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The aim of present research was to
investigate the role of cognitive emotion
regulation and masculine-feminine sexrole preferences in adolescent girls'
aggression. In a cross-sectional study
were selected 503 girl students by
multistage cluster sampling and each of
them responded to the Bem sex role
inventory (BSRI), Garnefski cognitive
emotion regulation questionnaire
(CERQ)
and
Ahvaz
Aggression
Inventory (AAI). All of cognitive
emotion regulation strategies and gender
preferences could explain up to 93% of
the aggressiveness results of shared
variance
after
adjustment
for
confounding variables such as age and
physical illness history. In the final
model, maladaptive cognitive emotion
regulation strategy and subscales of selfblame, rumination, catastrophizing,
blaming others and masculine Sex-Role
directly and adaptive cognitive emotion
regulation
strategy
and
positive
reappraisal inversely, predicted levels of
aggressiveness. It seems promotion and
reform of the cognitive emotion
regulation strategies and also cultural
predispositioning about of inappropriate
gender belief substitution, can be
profitable in reducing negative emotions
such as anger.
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چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی نقش
راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و
زنانگی در-ترجیحات جنسیتی مردانگی
 در.خشونت ورزی دختران نوجوان بود
503 مقطعی از-یک پژوهش توصیفی
دانشآموز دختر بهشیوه خوشهای
چندمرحلهای نمونهگیری شد و هریک از
آنها به پرسشنامهی نقش جنسیتی بم
 پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان،(BSRI)
( و پرسشنامهCERQ) گرانفسکی
.( پاسخ دادندAAI) پرخاشگری اهواز
مجموعهی راهبردهای تنظیم شناختی
هیجان و ترجیحات جنسیتی حداکثر
 از واریانس مشترک نتایج%93 توانست
خشونتورزی را پس از کنترل متغیرهای
مخدوشکنندهی سن و سابقه بیماری
 در مدل نهایی راهبرد.جسمی تبیین نماید
تنظیم شناختی هیجان ناسازگار و
 نشخوار،زیرمقیاسهای سرزنش خود
 سرزنش دیگران و، فاجعهانگاری،فکری
نقش جنسیتی مردانه بهطور مستقیم و
راهبرد تنظیم شناختی هیجانِ سازگار و
راهبرد ارزیابی مجددمثبت بهطور معکوس
سطوح خشونتورزی را پیشبینی
 بهنظر میرسد ارتقاء و اصالح.میکردند
راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و نیز
زمینهسازی فرهنگی در خصوص تغییر
باورهای نامطلوب جنسیتی میتواند در
کاهش هیجانات منفی مانند خشم ثمربخش
.باشد
 تنظیم، پرخاشگری:واژههای کلیدی
 نوجوان، نقش جنسیتی،شناختی هیجان
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مقدمه
نوجوانی ،مرحلهای بحرانی در زندگی انسان است .بررسی و درک مشکالت
رفتاری نوجوانان می تواند منجر به کاهش تحمیلِ هزینههای مادی و معنوی برای خود
رفتاری ،خشونتورزی نوجوانان است (وانگ 4و همکاران5045 ،؛ بناروس ،هاسلر،
فالیسارد ،کانسولی و کوهن .)5045 ،5خشم میتواند با پیامدهای مخربی همراه باشد و
حالتی هیجانی-ذهنی قلمداد میشود .مشخصهی این حالت وجود تضادِ شناختی و
برانگیختگی روانی است .عالوه بر آن خشم هیجانی بهنجار با جنبههای انطباقی متعدد
است اما وقتی که تکرار ،شدت ومدت آن افزونتر از جنبههای انطباقی باشد ،ناکارآمد
میگردد (کیم ،فورد ،ماوس و تامیر5045 ،9؛ رابین و نوواکو.)4333،1
این هیجانِ متالطم در همه شئون زندگی روزمره حاضر است و ویژگی مشترک
بسیاری از اختالالتی است که متخصصان سالمت روانی و خدمات اجتماعی در
موقعیتهای مختلف با آنها مواجه می شوند؛ خشم به طور مشترک در اختاللهای
متعدد شخصیت ،بیماریهای روان تنی ،اختاللهای سلوک ،اسکیزوفرنیا ،اختاللهای
دو قطبی ،اختاللهای شناختی-مغزی ،بدکارکردیهای کنترل تکانه و شرایط مختلف
ناشی از ضایعه مشاهده میشود (الیسون ،روزناشتاین ،کلمینسکی ،دالریمپل و
زیمرمن5045 ،5؛ تایلور و نوواکو  .)5005 ،عدم کنترل خشونتورزی نوجوانان نه تنها
می تواند باعث ایجاد مشکالت بین فردی و افزایش جرم و بزه و تجاوز به حقوق
دیگران شود بلکه مشکالت جسمی و روانی مانند زخم معده ،سردردهای میگرنی و
افسردگی را موجب میگردد (پرات4333 ،3؛ لوگان-گرین ،سمانکینجونز5045،4؛
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نوجوان ،خانواده و جامعهای که در آن زندگی میکند گردد .یکی از مهمترین مشکالت
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کابوک ،گیلمن5002،5؛ یو و لیم ،)5045 ،9همچنین میتواند پیامد های منفی در روابط
خانوادگی (تافت 1و همکاران )5003 ،و عملکرد مدرسه به بار آورد (توماس و
اسمیت.)5001 ،5
فرایندهای شناختی و سالمتی ،تردیدی باقی نمانده است .یک مطالعه شیوع اختالل
خشونتورزی در نمونهای از دانش آموزان ایرانی را  3/5درصد و میان پسران  9/2و
دختران  44 /5درصد ،بر آورد نمود (پرواز ،دالور و درتاج .)5045 ،از این رو شیوع
باالی رفتارهای پرخاشگرانه در جمعیت دختران نسبت به پسران و کل جامعه
نوجوانان ،ضرورت بررسی بیشتر در خصوص شناسایی عوامل و متغیرهای دخیل در
خشونت ورزی دختران را ایجاب مینماید .مطابق پژوهشهای گذشته متغیرهای
گوناگونی می تواند در بروز خشونتورزی نوجوانان موثر باشد از جمله این عوامل
می توان به جنسیت (کینگ و واشبوش 5005 ،؛ کینی ،اسمیت و دونزال،)5004 ،3
ویژگیهای شخصیتی (پیکو و پینزس5041 ،2؛ بتنکورت ،تالی ،بنجامین ،و والنتین،3
 )500و عوامل فرهنگی ،اجتماعی (شوسر ،لی و شی5045 ،40؛ پاتیسالنو ،دیکسترا،
استیگلیچ ،ولنبرگ و وینسترا )5045 ،44اشاره نمود.
نقش جنسیتی ( )Sex-Roleیکی از عناصر مهم تعیین هویت شخص است
(وودهیل و ساموئلز )5009 ،45و از آنجایی که نوجوان در پی کسب هویت میباشند
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با وجودِ انبوهی از شواهد ،دیگر دربارهی تاثیر خشمِ مهار نشده بر رفتار،
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به نظر میرسد نقش جنسیتی میتواند یکی از عوامل تاثیرگذار بر خشونتورزی
دختران نوجوان باشد .بر اساس مدل نقش جنسیتی بِم 4هر شخصی از لحاظ نقش
جنسیتی ممکن است دارای سه نوع شخصیت )4 :مردانه ) 5،زنانه و  )9آندروژنی
