش امینیگان در
سگگال  ،1433روایگگی ه گ زمگگان ای گن مقی گاس بگگا پرسشگگنامه
هیجان خواهی زاكرمن قاب قبول گزارد شده است ()r=3/36
در آن پژوهش ،پایایی بگه دو رود آلفگای كرونبگا و تصگنیف
محاسبه شد و به ترتیگب  3/36و  3/3بگه دسگت آمگد ] .[6در
پژوهش حاضر پایایی مقیاس با رود ضگریب آلفگای كرونبگا ،
 3/33به دست آمد.
پرسشنامه تکانشگری بارت :ایگن پرسگش نامگه توسگط
پروفسور ارنست بار و همکاران در سال  3333طراحی شگده
اسگگت .ایگگن پرسشگگنامه دارای  43پرسگگش اسگگت .پرسگگشهگگا
بهصور چهارگزینگهای تگدوین شگدهانگد و نمگرهگگذاری از 1
(به ندر  /هرگز) تا ( 3تقریبا همیشه) انجام میگیگرد .حگداق
نمره  1و حداكثر نمره  133است .پایگایی بگه دسگت آمگده در
بررسی بار و همکاران ( )3333حدود  31درصد بگوده اسگت.

با توجه به سطو باالی پرخاشگریهگا در دانشگجویان ،و نیگز
برای تعیین متغیرهای پگیشبگین در بگروز آنهگا ،ضگرور انجگام
پژوهش حاضر ایجاد شد .ازاینرو نتایج پگژوهش حاضگر مگیتوانگد
دارای یافتههگای تلگویحی بگرای درمگانگران بگالینی و متخصصگان
سالمت و مشاوران دانشگاهی برای كگاهش سگطح پرخاشگگری بگا
تأكید بر نقش متغیرهای هیجانی باشد .پگژوهش حاضگر بگا هگدف
ارائگگة مگگدل سگگاختاری پرخاشگگگری بگگر اسگگاس تنظگگی هیجگگان،
تکانشگری ،آلکسیتیمیا و هیجانخواهی در دانشجویان انجام شد.

مواد و روشها
پژوهش حاضر توصگیفی و طگر پگژوهش ،همبسگتگی از نگوع
الگویابی معادال ساختاری است .جامعة آمگاری ایگن پگژوهش
شگگام تمگگامی دانشگگجویان دختگگر و پسگگر مقط گ كارشناسگگی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد رشت در نیمسال دوم تحصیلی سال
 1435-36بود كه در شگاخههگای علگوم انسگانی ،علگوم پایگه،
كشاورزی و فنی و مهندسی مشغول به تحصی هسگتند كگه از
میان آنها نمونهای به حج  313نفر ( 146دختر و  13پسگر)
به رود نمونهگیری تصادفی خوشهای چندمرحلگهای ،انتخگا
شدند .شایان ذكر است ،با توجگه بگه اینکگه در رود معگادال
ساختاری حداق حج نمونة پیشنهادی  333نفگر اسگت ]،[3
ازاینرو حج نمونه باالی  333نفر انتخا شد تا این مفروضگه
رعایگگت شگگود .معیارهگگای ورود بگگه پگگژوهش عبگگار اسگگت از
دانشجوی مقط كارشناسی بودن ،دامنة سنی  13تا  33سگال
(مرحلة جوانی) ،عگدم سگابقه اخگتالال روانگی ،عگدم مصگرف
داروهای روانپزشکی .دانشجویانی كه مقیاسهگا را بگهصگور
ناقص تکمی كرده بودند از پگژوهش حگذف شگدند .دادههگای
پژوهش بگا اسگتفاده از شگاخصهگای توصگیفی ،رود ضگریب
همبستگی پیرسون و رود معادال سگاختاری بگا اسگتفاده از
نوشتار  3/13نرمافزار لیزرل تحلی شد .ابزارهای انگدازهگیگری
در پژوهش عبار اند از:
پرسشنامه پرخاشگگری ( :)AQبگأس و پگری ] [5ایگن
پرسشنامه را طراحی كردند كه ابزاری خگود گزارشگی اسگت و

