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 کودکان  نقش راهبردهای نظم جویی شناختی هیجانی در پیش بینی پرخاشگری

 
 سیده نرگس موسوی 1

 

 چکیده

بینی پرخاشگری جویی شناختی هیجانی در پیشای نظمنقش راهبرده با هدف بررسی مطالعه حاضر     

نفر به  252تهران بودند که تعداد  9آموزان پسر متوسطه منطقه . جامعه آماری پژوهش، دانشانجام شد

ای انتخاب شدند. روش پژوهش کاربردی ای مرحلهگیری خوشهعنوان نمونه آماری و بر اساس روش نمونه

هایی نظیر فراوانی، میانگین و انحراف استاندارد نمرات و در  ود. شاخصهمبستگی ب -با ماهیت توصیفی

ها سه پرسشنامه داده ابزار گردآوری استفاده شد. همزمان ها( از تحلیل رگرسیون بخش استنباطی)تحلیل فرضیه

 ( بودند.7332نامه پرخاشگری باس و پری )(، و پرسش2229تنظیم هیجان شناختی گارنفسکی و کرایج )

داد بین راهبردهای  چندگانه نشان همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون هایبا آزمونهای پژوهش یافته لیلتح

جویی شناختی هیجانی و همچنین راهبردهای نظمجویی شناختی هیجانی و پرخاشگری رابطه معنادار، نظم

معنایی امید بخش در حکم  نوجوانان با ایجاد شبکه .بینی کنندتوانند، پرخاشگری را پیشهوش معنوی می

راهبرد نظم جویی شناختی هیجان، تغییر و توسعه چشم اندازها، تمرکز مثبت بر وقایع، ارزیابی مثبت از 

ریزی برای کم کردن  ها و برنامه شرایط پیش آمده و پذیرش آن شرایط قادر خواهند بود به کنترل تکانه

 عوارض منفی دوران بلوغ و نوجوانی دست یابند.

 .جویی شناختی هیجانی، پرخاشگری، دانش آموزان پسر متوسطهنظم کلیدی: گانژهوا
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 مقدمه

ای پرکشمکش تلقی به علت تغییر و تحولات جسمانی و روانی به دوره 7دوره نوجوانی     

شود. در این سنین، نوجوان جهت رسیدن به هویتی مستقل با موانع خانوادگی و می

را فراهم  2پرخاشگری تواند موجبات رفتارخود می ود که این به نوبهشرو میاجتماعی روبه

گردد که احساس به عنوان رفتار تعریف می(. پرخاشگری، زمانی به2225، 9کند )پری

 5و پرخاشگری کلامی 4نفرت تبدیل شده ابراز گردد. این تعریف شامل پرخاشگری بدنی

تواند به صورت مستقیم و غیرمستقیم (. پرخاشگری می2272، 9است )یاگسی و کاگلار

صورت گیرد. پرخاشگری مستقیم، رفتاری است که اثر منفی مستقیمی به صورت فیزیکی 

یا کلامی بر بهزیستی قربانی داشته باشد. اما پرخاشگری غیرمستقیم، رفتاری است که به 

صورت غیرمستقیم )مانند غیبت کردن و شایعه پراکنی(، باعث صدمه و آسیب به 

 (.2279، 1بروکال-سانچو، سالگائرو و فرناندز-شود )گارسیاروابطاجتماعی می

است و به عنوان  8جویی شناختی هیجانپرخاشگری ناشی از عدم توانایی افراد در نظم     

و اتفاقات ناگوار تلقی  3زاها در پاسخ به حوادث تنشیك راهبرد ناکارآمد مدیریت هیجان

(. نوجوانان دارای بدتنظیمی هیجانی، 2223، 72کرایج و کیت شود )گارنسکی، کوپمن،می

پذیری شدید، پرخاشگری و خلق شدید شامل ناپایداری خلق، تحریك 77مشکلات رفتاری

                                                           
1adolescence 
2 aggression 
3 Parry, T.S. 
4 physical aggression 
5 verbal aggression 
6Yagci E, &Çaglar M. 
7García-Sancho E, Salguero JM, &Fernández-Berrocal, P. 
8 cognitive emotion regulation 
9 tension 
10Garnefski, N., Koopman, H., Kraaij, V. & Cate, R. T. 
11 behavioral problems 
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، 2؛ ترنتاکوسرتا و شاو2279، 7و خوی انفجاری دارند )ماراتوری، پیسانو، میلون و ماسی

2223 .) 