بعد مردانه نمرهی باال و در بعد زنانه نمره ی پایین میآورند .به عبارت دیگر ،رفتارها
و خصایص مردانه را بیشتر از رفتارها و خصایص زنانه بروز میدهند .شخصیت زنانه
مربوط به زنان و مردانی است که در بعد زنانه نمرهی باال و در بعد مردانه نمرهی پایین
میآورند؛ بهعبارت دیگر ،رفتار و خصایص زنانه را بیشتر از رفتارها و خصایص
مردانه نشان میدهند .شخصیت آندروژن مربوط به افرادی است که در هر دو بعد زنانه
و مردانه باال می باشند ،به عبارت دیگر ،هر دو خصایص زنانه و مردانه در آنها وجود
دارد ،زمانی که نمره فرد در هر دو مقیاس زنانه و مردانه پایین باشد فرد دارای
شخصیت نامتمایز می باشد .نتایج بررسیها نشان می دهد که نقش جنسیتی میتواند
پیشبین بهتری برای الگوی ابراز و تجربه خشم باشد (کوپر-رولند4322 ،5؛ کوپر و
داگالس4334 ،9؛ میلوشویچ ،هاولز ،درو و دی .)5004 ،1پژوهشها مویدِ این نکتهاند
که نقش جنسیتی افراد میتواند در برون ریزی و یا درون ریزی خشم تاثیرگذار باشد
(کینی ،اسمیت و دونزال .)5004 ،مردان و زنانی که از ویژگی مردانه بیشتری
برخوردار بودند تمایل بیشتری به برون ریزی خشم داشتند و مردان و زنانی که
ویژگی زنانگی در آنها بارزتر بود ،تمایل به درون ریزی خشم داشتند (کینی ،اسمیت و
دونزال5004 ،؛ کوپر-رولند4322 ،؛ کوپر و داگالس4334 ،؛ میلوشویچ ،هاولز ،درو و
دی ،)5004 ،برخی یافتهها نیز موید این مطلب بودند که سنخ جنسیتی مردانه از سایر
سنخها پرخاشگرترند (وپر-رولند4322 ،؛ کوپر و داگالس4334 ،؛ میلوشویچ ،هاولز،
درو و دی.)5004 ،
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تنظیم هیجان ،4عامل مهمی در تعیین سالمتی و داشتن عملکرد موفق در تعامالت
اجتماعی است و نقص در آن با اختالالت درونریز و پاسخ به کورتیزول که منجر به
آسیبهای حاصل از استرس میشود ،ارتباط دارد (کویرین ،کو و دوسینگ.)5044 ،5
هیجان میدانند و معتقدند ،تنظیم هیجان از ویژگی ذاتی و فطری آدمی است (پلیتری ،
 .)5005گروس و جان )5009( 1مدل فرایندیِ تنظیم هیجان را پیشنهاد کرده است.
برطبق این مدل ،تنظیم هیجان شامل همه راهبردهای آگاهانه و غیرآگاهانه میشود که
برای افزایش ،حفظ و کاهش مؤلفههای هیجانی ،رفتاری و شناختی یک پاسخ هیجانی
به کار برده میشود .پاسخهای هیجانی ،اطالعات مهمی دربارهی تجربهی فرد در
ارتباط با دیگران فراهم میکند .با این اطالعات ،انسانها یاد میگیرند که در مواجهه با
هیجانات چگونه رفتار کنند ،چگونه تجارب هیجانی را به صورت کالمی بیان کنند ،چه
راهکارهایی را در پاسخ به هیجانها به کار برند و در زمینهی هیجانهای خاص،
چگونه با دیگران رفتار کنند .به عقیدهی گرانسفکی و کرایج )500 ( 5افراد در مواجهه
با شرایط استرسآمیز ،از راهبردهای متنوع تنظیم هیجان استفاده میکنند .از جملهی این
راهبردها نشخوار فکری ،سرزنش خود ،سرزنش دیگری ،فاجعهانگاری و تمرکز مجدد
مثبت ،کنارآمدن ،ارزیابی مجدد مثبت ،پذیرش و تمرکز بر برنامهریزی است.
در سالهای اخیر ،مطالعات متعددی به مشخص کردن رابطهی بین تمایل به کاربرد
راهبردهای معین و انواعی از اختاللها اختصاص یافته است که شامل افسردگی
(گرانسفکی و کرایج )500 ،و اختالل اضطراب تعمیم یافته (منین و فاراچ )5003 ،
میشود .مطالعات دریافتهاند راهبردهای تنظیم هیجان با کاهش هیجانات منفی و
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تنظیم هیجان را راهبردهای مورد استفاده در کاهش ،افزایش ،سرکوب و یا ابقای
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مدیریت هیجان و بهزیستی ذهنی رابطه مثبتی دارد (دیفندورف ،ریچارد و یانگ،4
5002؛ مارتینی ،بوسِری )5040 ،5و راهبردهای شناختی تنظیم هیجان که کمتر
انطباقیاند از جمله سرزنش خود ،فاجعهانگاری و تمرکز بر تفکر با جلوههایی از
 .)5003بررسیها نشان میدهند که آموزش گروهی تنظیم هیجان ،تاثیر مثبتی بر کاهش
آسیب رساندن به خود ،عدم تنظیم هیجان و نشانههای ویژه اختالل شخصیت مرزی
(گراتز و روئهمر )5001 ،9و کاهش نشانههای افسردگی (علوی و غروی ،امین-یزدی،
صالحیفدردی )5044 ،دارد .براکت و پلومرا ،موجسا-کاجا ،ریس و سالووی)5040( 1
( )5040نیز یادآور شدهاند فردی که در تنظیم هیجانات منفی مشکل دارد ،در برابر
فشارهای محیطی آسیبپذیرتر است؛ حتی این یافته به صورت یک باور عمومی
درآمده است که "مهارتها یا تواناییهای ضعیف اشخاص ،باعث افزایش آسیب
پذیری آنها در برابر استرس میشود" .بنابراین تنظیم هیجان سازگارانه ،با عزتنفس و
تعامالت اجتماعی مثبت مرتبط است و افزایش در فراوانی تجربه هیجانی مثبت باعث
مراقبه موثر با موقعیت استرسزا میشود و حتی رفتارها و فعالیتهای مناسب در پاسخ
به موقعیتهای اجتماعی را باال میبرد (نریمانی ،عالیساری و عفتپرور )5049 ،و
عاملی کلیدی و تعیین کننده در بهزیستی روانی و کارکرد اثربخش است (گرانسفکی و
کرایج.)500 ،
مرور یافتههای پیشین نشان میدهد که در چند دههی اخیر ،خشونت ورزی
افزایش یافته است و شواهد تجربیِ چشمگیری آثار مخرب خشم را در روابط انسانی
نشان دادهاند (وانگ و همکاران5045 ،؛ بناروس ،هاسلر ،فالیسارد ،کانسولی و کوهن،
 )5045به همین دلیل ،این مسئله توجه متخصصان به ویژه روانشناسان را به خود جلب
کرده است .طی سالهای گذشته ،پژوهشهایی به منظور یافتن علل پرخاشگری و
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هیجانات منفی نظیر استرس ،خشم ،افسردگی و اضطراب رابطه معنادار دارد (یوسفی،
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تأثیرات آن در روابط بین فردی و شیوههای کنترل آن صورت گرفته است .هدف از
درمانها و مداخالت کنترل خشم ،کاهش احساسات هیجانی و برانگیختگی
فیزیولوژیکی ناشی از خشم ،افزایش آگاهی افراد نسبت به خشم و آموزش شیوهها و
توجه به رواج پرخاشگری در میان جامعه دختران نوجوان (پرواز ،دالور و درتاج،
 )5045و اهمیت راهبردهای تنظیم شناختی هیجان (دیفندورف ،ریچارد و یانگ،
5002؛ مارتینی ،بوسِری 5040 ،و براکت و پلومرا ،موجسا-کاجا ،ریس و سالووی،
 )5040و ترجیحات نقش جنسیتی (کوپر-رولند4322 ،؛ کوپر و داگالس4334 ،؛
میلوشویچ ،هاولز ،درو و دی )5004 ،در بسیاری از مطالعاتِ بالینی و نیز با توجه به
نقش خشم در ایجاد اختالالت و سازگاریهای روانشناختی (الیسون ،روزناشتاین،
کلمینسکی ،دالریمپل و زیمرمن5045 ،؛ تایلور و نوواکو ،)5005 ،پژوهش حاضر قصد
دارد تا نقش راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و ترجیحات نقش جنسیتی را در
خشونتورزی دختران نوجوان دبیرستانی مطالعه نماید.

