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خشم صفت -حالت و شیوههای کنترل خشم و گرایش افراد به نزاع دسته جمعی
فریبرز نیكدل ،استاديار گروه روانشناسی دانشگاه ياسوج



علی اکبر پیراسته مطلق ،كارشناس ارشد روانشناسی عمومی
چكیده
هدف :پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه بین خشم صفت -حالت و شیوههای كنترل خشم و گرايش افراد به نزاع دسته جمعیی در اسیتان
كهگیلويه و بوير احمد انجام شده است .روش :روش پژوهش غیر آزمايشی از نوع همبستگی بوده است .برای رسیدن به هدف فوق ،از جامعه
آماری تحقیق كه عبارت است از كلیه شهروندان  45-13ساله استان كهگیلويه و بويراحمد 133 ،نفر بیا روش نمونیهگییری تایادفی قبقیهای
انتخاب شدند .دادههای جمعآوری شده با استفاده از پرسشنامههای گرايش به نزاع دستهجمعی ،سیاهۀ بروز خشم صفت -حالیت اسیلیلبرگر و
قرحوارههای شناختی پرخاشگرانه ،با آزمونهای ضريب همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام مورد تجزيه و تحلیل قرار گرفتند .يافتههیا:
نتايج نشان داد بین متغیرهای خشم صفت -حالت و گرايش به نزاع دسته جمعیی ارتبیا مببیت و معنیاداری وجیود دارد .در حیالی كیه بیین
شیوه های كنترل خشم و گرايش به نزاع دسته جمعی ارتبا منفی و معناداری وجود داشت .نتايج رگرسیون گام به گام نشیان داد متغییر خشیم
حالت ،كنترل خشم درونی و خشم صفت به ترتیب بهترين پیشبینی كنندههای گرايش به نزاع دسته جمعی بودند .نتیجهگیری :خشم حالیت و
شیوههای كنترل درونی يا بیرونی خشم میتوانند گرايش افراد به نزاع دسته جمعی را پیشبینی كنند.
واژههای کلیدی :خشم صفت ،خشم حالت ،شیوههای كنترل خشم و گرايش به نزاع دسته جمعی
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.)4919

مقدمه و بیان مسأله
درگیری های قومی و نزاع های دسته جمعی در هیر دورهای از

با توجه به پیامدها و خساراتی كه نیزاع دسیتهجمعیی بیه

تاريخ وجود داشته و در جوامیع سینتی و ايلیی ايین موضیوع

همراه دارد ،محققان تالش داشتهاند ريشهها و علل بنیادين اين

بیشتر نمود داشته است .شايد ضعف كنترلهیای خیانوادگی و

مسأله را مورد بررسی و مطالعه قرار دهند .در اين زمینه فرض

اجتماعی يا نبود قوانین جزايی متقن يا عدم اجرای درسیت آن

می شود كه متغیرهای خشم صفت -حالت و شیوههای كنتیرل

از سیوی متولییان امیر و  ...خیود علتیی اسیت كیه افیراد هییر

خشم به عنوان متغیرهای تأثیرگذار در گرايش افیراد بیه نیزاع

جامعه ای برای رسیدن به خواسته قیانونی و غیرقیانونی خیود،

دسته جمعی به شمار میروند .خشم معمیو ا بیه يیا حالیت

قوم و قايفه خود را برای نزاع جمعی گسیل سازند .اين مسأله

هیجانی روانیی -جسیمی يیا وضیعیتی اقیالق مییگیردد كیه

در گذشته و امروز ،منشأ خسارات جانی و مالی فراوان شیده،

احساساتی را كه از نظر شیدت از تحريیاپیذيری و رنجیش

(ربانی ،عباس زاده و نظیری:4919 ،

خفیف تا غیظ و غضب شديد تغییر میكند ،شیامل مییگیردد.

 .)431در تحقیق حاضر ،منظور از نزاع دسته جمعیی ،درگییری

برای متغیر خشم ،بايد احساس خشم را با بیان خشم (كه خود

يیا دعیوايی اسیت كیه معمیو ا بیا انگییزه فرهنگیی ،سیاسیی،

را به شکل رفتارهای پرخاشگرايانه نشان میدهد) متمايز كنیم.