ی برای به تعویق انداختن ارضای فوری نیازها جویی بالا یا توانایافرادی که از نظم     

-ها از افراد با خودنظمها و بازداری تکانهجویی هیجانبرخوردارند، در مهار افکار، نظم

(. همینطور، حماما 2277، 9تر عملکرد بهتری دارند )دریدر، دبوئر، باکر و هوفتجویی کم

های شگری نوجوانان خانواده(، نیز در پژوهشی به بررسی پرخا2272) 4شنهاو -و رونن

به عنوان  9جویی و حمایت اجتماعیگرفته و دارای پدر و مادر برای کشف خودنظم 5طلاق

ها نشان داد، طلاق والدین با افزایش منابعی برای کاهش پرخاشگری پرداختند. یافته

م و اقدامات پرخاشگرانه فیزیکی یا لفظی مرتبط نیست، اما با افزایش قابل توجه در خش

دار دارد. همچنین، به این نتیجه دست یافتند که سطوح بالای افکار خصمانه رابطه معنی

جویی هیجان و حمایت اجتماعی ممکن است، باعث کاهش پرخاشگری نوجوانان نظم

(، در پژوهشی که با هدف 2271)1شود. کاهن، آهلس، آلدریك ویلگز و مزولیس

و رفتارهای  8پذیریاد رابطه بین تحریكجویی شناختی هیجان در ایجاثربخشی نظم

جویی هیجان، پرخاشگرانه در نوجوانان، انجام دادند، به این نتیجه رسیدند که ظرفیت نظم

جویی شناختی شود. نظمبرای انجام رفتارهای پرخاشگرانه می 3موجب کاهش انگیزش

 .شودپذیری میچنین موجب، کاهش رفتارهای تکانشی و تحریكهیجان هم

                                                           
1Muratori, P., Pisano, S., Milone, A. &Masi, G. 
2Trentacosta, C, J. & Shaw, D. S. 
3 De Rider, T.D., De Boer, B. J., Baker, A. B., & Van Hooft, A. J. 
4Hamama, L., & Ronen-Shenhav, A. 
5divorce 
6 social support 
7 Kuhn, M. A., Ahles, J. J., Aldrich, J. T., Wielgus, M. D., &Mezulis, A. H. 
8irritability 
9 motivation 
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جویی با توجه به مطالب ذکر شده پژوهش حاضر به بررسی نقش راهبردهای نظم     

 پردازد.بینی پرخاشگری میشناختی هیجانی در پیش

 طرح پژوهش .1

 7شناختی، توصیفی و از نوع همبستگیاین تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش     

 است.

 جامعه و گروه نمونه .2

 9آموزان پسر مقطع متوسطه ساکن در منطقه شامل کلیه دانش جامعه آماری پژوهش     

 بود. 7939-31تهران در سال تحصیلی 

(، استفاده 2221) 2به منظور برآورد حجم نمونه، از فرمول پیشنهادی تاباخنیك و فیدل     

شد. بر اساس فرمول پیشنهادی آنان، حداقل حجم نمونه در مطالعات همبستگی از فرمول 

50 + 8M < N محاسبه شد. در این فرمولN  ،تعداد نمونهM  تعداد متغیرهای مستقل

متغیر مستقل وجود دارد، اما برای اطمینان  9ها، است. در این مطالعه با در نظر گرفتن مولفه

 آموز پسر انتخاب شدند. دانش 252از حجم نمونه، 

خاب شدند. به این صورت ای انتای مرحلهگیری خوشهنمونه مورد نظر به روش نمونه     

مدرسه انتخاب و از هر  4شهر تهران،  9که از بین تمامی مدارس مقطع متوسطه منطقه 

 آموز پسر انتخاب شدند.دانش 22کلاس و از هر کلاس تعداد  9مدرسه تعداد 

 

