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Abstract 
Introduction: This research aimed to predict the relationship 
between emotional intelligence and anger rumination with 
aggression  
Method: The research was a correlation method. The population 
was all students of Tabriz University and 377 students were 
selected by multistage cluster sampling. They answered 
questionnaires of Bar-on emotional intelligence questionnaire 
(1997), Bass and Perry aggression questionnaire (1992), and 
Sukhodolsky et al. anger rumination questionnaire (2001). The 
data were analyzed by multiple regression.  
Results: Data analysis showed that emotional intelligence and 
anger rumination were able to significantly predict aggression 
changes, while emotional intelligence negatively and anger 
rumination had a positive role in explaining aggression. Beta 
coefficients indicated that emotional intelligence with the highest 
value (-0. 64) had a greater role in explaining aggression 
Conclusion: Based on the findings, it can be deduced that 
aggression is influenced by cognitive and emotion management 
and control factors and it is necessary to emphasize cognitive and 
emotional skills.  
Keywords: Emotional intelligence, Anger rumination, 
Aggression. 
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 مقدمه
 و نیاصفاری صیدی،) اسات  اجتماعي و عمومي ساالمت  مشاکالت  مهمترین از یکي پرتاشاگری 

 یرفتار و رواني مشکالت جسمي، مستقیم هایآسایب  دلیل به اسات  ممکن که( 1398 احمدیان،
 ،(1392 انسالمي، شی  و رامندی ؛6018 ،1لي و شاي  ژآئو، گائو، یانگ، یانگ، ونگ،) شاود  ایجاد
 پرتاشگرانه رفتار. (6019 ،6ولوتي و گیلسپي گاروفالو،) کندمي وارد جامعه بر سانگیني  بار تواندمي

 پرتاشگری تصومت، تشم، صورت به تواندمي که ایسازه. دارد ریشاه  کلي ساازه  یک در انساان 
 پرتاشگری. (1392 ملکیان، و اطاقسرا محمدی تان کشاي،  تانه) شاود  ظاهر کالمي و جساماني 

( یریباجگ) ابزاری و( پراکني شایعه) ایرابطه ،(دادن هل یا زدن کتک) آشکار شکل به است ممکن
 ردوا سالمتي و زندگي بر مخربي تأثیرات پرتاشگری که آنجا از. (1398 همکاران و صیدی) باشد
 مؤثر شناتتي هایمکانیسم همچنین و پرتاشگری بر مؤثر تطرزا عوامل مطالعه نتیجه، در کند،مي
 ،گونگ ونگ، ژوو، یانگ، کوآن،) رسندمي نظر به ضروری پرتاشاگری  توساعه  و گیریشاکل  در

 و فردی زندگي مختلف هایجنبه بر تأثیر عالوه پرتاشاااگری تداوم. (6019 همکاران، و 3چن
 نهایيت احسا  اضطراب، افسردگي، مانند منفي پیامدهایي نیز تود قربانیان در شاخص،  اجتماعي

 . (1397 لیوارجاني، و مهربان) گذاردمي جای بر پایین تود حرمت و
 و لجاجت یا توزی کینه تشاام،) پرتاشااگری ابعاد همه با اساات ممکن که الگوهایي از یکي
 هو  یا هیجاني ظرفیت ،(1397 همکاران، و نیامحمودی) باشاااد ارتباط در( توهین یا تهاجم

 هو . (8601 ،4بر -فرناندز و کابلو کوبو، -گوتیرز لیل، -گومز مگیا ،) اسااات افراد هیجاني
 وابطر و تود روابط تنظیم برای توانایي احسا  و تود احساسات درک در افراد توانایي به هیجاني

 این. (6012 ،2شاایزونگ و مینگ) دارد اشاااره تاص محیط با سااازگاری همچنین و فردی میان
 بان هیجاني هو  دارای افراد. اساات مرتبط افراد ناامیدی تحمل و اراده احساااسااات، با توانایي

 تنظیم يتنهای به را منفي احساسات همچنین و کنند درک و بیان شناسایي، را احسااسات  توانندمي
 هو  دهندهتشکیل عنصر، پنج( 1998) 7گلمن گزار  به. (6012 ،2پنگ لي، سنگ، آُیانگ،) کنند

 هایمهارت و 11همدلي ،10انگیختگي ،9تودتنظیمي ،8تودآگاهي: از اندعبارت که اساات هیجاني

                                                           
1. Wang, Yang, Yang, Gao, Zhao, Xie, & Lei 

2. Garofalo, Gillespie & Velotti 

3. Quan, Yang, Zhu, Wang, Gong, Chen 

4.Megías, Gómez-Leal, Gutiérrez-Cobo, Cabello & Fernández-Ber 

5. Ming & Shizhong 

6. Ouyang, Sang, Li, Peng 

7. Goleman 
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9. Self-Regulatory 

10. Motivation 
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 تودآگاهي از مرکبي مجموعه را هیجاني هو  ،3اُن -بار دیگر ساوی  از. (6013 ،6دنیز) 1اجتماعي
 هایهتواست و فشار با مقابله در فرد موفقیت بر که داندمي دیگر هایویژگي و هامهارت و هیجاني
 هو  به آن از که هیجاني هو . (1389 هاشاامي، و ساالطاني مشااهدی،) گذاردمي تأثیر محیط
 اتهیجان احساسات، عواطف، کنترل و شناتت از است عبارت شاود، مي یاد نیز اجتماعي یا عاطفي
 یگراند و تود با بهتر ارتباط برقراری برای هیجانات این از مناسب استفاده و دیگران و تود دروني