اقتاادی و اجتماعی در درون يا بین جوامع مختلف بیه قیور

بر همین اساس میتوان افراد را بر حسب شیوه بیان خشیم بیه

محدود يا گسترده يا به صورت مسلحانه يا غیر مسیلحانه بیین

دو گروه تقسیم كرد :در حالی كه گروهی از افراد خشم خیود

عدهای از افراد به وقوع میپیوندد كیه معمیو ا بیه وارد آمیدن

را سركوب كرده ،آن را به سمت دورن جهت مییدهنید و بیر

خساراتی مادی و معنیوی منجیر مییشیود .بیه عبیارتی ،نیزاع

«خود» متمركز میكنند (بییان خشیم بیه قیرف درون) ،گیروه

برخوردهای جمعیِ ستیزه جويانه و پرخاشگرانهای است كه به

ديگر تمايل دارند تا خشم خود را به قرف بیرون جهیت داده،

علل گوناگون به وجود آمده و موجبات عدم ثبات اجتماعی را

آن را بر افراد و پديدههای محیطی متمركز كنند (بیان خشم به

مانع توسعه اجتماعی بوده است

فراهم میسازد

قرف بیرون) (اصغری مقدم ،حکیمیراد و رضا زاده .)11 :4917 ،يکی

(پورافکاری.)975 :4919 ،

پديده نزاع و درگیری در جامعه از آن دسته آسییبهیايی

ديگر از عوامل روانشناختی و فردی تأثیرگذار بر گیرايش بیه

است كه با ايجاد اخالل در روابط اجتماعی ،فضیايی آكنیده از

نزاع دسته جمعی ،شیوه های مهار و كنترل خشم است .عیالوه

بغض ،كینه و دشمنی را در میان افراد به وجود میآورد كه اين

بییر شیییوه بیییان خشییم ،شیییوه كنتییرل خشییم در رفتارهییای

امر ،با زمینهسازی برای ايجاد نزاع و تنشهای بعیدی ،جامعیه

پرخاشییگرايانه و گییرايش بییه نییزاعهییای دسییته جمعییی دارای

را از نظر مادی و معنوی متضرر میسازد .اين پديده در كشور

اهمیت است ،به همین خاقر ،امروزه در برنامه هیای آموزشیی

ما كه دارای بافت جمعیتی چند قیومیتی مییباشید بیه عنیوان

برای كاهش رفتار پرخاشگرايانه بیر مهیارتهیای میديريت و

پديدهای مسأله ساز ظیاهر مییشیود .پديیده نیزاع جمعیی در

كنترل خشم تأكید فراوان مییشیود

مناققی از كشور كه بیه شیدت متیأثر از ارزشهیای سینتی و

خییوشكیینش .)131-999 :4919 ،بنییابراين ،از قرفییی در جوامییع

قايفهای خود میباشند و گرايش و پايبندی كمتری نسیبت بیه

مختلف نزاعهای دسته جمعی همیشه به عنوان يکی از مسیایل

قانون دارند ،بیشتر مشهود است .از سوی ديگر ،متأسفانه هنوز

اجتماعی مطرح بوده است ،از قرف ديگر ،با توجه به فراوانیی

خشونت و نزاع از جملیه موضیوعاتی اسیت كیه در فرهنی

نزاع های دسته جمعی در استان كهگیلويه و بويراحمد ،يکی از

بعضی هموقنان ،شاخص قدرت و يا دفاع از منزلت اجتماعی

علت های عدم توسعه استان در زمینه های اجتماعی و فرهنگی

(پورافکیاری،

همین نزاعها و درگیریهای دسیته جمعیی اسیت .از ايین رو،

و فرهنگی و حیبیت خانوادگی محسوب مییشیود

(ابیویی مهريیزی ،قهماسییان و
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توصیف و تبیین عوامل مؤثر در نزاعهای دسته جمعیی هیم از

آنها را از افراد پیرو قیانون متمیايز میی سیاخت

لحاظ اجتماعی و خانوادگی و هم از لحاظ فردی حايز اهمیت

نظريه كروموزوم  xyyنظريهای است كه بزهکاری را با نیوعی

(سیتوده.)4911 ،
1

است ،هدف پژوهش حاضر نیز ،مطالعه نقش خشیم صیفت-

ساخت كجروانه ژنتیا مرتبط مییدانید .نظريیه تراسیلر  ،كیه

حالت و شیوههای كنترل خشم در گرايش افراد به نیزاع دسیته

تلفیق نظريه ژنتیا با عوامل محیط اجتماعی مهیم تیرين نکتیه

جمعی است.

تئوری او میباشد ،بر دو عامل مهم تأكید دارد :از يیا قیرف
عوامل ژنتیا مبیل :دورن گیرا و بیرون گیرا بیودن و دوم نیوع

مبانی نظری پژوهش
بررسی پیشینه ،سوابق و ادبیات موضوع مورد نظر كیه تحقییق
مورد نظر را با تحقیقات گذشیته و میرتبط بیا موضیوع پیونید
می دهد ،يکی از مهمترين مراحل پژوهش اجتماعی میی باشید.
در اين بررسی نزاع دسته جمعی به عنوان يیا نیوع انحیراف
اجتماعی نگريسته شده كه بررسی و مطالعه نظريات انحرافات
و كجرفتاری های اجتماعی را ضروری می نمايد .در اينجا برای
بررسییی دقیییقتییر ،از نظريییههییای زيسییتشناسییی انحرافییات،
نظريه های روانکیاوی پرخاشیگری ،تبییین هیای روانشیناختی
اجتماعی و نظريه های جامعیه شناسیی انحرافیات بهیره گرفتیه
خواهد شد.

شرقی شدن است (ممتاز .)4914 ،به قیور كلیی ،كیانون اصیلی
توجییه در تبیییینهییای زيسییتشییناختی انحییراف و جییرم،
آسیب پذيری های ژنتییا ،اضیافات كالبیدی ،ناهنجیاری هیای
كروموزومی و غیره است و حتی گیاه نیژاد را علیت كجیروی
می دانند .با اين حال امروزه توجیحات زيستی كجروی شیديداا
مورد انتقاد است

(میرفردی و همکاران.)4919 ،

نظریههای روانشناختی
تبیین های روانشناختی بر تفاوت های فردی اشخاص در شیوه
تفکر و احساس درباره رفتار خیود و ويژگیی هیای شخاییتی
تأكید دارند .برخیی ديیدگاه هیای روانشیناختی بیه پییروی از
فرويد ،كجروی را ناشیی از نیوعی اخیتالل روانیی میی داننید