 

 

                                                           
1correlation 
2Tabakhnick, B. G., &Fidell, L. S. 
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 توزیع فراوانی سن پاسخ دهندگان

 توزیع فراوانی سن پاسخ دهندگان 1-9جدول 

 درصد فراواني ارزش

سال 21  12 6/22  

سال 21  31 1/12  

سال 21  92 6/13  

سال 23  13 9/29  

سال26  3 0/1  

9/1 3 بدون پاسخ  

0/200 130 جمع  

نفر از اعضای نمونه پژوهش دارای  23دهد، نشان می 7-9همانطور که جدول شماره      

ال س 74نفر دارای  83درصد(، 2/23سال ) 79نفر دارای  12درصد(، 9/77سال ) 72

درصد( 2/2سال ) 79نفر دارای  5درصد( و ی 8/78سال ) 75نفر دارای  41درصد( ، 9/95)

 ساله هستند. 74درصد از اعضا  9/95تر اعضا یعنی سن هستند. بیش

 میانگین و انحراف معیار سن، معدل و تعداد فرزندان در خانواده 

دهدر خانو میانگین و انحراف معیار سن، معدل و تعداد فرزندان  2-9جدول   

هبیشین کمینه انحراف معیار میانگین متغیر  

93/79 سن  38/2  72 79 

32/7 تعداد فرزندان  17/2  7 4 

92/73 معدل  84/2  74 22 

آموزان شرکت کننده دهد که میانگین و انحراف معیار سن دانش( نشان می2-9جدول )     

آموزان ف معیار معدل دانشاست. میانگین و انحرا 38/2و  93/79در پژوهش به ترتیب 

به دست آمد. کمینه برای تعداد  84/2و  92/73شرکت کننده در پژوهش نیز به ترتیب 

 .به دست آمد 4و بیشینه  7فرزندان خانواده 
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 . ابزارهای پژوهش9

 نامه نظم جویی شناختی هیجانپرسش 1-9

(، 2229کی و کرایج )گارنفسنامه نظم جویی شناختی هیجان پرسش: معرفی ابزارالف(      

ها رادر پاسخ به حوادث جویی شناختی هیجانماده است و راهبردهای نظم 78شامل 

-گری، دیگر سرزنشزای زندگی بر حسب نه زیر مقیاس خود سرزنشتهدیدکننده و تنش

گری، تمرکز بر فکر/ نشخوارگری، فاجعه نمایی، کم اهمیت شماری، تمرکز مجدد مثبت، 

سنجد )گارنفسکی و کرایج، ریزی میثبت، پذیرش، تمرکز مجدد بر برنامهارزیابی مجدد م

2229.) 

 7از دامنه 7هر سوال بر اساس مقیاس لیکرت: ب( روش اجرا و نمره گذاری ابزار     

حداقل و حداکثر نمره در هر زیرمقیاس به ترتیب تنظیم شده است. )همیشه(،  5هرگز(، تا )

 تر فرد از آن راهبرد شناختی است.اتر نشان دهنده استفاده بیشخواهد بود و نمره بال72و  2

نامه را با استفاده پرسش 2(، اعتبار2222گارنفسکی و همکاران ): پ( اعتبار و روایی ابزار    

گزارش دادند. در ایران  39/2و  81/2، 37/2از ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب برابر 

های آزمون بررسی نمرة کل با نمرات خرده مقیاس نامه از طریق همبستگیپرسش 9روایی

گرفت که همگی معنادار را در برمی59/2، با میانگین 98/2تا  42/2ای از شد که دامنه

سال ضریب آلفای  25تا  75ای از نامه، روی نمونهبودند. همچنین برای اعتبار پرسش

از طریق همبستگی نامه گزارش شده و برای روایی پرسش 82/2کرونباخ برابر با 

، به ترتیب 4راهبردهای منفی با نمرات افسردگی و اضطراب پرسشنامة سلامت عمومی

                                                           
1likertscale 
2 reliability 
3 validity 
4 General Health Questionnaire (GHQ( 
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 (.7982به دست آمده است که همگی معنادار بودند )یوسفی،  91/2و  95/2ضرایبی برابر با 