 را مختلفي راهبردهای و هاشیوه افراد زا،استر  شارایط  با برتورد در طرفي از. (1394 شاریفیان، )
 توساط  هرفت کار به هایتال  هیجان، تنظیم. برندمي بکار هیجان تنظیم و هدایت یا کنترل برای
 دتوانمي هیجان تنظیم عدم همچنین. اساات هیجان ابراز و تجربه افزایش و مهار حفظ، برای افراد
 ،4ربا ن و جانسااون ریتچي، دیلون،) باشااد تشااونت همچون آفرینيمشااکل رفتارهای ایجاد باعث
 و مجدد ارزیابي راهبردهای بر هیجان تنظیم آموز  که است داده نشان بسیاری مطالعات. (6007

 ؛1394 منشئي، و گراوند ؛1394 قهستاني، عرب و چوپان اعظمي، برجعلي،) پرتاشگری فرونشااني 
 ،2کنت و استنلي تامسون، میلز، ؛6017 ،2چن و هساي  ؛1396 چوپان، و برجعلي ساهرابي،  اعظمي،
 . است مؤثر( 6011 ،7هافمن و زنتاگوتایي ساسز، ؛6012

 ازگارترساا زندگي منفي تجربیات با مقابله برای اینکه بر عالوه بانتر هیجاني هو  با افراد
 حمایت شبکه دارای دارند، بیشتری مهارت دیگران هیجانات با همدلي و درسات  فهم در هساتند، 
 ،داوری نژاد، طالقاني) هساتند  برتوردار بانتری روان ساالمت  از و هساتند  تریگساترده  اجتماعي

 کههنگامي اساات ممکن دارند، پاییني هیجاني هو  که افرادی طرفي از. (1398 کاشاااني، لطفي
 بان، عواطف اثرات وقتي و شااوند غرق تود احساااسااات و هیجانات در کنندمي تجربه را رویدادی
 عنوانهب را آن کنند، تجربه را آن با مرتبط منفي احساسات و ناراحتي و غم تنظیم و درک مشکالت

 چو،سااان) کنند اسااتفاده اجتنابي و ایمقابله راهبردهای عنوانبه نشااخوار از و کرده قلمداد تهدید
 . (6012 ،8بروکال و سالجرو

 هب راهبرد این. شودمي محساوب  فکری نشاخوار  هیجان، تنظیم ناساازگار  راهبردهای از یکي
 ذهن در منفي رتدادهای و احساااسااات با ارتباط در مکرر طوربه فرد که کندمي اشاااره افکاری

 تجربیات و هاروحیه بر تکیه و تمرکز برای تمایل به تشاام نشااخوار. (1392 شاایری،) پروراندمي
 هب ایمالحظهقابل تحقیقات واقعیت، در. دارد اشاااره هاآن پیامدهای و دنیل همچنین و عصااباني
 اندداده اننش تجربي مطالعات از برتي. است پرداتته پرتاشگری و تشم نشخوار بین رابطه بررسي

                                                           
1. Social Skills 

2. Deniz 

3. Bar-on 

4. Dillon, Ritchey, Johnson & La.Bar 

5. Hsieh & Chen 

6.Miles, Thompson, Stanley & Kent 

7.Szasz, Szentagotai & Hofmann 

8. Sancho, Salguero, Berrocal 
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 پرتاشااگری متجاوز افراد به ابتال احتمال تواندمي آزمایشااي تحریک موارد در تشاام نشااخوار که
 این، بر عالوه. (6018 ،3همکاران و ونگ) دهد افزایش را 6جاشاادهجابه پرتاشااگری و 1مسااتقیم
 از ریپرتاشگ کننده بینيپیش تشم نشخوار که دهدمي نشان هم شده انجام مطالعات از بسایاری 

 است شده داده نشان. (6012 ،2وایت و تورنر) است 2کالمي پرتاشگری و 4بدني پرتاشگری جمله
 بینيیشپ را پرتاشگری فردمنحصربه طوربه تشم نشخوار دیگر، متغیرهای کنترل از پس حتي که
 مورد در را تحقیقاتي محققان تازگيبه همچنین. (6012 ،7کسااتنر رپر، اسااتفان، اساامیت،) کندمي

 شخوارن. اندکرده آغاز منفي، احساسات و تجربیات مورد در تحریک به تمایل و تشم نشخوار نقش
 غم، نشخوار برتالف. اندشده شناتته پرتاشگری تطر عوامل عنوانبه تودتنظیمي کمبود و تشم

 کنديم بینيپیش جوانان در را پرتاشگری ارتباطي اشکال فردیمنحصاربه  طوربه تشام  نشاخوار 
 فکر از است عبارت تشم نشخوار شاود،  محساوب  هیجان یک تشام  اگر. (6014 ،8ترنر و وایت)