نظریههای زیستشناختی
برخی آسییب شناسیان اجتمیاعی بیر ايین باورنید كیه عوامیل
زيستشناختی مانند نقص جسمانی و وضعیت خاص ژنتیکی
را بايد علت كجروی اجتمیاعی دانسیت ،اگرچیه نظريیههیای
زيست شناختی در رابطه بیا رفتیار انحرافیی در قیرن نیوزدهم
توسعه يافتند ،ولی به لحاظ تاريخی تحلیل های زيست شناختی
در مورد جرايم صدها سال قبل نیز وجود داشته است

(احمدی،

 .)4911از پیشگامان اين نظريه میتوان سیزار لمبیروزو 4را نیام
برد .لیمبروزو متوجیه شیده بیود كیه اغلیب جنايیتكیاران و
كجیروان اجتمیاعی در سیاختمان بیدنی خیود دارای نقايایی
هستند ،بنابراين ،قبق نظريیه او جنايیتكیاران تیابع عوامیل و
نیروهايی هستند كه بیرون از اراده آنان اسیت .بروكیا ،میدعی
كشف ويژگیهايی در جمجمه و مغز جنايتكاران گرديید كیه
Cesare Lombroso

1

(بخارايی .)4993 ،اصو ا چهار ديدگاه در تبیین های روانشناختی
وجود دارد:
 .4روانپويايی
 .1شناختی
 .9الگوهای نارسايی شخایت
 .1نظريههای انگیزشی
در ديدگاه اول يعنی؛ روان پويايی دو الگیو مطیرح اسیت:
الف) الگوهای روان كاوی كه بیه پییروی از فرويید بیه وجیود
زمینه هیای روانیی و زيربنیايی در فیرد از كیودكی بیرای يیا
زندگی كجروانه مدعی است .ب) نظريه دلبستگی جیان بیالبی
مبنی بر اختالل در پیوند مادر و نوزاد و دورمانیدن كیود در
حال رشد از والیدين بیه ويیژه میادر بیه عنیوان علیت عمیده
شکلگیری بزههای نوجوانان

(همان).
Trasler

2
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در ديدگاه دوم يعنی؛ شناختی دو نظريه مهم مطرح است:

رفتارهای انحرافیی در فرآينیدهای كینش متقابیل ،مشیاهده و

الف) نظريه الگوهای تفکر مجرمانه .اين نظريه با تکییه بیر دو

يادگیری رفتارهای انحرافی ،ناكارآمدی جريان جامعیه پیذيری،

اصل تقدم و پیشبیودن شیناخت بیر رفتیار و تفیاوت بنییادی

ناكارآمدی جريان كنترل های اجتماعی دورنی و بیرونی و غیره

مجرمان با غیرمجرمان ،مجرم شدن را محایول گیزينش هیای

می باشد .نظريه های عمده ای كه در اين دسته قرار می گیرند ،را

فرد در سال های آغازين زندگی می دانید .ب) نظريیه تعیارض

میتوان نظريههای :الگوهای كنترل اجتماعی ،نظريات يادگیری

شناختی كه در آن ،فرد با بیديل هیايی كمیابیش مشیابه روبیرو

اجتماعی ،رويکیرد كینش متقابیل ،نظريیات برچسیب زنیی و

میشود و يکی را بر میگزيند

نظريات پديدارشناسی دانست (سلیمی و داوری.)4913 ،

(همان).

در ديدگاه سوم يعنیی؛ الگوهیای نارسیايی شخاییت دو
نظريه مطرح است :الف) الگیوی شخاییت روان رنجیور كیه

نظریههای جامعهشناختی

مدعی است روانرنجوران ،شخایتی جامعهپذير نشده دارند و

جامعه شناسان در تبییین كجیروی هیا و رفتارهیای انحرافیی از

به نوعی به بی وجدانی دچارند .ب) نظريه شخاییت آيزنیا:

سوی افراد و گیروه هیا بیر محییط و شیرايط اجتمیاعی تأكیید

شخایت های برونگرا ،روان نژنیدخو و روان پیريشخیو ،سیه

میكنند و علل چنین آسیبهايی را در خود جامعه و نهادهیای

گونه نابهنجار شخایتاند كیه آيزنیا آنهیا را معرفیی كیرده

اجتماعی جستجو مینمايند .به گفته گیدنز 1يا تبیین رضايت

است .در اين افراد ،در اثیر اخیتالل در رونید يیادگیری ،يیا

بخش ماهیت جرم بايد تبیین جامعه شناختی باشد ،زيرا ماهیت

وجدان معییوب كیه بیر احتمیال درگییر شیدن فیرد در جیرم

جییرم بییه نهادهییای اجتمییاعی جامعییه بسییتگی دارد .يکییی از

(همان).