1. Gratz & Roemer Emotion Regulation Dysregulation Scale
026

دانشگاه علوم پزشکی سبزوار ،بهمن و اسفند ،6931دورة  ،25شمارة 0
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مطلو احراز گردید و ضریب همبستگی آنها به ترتیب ،-3/1
 -3/63و  3/33به دست آمد .در پژوهش حاضر پایایی مقیگاس
با رود ضریب آلفای كرونبا  3/36 ،به دست آمد.
مقیاس هیجانخواهی زاکرمن :2این مقیاس فرم كوتگاه
مقیاس هیجانخواهى زاكرمن كه در سال1311طراحگی شگده
است و شام  13سؤال  3گزینگهاى صگحیح و غلگط اسگت كگه
بهصور  1و  3نمرهگذاری میشود .پایایى این مقیاس توسگط
زاكرمن و آیزنک در سال 1313در حدود  3/35تا  3/36برآورد
شده است .كامکگاری ] [33نیگز بگا اسگتفاده از رود تصگنیف،
گاتمن و آلفای كرونبا ضریب پایایی آن را بگه ترتیگب ،3/33
 3/15و  3/13محاسبه كرده است .در پگژوهش حاضگر پایگایی
مقیاس با رود ضریب آلفای كرونبا  3/34به دست آمد.

اختیاری و همکاران در سگال  ،1431پایگایی مقیگاس را 3/34
گگزارد كردنگد .در پگگژوهش اختیگاری و همکگارانش ،ضگگرایب
پایایی این پرسگشنامگه در بگین افگراد بهنجگار و معتگاد بگرای
مقیاس ك تکانشگری بار  3/341و  3/335به دسگت آمگده
است ] .[11در پژوهش حاضر پایایی پرسشنامه با رود ضریب
آلفای كرونبا  3/36 ،به دست آمد.
6
مقیگگاس آلکسگگیتیمیای تورنتگگو ( : )TASSمقیگگاس
آلکسیتیمیای تورنتو آزمونی  33سؤالی است و توسگط بگبگی،
پاركر و تیلور در سال  1333تهیهشده است .پاس ها بر اسگاس
مقیاس  5درجهای لیکر از كامال مخالف ( )1تا كگامال موافگ
( )5نمرهگذاری میشوند .بگبی و همکاران پایایی مقیاس را بگا
اس گتفاده از ضگگریب آلفگگای كرونبگگا ( )3/31و ضگگریب پای گایی
بازآزمگگایی ( )3/11مطلگگو گگگزارد كردنگگد ] .[6بشگگار و
همکاران در پژوهشی ] ،[11ضریب آلفای كرونبگا نمگره كگ
مقیاس را  3/34گزارد كردند و نیز ،روایگی مقیگاس بگا رود
روایی ه زمان و با اجرای ه زمان مقیاسهای هود هیجگانی،
مقیاس بهزیسگتی روان شگناختی و درمانگدگی روان-شگناختی

نتایج
میانگین و انحراف معیار متغیرهای دشگواری تنظگی هیجگان،
تکانشگری ،آلکسیتیمیا ،هیجانخواهی و پرخاشگری در جدول
 1آمده است.

جدول  .1میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای پژوهش

26

متغیر

حداقل نمره

حداکثر نمره

میانگین

انحراف معیار

تکانشگری

23

111

11/13

11/23

آلکسیتیمیا

11

111

94/11

3/13

هیجانخواهی

9

19

1/32

1/14

دشواری تنظیم هیجان

34

443

404/29

44/00

پرخاشگری

21

191

19/21

11/31

جدول .3ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش
متغیرها

1

2

3

9

 .4تکانشگری

-

 .9آلکسیتیمیا

**0/462

-

 .4هیجانخواهی

**0/304

*0/42

-

 .3دشواری تنظیم هیجان

**0/326

**0/376

**0/306

-

 .0پرخاشگری

**0/080

**0/04

**0/38

**0/64

**

1

-
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1. Toronto Alexithymia Scale
2. Zuckerman Sensation- Seeking Scale
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( ،)r=3/336 ،p<3/31آلکسگگگگگگیتیمیا ( )r=3/316 ،p<3/31و
هیجانخواهی ( )r=3/336 ،p<3/31همبستگی مثبت معنگادار
وجگگود دارد .در ادامگگه بگگا اسگگتفاده از مگگدلسگگازی معگگادال
سگاختاری ،شگاخصهگگای نیکگویی بگرازد بگگه دسگت آمگگده از
دادههای مطالعه با مدل تئوریکی ارائه میشوند.