 و ناپذیراجتناب شااناتتي، فرایند یک تشاام نشااخوار اسااا  این بر. هیجان آن مورد در کردن
 مسئول و یابدمي ادامه آن از پس و شاود مي ظاهر تشام  تجربه جریان در که اسات  تکرارشاونده 

 را تشم نشخوار توانمي دیگرعبارتبه ؛(1388 محمدمهر، و بشارت) آیدمي حساببه تشام  تداوم
 دوره کی از تکرارشونده و غیرارادی فرایندی صورتبه که کرد قلمداد فکری نشخوار انواع از یکي

 تمام اب ذهني صورتبه را تشم بارها کنندمي نشخوار را تشم که افرادی. کندمي بروز تشم تجربه
 رخ شمت نشاخوار  پدیده اگر. کنندمي تجربه انتقام، به مربوط پردازیتیال و پرتاشاگرانه  جزئیات

 رایب شناتتي و عاطفي نظر از تشم تجربه بپردازند، آن نشخوار به تشم تجربه از پس افراد و دهد
 متجس مؤلفه دو بر مشتمل تشام  نشاخوار  شاناتتي،  هایدیدگاه اساا   بر. یابدمي تداوم هامدت
 سبتن انتقام شامل تشم نشخوار محتویات. باشدمي جویانهانتقام اعمال ذهني مرور و تشم رویداد

 آن عتببه که اساات پرتاشااگری هایتکانه بروز احتمال و موقعیت منتقدانه مرور تشاام، منبع به
 اینکه وجود با. (1393 زاده،مهرابي و نژادبسااااک محمودی،) یابدمي کاهش بخشاااش احتمال
 10جوینر و ساالبي آنسااتیز، آنسااتیز، ،(6006) ،9بوشاامن و اندرسااون جمله از متعددی هایپژوهش

( 6014) بروکال سالجرو، سانچو، و( 6013) بالیورکا و سل برو -فرندز سالگیورو، کاساتیلو،  ،(6009)
 جداگانه طوربه تشاام نشااخوار با پرتاشااگری و پرتاشااگری با هیجاني هو  رابطه بررسااي به

 اشگریپرت و هیجاني هو  بین منفي و مثبت رابطه دهنده نشاان  اتیر بررساي  نتایج اند؛پرداتته

                                                           
1. Direct Aggression 

2. Displaced Aggression 

3.Wang, Yang, Yang, Gao, Zhao, Xie, & Lei 

4. Physical Aggression 

5. Verbal Aggression 

6. Turner & White 

7. Smith, S. D., Stephens, H. F., Repper, K., & Kistner 

8. White & Turner 

9. Anderson & Bushman 

10. Anestis, Anestis, Selby & Joiner 
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( 6019) 1لینارز گازکوئیز و مارتین باراگان جورادو، مولرو فوئنتز،-پرز و( 6019) فیاض مثالً هستند؛
 ورتيص در دارد، وجود داریمعني منفي همبستگي هیجاني هو  و پرتاشگری بین که کردند بیان
 یک تواندمي هیجاني هو  که داد نشااان( 6060) 6شاافیق تالد، صااالح، بي، بي تحقیق نتایج که

 و هیجاني هو  بین رابطه اما باشااد؛ پرتاشااگری تاص هایجنبه برابر در کننده محافظت عامل
 ارنشخو و هیجاني هو  هایتوانایي بین رابطه مورد در. است شده شاناتته  کمتر تشام  نشاخوار 
 تحقیقات تشم نشخوار و هیجاني هو  هایتوانایي بین رابطه مورد در. اسات  شاده  انجام تشام 
 هایتوانایي بین رابطه( 6001) 3کرامول و گونب سوکودولسکي، تحقیق اسات؛  شاده  انجام کمي
 هو  که رساادمي محتمل نظر به. اساات کرده گزار  منفي را تشاام نشااخوار و هیجاني هو 

 تحقیق ماا باشد؛ داشته همبستگي نیز تشم نشخوار مانند نشخوار هایشکل ساایر  با باید هیجاني
 گزار  مثبت را تشم نشخوار و هیجاني هو  هایتوانایي بین رابطه( 6012) شایزونگ  و مینگ
 . کندمي بیان تشم نشخوار مسیر در محافظ عامل یک عنوانبه را هیجاني هو  و است کرده
 نقش و شااناتتيروان هاینظریه چارچوب در هیجاني هو  مفهوم تبییني ارز  به توجه با
 محقق .کندمي پیدا ضرورت و اهمیت پژوهش این موضاوع  پرتاشاگری  کنترل در آن کنندهتعیین

 خوارنش و هیجاني هو  میان رابطه که است سؤال این به پاسخگویي دنبال به حاضر پژوهش در
 دارد؟ پرتاشگرانه رفتارهای احتمال بینيپیش توان چقدر تشم ذهني

 

 روش
 نوع از هاداده آوریجمع رو  به توجه با و کاربردی نوع از آن اهداف به توجه با پژوهش این

 شگاهدان کارشاناسي  دوره دانشاجویان  کلیه پژوهش این آماری جامعه. بود همبساتگي  -توصایفي 
 جامعه کلي حجم دانشگاه این آموز  اداره آمار مطابق که بودند 92-97 تحصایلي  ساال  در تبریز
 و کرجسااي نمونه حجم تعیین جدول به توجه با موردمطالعه جامعه از. بود نفر 000. 64 تقریباً