جنبه های تفکر جامعه شناختی درباره جرم تأكید بیر ارتباقیات

میافزايد ،شکل گرفته است

در ديیدگاه چهییارم يعنییی نظريییههییای انگیزشییی ،نظريییه

متقابل میان همنوايی و كجروی در زمینههای اجتماعی مختلف

نیازهای اساسی مطرح است ،كه آبراهیام میازلو 4پینج نیوع از

است .جوامع امروزی خرده فرهن های بسیار متفیاوتی دارنید

نیازهای انسان را اساسی دانسته و بر آن است كه تا اين نیازهیا

و رفتاری كه با هنجارهای يا خرده فرهن

خاص همنیوايی

ارضا نشوند نیازهای متعیالی تیر بیرای افیراد ،مطیرح و ارضیا

دارد ،ممکن است خارج از خرده فرهن  ،كجروانه تلقی شیود

نخواهد شد .اين نیازها عبارتنید از :جسیمی ،ايمنیی ،عشیق و

(میرفردی و همکاران.)4919 ،

تعلق ،احترام و خودشکوفايی

به قور كلی نظريات جامعه شناختی با دو رويکیرد وفیاق

(همان).

اجتماعی و تضاد بیر نقیش محییط اجتمیاعی در شیکلگییری
نظریههای روانشناسی اجتماعی

انحرافییات تأكییید نمییودهانیید .در ادامییه برخییی نظريییات

نظريه های روانشناسی اجتماعی را میی تیوان بیه عنیوان پلیی

جامعهشناختی ماننید نظريیه آنیومی دوركییم و میرتن ،نظريیه

ارتباقی نظريه های روانشناسیی و فردگرايیی غالیب بیر آن و

ناكامی منزلتی آلبرت كیوهن ،نظريیه فضیای عیاقفی خیانواده

نظريه های جامعهشناختی و محیطگرايی غالب بر اين نظريههیا

دوروتی ونولث  ،نظريه دورن فهمی كژرفتاری ديويد میاتزا،

دانست .نظريه های روانشناسی اجتماعی اصو ا كج رفتیاری هیا

ديدگاه بومشناختی ،تئوری محرومیت نسیبی ،نظريیه ناكیامی-

را بر اساس جنبههای مختلف كینش متقابیل موجیود در دورن

ستیزه جويی دو رد ،نظريه تیالکوت پارسیونز و نظريیه تضیاد

موقعیتهای اجتماعی كه انحرافات در آن رخ میدهند ،مطالعه

گروهی ولد به صورت خالصه میورد بحیث قیرار مییگیرنید

میكنند .در اين نظريات آن چه كیه میورد توجیه قیرار گرفتیه

(همان).

است و به عنوان علل كج رفتاری بیان میی گیردد ،شیکلگییری
Maslow Abraham

1

Giddens

2
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پیشینه پژوهشی

بییه نییزاع جمعییی در اسییتان ايییالم ،نشییان داد كییه متغیرهییای

با توجه به اينکه خشونت و پرخاشگری مؤلفۀ تأثیرگیذاری در

پرخاشگری و قوم گرايی تأثیر معنیادار مببیت و مییزان كنتیرل

نزاع های دسته جمعی است ،اشکال مختلف بیان خشیم و نییز

اجتماعی و تحایالت تأثیر معنادار منفی بر گیرايش بیه نیزاع

پیامدهای آن در پژوهش های بنیادی و كاربردی روانشیناختی

دارند.

جايگاه ويژه ای به خود اختااص داده است .عیالوه بیر ايین،

در تحقیق ديگری كیه در اسیتان كهگیلويیه و بويراحمید

شیوه های مديريت و كنتیرل خشیم بیه عنیوان خایایه هیای

توسط میرفردی و همکاران ( )4919در رابطه با عوامیل میؤثر

شخایییتی میییتواننیید نقطییه عطییف بسیییاری از اخییتال ت و

بر گرايش به نزاع دسته جمعی به انجام رسیده است ،مشخص

آسیبهای اجتماعی مبیل خشیونت ،اخیتالل شخاییت ضید

شده است كه متغیر اعتماد اجتماعی تأثیری بر گرايش به نیزاع

اجتماعی ،پرخاشگری ،سوء مارف مواد و درگیری های دسته

دسته جمعی ندارد ،ولی خويشیاوندگرايی ،پايگیاه اقتایادی-

جمعی باشند.

اجتماعی و سن تأثیر معناداری بر گرايش به نزاع دسته جمعی

تحقیقات مختلف نشان دادهاند كه خشم مهیار نشیده ،نیه

دارد.

تنها سازگاری و سالمتی افراد را در معرض خطر جیدی قیرار

تحقیقات نشان داده است كیه آثیار ضیعف و كاسیتی در

میدهد ،بلکه همواره تعیداد فراوانیی از مسیایل بیینفیردی و

مديريت خشم ،فراتر از ناراحتیهای شخای و تخريب روابط

اجتماعی وجود داشته است كیه از ايین هیجیان متیأثر شیده و

بینفردی ،میتواند منجر به اختالل در سالمت عمیومی ،بیروز

خشونت و پرخاشگری قابل پییشبینییتیرين پیامید آن اسیت

ناسازگاری عمومی و پیامدهای زيانبار رفتارهای پرخاشیگرانه

(نويدی4915 ،؛ يو1334 ،؛ داهلن و ديفن باخر1334 ،؛ كا ماری و پینی،

منجر شود و در صورتی كه اين هیجان نیرومند به درستی مهار

.)1339

نشود ،میتواند مانع موفقیت همه جانبه و كاركرد بهینیه افیراد،

ربانی ،عباسزاده و نظیری ( )4911نییز در پژوهشیی بیا
بررسی عوامل اجتماعی -فرهنگی میؤثر بیر گیرايش بیه نیزاع

گروهها و جوامع شود

(نويدی و برجعلی 15-14 :4913 ،و بقايی كه

و خلعتبری.)9-4 :4919 ،

جمعی نشان دادند كه پرخاشگری و قوم گرايی (به میزان برابر)

شکوهیيکتا ،بهپژوه ،غباری بناب ،زمانی و پرنید ()4917

بر متغیر گرايش به نزاع دسته جمعی تأثیر فزاينده دارد و متغیر

نیز در پژوهشی با بررسی تأثیر آموزش مهارت هیای میديريت

كنترل اجتماعی بر گرايش به نزاع دسته جمعی ،تیأثیر كاهنیده

خشم بر كنترل خشم مادران دانیشآمیوزان كیمتیوان ذهنیی و

دارد.