روش
پژوهش حاضر و از نوع مشاهدهای (غیرآزمایشی) و به شیوه توصیفی-مقطعی اجرا
شد.
جامعه ،نمونه و روش نمونه گیری :جامعه آماری این پژوهش ،شامل کلیه دانش
آموزان دختر دبیرستانی بود که در سال تحصیلی  39-31در شهرستان الهیجان و
سنگر (شمال ایران) مشغول به تحصیل بودند .بر اساس استعالم از مدیریت آموزش
پرورش شهرستان الهیجان و سنگر در این سال  1000دانش آموز د ختر در
دبیرستانهای متوسطه این دو شهر شاغل به تحصیل بودند .از میان دانش آموزان
مدارس الهیجان و سنگر از طریق روش نمونه گیری خوشهای چند مرحلهای 503
�

- Kemp & Strongman
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راهبردهای مؤثر به منظور کنترل آن است (کمپ و استرانگمن .)4335 ،4بنابراین با

١٣

نقش راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و ترجیحاتú .

دانش آموز انتخاب شدند و هریک از آنان به پرسشنامههای پرسشنامهی نقش جنسیتی
بم 4یا ( BSRIبم ،)4331 ،پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان 5یا ( CERQگرانسفکی،
وندنکومر ،کرایج ،لگراستی و اونستین )5005 ،9و پرسشنامه پرخاشگری اهواز