نامه ضرایب آلفای کرونباخ برای سنجی این پرسشهای رواندر بررسی مقدماتی ویژگی

همسانی (.  این ضرایب 7988محاسبه شد )بشارت،  83/2تا  91/2ا از هزیرمقیاس

 کند.جویی شناختی هیجان را تایید مینامه نظمپرسش7درونی

(، ضرایب آلفای به دست آمده برای 7932صالحی، باغبان، بهرامی و احمدی )     

(، تمرکز 58/2(، تمرکز مجدد بر فکر )43/2(، پذیرش )95/2های سرزنش خود )زیرمقیاس

(، فاجعه 19/2(، کم اهمیت شماری ) 17/2(، باز ارزیابی مثبت )12/2ریزی )مجدد بر برنامه

 ( گزارش کردند.95/2( و سرزنش دیگران )13/2بار خواندن )

های سرزنش در پژوهش حاضر، اعتبار به روش ضریب آلفای کرونباخ، برای زیرمقیاس     

ریزی (، تمرکز مجدد بر برنامه12/2جدد بر فکر )(، تمرکز م55/2(، پذیرش )92/2خود )

(، 19/2(، فاجعه بار خواندن )85/2(، کم اهمیت شماری ) 82/2(، باز ارزیابی مثبت )93/2)

 (،  به دست آمد.53/2و سرزنش دیگران )

 

 نامه پرخاشگری باس و پریپرسش

ی آن تحت عنوان نامه پرخاشگری که نسخه قبلنسخه جدید پرسش: معرفی ابزارالف(      

(، مورد بازنگری قرار گرفت. این 7332نامه خصومت بود، توسط باس و پری )پرسش

عبارت و چهار زیر مقیاس است،  23نامه یك ابزار خود گزارشی است که شامل پرسش

 .7، و خصومت4، خشم9، پرخاشگری کلامی2که عبارت است از پرخاشگری بدنی

                                                           
1 internal consistency 
2 physical aggression )PA( 
3 verbal aggression 
4anger(A) 
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 4ها به هر یك از عبارات در یك طیف آزمودنی: ربزاب( روش اجرا و نمره گذاری ا     

(، نه شبیه من است نه 9(، تا حدودی شبیه من است )4ای از: کاملاً شبیه من است )درجه

(. دو 2(، تا به شدت شبیه من نیست )7(، تا حدودی شبیه من نیست )2شبیه من نیست )

کل برای پرخاشگری با شوند. نمره به صورت معکوس نمره گذاری می 79و  3عبارت 

 آید. ها بدست میمجموع نمرات زیرمقیاس

 .23 -25 -22 -79 -79 -77 -8 -5 -2عبارت:  3پرخاشگری بدنی، شامل 

 . 21 -27 -74 -9 -4عبارت:  5پرخاشگری کلامی، شامل 

 .28 -29 -73 -78 -72 -3 -7عبارت:  1خشم، شامل 

 .29 -24 -22 -71 -75 -72 -1 -9عبارت:  8خصومت، شامل 

نامه پرخاشگری دارای اعتبار و روایی قابل قبولی است. پرسش: پ( اعتبار و روایی ابزار     

نامه از (، نشان داده است که این پرسش7332سنجی )باس و پری، نتایج تحلیل روان

های این (، برخوردار است. همچنین، همبستگی زیر مقیاس83/2همسانی درونی بالایی )

به دست آمد، که بیانگر  45/2تا  25/2نامه، بین دیگر و با کل پرسشبا یكنامه پرسش

( در تحقیقی ضریب اعتبار تصنیفی را برای کل 7985روایی مناسب ابزار است. محمدی )