ديرآموز ،دريافتند كه آموزش مديريت خشم بر كاهش خشم و
همچنییین ،نتییايج پییژوهش رضییايی كلییواری و بحرينییی

افزايش استفاده از راهبردهای كنترل خشم تأثیر مببت دارد.

( )4919نشییان داد كییه متغیرهییای پرخاشییگری ،قییومگرايییی،

نتايج پیژوهش كالنتیری ،قزلبیاش و جبیاری ( )4919در

بیهنجاری و محرومیت نسیبی دارای رابطیه معنیادار مببیت و

رابطه با تحلیل فضايی بزهکیاری شیهری بیا اسیتفاده از میدل

متغیرهای كنترل اجتماعی ،انسجام اجتماعی ،پايگاه اجتماعی-

تخمین تراكم كرنیل میورد مطالعیه :جیرايم شیرارت ،نیزاع و

اقتاادی ،سین ،جنسییت و تحاییالت دارای رابطیه معنیادار

درگیری در شهر زنجیان ،نشیان داد كیه توزيیع جیرايم میورد

معکوس و متغیرهای تأهل و میزان استفاده از وسیايل ارتبیا

بررسی در سطح شهر زنجیان از نظیر آمیاری تیوزيعی كیامالا

جمعی فاقد رابطه معنادار با گرايش به نزاع های دسیته جمعیی

متمركز و خوشهای دارد .همچنیین ،نارسیايی و عیدم تناسیب

میباشد.

شبکه معابر و شیبکه هیای ارتبیاقی ،تعیدد و تنیوع جمعییت،

نظری ( )4913نیز با تبیین جامعهشناختی مییزان گیرايش

فعالیتها و كاركردها و اصطکا بیشتر افیراد و وجیود زمینیه

پژوهشهای راهبردی امنیت و نظم اجتماعی ،سال چهارم ،شماره پیاپی  ،9شماره اول ،بهار و تابستان 4991
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مناسییب خشییونت و پرخییاش و كمبییود برخییی امکانییات و

اساس مبانی نظری و پژوهشی تحقییق انتخیاب شیده بودنید،

تجهیزات خیدماتی از جملیه مشیکالت ايین منیاقق از شیهر

مورد بررسی قیرار گرفتنید (شیکل  .)4از ايین رو ،عیالوه بیر

زنجان در مقطع كنونی است.

هدف كلی پژوهش ،كه به بررسی نقش خشم صیفت -حالیت
و شیوه های كنترل خشم در گرايش افراد به نزاع دسته جمعیی

چارچوب نظری پژوهش

می پردازد ،فرضیه ها و سؤالهای زير نییز میورد مطالعیه قیرار

چهارچوب نظری پژوهش حاضر تركیبی است از نظريیههیای

خواهند گرفت:

روانشناختی و روانشناسی اجتماعی مطرح شده پیرامون نزاع

 )4بین خشم صفت -حالت با گرايش به نزاع دسته جمعیی و

دسته جمعی و پژوهشهیای انجیام شیده در ايین بیاره .قبیق

خرده مقیاسهای آنها ارتبا معناداری وجود دارد.

نظريییههییای مطییرح شییده پیرامییون نییزاع دسییته جمعییی و

 )1بین شیوه های كنترل خشم با گرايش به نزاع دسته جمعیی

پژوهشهای انجام شده در اينباره ،نزاع دسته جمعی به عنوان

و خرده مقیاسهای آنها ارتبا معناداری وجود دارد.

پديده ای اجتماعی و چند بعدی ،علل و عوامل متفیاوتی دارد.

 )9كدام يا از متغیرهای خشم حالت ،خشم صیفت ،كنتیرل

در يا تقسیمبندی كلی اين عوامل را میتوان به عوامل فردی

خشم بیرونی و كنترل خشم درونیی پییشبینیی كننید بهتیری

و اجتماعی تقسیم كرد .در پژوهش حاضر ،با توجه بیه كبیرت

برای گرايش به نزاع دسته جمعی میباشند؟

تحقیقات مرتبط با علل اجتماعی گرايش به نزاع دسته جمعی،

 )1رابطه بین متغیرهای خشم حالیت ،خشیم صیفت ،كنتیرل

تنها علل فردی و روانشناختی مورد بررسی قرار گرفتهاند .در

خشم بیرونی ،كنترل خشم درونیی و گیرايش بیه نیزاع دسیته

واقییع ،در ايیین پییژوهش متغیرهییای خشییم صییفت -حالییت و

جمعی و نیز مستقل يا وابسته بودن هر يا از آنهیا نسیبت بیه

شیییوههییای كنتییرل خشییم را بییه عنییوان عوامییل فییردی و

هم در مدل چگونه میباشد؟

روانشناختی مرتبط با گرايش بیه نیزاع دسیته جمعیی كیه بیر
كنترل خشم درونی
گرايش به نزاع دسته
جمعی

خشم صفت-حالت
كنترل خشم درونی

شكل  -1الگوی پیشنهادی ارتباط بین خشم صفت -حالت ،کنترل خشم بیرونی و کنترل خشم درونی.