ابزارهای پژوهش
پرسشنامهی نقش جنسیتی بم ( : )BSRIدر این پژوهش از پرسشنامهی نقش
جنسیتی بم برای بررسی ترجیحات جنسیتی دختران دانش آموز استفاده شد .این
پرسشنامه به طور کلی برای انجام پژوهشهای عملی در بارهی جنسیت روانشناختی
تدوین شده و در برگیرنده ی  0ویژگی شخصیتی است؛  50ویژگی ،مشخصه
کلیشهایِ مردانه است (مانند جاهطلبی ،استقالل و منطقی بودن) و  50ویژگی مشخصه
شخصیتی زنانه است (مانند عاطفی بودن ،مالیم بودن ،وابسته بودن) .این پرسشنامه
 540ویژگی خنثی را نیز در بردارد (مانند شاد بودن ،صادق بودن ،صمیمیت) .پاسخ به
هر ویژگی ،بر اساس رتبهبندی  3درجهایی است که نشان میدهد هر یک از این 0
ویژگی تا چه حد با ویژگی شخصیتی آزمودنی همخوانی دارد .یعنی از آزمودنیها
خواسته میشود برای هر صفت نشان دهند که بر اساس مقیاس از یک (هر گز در
مورد من صدق نمی کند) تا هفت (همیشه در مورد من صدق می کند) خود را
توصیف کنند .هر صفت بر اساس ابعاد مستقل مردانگی ،زنانگی ،دوجنسیتی
(آندروژنی) و یانامتمایز بودن نمره گذاری میشود .بر اساس روش نمره گذاری این
پرسشنامه ،باال یا پایین بودن نمرات در مقایسه با میانه گروه سنجیده می شود در این
پژوهش میانه نمرات در مقیاس مردانگی  5/35و در مقیاس زنانگی  5/20می باشد
بنابراین :
�

- Bem Sex Role Inventory
- Emotion Regulation Questionnaire
�
- Garnefski, Van Den Kommer , Kraaij, Legerstee & Onstein
�
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(زاهدیفر ،نجاریان و شکرکن )5000 ،را تکمیل نمودند.

١٤
رویش روان شناسی ،سال  ، 5شماره  ، 41بهار 4935

 باال بودن نمره در هر دو مقیاس مردانگی و زنانگی ،نشانگر دوجنسیتی بودناست.
 پایین بودن نمره در هر دو مقیاس مردانگی و زنانگی ،نشانگر نامتمایز بودن باالبودن نمره در مقیاس مردانگی و پایین بودن نمره در مقیاس زنانگی،نشانگر مردانگی بودن است.
 باال بودن نمره در مقیاس زنانگی و پایین بودن نمره در مقیاس مردانگی،نشانگر زنانگی بودن است (جرمان ،وندرلیندن ،د-اکرمونت و زرماتن.)500 ،4
اعتبار و پایایی این پرسشنامه به زبان فارسی توسط حجازی و رضادوست ()5045
بررسی شد .ضریب آلفای کرونباخ برای مقیاسهای مردانگی و زنانگی به ترتیب
نشانگر پایایی همسانی درونی  0/3و  0/32بود .همچنین نتایج پایایی بازآزمایی با یک
نمونه  45نفره برای مقیاسهای مردانگی و زنانگی به ترتیب  0/35و  0/32بهدست
آمد که حاکی از قابلیت اعتماد این ابزار در طول زمان میباشد.
پرسشنامه راهبردهای تنظیم شناختی هیجان :پرسشنامه راهبردهای تنظیم شناختی
هیجان ( )CERQبه منظور ارزیابی نحوه تفکر بعد از تجربه رخدادهای تهدید کننده
یا استرس زای زندگی تهیه شده است .این پرسشنامه دارای  9ماده است که نحوه
پاسخ به آن بر اساس یک مقیاس پنج درجهای از هرگز تا همیشه قرار دارد .یوسفی
( )5003پایایی این مقیاس را در نوجوانان ایرانی بررسی کرده و ضریب پایایی به
روش آلفای کرونباخ برای خرده مقیاس راهبردهای تنظیم هیجان ناسازگار  ،0/32خرده
مقیاس راهبردهای تنظیم هیجان سازگار  0/29و کل پرسشنامه را  0/24گزارش نموده
است .اعتبار این پرسشنامه 0/25گزارش شده است .این مقیاس  3راهبرد پذیرش،
تمرکز مجدد مثبت ،تمرکز ˚برنامهریزی ،ارزیابی مجدد مثبت ،فاجعه انگاری ،سرزنش
دیگران ،نشخوار فکری ،کنار آمدن و سرزنش خود را شامل می شود .روایی سازهای و
پایایی این ابزار برای جامعه ایرانی با استفاده از روش تحلیل عاملی تاییدی مورد
�

- Jermann , Van der Linden, d'Acremont & Zermatten
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است.
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نقش راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و ترجیحاتú .

پذیرش قرار گرفته است و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای هرکدام
از زیرمقیاسها بین  0/ 1تا  0/25محاسبه شده است (عبدی.)5003 ،

زاهدیفر ،نجاریان و شکرکن ( )5000ساخته شد و مشتمل بر 90ماده است که  41ماده
آن عامل خشم و  2ماده آن عامل تهاجم و  2ماده ،عامل کینه توزی را میسنجد .در
پژوهش حاضر از نمره کل این پرسشنامه برای تحلیلهای آماری ارائه الگوی پیشبینی
استفاده شد .ضرایب پایایی بازآزمایی به دست آمده بین نمره های آزمودنیها در دو
نوبت  0/30بوده است .برای سنجش اعتبار پرسشنامه از اجرای همزمان چند مقیاس از
جمله پرسشنامه چند وجهی شخصیتی مینه سوتا ( ،)MMPIپرسشنامه افسردگی بک
( )BDIو پرسشنامه شخصیتی آیزنک ( )EPQاستفاده شد که ضرایب همبستگی این
پرسشنامه با ابزارهای نامبرده در جهات مورد انتظار معنادار به دست آمد .در مجموع
محققان نتیجه گرفتندکه ضرایب اعتبار این پرسشنامه رضایتبخش میباشد (زاهدی
فر ،نجاریان و شکرکن.)5000 ،
در پژوهش حاضر برای توصیف داده ها ،شاخصهای آمار توصیفی نظیر درصدد،
فراوانی ،میانگین و انحراف معیار ( )M± SDو دامنه تغییرات به کدار گرفتده شدد .در
قسمت آمار استنباطی برای تعیین رابطه میان متغیرهای فاصلهای-فاصدلهای از ضدریب
همبستگی پیرسون و برای تعیدین رابطدهی متغیرهدای اسدمیِ دوسدطحی نظیدر سدابقه
بیماری جسمی با متغیرهای فاصلهای از ضریب همبستگی دورشتهای نقطهای اسدتفاده
شد .همچنین به منظور پیش بینی متغیر مدالک (خشدونت ورزی دختدران نوجدوان) از
روی متغیرهای پیش بین پس از کنترل متغیرهای مخدوشکنندده از تحلیدل رگرسدیون
سلسله مراتبی به روش ورود همزمان استفاده شد  .سر انجام از نتایج این تحلیدلهدای
آماری که شدامل ضدریب تعیدین ( ،)R5ضدریب تعیدین سازگارشدده ( ،)÷R 5خطدای
استاندارد برآورد ( ،)SEEضرایب بتا (�) ،مقادیر  tو سطوح معنیداری میباشد ،مدل
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پرسشنامه پرخاشگری اهواز  :این پرسشنامه مبتنی بر هنجار ایرانی ،توسط