همانگونه كه نتایج جدول  3نشگان مگیدهگد همبسگتگی
پرخاشگری بگا دشگواری تنظگی هیجگان (،)r=3/64 ،p<3/31
تکانشگگگگگری ( ،)r=3/535 ،p<3/31آلکسگگگگیتیما (،p<3/31
 )r=3/51و هیجان خواهی ( )r=3/33 ،p<3/31مثبت و معنادار
است .همچنین بگین دشگواری تنظگی هیجگان بگا تکانشگگری

جدول  .9شاخصهای برازش مدل

مدل

شاخص
كای
اسکوئر

درجة
آزادی

سطح
معناداری

نسبت كای
اسکوئر به
درجة آزادی

شاخص
برازد
تطبیقی

شاخص
نیکویی
برازد

شاخص
نیکویی
برازد
انطباقی

شاخص
برازد
نرم نشده

شاخص ریشه
خطای میانگین
مجذورا

نتیجه

اولیه

3/36

4

3/34

1/33

1

3/33

3/36

1

3/33

تأیید
مدل

بودند .با توجه به شاخصهای مذكور دادههای به دسگت آمگده
با مدل اولیه پژوهش برای تبیگین متغیگر پرخاشگگری بگرازد
مناسبی دارند.
مقگگادیر روابگگط (ضگگرایب مسگگیر مسگگتقی و غیرمسگگتقی و
 )t.valueمستقی و غیرمستقی و آثگار كگ متغیرهگا در مگدل
پژوهش در جددولهای  3و  5آمده است.

بر اساس نتایج جدول  ،4شاخص نسبت كگای اسگکوئر بگر
درجة آزادی برای مدلهای خگو زیگر  4اسگت كگه در اینجگا
صادق است .از طرف دیگر ،ریشة خطگای میگانگین مجگذورا
تقریب نیز برابر با (3/33به دست آمد كه انگدازة ایگن شگاخص
معموال در مدلهای خو كوچگکتگر از  3/36اسگت .شگاخص
برازندگی تطبیقی و شاخص نیکگویی بگرازد انطبگاقی نیگز روا

شکل  .2مدل مسیر ،مقادیر مستقیم و غیرمستقیم مدل پرخاشگری دانشجویان

جدول  .0مقادیر روابط مستقیم متغیرهای پیشبین بر پرخاشگری

آثار مستقیم

مقادیر
استاندارد شده

مقادیر
استاندارد نشده

t

تنظیم هیجان بر پرخاشگری

0/86

0/00

94/43

تکانشگری بر تنظیم هیجان

0/68

0/78

94/07

آلکسیتیمیا بر تنظیم هیجان

0/49

0/44

9/24

هیجانخواهی بر تنظیم هیجان

0/93

4/37

0/08
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استاندارد شده ،بین متغیرهای پیش بین تکانشگری (،p>3/31
 ،)β =3/63 ،t =31/31آلکسگگگیتیمیا (،t =3/34 ،p>3/31
،)β =3/13و هیجانخواهی ( ،)β =3/33 ،t =5/33 ،p>3/31بگا
متغیر مگال تنظگی هیجگان معنگادار اسگت و ایگن متغیرهگا
بهصور غیرمستقی با پرخاشگری رابطه دارند.