روششناسی پژوهش

سرشماری كشیور تعیداد آنهیا در حیدود  915131هیزار نفیر

روش مییورد نظیییر بییرای انجیییام پییژوهش حاضیییر ،روش

است .اندازه نمونه با استفاده از فرمول نمونهگییری كیوكران و

غیرآزمايشی است كه به لحاظ نوع ،پیمايشی و به لحاظ شییوه

خطای  3/35در حدود  133نفر است.

اجرا ،مقطعی است.
روش نمونهگیری و اندازه نمونه
جامعه آماری

نمونهگیری به روش تاادفی قبقهای انجام شده است .ابتدا بیا

جامعه آمیاری تحقییق ،كلییه شیهروندان  45-13سیاله اسیتان

استفاده از نقشه جامع استان كهگیلويه و بويراحمید ،شیهرهای

كهگیلويییه و بويراحمیید اسییت كییه براسییاس نتییايج آخییرين

ياسوج ،دنا ،چرام و دهدشیت ،باشیت و گچسیاران و بهمئیی
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مشخص شدند .در مرحله بعد به نسیبت جمعییت هیر شیهر،

بخش اول درجهبندی میشود .مقیاس خشم صیفت دارای دو

نمونه آمیاری از آن شیهر انتخیاب شید .در مرحلیه نهیايی بیا

زير مقییاس زيرمقییاس شیامل :خلیق و خیوی خشیمگینانه و

شناسايی دقیق كوچهها ،تالش شد نمونههای تحقیق بیه قیور

واكنش خشمگینانه است .بخش سوم  91ماده را دربرمیگییرد

كامالا تاادفی انتخاب شوند.

كه در يیا مقییاس چهاردرجیهای از «تقريبیاا هرگیز =  »4تیا
«همیشه =  »1درجهبندی میشیود و بیروز و كنتیرل خشیم را

ابزار گردآوری اطالعات

میسنجد و چهار زيرمقیاس بروز خشم بیرونی (بیروز يافتیه)،

پرسشنامه گرایش به نزاع دستهجمعیی :ايین پرسشینامه توسیط

بروز خشم درونی (فرو خورده) ،كنترل خشم بیرونی و كنتیرل

میرفییردی و همکییاران ( )4919تهیییه شییده اسییت و دارای 49

خشم درونی را مورد سنجش قرار میدهد .ضرايب پايايی زير

گويه می باشد كه دو بعد رفتاری و شناختی را میورد سینجش

مقیاسهای سیاهۀ خشم صفت -حالت بیا اسیتفاده از ضیريب

قرار میدهد .گويیههیای  4تیا  1بیر اسیاس قییف لیکیرت 5

آلفای كرونباخ توسط خداياریفرد ( )4913مورد بررسی قیرار

درجهای شامل :كامالا موافق ،موافق ،بینظیر ،مخیالف و كیامالا

گرفت .ضرايب پايايی زيرمقییاس هیای خشیم حالیت ،خشیم

مخالف می باشد كه بعد رفتیاری نیزاع دسیتهجمعیی را میورد

صفت ،ابراز خشم درونی ،ابراز خشیم بیرونیی ،كنتیرل خشیم

سنجش قرار میدهند .گويههای  9تا  49نیز بیر اسیاس قییف

درونی و كنترل خشم بیرونی با استفاده از آلفیای كرونبیاخ بیه

لیکرت  5درجهای شامل :خیلی زياد ،زيیاد ،تاحیدودی ،كیم و

ترتیییب برابییر بییا  3/19 ،3/79 ،3/33 ،3/19 ،3/99و  3/17ب یه

خیلیكم میباشد كه بعد شناختی نیزاع دسیتهجمعیی را میورد

دست آمد .همچنین ،ضرايب بازآزمايی برای اين زيرمقیاسهیا

سنجش قرار می دهد .میرفردی و همکیاران ( )4919روايیی و

در مطالعییه او بییه ترتیییب برابییر بییا ،3/71 ،3/51 ،3/11 ،3/99

پايايی پرسشنامه گرايش به نزاع دستهجمعیی را بیا اسیتفاده از

 3/19و  3/17به دست آمد .در پژوهش حاضر ضیريب آلفیای

تحلیل عاملی تأيیدی مورد بررسی قیرار دادنید .نتیايج تحلییل

كرونباخ برای اين پرسشنامه در بخش های خشم حالت ،خشم

آنها بیانگر آن است كه میزان واريانس تبیین شده در گرايش به

صفت ،كنترل خشم بیرونی و كنترل خشم درونیی بیه ترتییب

نییزاع دسییتهجمعییی  11/91اسییت .ضییريب آلفییای كرونبییاخ

برابر  3/14 ،3/11 ،3/91و  3/19به دست آمد.

پرسشنامه در مطالعه آنها نیز برابر با  3/11بیه دسیت آمید .در
پژوهش حاضر ضريب آلفای كرونباخ برای اين پرسشینامه در

شیوه گردآوری اطالعات

ابعاد گرايش رفتاری ،گرايش شناختی و گرايش كیل بیه نیزاع

روش تجزیه و تحلیل اطالعات

دسته جمعی به ترتیب برابر  3/13 ،3/19و  3/11به دست آمد.