١٦
رویش روان شناسی ،سال  ، 5شماره  ، 41بهار 4935

پیش بینی خشونت ورزی برمبنای ابعاد تنظیم شناختی هیجان و جهتگیریهای نقدش
جنسیتی استخراج میشود.

از  503پرسشنامه توزیع شده ،آزمونهای  130نفر بهطور صحیح بازگشت شد
(اعتبار پیمایش  )%3و برای تجزیه وتحلیلهای آماری مورد استفاده قرارگرفت.
میانگین سنی آزمودنی ها 45/2â 4/05سال بود و از میان شرکت کنندگان 413نفر پایه
اول دبیرستان 40 ،نفر پایه دوم دبیرستان و  593نفر پایه سوم دبیرستان بودند .ازنظر
رشته تحصیلی 413نفر ( )%90از شرکتکنندگان در پایه اول و عمومی تحصیل
میکردند 420 ،نفر ( )%9 /3در رشته ادبیات وعلوم انسانی 31 ،نفر ( )%43/5در رشته
علوم تجربی 93 ،نفر ( )%3/3در رشته ریاضی فیزیک و  90نفر ( )% /4در رشته
کاردانش بودند .شاخصهای آمار توصیفی برای  4متغیر مورد مطالعه که شامل نمره
کل آزمون پرخاشگری ،سن ،معدل ،راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و ترجیحات
نقش جنسیتی است در جدول  4-خالصه شده است.
جدول  .1میانگین و انحراف معیار نمرات تنظیم شناختی هیجان و نقش جنسیتی در دختران
نوجوان
M â SD

حداقل

حداکثر

سن( به سال)

45/20â 4/05

49

42

معدل

4 /5 â 5/30

40

43/3

پذیرش

45/1 â 9/30

0

54

تمرکز مجدد مثبت

41/5 â 9/35

0

59

تمرکز ˚ برنامه ریزی

45/54â 1/02

0

0

ارزیابی مجدد مثبت

41/12â 1/05

0

15

کنار آمدن

49/93â 9/53

0

50

تنظیم هیجان سازگار

3/35â 41/54

0

403

متغیرها
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نشخوار فکری

45/33â 9/32

0

50

فاجعه انگاری

44/59â 1/9

0

92

سرزنش دیگران

3/24â 1/44

0

50

تنظیم هیجان ناسازگار

1 /50â 49/01

0

20

جهت گیری مردانگی

5/3 â 0/34

0

5/95

جهت گیری زنانگی

5/24â 0/5

0

1/30

10/03â 45/32

0

410

نمره کل خشم

ماتریس ضرایب همبستگی دو رشتهای نقطهای و پیرسون برای کلیه
متغیرهای پژوهش در جدول  5آمده است .همان طور که در این جدول مالحظه
میشود ،تحلیل های دو متغیره ،رابطه بین نمره کل خشم و متغیر تنظیم هیجان
ناسازگار را قوی نشان داد ( )r=0/52و در سایر ابعاد تنظیم شناختی هیجانی،
نیرومندی رابطهی خشم با پذیرش( )r =-0/10سرزنش خود (،)r =0/11
نشخوار فکری ( ،)r = 0/12فاجعه انگاری ( ،)r=0/13سرزنش دیگران ( = 0/1
 )rدر سطح متوسط به دست آمد .در سایر ابعاد علیرغم وجود رابطه معنیدار
روابط ضعیف و قابل چشم پوشی ظاهر شدند .در ابعاد ترجیحات نقش جنسیتی
نیز نمره کل خشم با بیشترین رابطه را با مردانگی ( )r=0/45و آندروژنی
( )r=-0/44و در سایر ابعاد روابط معنیداری به دست نیامد .در مجموع رابطه
خشم با ابعاد تنظیم شناختی هیجان ،قوی از ترجیحات جنسیتی به دست آمد.
در این تحلیلهای دومتغیری همچنین مشخص شد متغیرهای سن و وجود
سابقه بیماری جسمی با متغیر وابسته این پژوهش رابطه معنی دار در سطح
 0/0004دارد ،بنابراین در تحلیلهای رگرسیون سلسله مراتبی نقش مخدوش
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سرزنش خود

45/0 â 9/39

0

50

١٨
رویش روان شناسی ،سال  ، 5شماره  ، 41بهار 4935

کنندگی این متغیرهای جمعیت شناختی در تبیین تغییرات پرخاشگری دختران
کنترل گردید.
جدول  .2ضرایب همبستگی دورشتهای نقطهای و پیرسون متغیرهای جمعیتشناختی و
خشونتورزی

سن (به سال)

معدل

سایقه بیماری جسمی

متغیرها

**0/44

4

-

-

-0/01

**0/42

4

-

**0/49

0/05

0/04

4

زنانگی

-0/09

-0/05

0/05

0/04

مردانگی

*0/45

**0/49

-0/03

0/05

آندروژنی (دوجنسیتی)