با توجه به نتایج به دسگت آمگده ،ضگرایب مسگیر مسگتقی
استاندارد شده ،بین متغیر پیشبین تنظی هیجگان (،p>3/31
 ،)β =3/36 ،t =34/43با متغیر مال پرخاشگری معنادار است
و این متغیگر بگهصگور مسگتقی بگا پرخاشگگری رابطگه دارد.
همچنین با توجه به نتایج بهدست آمده ،ضرایب مسیر مستقی

جدول  .5مقادیر آثار کلی و ضرایب مسیر

آثار ك

مقگگگادیر اسگگگتاندارد مقادیر
استاندارد نشده
شده

اولویت

تنظی هیجان بر پرخاشگری

3/36

3/53

1

تکانشگری بر پرخاشگری

3/53

3/43

3

هیجانخواهی بر پرخاشگری

3/31

3/14

4

آلکسیتیمیا بر پرخاشگری

3/13

3/31

3

مورد توجه قرار گیرند .دشواری تنظی هیجگان مگیتواننگد بگه
روابگط بگینفگگردی ضگگعیف منجگگر شگگوند كگگه بگگه بگگدكاركردی
اجتمگگاعی و مشگگکال سگگالمت روان از جملگگه پرخاشگگگری
میانجامد .بررسیها نشان داده افرادی كگه در بیگان و كنتگرل
هیجانا بهصور كارآمد عم میكنند میزان خش در آنهگا
نسبت به دیگر گگروههگا كمتگر اسگت .كسگانی كگه در تنظگی
هیجانا بهصور ناكارآمد عمگ مگیكننگد میگزان اخگتالال
رفتاری نظیر خش در آنها بیشتر دیده میشود ] [35و میزان
مناقشه و درگیری با دیگران در آنها نسبت به دیگگر گگروههگا
بیشتر است .در تبیین این یافته باید اشاره كرد كه مهار های
هیجانی شام ابعاد گستردهای است كه بروز نقص در هریک از
این ابعاد ،با بروز اختالال هیجانی خاصی همگراه اسگت .ابعگاد
درگیر در بروز خش و پرخاشگری افراد ،با نقص جدی در برخی
مهار های تنظی هیجان ،مانند فاجعهبگار خوانگدن ،سگرزنش
دیگران و نشخوار فکری هماهنگ است ] .[31توانگایی تنظگی
هیجانا بهعنوان بخش جداییناپذیر رشگد بهنجگار مگیتوانگد
تعام بین فردی مؤثر ،تصمی گیری و رفتارهگای سگازگارانه را
موجب شود ] .[33افرادی كه مهار های تنظی هیجان خوبی
دارند هنگام تجربه هیجانا  ،ارزیابی درستی از شگد و علگت
هیجان خواهند داشت .این افراد در مواق ضروری به بگازداری
تکانههای هیجانی میپردازند و با كنترل هیجانی خگو توجگه
خود را از نشانههای خش برمیگیرند و رودهای سازگارانهتگر
و غیرخصمانهای در پیش میگیرنگد .افگراد بگا توانگایی تنظگی
هیجانی باال ،در موقعیت های اجتمگاعی بگه جگای پرخاشگگری
كردن به ح مسئله اجتمگاعی كگه سگازه عکگس پرخاشگگری
است مگی پردازنگد .بنگابراین سگازگاری بیشگتر نتیجگه تنظگی
هیجانی اسگت و توانگایی كنتگرل نگگردهگای پرخاشگگرانه را

نتگگایج آثگگار كلگگی (مسگگتقی و غیرمسگگتقی ) متغیرهگگای
پگگیشبگگین (تنظگگی هیجگگان ،تکانشگگگری ،آلکسگگیتیمیا و
هیجان خواهی) بر متغیر مال (پرخاشگری) در جدول  5آمده
است كه نشان می دهد متغیر تنظی هیجان بگا ضگریب مسگیر
 3/36بیشترین تأثیر ك را بگر پرخاشگگری داشگته و بنگابراین
مه ترین عامگ در تبیگین پرخاشگگری بگه حسگا مگی آیگد.
متغیرهای تکانشگری ،هیجان خواهی و آلکسیتیمیا بگه ترتیگب
بیشترین تأثیرا بعدی را بر پرخاشگری داشتهاند.

بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر با هدف ارائگة مگدل سگاختاری پرخاشگگری بگر
اساس تنظی هیجان ،تکانشگری ،آلکسیتیمیا و هیجان خواهی
در دانشجویان انجام شد .نتگایج نشگان داد كگه متغیگر تنظگی
هیجان بیشترین تأثیر را بگر پرخاشگگری داشگته و مهگ تگرین
عام در تبیین پرخاشگگری بگه حسگا مگی آیگد .متغیرهگای
تکانشگری ،آلکسیتیمیا و هیجانخواهی ،بگه ترتیگب بیشگترین
تأثیرا بعدی را بر پرخاشگری داشتهاند .همچنین نتایج نشان
داد كه متغیرهای پیش بین از طریگ متغیگر دشگواری تنظگی
هیجان بر پرخاشگری اثر غیرمستقی دارند كگه ایگن یافتگههگا
همسو با نتایج پژوهشهای مشابه قبلگی اسگت ]-13 ، 3،3،16
 .[35 ،33در تبیگگین ارتبگگا دشگگواری تنظگگی هیجگگان بگگا
پرخاشگری باید اشاره كرد كه بررسگیهگا نشگان داده توانمنگد
بودن افراد از نظر هیجانی ،روبهرو شدن آنها را با چگالشهگای
زندگی آسگان مگیكنگد و در نتیجگه آنهگا را از سگالمت روان
بیشتری برخوردار میكند ] .[5آلگدوا و همکگاران ] [36اذعگان
كرده اند كه انگواع مختلگف آسگیب شناسگی روانگی و مشگکال
سالمت روان میتوانند بهعنوان پیامد دشواری تنظگی هیجگان
020
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شرایط استرسزا دارند و هنگام رویارویی با رویدادی آسیبزا به
دلی ناتوانی در تنظی و مدیریت احساسگا  ،دچگار آشگفتگی
هیجانی میشوند] .[44آلکسگیتیمیا ویژگگی شگناختی عگاطفی
است و فرد مبتال به آن در تنظگی و فهگ هیجگانهگای خگود
ناتوان است .زمگانی كگه اطالعگا هیجگانی نتواننگد در فراینگد
پردازد شناختی ،ادرا و ارزشیابی شوند ،افراد از نظر عاطفی
و شناختی دچگار درمانگدگی و آشگفتگی شگده و ایگن نگاتوانی
میتواند سازمان عواطف و شناختهای آنهگا را مختگ سگازد.
این افراد به دلی عدم آگگاهی هیجگانی و نگاتوانی در پگردازد
شناختی احساسا خود ،معموال قگادر بگه شناسگایی ،در یگا
توصیف هیجانهگای خگویش نیسگتند و توانگایی محگدودی در
سازگاری با شرایط تگنش زا دارنگد .یکگی از رودهگای كنتگرل
تنش خصوصا دربارة هیجانهای منفی ،تخلیه و بیگان هیجگان
ناشی از تنش است و در صورتی كه این هیجان تخلیه نشگود و
فرد نتواند احساسا منفی خود را به صور كالمی بیان كنگد،
جزء روان شناختی سیست های ابراز هیجان و پریشگانی روانگی
افزایش مییابگد ] .[43بگه نظگر مگیرسگد كگه افگراد مبگتال بگه
آلکسیتیمیا در شرایط كنترل هیجانا خگود از مکانیسگ هگای
دفاعی انکار و سركو استفاده میكننگد و احساسگا خگود را
واپسرانی میكنند ،اما سركو احساسا و عگدم ابگراز آنهگا
موجب كاهش احساس خو بودن شده و عدم رضایتمندی را
در فرد تشدید میكند .این امر درماندگی روانشناختی را منجر
میشود كه بهصور خش و بهمنظور جبران بروز میكند .بگه
همین علت ،در توصیف این افراد بیان میشود كگه آنگان گگاهی
بهشد بیقرار بوده و خود را مالمت مگیكننگد یگا بگهصگور
انفجاری گریه كرده و خشگمگین مگیشگوند] .[45در خصگوص
ارتبا هیجان خواهی با تنظی هیجان و پرخاشگری باید اشاره
كرد كه زاكرمن معتقد است افراد با هیجان خواهی باال ،بیشگتر
سیگار میكشند ،الک مصرف مگیكننگد ،بگا سگرعت راننگدگی
می كنند ،تصادف و محکومیت های بیشتری به خاطر راننگدگی
به هنگام مستی دارند ،به فعالیتهای جنسی زیاد مگیپردازنگد
] .[46از نظگر زاكگرمن ،رفتگار هیجگانخگواهی نگوعی نیگاز بگه
احساسا و تجربیا جدید ،گوناگون و پیچیده است و شخصی
كه دارای چنین رفتاری است حاضر است برای به دسگت آوردن
اینگونه تجربیا به اعمال مخاطرهآمیز اجتمگاعی یگا فیزیکگی
اقدام كنگد .هیجگانخگواهی مگیتوانگد بگر رفتگار ،ویژگگیهگا و
الویت های افگراد اثگر بگگذارد ،افگراد دارای هیجگانخگواهی بگه
فعالیتهایی میپردازند كه با تحر و انگیگزد زیگادی همگراه
اسگگت ] .[41ایگگن افگگراد در پگگی گریختگگگی از یکنگگواختی و
بی حوصلگی هستند ،به مناب بیرونی تحریک نیگاز دارنگد و در
ابراز هیجانهای خود بیپروا هستند .ازاینرو احساسهای خود
را بهدرستی تشخیص نمیدهند و به گونه مگؤثری حالگتهگای