دادههای جمعآوری شیده در محییط  SPSSمیورد تجزيیه و

سیاهۀ بروز خشم حالت -صفت اسپیلبرگر :2 -ايین سییاهه 57

تحلیل آماری قرار گرفت .برای بررسی روابط متغیرها با متغیر

ماده دارد و شامل شش مقیاس و پینج خیرده مقییاس اسیت و

وابسته از ضريب همبستگی پیرسون ،آزمون تحلیل رگرسییون

ماده های آن در سه بخش تنظییم شیده اسیت :بخیش اول بیه

همزمان و تحلیل مسیر استفاده شده است.

اندازهگیری خشم حالت می پردازد كه در آن آزمودنیها شدت
احساس خود را بر اساس مقیاس چهار گزيتیهای از «بیه هیی

یافتهها

وجه= »4تا «خیلی زياد= »1درجهبندی میكنند .اين بخیش 45

ویژگیهای دموگرافیک و یافتههای توصیفی آزمودنیها

مییاده را دربرمیییگیییرد و شییامل مقیییاس خشییم حالییت و

بر اساس نتیايج توصییفی حاصیل از پیژوهش مییانگین سینی

زيرمقايسهای آن :احساس خشمگینانه ،تمايل به بروز كالمیی

آزمودنیها برابر  17/53بود .نتايج توصییفی حاصیل از توزيیع

خشم و تمايل به بروز فیزيکی خشم میباشید .بخیش دوم بیا

آزمودنی ها بر اساس شهر محل سیکونت نشیان داد كیه شیهر

 43آيتم به سینجش خشیم صیفت اختایاص دارد و هماننید
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ياسوج با  493( %91نفر) ،بیشترين تعیداد آزمیودنی و بهمئیی

نتايج حاصل پژوهش در مورد وضعیت اشیتغال آزمیودنیهیا،

با  13( %5نفر) كمترين تعداد آزمودنی را به خیود اختایاص

نشان داد كه  139( %51/1نفر) از آزمیودنی هیا بیکیار%19/1 ،

داده اسییت .نتییايج حاصییل از پییژوهش در مییورد وضییعیت

( 99نفر) دارای شغل آزاد 93( %11/5 ،نفر) دارای شغل اداری

تحایییالت آزمییودنیهییا نشییان داد كییه  477( %11/1نفییر) از

و كارمند هستند و حدود  1( %1نفر) به اين آيتم پاسخ ندادند.

آزمودنی ها دارای میدر ديیللم و فیوق ديیللم493( %91/5 ،

افییزون بییر ايیین ،يافتییههییای توصیییفی (میییانگین و انحییراف

زير

استاندارد) مربو بیه آزمیودنی هیا در متغیرهیای پیژوهش در

نفر) دارای مدر

لیسانس 55( %49/1 ،نفر) دارای مدر

ديللم 11( %7 ،نفر) دارای مدر فوقلیسانس و با تر هسیتند

جدول  4قابل مالحظه است.

و حدود  43( %1/5نفر) به اين آيتم پاسیخ ندادنید .همچنیین،
جدول  -1یافتههای توصیفی مربوط به آزمودنی ها در متغیرهای خشم حالت ،خشم صفت ،شیوههای کنترل خشم ،گرایش به نزاع دسته جمعی و خرده
مقیاسهای آنها
میانگین به دست آمده
14/99

میانگین واقعی
15

انحراف استاندارد
9/14

متغیرها
احساس خشمگینانه

7/15

45

9/19

تمايل به بروز كالمی خشم

7/49

45

9/99

تمايل به بروز فیزيکی خشم

3/91

45

9/93

خشم صفت

13/13

93

7/37

خلق و خوی خشمگینانه

7/94

41

9/41

واكنش خشمگینانه

41/95

41

1/51

كنترل خشم بیرونی

14/34

91

1/19

كنترل خشم درونی

14/91

11

5/31

گرايش به نزاع دستهجمعی

11/33

51

43/71

گرايش شناختی

17/15

97

3/33

گرايش رفتاری

45/41

13

5/31

خشم حالت

بررسی فرضیههای پژوهش

ارتبا معناداری وجیود دارد ،از ضیريب همبسیتگی پیرسیون

برای بررسی اين فرضییه كیه بیین متغیرهیای خشیم صیفت-
حالت و گرايش به نزاع دسته جمعی و خرده مقیاسهای آنهیا

استفاده گرديد .نتايج حاصل از اين تحلیل را در جدول  1قابل
مشاهده است.