 یلذ شرح به نمونه، عنوانبه ای،چندمرحله ایتوشه نوع تصادفي رو  به نفر 377 تعداد 4مورگان
 گروه دو دانشکده، هر از و دانشکده 2 تعداد دانشگاه، این دانشاکده  12 بین از ابتدا. شادند  انتخاب

 در حاضر دانشجویان و شد انتخاب تصاادفي  شایوه  به کال  6 آموزشاي،  گروه هر از و آموزشاي 
 اتمالحظ حفظ جهت آن از قبل و شد گرفته نظر در نهایي نمونه عنوانبه شدهانتخاب هایکال 
 تیارات داشتن و کنندگانشرکت آگاهانه رضایت اتذ برای پژوهش هدف از مختصری شرح اتالقي،

 جهت آمده،دستبه اطالعات ماندن باقي محرمانه همچنین. شد بیان آن از انصراف و همکاری در
 هو  پرسااشاانامه سااه شااده انتخاب افراد. گردید ضاامانت بودن رازدار و تصااوصااي حریم حفظ

                                                           
1.Pérez-Fuentes, Molero Jurado, Barragán Martín, & Gázquez Linares 

2.Bibi, Saleem, Khalid, Shafique 

3.Sukhodolsky, Golub & Cromwell 
4. Krejcie and Morgan 
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 پرسااشاانامه سااه هر که صااورت این به کردند تکمیل را تشاام نشااخوار و پرتاشااگری هیجاني،
 رد. گردید استخراج هاداده تکمیل، از پس و گرفت قرار نمونه اعضای اتتیار در همزمان صاورت به

 . شد استفاده رگرسیون تحلیل آماری رو  از هاداده تحلیل
 

 پژوهش ابزارهای

 چرا» که سؤال این طرح با( 1980) 1اُن-بار توسط بار نخستین: هیجانی هوش پرسشششنامه  

 117 دارای پرسشنامه این. گردید تهیه «ترندموفق زندگي در دیگر بعضي به نسبت مردم از بعضي
 90 به سؤال 117 از پرساشانامه   اصالي  متن در تغییرات انجام از پس که بود مقیا  12 و ساؤال 
 . یافت تقلیل( 1997) سؤال

 تا موافقم موافقم، کامالً) لیکرت طیف ایدرجه 2 مقیا  یک روی پرسااشاانامه هایپاساا 
 با سؤانت بعضي. باشدمي 1 به 2 از گذارینمره. است شده تنظیم( مخالفم کامالً مخالف، حدودی،
( 2 مخالفم کامالً تا 1 موافقم کامالً) 2 به 1 از دهي نمره که باشااندمي منفي یا معکو  محتوای

 گزار  %93 پرسشنامه کل برای کرونباخ آلفای محاسبه طریق از پرسشنامه اعتبار. شودمي انجام
 هنجاریابي به اقدام( 1382) نژاد مخبریان. (1393 عساااگریان، و کامکاری ساااعتچي، ) گردید

 شنامهپرس کل اعتبار ضریب پژوهش این نتایج اسا  بر. نمود اُن -بار هیجاني هو  پرساشانامه  
 که داد نشان نتایج. شد اجرا عاملي تحلیل پرسشنامه، سازه روایي بررسي برای. شد محاسابه  91%
 تبیین را متغیرها واریانس کل درصااد 22/37 مجموع در و هسااتند ویژه ارز  دارای عامل 14
 . (1389 کراسکیان،) است شده تأیید پرسشنامه روایي و اعتبار بنابراین کند؛مي

 6پری و بأ  پرسشنامه از پرتاشاگرانه  رفتار بررساي  جهت: پرخاششگری  پرسشششنامه  
 بدني، ای فیزیکي پرتاشگری ازجمله پرتاشگرانه رفتار گونه چهار مقیا  این. شد استفاده( 1996)

( 1996) پری و بأ . کنندمي ارزیابي را 4ورزیکینه یا تصااومت و 3تشاام کالمي، پرتاشااگری
 از گروه سه روی بر پرتاشاگری  زمینه در پرساش  26 با را پرتاشاگرانه  رفتار ارزیابي پرساشانامه  
 انتخاب برای( 1996) پری و بأ  یادشااده مراحل همه در. کردند اجرا هدف سااه با دانشااجویان

 تصومت و تشم کالمي، پرتاشگری بدني، پرتاشگری عوامل از یک هر محتوای یا و هاپرساش 
 لعام هر به هاپرسش دادن نسبت برای اول شرط یا مالک. کردند اقدام شرط یا مالک دو پایه بر
 مرحله سه هر در اول شرط مشاهده دوم شارط  و %32 از بیشاتر  یا و مسااوی  عاملي بار بودن دارا

 فرم در موجود پرساش  26 از پرساش  69 شاارط، دو این کارگیریبه با درنهایت. بود عاملي تحلیل
. شاادند انتخاب ورزیکینه و تشاام کالمي، بدني، پرتاشااگری عامل چهار ارزیابي برای اولیه