و  14/2تا  97/2ها بین ، ضرایب اعتبار به روش بازآزمایی برای زیرمقیاس19/2نامه پرسش

به دست  83/2نامه آلفای کرونباخ برای کل پرسش و ضریب 18/2نامه برای کل پرسش

نامه با مقیاس نامه از همبستگی بین این پرسشآورد. همچنین برای بررسی روایی پرسش

و معنادار  94/2نامه استفاه کرد که همبستگی بین بین این دو پرسش 2آسیب روانی عمومی

به  92/2تا  98رخاشگری بین های پبود. در روایی همگرایی نیز ضریب همبستگی زیرمقیاس

                                                                                                                                         
1 hostility(H( 
2 General psychopathology Scale (GPS( 
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تا  98/2نامه بین دست آمد. علاوه براین همبستگی هر یك از عوامل با نمره کل پرسش

 (.7985بود )محمدی،  87/2

 به دست آمد. 88/2نامه در پژوهش حاضر، به روش ضریب آلفای کرونباخ، اعتبار پرسش

 

 ها. روش تجزیه و تحلیل داده7

 آماری زیر استفاده شد: ای پژوهش از روشهدر تجزیه و تحلیل داده

 های آمار توصیفی: میانگین و انحراف معیار  استفاده از شاخص -7

تحلیل )برای بررسی رابطه متغیرها(،  7همبستگی پیرسوناستفاده از آمار استنباطی مانند  -2

سنجش  بین بر متغیر ملاک( و برای)برای بررسی نقش متغیرهای پیش  2چندگانهرگرسیون 

 ها از آلفای کرونباخ استفاده شد.نامهاعتبار پرسش

های توصیفی و استنباطی تنظیم شده است. در بخش ها در دو قسمت آمارهتحلیل داده

استفاده گردید. در بخش ، میانگین و انحراف استاندارد توصیفی از فراوانی، درصد فراوانی

 SPSS.22به کمك نرم افزار  9ندگانهچتحلیل رگرسیون  واستنباطی از همبستگی پیرسون

 انجام گرفت. 

 

 

 

 

                                                           
1pearsoncorrelation matrix  
2multiple regression 
3multiple regression 



 1930 پاییز ،2 شماره ،اول سال ،کاربردی در مشاورههای  پژوهش فصلنامه /07

 

 های توصیفی. یافته1

در متغیرهای پژوهشکنندگان های توصیفی شرکتآماره 1-7جدول   

هاآماره  بیشینه کمینه انحراف معیار میانگین 

ظم
ن

یی
جو

ان 
یج

ی ه
خت

شنا
24/42 سازگار )مثبت(   99/8  29 95 

72/42 ناسازگار )منفی(  75/3  22 99 

82/83 پرخاشگری  99/78  23 745 

74/22 تفکر انتقادی  99/5  3 45 

 های استنباطی. یافته2

 شد. ها از آزمون کولموگروف اسمیرنف استفاده بودن دادهبرای بررسی نرمال

رنفها به کمک آزمون کولموگروف اسمیبررسی توزیع نرمالبودن داده 2-7جدول   

هامقیاس متغیرها  
وگروف اسمیرنفآزمون کولم  

 .Df Sig آماره

 جویینظمراهبردهای 

 شناختی هیجان

77/2 سازگار  252 73/2  

79/2 ناسازگار  252 78/2  

79/2 پرخاشگری  252 78/2  

77/2 تفکر انتقادی  252 73/2  

ها حاکی برای بررسی مفروضه نرمال بودن توزیع داده 2-4نتایج این آزمون در جدول      

، پرخاشگری جویی شناختی هیجانیاهبردهای نظمهای رتمامی خرده مقیاس که از آن است

 7های پرتها، داده(. یکی دیگر از مفروضه25/2Pکنند )بودن پیروی میاز مفروضه نرمال

مورد بررسی قرار گرفت و مشخص  2است که این مساله نیز به کمك فاصله مهالانوبیس

                                                           
1outliers 
2mahalanobis distance 
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گیریم که هیچ داده خی فراتر نیست، نتیجه می ای از ملاک مجذورشد، چون هیچ اندازه

 پرت چند متغیری وجود ندارد.