*-0/44

0/02

0/03

-0/03

نامتمایز

*-0/44

-0/02

*0/03

0/03

پذیرش

**-0/10

*0/03

-0/04

*0/03

0/02

*0/03

0/01

-0/04

**0/49

**0/44

0/04

0/01

0/00

0/01

0/09

0/04

کنار آمدن

**0/41

0/05

0/01

0/09

تنظیم هیجان سازگار

**0/43

*0/40

**0/45

0/01

سرزنش خود

**0/11

**0/42

**0/41

**0/45

نشخوار فکری

**0/12

**0/45

*0/40

**0/41

فاجعه انگاری

**0/13

0/02

**0/45

*0/40

**0/1

0/09

**0/41

*0/45

**0/52

**0/49

**0/49

**0/41

**P< 0/04

*P< 0/05

سن( به سال)
معدل
سایقه بیماری جسمی

تمرکز مجدد مثبت
تمرکز بر برنامه ریزی
ارزیابی مجددمثبت

سرزنش دیگران
تنظیم هیجان ناسازگار
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خشونتورزی با راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و ترجیحات جنسیتی ()n=944
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جدول 9-نتایجِ تحلیل رگرسیون چندگانه سلسله مراتبی به روش همزمان ،شامل
ضریب تعیین ( ، )R5خطای استاندارد برآورد ( ، )SEEضرایب� ،مقادیر  tو سطح
معناداری را نشان می دهد که در آن نقش  41متغیر (بهاستثنای نمرات کل راهبردهای
است .در این میان نقش متغیرهای مخدوش کننده سن و سابقه بیماری جسمی کنترل
شده است.
جدول  .3نتایج تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی خشم از روی تنظیم شناختی هیجان و
نقش جنسیتی با کنترل سن و سابقه بیماری
شاخص ها

متغیر ها
B

SE

ضرایب�

t

P-Value

سن

0/32

0/ 0

0/05

4/53

0/21

سابقه بیماری جسمی

4/44

4/53

0/09

0/ 3

0/55

نقش مردانگی

/54

4/22

0/50

- 9/1

0/004

نقش زنانگی

-5/03

4/30

- 0/0

- 4/54

0/ 5

نقش نامتمایز

-9/ 3

4/55

- 0/44

-4/1

0/ 9

راهبرد پذیرش

0/4

0/55

0/01

0/35

0/54

راهبرد تمرکز مجدد مثبت

-0/43

0/43

0/01

- 0/34

0/14

راهبرد تمرکز برنامه ریزی

0/02

0/43

0/05

0/14

0/ 3

راهبرد ارزیابی مجدد مثبت

-0/54

0/55

- 0/49

-5/52

0/05

راهبرد کنار آمدن

-0/05

0/51

- 0/04

-0/43

0/35

راهبرد سرزنش خود

0/ 4

0/54

0/45

5/25

0/005

راهبرد نشخوار فکری

0/32

0/51

0/50

9/90

0/004

راهبرد فاجعه انگاری

0/55

0/43

0/45

5/35

0/009

راهبرد سرزنش دیگران

0/25

0/43

0/54

1/35

0/0004

تابع پیش بینی

(+سرزنش خود)( +0/16ارزیابی مثبت)(- 0/16ترجیح مردانگی) =1/16خشونتورزی
(سرزنش دیگران)(+0/28فاجعهانگاری)( +0/11نشخوارفکری)0/82

خالصه مدل

R5= 0/935, ÷R 5= 0/939, SEE= 45/535, F=50/445, P<0/0004
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کلی شناختی هیجان سازگار و ناسازگار) برای پیش بینی نمره کل خشم بررسی شده

١٨
رویش روان شناسی ،سال  ، 5شماره  ، 41بهار 4935

همانطور که جدول 9-مالحظه می گردد ،الگوی رگرسیون معنادار بوده و

متغیر

منتخب در مجموع توانستهاند پس از کنترل متغیرهای مخدوش کنندهی جمعیتی%93 ،
از واریانس مشترک نمره کل خشم را تبیین نمایند ( .)F= 50/445 ،P<0/0004در
آندروژنی ،نامتمایز و راهبردهای تنظیم شناختی پذیرش  ،تمرکز مجدد مثبت ،تمرکز
برنامهریزی و کنار آمدن خارج شدند؛ اما ترجیح نقش مردانگی (=0/50 ، P =0/004
�) و راهبردهای دیگر تنظیم شناختی هیجان نظیر ارزیابی مجدد مثبت (، P =0/05
 ،)�= -0/49سرزنش خود(  ،) �= 0/45 ، P =0/005نشخوار فکری (، P =0/004
 ،)�=0/50فاجعهانگاری ( )�=0/45 ، P =0/009و سرزنش دیگران (، P =0/0004
 )�=0/54به طور معناداری توانستند واریانس مشترک نتایج خشونت ورزی دختران
نوجوان را پیش بینی کنند .نتایج این تحلیل حاکی از آن است که سطح متوسطی از
متغیر منتخب پیش بینی کننده ،تبیین می

خشم دختران نوجوان ( ،)%93توسط این

شود .در ادامه جدول 1-نتایج تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی نمره کل خشم از روی
راهبردهای کلی تنظیم شناختی هیجان سازگار و ناسازگار را با کنترل متغیرهای
مخدوش کننده جمعیتشناختی نشان میدهد.
جدول  .9نتایج تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی خشم از روی راهبردهای کلی شناختی
هیجان سازگار و ناسازگار با کنترل سن و سابقه بیماری
شاخص ها

متغیر ها
B

SE

ضریب�

P-Value

t

سن

0/31

0/53

0/01

4/51

0/54

سابقه بیماری جسمی

4/51

4/ 0

0/09

0/3

0/99

راهبرد تنظیم هیجان سازگار

-0/44

0/01

-0/44

˚ 5/5

0/044

راهبرد تنظیم هیجان ناسازگار

0/35

0/05

0/ 5

41/43

0/0004

تابع پیش بینی
خالصه مدل

(تنظیم هیجان ناسازگار)( + 0/81تنظیم هیجان سازگار)  = -0/66خشونتورزی
R5= 0/531, ÷R 5= 0/959, SEE= 45/291, F= 0/352, P<0/0004
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الگوی نهایی متغیرهای سن ،سابقه بیماری جسمی  ،ترجیحات نقش زنانگی،

١٩

نقش راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و ترجیحاتú .