                                                           
1. Bar-on emotional inteligence inventory 

2. Buss And Perry Aggression Questionnaire (AQ) 

3. Anger 

4. Hostility 
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 با قیا م زیر چهار برای آزمایي باز ضریب نتایج. است قبولي قابل روایي اعتبار دارای پرساشانامه  
. اساات آمدهدسااتبه 49/0 تا 38/0 مقیا  چهار بین همبسااتگي و 76/0 تا 80/0 هفته 9 فاصااله
 همساني گرنشان نتایج که شد؛ استفاده کرونباخ آلفای ضریب از مقیا  دروني اعتبار سنجش جهت
 80/0 تصومت و 83/0 تشم 81/0 کالمي پرتاشگری ،86/0 بدني پرتاشگری مقیا  زیر دروني

 کامالً تا( 2) است من شابیه  کامالً از لیکرات ایدرجه 2 طیف یک در پرساش،  69 عبارت هر. بود
 در( 1382) ساااماني توسااط ایران، در پرسااشاانامه این روایي و پایایي. باشاادمي( 1) من از متفاوت

. بود 78/0 با برابر آزمایي باز شیوه به پرساشانامه   این پایایي ضاریب . شاد  انجام شایراز  دانشاگاه 

 و دیگریک با عوامل ضعیف همبستگي پرساشانامه،   کل نمره با عوامل بانی همبساتگي  همچنین
 این روایي و کارایي و کفایت دهندهنشااان 70/0 ،77/0 ،79/0 ،83/0 ترتیب به آلفا ضااریب مقادیر

 . است ایران در پژوهشگران کاربرد برای پرسشنامه

( 6001) همکاران و سوکودولسکي توسط مقیا  این: خشم فکری نشخوار پرسشنامه

 یادآوری و موجود تشاام برانگیزاننده هایموقعیت درباره تفکر به تمایل و اساات شااده ساااتته
 زیر چهار. است عامل 4 و آیتم 19 شامل مقیا  این. گیردمي اندازه را گذشته در تشام  هایدوره

 و تشم هایتاطره ،(انتقام) جویانهتالفي افکار تشم، فکرهای پس شامل تشام  نشاخوار  مقیا 
( ادزی تیلي) چهار نمره تا( کم تیلي) یک نمره از لیکرات ایدرجه چهار هایاندازه در علل شناتتن
 پایایي ضریب و %93 کرونباخ آلفای ضریب اسا  بر مقیا  دروني همسااني . شاود مي سانجیده 

( 6001) همکاران و ساکودولسکي. است شده گزار  77/0 ماههیک دوره یک در آن مجدد آزمون
 انحراف ،88/1=میااانگین) مردان برای جویاااناه تالفي افکاار  مقیااا  زیر در باانتر  هاای نمره
 سااایر. کردند گزار ( 26/0=معیار انحراف و 27/1= میانگین) زنان با مقایسااه در( 29/0=معیار
 برای بیشااتر آمادگي دهندهنشااان مقیا  در بان هاینمره. بودند مشااابه جنس دو مورد در هانمره

 نسخه سنجيروان هایویژگي( 1397) بشارت. (1388 محمدمهر، و بشارت) است تشام  نشاخوار 
 در امهپرسشن کرونباخ آلفای ضریب. دادند قرار تأیید مورد پژوهش چند در را تشم نشخوار فارساي 

 جویانه،تالفي افکار تشاام، فکرهای پس ،(کل نمره) تشاام  نشااخوار هایمقیا  از یک هر
 ،92/0: ترتیب به دانشاجویان  نفری 833 نمونه یک مورد در هاعلت شاناتتن  و تشام  هایتاطره

 . است توب دروني همساني نشانه که شد محاسبه 78/0 ،87/0 ،83/0 ،89/0
 

 هایافته
 هک گردید محاسبه مطالعه، مورد متغیرهای پراکندگي و مرکزی هایشاتص ها،داده توصیف جهت
 . است شده ارائه 1 جدول در نتایج
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 . پژوهش متغیرهای توصیفی آمار آزمون. 0 جدول

 میانگین معیار انحراف
 متغیرها

 هیجاني هو  04/302 74/34
 پرتاشگری 29/80 40/12

62/9 13/43 
 تشم نشخوار

 نفر 377=  کل تعداد

 
 یریگاندازه مقیا  بودن ایفاصااله مانند آن هایفرضپیش رگرساایون، تحلیل انجام از قبل

 سطح ،(1اسامیرنف  -کالموگروف آزمون از اساتفاده  با) مالک متغیر توزیع بودن نرمال متغیرمالک،
 چندگانه تطيهم فرضپیش همچنین. شااد واقع تأیید مورد که بود 02/0 از بیشااتر داریمعني

 VIF مقدار. شااد اسااتفاده تولورنس شاااتص و VIF واریانس تورم از که بینپیش متغیرهای
 فرضپیش. بود نزدیک 1 عدد به( 20/0) ،(32/0) تولورنس و کمتر 10 عدد از( 27/1) ،(98/6)

 که آمد بدست( 94/1) مقدار 6واتسون -دوربین شاتص با بینپیش متغیرهای تطا منابع اساتقالل 
 . گرفت قرار تأیید مورد و شد واقع( 2/1 -2/6) بین مطلوب حد در