جویی شناختی هیجان سازگار و پرخاشگری راهبردهای نظم فرضیه اول: بین

 رابطه معکوس وجود دارد.

با سازگار  جویی شناختی هیجانیهمبستگی پیرسون بین راهبردهای نظم 9-7جدول 

 پرخاشگری

 پرخاشگری آماره

ازگارس  -2/41** 

 

ناسازگار و پرخاشگری  شناختی هیجان جوییراهبردهای نظم بینفرضیه دوم: 

 رابطه مستقیم وجود دارد.

با ناسازگار  جویی شناختی هیجانیمبستگی پیرسون بین راهبردهای نظمه 7-7جدول 

 پرخاشگری

 پرخاشگری آماره

 **2/59 ناسازگار

          P<0/01 
جویی شناختی هیجانی شود، راهبردهای سازگار نظممشاهده می 9-4جدول چه از چنان     

دارای همبستگی منفی معناداری با ( P ،252=n ،41/2-=r<27/2)آزمون دو دامنه، 

جویی شناختی هیجانی دارای همبستگی منفی با راهبردهای سازگار نظماست. پرخاشگری 

جویی رای راهبردهای سازگار نظمپرخاشگری است، به این معنی که هر چه افراد، دا

یابد. از سوی دیگر، راهبردهای ها کاهش میشناختی هیجانی باشند، نمرات پرخاشگری آن
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جویی شناختی هیجانی دارای همبستگی مثبت معناداری با پرخاشگری ناسازگار نظم

تر به این معنی که هر چه افراد، بیش(. P ،252=n ،59/2=r<27/2بود)آزمون دو دامنه، 

ها جویی شناختی هیجانی باشند، نمرات پرخاشگری آندارای راهبردهای ناسازگار نظم

 یابد.افزایش می

 

توانند، پرخاشگری جویی شناختی هیجانی می: راهبردهای نظمسومفرضیه 

 بینی کنند.را پیش

پرخاشگری از روش  جویی شناختی هیجانی بربرای بررسی نقش متغیرهای راهبردهای نظم

رگرسیونی،  استفاده شد. در این روش 7های همزمانرگرسیون خطی چندگانه به روش

بین، و پرخاشگری به عنوان متغیر جویی شناختی هیجانی به عنوان متغیرپیشراهبردهای نظم

 ارائه شده است.  5-4پیامد وارد معادله رگرسیون شدند. نتایج این بررسی در جداول 

یجویی شناختی هیجانرگرسیون پرخاشگری از روی راهبردهای نظم 7-7جدول   

 R R2 متغیر

R2 

اصلاح 

 شده
F Beta T P 

 مقدار ثبات

82/2  

 
95/2  94/2  58/15  

- 95/77  2227/2  

-95/2 سازگار  38/7-  24/2  

49/2 ناسازگار  22/3  2227/2  

2-/22 تفکر انتقادی  38/2-  229/2  

نشان داده شده است. در این مدل پرخاشگری  5-4پرخاشگری در جدول  بینیمدل پیش    

شناختی هیجان )سازگار و ناسازگار( به عنوان  جویینظمبه عنوان متغیر ملاک، راهبردهای 

                                                           
11 enter 
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بین، وارد معادله رگرسیون شدند. نتایج این مدل نشان داد که راهبرد ناسازگار متغیر پیش

(49/2=Beta ،22/3=t ،2227/2>P)( 95/2، راهبرد سازگار- =Beta ،38/7- =t ،

25/2>Pشناختی هیجان  جویینظم بینی کنند. بنابراین متغیرهای راهبردهای(، را پیش

 )سازگار و ناسازگار( با پرخاشگری روابط چندگانه وجود داشت. 