افزایش می دهد .توانگایی در هیجانگا و علگت آنهگا باعگث
می شود افراد بهتر احساسا دیگران را در كنند و رفتارهای
آنها را بهتر پیشبینگی كننگد .ازایگنرو احتمگال برخوردهگای
مشاجرهای كمتر میشود و میتوانند بهطور صگحیحی واكگنش
نشان دهند .در خصگوص رابطگة تکانشگگری بگا پرخاشگگری و
دشواری تنظی هیجان بایگد اشگاره كگرد كگه دنسگون ،دوال و
فینک و همکاران ] [33در پژوهش مروری ،رابطة خگودكنترلی
و پرخاشگری را مثبت گزارد كردند .افگراد تکانشگگر در مهگار
پاس خود مشک دارنگد و پگاداد آنگی را بگه پیامگد تگأخیری
ترجیح میدهنگد ] .[43ایگن افگراد سگبک پگردازد اطالعگا
سری تری دارند و در بازداری پاس با مشک مواجگهانگد ].[41
تکانشی بودن افگراد باعگث مگیشگود كگه در مگدیریت حگاال
عاطفی و هیجانی دچار شکست شوند .ناتوانی در مهار تکانههگا
و انجگگام رفتارهگگای كنتگگرل نشگگده بگگه بگگدتنظیمی هیجگگانی
میانجامد تکانشی بودن باعث میشود كه در موقعیتهایی كگه
نیازمند كنترل هیجانی اسگت افگراد توانگایی اتخگاذ رفتارهگای
صحیح ،منطقی و مبتنگی بگر واقعیگت را از دسگت دهنگد و در
توجگگه بگگه اطالعگگا هیجگگانی ،ادرا صگگحیح آنهگگا ،پگگردازد
درست و مدیریت مطلو هیجانها در بطن روابط بگین فگردی
با دشواریهایی مواجه شوند .این دشواریها باعث میشود كگه
در مواجهه با موقعیتهای تنیدگیزای زندگی ،توانایی تحلیگ ،
تصگگمی گیگگری و انتخگگا رفتگگار صگگحیح را از دسگگت دهنگگد و
پرخاشگری بیشتری را نشان دهند ] .[43افرادی كه بهصگور
تکانشی عم می كنند در كنتگرل و بگازداری تکانگههگا نگاتوان
هستند و نمیتوانند برانگیختگیهای خود را كنترل كننگد و از
راهبردهگگای تنظگگی هیجگگان ناسگگازگارانه اسگگتفاده مگگیكننگگد.
مهار های تنظی هیجان ضعیف نیز بگه نوبگة خگود بگه رفتگار
تکانشی می انجامد كه خطر اعتیاد یا آسیبشناختی را افگزایش
مگگیدهگگد ] .[11افگگرادی كگگه پاسگگ شگگدیدتری نسگگبت بگگه
محر های منفی نشان میدهند ممکن اسگت زمگان بیشگتری
برای تنظی هیجانا خویش اختصاص دهند .افراد تکانشی بگه
دلی ناتوانی در تنظی هیجانا شرایطی را ایجاد میكنند كگه
منجر به تجربة هیجانا منفی میشود .این افراد هیجانا را با
شد بیشتری تجربه مگیكننگد و ممکگن اسگت بگاور نداشگته
باشند بتوانند هیجانا خویش را تنظی كنند ،ازاینرو تمگایلی
برای تنظگی هیجانگا نخواهنگد داشگت .در خصگوص ارتبگا
آلکسیتیمیا با دشواری تنظی هیجان و پرخاشگری باید اذعان
كرد كه آلکسیتیمیا با نقایص در تعگدی شگناختی هیجگانهگا
رابطه دارد و احتماال با دشگواریهگای تنظگی هیجگان مگرتبط
است ] .[6ناتوانی در نظ دهی هیجان میتواند با سطو پگایین
سالمت جسمانی و روانی افراد مبتال به آلکسیتیمیا در ارتبگا
باشد .افراد آلکسگیتیمیک توانگایی محگدودی در سگازگاری بگا
025