با توجه به نتایج جدول ، 1-الگوی رگرسیون برای دو راهبرد کلی تنظیم هیجان
سازگار و ناسازگار معنادار بوده با این وجود راهبرد تنظیم شناختی ناسازگار قدرت
پیش بینی قویتری را برای متغیر خشم نشان میدهد .نتایج حاکی از آن است که دو
سطح متوسطی ( )%91از خشم دختران نوجوان را در موقعیتهای استرسزا پیش بینی
میکند.

بحث و نتیجه گیری
هدف از اجرای پژوهش حاضر بررسی نقش راهبردهای تنظیم شناختی هیجان
و ترجیحات جنسیتی ،در پیش بینی خشم دختران نوجوان شاغل به تحصیل در
دبیرستانهای شهرستان الهیجان و سنگر (شمال ایران) بود .نتایج تحلیلهای
رگرسیونی نشان داد راهبردهای تنظیم شناختی هیجان (نظیر ارزیابی مجددمثبت،
سرزنش خود ،نشخوار فکری ،فاجعهانگاری و سرزنش دیگران) و ترجیحات جنسیتی
(نظیر نقش مردانگی) به طور مستقلی خشونتورزی دختران نوجوان را تبیین نمایند.
در این میان سایر متغیرهای پیشبین به دلیل تاثیر ناچیز از معادالت رگرسیونی خارج
گردیدند (جدول .)9-در مجموع الگوی پیشنهادی حاصل از تحلیل رگرسیون توانست
 %93از متغیر خشم را تبیین نماید .نتایج پژوهش حاضر نشان داد متغیرهای راهبرد
تنظیم هیجانِ سرزش دیگران  ،نشخوار فکری و ترجیح نقش جنسیتی مردانه قویترین
تاثیر را بر سطوح خشونتورزی دختران نوجوان شرکت کننده در پژوهش دارد
(هریک با ضرایب�  0/50و باالتر) .تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی خشونتورزی از
روی نمرات کل تنظیم هیجان سازگار و ناسازگار نیز توانست  %95از تغییرات خشم را
تبیین نماید .در این تابع راهبرد تنظیم هیجان ناسازگار پیشبینی کننده قویتر خشم بود
(جدول.)1-
مهمترین یافته این پژوهش در مورد ترجیحات نقش جنسیتی آشکار ساخت،
وجود جهت گیری مردانگی در درختران نوجوان میتواند سطوح خشونتورزی آنان
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راهبردها کلی تنظیم شناختی هیجان سازگار و ناسازگار صرف نظر از زیرمقیاسهایشان

٠٠
رویش روان شناسی ،سال  ، 5شماره  ، 41بهار 4935

را بهطور مستقیم پیشبینی نمایند درحالیکه ترجیحات جنسیتی زنانگی ،هیچ تاثیری
روی بروز خشم یا مهار آن نداشت .بدین مفهوم یعنی دختران دارای ترجیح نقش
جنسیتی مردانگی در مقایسه با سایر دخترانی که چنین نقشی را برای خود پرورش
همسو با پژوهش حاضر سایر تحقیقات نشان دادند افراد با ترجیح جنسیتی مردانه
دارای سطوح باالتری از خشم صفتی هستند و تمایل بیشتری به ابراز خشم به سایر
افراد یا اشیاء در محیط اطرفشان دارند (کوپر-رولند .)4322 ،فراتر از این یافتهها
تحقیقات نشان دادهاند نوع جنسیت (مرد یا زن بودن) تاثیر تعیینکنندهای در بروز یا
تمایل به سرکوب خشم ندارد بلکه این نقش جنسیتی اتخاذ شده از سوی افراد است
که آمادگی برای خشونت و ابراز خشم به سمت بیرون را تعیین میکند (کوپر و
داگالس4334 ،؛ میلوشویچ ،هاولز ،درو و دی .)5004 ،عالوه بر آن یافتههای
گیاناکوس )5005( 4در ارتباط منبع تحریک خشم در کارکنان یک سازمان نشان داد،
افراد دارای ترجیح جنسیتی زنانه یا آندروژن درمقایسه با اشخاص با جنسیت نامتمایز
بیشتر مطرح میکردند که دیگران خشم را را در آنها تحریک میکنند.
در خصوص اینکه چرا جهت گیری مردانگی دختران ،خشم بیشتری را برای
آنها رقم میزند اطالعات وسیعی وجود ندارد اما در این زمینه فرضیههای متعددی قابل
طرح است .برای نمونه موضوع باورهای نامطلوب جنسیتی در دختران نوجوان که از
سالهای اولیه کودکی در آنان شکل گرفته است میتواند به تعارضات جنسیتی و بروز
رفتارهای خشونتآمیز در آنان دامن بزند .در این زمینه فروتن ( )5040نشان داد که
محتوای تصویری و متنی در کتابهای درسی مدارس ایران ،به نفع پسران است .این
حقیقت باعث میشود که دختران جنسیت مردانه را به عنوان جنس بهتر و جنسیت
زنانه به عنوان جنسیتِ ضعیفتر قلمداد نمایند .نتیجهی چنین برداشتی ،کاهش عزت
نفس و سایر پیآمدهای منفی در رشد شخصیتی خواهد بود .بنابراین قابل درک است
که زن بودن برای دختران به معنای ضعیف بودن تلقی شده و از نظر اجتماعی دختران
�

- Gianakos
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ندادهاند پاسخها ،تمایالت و رفتارهای خشونت آمیز بیشتری از خود نشان میدهند.

٢١

نقش راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و ترجیحاتú .