 هایفرضیه آزمون از آمده دسات  به هاییافته رگرسایون،  رو  هایفرضپیش تحقق از بعد
 هگونهمان. دارد وجود منفي رابطه پرتاشگری و هیجاني هو  بین. است شده داده نشان پژوهش

= 40/0) کندمي تبیین را پرتاشگری واریانس از %4/40 هیجاني هو  دهد،مي نشان 6 جدول که
6R )واحد در است قادر هیجاني هو  که داشت بیان توانمي استاندارد بتای ضریب به توجه با و 

 . کند بینيپیش دارمعني و منفي طوربه را پرتاشگری واریانس از( -24/0) استاندارد
 

 پرخاشگری و هیجانی هوش بینی پیش در رگرسیون خالصه. 2 جدول

R2 F(1,375) متغیر 
 ضریب

 (b) غیراستاندارد

 خطای

 استاندارد

 ضریب

 (β) استاندارد
T 

404/0 228/623** 

 **739/69  799/2 473/176 ثابت

 هو 
 هیجاني

3/0- 019/0 232/0- 967/12-** 

 
 که همانطور. دارد وجود منفي رابطه تشم نشاخوار  و هیجاني هو  بین پژوهش، دیگر فرض

 کندمي تبیین را تشاام نشااخوار واریانس %6/63 هیجاني هو  دهدمي نشااان 3 جدول در نتایج
(636/0 =6R)واریانس از( -48/0) که داشت بیان توانمي اساتاندارد  بتای ضاریب  به توجه با و ؛ 

 . شودمي بینيپیش دارمعني و منفي طوربه هیجاني هو  توسط استاندارد واحد در تشم نشخوار

                                                           
1. Kolmogorov–Smirnov test 

2. Durbin-Watson 
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 خشم نشخوار و هیجانی هوش بینی پیش در رگرسیون خالصه. 3 جدول

R2 F(1,375) متغیر 
 ضریب

 (b) غیراستاندارد

 خطای

 استاندارد

 ضریب

 (β) استاندارد
T 

181/0 094/113** 

 **17/66  717/3 403/86 ثابت

 هو 
 هیجاني

168/0- 016/0 481/0- 
232/10-

** 

 
 نشخوار که داد نشان ما هاییافته. دارد وجود مثبت رابطه پرتاشاگری  و تشام  نشاخوار  بین
 بتای ضااریب به توجه با و ؛(6R= 624/0) کندمي تبیین را پرتاشااگری واریانس از %4/62 تشاام

 نشخوار توسط استاندارد واحد در پرتاشگری واریانس از( 21/0) که داشت بیان توانمي اساتاندارد 
 . است آمده 4 جدول در که شود؛مي بینيپیش دارمعني و مثبت طوربه تشم
 

 پرخاشگری و خشم نشخوار بینی پیش در رگرسیون خالصه. 4 جدول

R2 F(1,375) متغیر 
 ضریب

 (b) غیراستاندارد

 خطای

 استاندارد

 ضریب

 (β) استاندارد
T 

151/0 838/134** 

 **976/11  429/3 412/41 ثابت

 نشخوار
 تشم

911/0 078/0 214/0 216/11** 

 

 گیرینتیجه و بحث
. اردد وجود منفي رابطه پرتاشااگری و هیجاني هو  میان که داد نشااان پژوهش، یافته نخساتین 

 و( 1999) 1انهمکار و سالمیوالي استرمن، نگرسپز، بجرکویسات،  کاکیانن، تحقیقات با یافته، این
 سااانچو، و( 6012) 6تریپاتي و دا  و( 6013) بالیورکا و ساال برو -فرندز سااالگیورو، کاسااتیلو،
 هیجاني هو  که افرادی. دارد همخواني ،(6018) همکاران و مگیا  همچنین و( 6017) بروکال
 تشاام، هیجان ازجمله دروني و بیروني فشااارهای و روزانه هایچالش در دارند بهتری و بانتر

 مؤثر رد ناتواني دهندهنشان پایین هیجاني هو  سویي از و دهندمي نشاان  بهتری و مؤثر عملکرد
 ،سااکلوفسکي . باشاد مي پرتاشاگری  مانند اجتماعي و رفتاری و عاطفي مشاکالت  امکان و بودن

 روابط دارای دارند، بانیي هیجاني هو  که افرادی که داد نشان نیز( 6003) 3مینسکي و اوستین
 هو  هایمهارت از. (6009 ،جوینر و سلبي آنستیز، آنستیز،) هستند بهتری اجتماعي و شاخصاي  
 در صحیح طوربه تا دهدمي درساتي  درک فرد به و اسات  اجتماعي هایمهارت و همدلي هیجاني

                                                           
1.Kaukiainen, Björkqvist, Lagerspetz, Österman, Salmivalli & et al. 