0  شمارة،25  دورة،6931 بهمن و اسفند،دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

سامره اسدی مجره و بهمن اکبری

 محگدودیت دیگگر.تفاو های جنسیتی مدنظر قرار داده شگود
 اجتماعی- عدم كنترل متغیر وضعیت اقتصادی،پژوهش حاضر
است و پیشنهاد میشود در پژوهشهای مشابه آتی این متغیگر
 انجگام چنگین اقگداماتی ممکگن اسگت الگوهگای.كنترل شگود
جدیدی از همبستگیها را آشکار سازد كه میتواند نظریههگای
.ما را بهطور ثمربخشی گسترد دهد

 این افگراد در كنگار آمگدن بگا.هیجانی خود را تنظی نمیكنند
تجربههای منفی ضعیف عم كرده و سازگاری ضگعیفتگری را
در ارتبا با محیط و دیگران نشان میدهنگد و پرخاشگگریهگا
در آن ها در نتیجه ناتوانی در تنظی هیجگان مشگاهده خواهگد
.شد
نتایج پژوهش حاضر مگیتوانگد كاربردهگای بگالینی داشگته
باشد و در درمان پرخاشگری ها با تکیه بگر مشگکال هیجگانی
 پاره ای از كاستی های پژوهش حاضر بگه شگر.افراد مؤثر افتد
، دانشگجویان بودنگد، جمعیگت مگورد بررسگی، نخست:زیر بود
ازاینرو تعمی آنها به جمعیتهای دیگر با محگدودیت روبگرو
 ازاینرو پیشنهاد میشود بررسگیهگای مشگابه بگر دیگگر.است
 به دلیگ بگاال، دوم.گروهها از جمله جمعیت بالینی انجام شود
 امکان مقایسگه تفگاو هگای جنسگیتی،بودن تعداد نمونة زنان
 بنابراین پیشنهاد میشود در پگژوهشهگای آتگی،وجود نداشت
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Abstract
Background and Aim The spread of violence and aggression in
Iranian society, especially in recent years, is one of the most serious
social harm. The present study aimed to determine a structural model
for aggression based on the emotion regulation, alexithymia,
impulsivity and sensation seeking in students.
Materials & Methods The method of this research is descriptive and
the research design is correlation of the type of structural equation
modeling. Sample of the research includes 210 students (136 girls and
74 boys) from the Islamic Azad University of Rasht in the second
semester in 1391-97. They were selected by cluster sampling method
and completed Aggression Questionnaire (AQ), emotional
dysregulation scale (DERS), Baret's impulsivity questionnaire,
Toronto Alexithymia Scale (TASS), and Zuckerman's sensation
seeking Scale. Collected data were analyzed using descriptive
indexes, Pearson correlation coefficient and structural equation
modeling.
Results The results of this study showed that there is a positive and
significant relationship between the variables of emotion
dysregulation, impulsivity, alexithymia and sensation seeking with
aggression in students (P<0.01). Also, between impulsive,
alexithymia and sensation seeking variables through mediation of
emotion dysregulation have a positive and significant relationship
with aggression (P<0.01).
Conclusion The results of this study showed that emotional problems
play an important role in the occurrence of aggression in students.
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