را با ناکامیهایی مواجه مینماید .از آنجایی که یکی از صفات منفی و البته قابل
دسترس در نقش مردانه مقابلهجویی و پرخاشگری میباشد لذا دخترانی که جهت
گیری مردانگی را برای خود انتخاب میکنند ،با احتمال بیشتری ممکن است به
میکنیم آموزش و زمینهسازی فرهنگی در خصوص تغییر باورهای نامطلوب جنسیتی
بهمنظور کاهش هیجانات منفی مانند خشم برای جامعه دختران در دستور کار قرار
گیرد .عالوه برآن میتوان به تقویت این باورها پرداخت نظیر اینکه نیازی نیست
دختران از صفات زنانگی خود چشمپوشی کنند بلکه میتوانند همزمان با آن بر میزان
ویژگیهای مثبت (و نه منفی) مردانگی خود بیافزایند؛ زیرا سازگارانهترین ویژگی
جنسیتی در نظریه نقش جنسیتی بم ( )4324وجود سطح باالیی از هر دو صفت زنانگی
و مردانگی در یک فرد واحد است .پژوهشها نشان دادهاند که ویژگی آندروژنی پیش
بینی کنندهی خشنودی و سالمتِ روان افراد میباشد (وودهیل و ساموئلز5009 ،؛
پراکاش 4و همکاران.)5040 ،
پس از ویژگیهای مختلف نقش جنسیتی ،راهبردهای تنظیم شناختی هیجان
ناسازگار پیش بینیکنندهی قدرتمندتری نسبت به راهبردهای سازگار برای خشم ظاهر
شد (جدول .)1-همسو با پژوهش حاضر سایر تحقیقات نشان دادند که بین
خودتنظیمی هیجانی پایین و رفتارهای پرخاشگرانه و رفتارهای ضد اجتماعی رابطه
وجود دارد (لویز،گرانیک و الم500 ،5؛ ترنتاکوستا و شاو ،)5003 ،9همچنین افراد
دارای توانایی پایین در تغییر ارادی توجه و بازداری تکانه های هیجانی ،پرخاشگرتر
هستند (روتبارت .)4325 ،1عالوه بر آن ایسنبرگ فابس ،نیمن ،برنزویگ و پینوالس

5

( )4331نشان دادند که کودکان دارای کنترل هیجانی خوب ،قادر به بکارگیری
�

- Prakash et al
- Lewis, Granic & Lamm
�
- Trentacosta & Shaw
�
- Rothbart
�
- Eisenberg, Fabes , Nyman , Bernzweig & Pinuelas
�
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خشونتورزی و رفتارهای مقابلهجویانه روی آورند .براساس این یافتهها ما پیشنهاد

٢٢
رویش روان شناسی ،سال  ، 5شماره  ، 41بهار 4935

روشهای کالمی غیرخصمانه میباشند .باتوجه به ارزیابیهای کلی در تنظیم شناختی
هیجانی میتوان دریافت آندسته از دختران نوجوانی که بیشتر از راهبردهای تنظیم
شناختی ناسازگار استفاده میکنند بیشتر از سایر همجنسان خود رفتارها و تمایالت
نتایج این مطالعه نشان داد راهبردهای ناسازگارِ سرزنش خود ،نشخوار فکری،
فاجعهانگاری و سرزنش دیگران و راهبرد سازگارانهی ارزیابی مجدد مثبت دارای سهم
تعیینکننده در الگوی پیش بینی خشم دختران نوجوان هستند .با توجه به این یافته می
توان استنباط کرد دخترانی که در شرایط استرس آمیز بهطورمداوم به احساس و تفکرِ
همراه با اتفاق ناخوشایند فکر میکنند ،خود و هچنین دیگران را در پدیدآیی تجربیات
منفی ،مسئول و مقصر میدانند و اتفاق رخداده را خیلی وحشتناک میپندارند احساس
خشم بیشتری را تجربه میکنند و در مقابل آندسته از دخترانی که پس از وقوع یک
وضعیت استرسزا جنبههای مثبت یک اتفاق را جستجو میکنند ،سطوح خشم کمتری
را در خود احساس میکنند .استفاده مناسب از هیجانات نقش مهمی در زندگی،
تحصیل ،کار و موفقیتهای انسان دارد .به باور هافمن و کاشدان )5040( 4یکی از
مهمترین قابلیتهای انسان ،توانایی تنظیم و سازگاری هیجانات متناسب با الزامات
موقعیتهای خاص است .لذا به نظر میرسد برای کاهش مشکالت ارتباطی و
رفتارهای خشونتآمیز و افزایش مهارتهای اجتماعی ،ضروری است آموزش
مهارتهای تنظیم شناختی هیجان در دستور کار سیاستگزاران حوزهی آموزش و
سالمت جامعه قرار گیرد.
مطالعه حاضر دارای طرح مقطعی است و هرگونه استنباطی از نتایج آن جایز
نیست .عالوه برآن ممکن است الگوی پاسخدهی در ترجیحات جنسیتی و راهبردهای
تنظیم شناختی هیجان برای جامعه پسران نوجوان متفاوت از دختران باشد .بنابراین
تعمیم یافتهها برای گروه پسران زیر سوال است .برای پژوهشهای آتی پیشنهاد
میشود اثرات اصلی و تعاملی جنسیت ،ترجیح نقش جنسیتی و همچنین الگوی
�

- Hofmann & Kashdan
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خشونت آمیز را از خود بروز میدهند.

٣٣

نقش راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و ترجیحاتú .

ساختاری تظیم شناختی هیجان برای تعیین سطوح پرخاشگری نوجوانی مورد بررسی
قرار گیرد تا امکان نتیجهگیری جامعتر فراهم شود .در مجموع الگوی پیش بینی حاصل
از این مطالعه بر نقش ناسازگارانه راهبردهای تنظیم شناختی هیجان شامل سرزنش
جنسیتی مردانگی در افزایش خشونت ورزی دختران نوجوان تاکید نمود .همچنین
مشخص شد تقویت و آموزش راهبرد سازگارانهی ارزیابی مجدد مثبت میتواند در
کاهش خشونتورزی دختران نوجوان ثمربخش باشد .یافتههای این مطالعه پیشنهاد
میکند که اجرای مداخالت آموزشی و درمانی مبتنی بر ارتقاء و اصالح راهبردهای
تنظیم شناختی هیجان و نیز زمینه سازی فرهنگی در خصوص تغییر باورهای نامطلوب
جنسیتی در میان دختران نوجوان میتواند در کاهش هیجانات منفی مانند خشم
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