 

 نتیجه گیری

یش بینی این پژوهش با هدف بررسی نقش راهبردهای نظم جویی شناختی هیجانی در پ     

پرخاشگری انجام شده است و در این قسمت به بحث و نتیجه گیری درباره نتایج بدست 

آمده از این پژوهش پرداخته می شود. بدین منظور در ابتدا هریك از نتایج پژوهش مطرح 

شده است؛ سپس باتوجه به شواهد پژوهشی، نتایج فرضیه ها و دلایل احتمالی رد یا تایید 

 قرار خواهد گرفت؛آنها مورد بحث 

 :بحث پیرامون فرضیه ها

جویی شناختی هیجانی سازگار و پرخاشگری رابطه معکوس  : بین راهبردهای نظم7فرضیه   

وجود دارد. باتوجه به جداول خروجی تحلیل های آماری مشخص شد که راهبردهای 

است،  سازگار نظم جویی شناختی هیجانی دارای همبستگی منفی معناداری با پرخاشگری

به این معنی که هرچه افراد، دارای راهبردهای سازگار نظم جویی شناختی هیجانی باشند 

 نمرات پرخاشگری آنها کاهش می یابد.

در تبیین این یافته ها می توان اینگونه استدلال کرد که استفاده از این نوع راهبردهای      

ست با حفظ سلامت روان و نظم جویی شناختی هیجان سازگار در بستر تنیدگی ممکن ا

کاستن از هیجان های منفی و حتی افزایش هیجان های مثبت از طریق به کارگیری برخی 
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ازاین استراتژی های کارآمد مانند ارزیابی مجدد مثبت، پیامدی همچون افزایش تاب 

 آوری را به دنبال خواهد داشت.

سازگار و پرخاشگری رابطه : بین راهبردهای نظم جویی شناختی هیجانی نا2فرضیه      

مستقیم وجود دارد. باتوجه به تحلیل های آماری مشخص شد راهبردهای ناسازگار نظم 

جویی شناختی هیجانی دارای همبستگی مثبت معناداری با پرخاشگری بود. به این معنی که 

ری نمرات پرخاشگ هیجانی باشند شناختی جویی هرچه افراد، دارای راهبردهای ناسازگار نظم

آن ها افزایش می یابد. و همچنین پژوهش ها نشان می دهد رابطه معکوس و معناداری بین 

تاب آوری و پرخاشگری وجود دارد. بنابراین به نظر می رسد نقش راهبردهای ناسازگارانه 

نظم جویی شناختی هیجان در مشکلات سلامت روانی نقش اساسی ایفا می کند و در ایجاد 

ت روان، نقش پر رنگی دارند و به نظر می رسد که در افزایش و حفظ مشکلات سلام

پرخاشگری نقش موثری دارند. ناتوانی در تمرکز مجدد بر برنامه ریزی هنگام تجربه 

هیجان منفی باعث وقوع مشکلاتی در بازداری تکانه های پرخاشگری و دسترسی ادراک 

دسترسی محدود به شده محدود به راهبردهای مناسب هیجان می شود و درنتیجه 

راهبردهای موثر نظم جویی هیجان فرد برای خاتمه دادن به حالت عاطفی منفی به رفتار 

 پرخاشگری دست می زند.

: راهبردهای نظم جویی شناختی هیجانی می توانند پرخاشگری را پیش بینی  9فرضیه      

ار )راهبردهای ( مشخص شد که راهبرد سازگ 5-4کنند. باتوجه به جداول آماری )جدول 

 نظم شناختی هیجان( با پرخاشگری روابط چندگانه وجود دارد.

نظم جویی هیجانی، توانایی هر فرد برای نظم جویی هیجانی مشخص یا مجموعه ای از      

هیجان هاست. روش های نظم جویی هیجانی خودآگاه یادگرفتن تفسیر وضعیت ها به 
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، تغییر هدف هیجان به صورتی که احتمال بروز صورت متفاوت به منظور مدیریت بهتر آنها

برون داده های مثبت بیشتر شود و تشخیص این است که چگونه رفتارهای متفاوت در 

خدمت وضعیت های هیجانی مختلف قرار میگیرد. برهمین مبنا از راهبردهای گوناگونی 

 اده کرد.می توان برای نظم جویی هیجانی یا به قصد رسیدن به اهداف یاد شده استف
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