2. Das & Tripathy 

3. Saklofske, Austin & Minski 
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 یجانه مدیریت بهبود باعث آن بهبود و هیجاني هو  نتیجه در و باشد مؤثر دیگران و تود روابط
 هو  توانایي که دهدمي نشان قوی شواهد و مطالعات. دهدمي کاهش را پرتاشاگری  و شاود مي

 از مناسااب اسااتفاده و دیگران و تود دروني هیجانات و عواطف کنترل و شااناتت یعني هیجاني
 درگیری و منفي تعامل یک که پرتاشگری با دیگران و تود با بهتر ارتباط برقراری برای هیجانات،
 کنترل و مدیریت با ایگسااترده طوربه هیجاني هو  ساااتتار. دارد منفي رابطه اساات، اجتماعي
 با ارتباط در مهم هیجاني مفهوم دو تحقیقات این بر مبتني. دارد ارتباط پرتاشااگرانه رفتارهای

 -گوتیرز لیل، -گومز مگیا ،) اساات منفي عواطف و هیجاني هو  ها،موقعیت در پرتاشااگری
 بانی سطح که کرد مشخص( 6008) 1دونالن و بارت تحقیقات. (6018 بر، -فرناندز و کابلو کوبو،

 رفتارهای که اساات هیجاني و شااناتتي هایسااوگیری از هایيمجموع فرد یک منفي عواطف
 دارد؛ معکو  رابطه منفي عواطف با هیجاني هو  این بر عالوه. دهدمي افزایش را پرتاشااگری

 اظهار اب روان سالمت ازآنجاکه. است کلیدی مفهوم یک منفي عواطف که رسدمي نظر به بنابراین
 بر ردف کنترل و درک و فهم توانایي با هیجانات مناسب اظهار و دارد رابطه هیجانات مناسب بیان و

 و احساااسااات با مسااتقیم طوربه پرتاشااگرانه رفتار و باشاادمي مرتبط دیگران و تود احساااسااات
 هاهشپژو و کندمي تعیین را فرد ماهیت و یکپارچگي و شااخصاایت رفتار، این دارد، ربط هیجانات

 . (6012 تریپاتي، و دا ) نمایندمي تأیید را پرتاشگری و هیجاني هو  بین منفي رابطه
 جودو منفي رابطه تشم نشخوار و هیجاني هو  بین که داد نشان پژوهش دوم یافته سویي از
 شااناتت. دهدمي کاهش را تشاام فکری نشااخوار هیجاني، هو  سااطح افزایش عبارتي به. دارد
 مطالعه دستر  در اطالعات تنها. دارد وجود تشم نشاخوار  با هیجاني هو  رابطه مورد در کمي

 نشخوار و هیجاني هو  بین منفي رابطه که باشدمي( 6001) کرامول و گونب ساوکودولساکي،  
 جرو،سال سانچو،) دارد پیوند عاطفي یا هیجان تنظیمات با هیجاني هو . است شده گزار  تشم

 ابيارزی نظارت، مسئول که است بیروني و دروني فرایندهای شامل هیجان تنظیم. (6012 ،بروکال
 نظرمورد اهداف به رسیدن منظوربه منفي و شدید هایهیجان ویژهبه هیجاني هایواکنش تغییر و

 زابرا نحوه و تود هایهیجان بر آن طریق از فرد که است فرایندهایي شامل هیجان تنظیم. اسات 
 خابي،انت توجه مانند ناهشاایار شااناتتي فرایندهای وساایلهبه توانندمي هاهیجان. گذاردمي اثر هاآن

 ری،گتودساارزنش مانند هشاایارتر فرایندهای وساایلهبه یا و فرافکني انکار، حافظه، هایتحریف
 محمدی بشااارت،) شااوند تنظیم و مدیریت نمایي، فاجعه فکری، نشااخوار گری،دیگرساارزنش

 ارائه به( 6012) بروکال سااالجرو، سااانچو، تحقیقي در. (1393 لواساااني، غالمعلي و نژادحساایني
 منفي رابطه بر حاصاال نتایج. پرداتتند تشاام نشااخوار و هیجاني هو  رابطه زمینه در شااواهدی

 این بر هیجاني هو  پردازاننظریه. دارد همخواني حاضاار پژوهش هاییافته با که دارد تأکید
 يیعن دارد وجود مثبت رابطه آمیزمخاطره هایموقعیت با مقابله قدرت و هیجاني هو  که باورند

                                                           
1. Burt & Donnellan 
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 ازآنجاکه و( 1387 یارمحمدیان،) اساات مطرح کنندهمحافظت عامل یک عنوانبه هیجاني هو 
 دناتوشاین حوادث مورد در تکراری افکار به تمایل عنوانبه تشام  نشاخوار  ازجمله فکری نشاخوار 
 محسااوب آور فشااار هایموقعیت در هیجان تنظیم در ناکارآمد راهبرد یک تشاام، تجربه ازجمله

 هک است فرایندهایي شامل هیجانات تنظیم. دهدمي نشاان  منفي رابطه هیجاني هو  با شاود مي
 که افرادی نتیجه در گذاردمي اثر هاآن ابراز و تجربه نحوه و تود هیجانات بر آن طریق از فرد

 .گیرندمي بهره تود هایهیجان تنظیم در تریسازگارانه راهبردهای از دارند بهتری هیجاني هو 
 ازآنجاکه و اساات روان سااالمت افزایش باعث هیجاني هو  افزایش که دهدمي نشااان مطالعات
 اهرظ تشم تجربه جریان در و است تشم هیجان مورد در تکرارشونده فکری،سبک تشم، نشخوار

 هارم و مدیریت در برد،مي بانتر را منفي عواطف و آیدمي شمار به تشم تداوم مسئول و شاود مي
 . دارد رابطه هیجاني هو  و رواني و جسمي سالمت با تشم مهار و باشدمي مؤثری عامل تشم
 طهراب پرتاشگری و تشام  نشاخوار  میان که اسات  این بیانگر پژوهش ساوم  یافته همچنین 
 وارنشخ. بردمي بان را پرتاشگری ساطح  تشام،  نشاخوار  افزایش که معنا بدین. دارد وجود مثبت

 ریپرتاشگ به تمایل منفي عواطف بانی سطح و کندمي تحریک را تشم و منفي عواطف تشام، 
. ودشمي شناتته پرتاشگری توضایح  در کلیدی عامل عنوانبه تشام  نشاخوار . دهدمي افزایش را

 شناتتي فرایند یک تشم نشخوار که نمودند مشخص( 6001) کرامول و گونب ساوکودولساکي،  
 شمت افزایش و تداوم مسئول و شودمي ظاهر تشم جریان در که است تکرارشونده و ناپذیراجتناب
 ،جوینر و سلبي آنستیز، آنستیز،) دهدمي افزایش را فیزیکي -کالمي پرتاشگری و تصومت اسات، 
 با تشم نشاخوار  داد نشاان  که( 0460) 1ول ماکس تحقیقات با حاضار  پژوهش هاییافته. (6009

 6رریپ همچنین. دهدمي نشاان  همخواني دارد، مثبت همبساتگي  پرتاشاگرانه  و تهاجمي رفتارهای
 و تشم نشخوار رابطه بررسي به( 6012) 3ساتو و تاکاهاشي تاکب، و( 4601) ترنر و وایت ،(6002)

 رابطه گریپرتاش و تشم نشخوار بین داد نشان نیز تحقیقات این هاییافته و پرداتتند پرتاشگری
 ویدادر تجسّم مؤلفه دو بر که تشم نشخوار دهند،مي نشان هایافته که آنچه طبق. دارد وجود مثبت
 ایشافز را پرتاشگری هایتکانه بُروز احتمال است، مبتني جویانهانتقام اعمال ذهني مرور و تشام 

 و سالجرو سانچو،. باشدمي پرتاشگری در کننده دتالت توان یا عامل یک تشام  نشاخوار  دهدمي
 کی مورد در منفي تأیید و تکرار برای اصطالح یک تشم نشخوار که دادند نشاان ( 6017) بروکال
 را قامانت برای هایيبرنامه و آلودتشم احساسات و تفکرات و است تشم از ناشاي  تاطره یا و اتفاق
 تأیید مطالعات که گونههمان و گرددمي تشاام تداوم و تشاادید باعث راهبرد این و شااود؛مي منجر
 ریپرتاشگ ازجمله منفي پیامد دارای تشم برانگیزاننده رویدادهای مورد در نشاخوارگری  کنندمي

 آن نشخوار دهد، افزایش را پرتاشاگرانه  رفتار احتمال تواندمي تشام  احساا   کهازآنجایي. اسات 

                                                           
1. Maxwell 

2. Repper 

3. Takebe, Takahashi & Sato 
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 به تمایل منفي عواطف بانی سااطح و کندمي تحریک را تشاام و منفي عواطف تشاام، یعني
 تشاام نشااخوار افزایش نتیجه در. گرددمي آن تسااهیل باعث و دهدمي افزایش را پرتاشااگری

 و اینگلبرگ تحقیق در. شااودمي داده نشااان مثبت رابطه و اساات پرتاشااگری کنندهتسااهیل
 یابيانطباق قدرت دارای دارند پاییني هیجاني هو  که افرادی شد مشخص( 6004) 1ساوجوبرگ 

 کنار یوهش واقع در. هستند( پرتاشاگری  مانند) زنندهآسایب  رفتارهای و بیشاتر  ناساازگاری  و پایین
 . (1391 پور، معنوی و پیرتائفي) دارد رابطه هیجاني هو  با رواني فشار با آمدن
 یزن و پرتاشگری و هیجاني هو  میان رابطه یافتن شاده، مطرح مباحث به توجه با نهایت در
 سوی از پرتاشاگرانه  رفتارهای احتمال بینيپیش قدرت ما به تواندمي تشام  ذهني نشاخوار  نقش

 در امر این و داده را تشاام ذهني نشااخوار باوجود پایین، هاآن هیجاني هو  ویژگي که افرادی
 . باشد مؤثر اثرات این کاهش و آن از ناشي هایآسیب و پرتاشگرانه رفتار از پیشگیری جهت
 جامعه همچنین و بود گزارشااي تود ابزار از اسااتفاده شااده، انجام پژوهش هایمحدودیت از
 زمینه در هایيمحدودیت امر این که بودند تبریز دانشااگاه از سااال 30 -60 جوانان آن، آماری
 بررساااي همچنین و نوجوانان مانند دیگر سااانین در پژوهش اجرای. کرد ایجاد هایافتهتعمیم
 هدف اب آموزشي برنامه طراحي. شودمي پیشنهاد آموزشي غیر محیط در اجرا و جنسیتي هایتفاوت
 جامعه در پرتاشااگری کاهش جهت در احساااسااات و تشاام مدیریت برای افراد در توانایي ایجاد

 . گرددمي پیشنهاد

 

 قدردانی و تشکر
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