جدول  -2ضریب همبستگی بین خشم صفت -حالت و گرایش به نزاع دسته جمعی و خرده مقیاسهای آنها
متغیرها
خشم حالت
احساس خشمگینانه
تمايل به بروز كالمی خشم
تمايل به بروز فیزيکی خشم
خشم صفت
خلق و خوی خشمگینانه
واكنش خشمگینانه

گرایش شناختی
**3/19
**3/19
**3/11
**3/19
**3/15
**3/13
**3/15

گرایش به نزاع دسته جمعی
گرایش به نزاع دسته جمعی
گرایش رفتاری
**3/91
**3/91
**3/11
**3/19
**3/99
**3/91
**3/99
**3/99
**3/93
**3/94
**3/13
**3/19
**3/11
**3/17
**()P<3/34

خشم صفت – حالت و شیوههای كنترل خشم و گرايش افراد به نزاع دسته جمعی

نتايج حاصل از تحلیل دادهها بیرای بررسیی ارتبیا بیین

415

گرايش به نزاع دسته جمعی و خیرده مقییاس هیای آن يعنیی؛

متغیرهای خشم صفت -حالت و گرايش به نزاع دسته جمعیی

گرايش شناختی به نزاع و گرايش رفتاری به نیزاع نییز ارتبیا

و خرده مقیاسهای آنها نشان میدهید كیه بیین متغییر خشیم

مببت و معناداری در سطح معناداری  3/99وجود دارد (جدول

حالت با گرايش به نزاع دسته جمعی ( )r = 3/91 ،P<3/34و

.)1

متغیر خشم صفت و گرايش به نزاع دسیته جمعیی (،P>3/34

برای بررسی اين فرضیه كه بین شیوههای كنترل خشیم و

 )r = 3/93ارتبا مببت و معناداری وجیود دارد .ارتبیا بیین

گرايش به نزاع دسته جمعی و خرده مقیاسهیای آنهیا ارتبیا

خرده مقیاسهای خشم حالت ،خشم صفت با گرايش به نیزاع

معناداری وجود دارد ،نیز از ضريب همبستگی پیرسون استفاده

دسته جمعی نشان میدهد كیه بیین كلییۀ خیرده مقییاسهیای

گرديیید .نتییايج حاصییل از ايیین تحلیییل را در جییدول  9قابییل

احساس خشمگینانه ،تمايل به بروز كالمی و فیزيکیی خشیم،

مشاهده است.

خلییق و خییوی خشییمگینانه و واكیینش خشییمگینانه بییا متغیییر
جدول  -3ضریب همبستگی بین شیوههای کنترل خشم با گرایش به نزاع دسته جمعی و خرده مقیاسهای آنها
گرايش به نزاع دسته جمعی

متغیرها
گرايش شناختی

گرايش رفتاری

گرايش به نزاع دسته جمعی

كنترل خشم بیرونی

**-3/11

**-3/13

**-3/17

كنترل خشم درونی

**-3/19

**-3/93

**-3/19
**()P<3/34

نتايج حاصل از بررسی ارتبا بین شیوه های كنترل خشم

نتايج رگرسیون گام به گام برای پیش بینی گرايش به نزاع

و گرايش به نزاع دسته جمعی و خرده مقیاسهای آنها ،نشیان

دسته جمعی بر اساس متغیرهای خشم حالت ،خشیم صیفت،

میدهد كه بین كنترل خشم بیرونی با گیرايش بیه نیزاع دسیته

كنترل خشم بیرونی و كنترل خشم درونی نشان میی دهید كیه

جمعی ( ،)r = -3/17 ،P>3/34گیرايش شیناختی (،P>3/34

اين پیشبینی در سه گام به وقوع پیوسیت .در گیام اول متغییر

 )r = -3/11و گرايش رفتاری ( )r = -3/13 ،P>3/34ارتبیا

خشم حالت وارد معادلیۀ رگرسییون گرديید و  3/445درصید

منفی و معناداری وجود دارد .همیینقیور ،بیین كنتیرل خشیم

واريانس (تغییرات) متغییر گیرايش بیه نیزاع دسیته جمعیی را

درونی با گرايش به نزاع دسته جمعی (،)r = -3/19 ،P>3/34

پیشبینی كرده است و بهترين پیشبینی كننید ايین متغییر بیه

گییرايش شییناختی ( )r = -3/19 ،P>3/34و گییرايش رفتییاری

شمار میرود .در گام دوم ،در مرحلۀ اول متغیر خشم حالت و

( )r = -3/93 ،P>3/34ارتبییا منفییی و معنییاداری مشییاهده

در مرحلیۀ دوم كنتیرل خشیم درونیی وارد معادلیۀ رگرسیییون

میشود (جدول .)9

گرديدند و روی هم  3/451درصد تغییرات متغیر گیرايش بیه

برای بررسی اين سؤال كه كدام يا از متغیرهیای خشیم

نزاع دسته جمعی را پیشبینی كرده است و به ترتییب بهتیرين

حالت ،خشم صیفت ،كنتیرل خشیم بیرونیی و كنتیرل خشیم

پیشبینی كنند اين متغیر هستند .در گام سوم ،در مرحلیۀ اول

درونی پیش بینی كنند بهتیری بیرای گیرايش بیه نیزاع دسیته

متغیر خشم حالت ،در مرحلۀ دوم كنتیرل خشیم درونیی و در

جمعی هستند ،از تحلیل رگرسیون گام به گام استفاده گرديید.

مرحلۀ سوم خشم صیفت وارد معادلیۀ رگرسییون گرديدنید و

نتايج حاصل از اين بررسی در جدول  1قابل مشاهده است.

روی هم  3/431درصد تغییرات متغیر گرايش بیه نیزاع دسیته
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نداشتند و از معادلۀ حذف شدند (جدول .)1

جمعی را تبیین كردند و به ترتیب بهترين پیشبینی كنندههیای
اين متغیر هستند .بقیۀ متغیرهیا شیرايط ورود بیه رگرسییون را

جدول  -4نتایج رگرسیون گام به گام برای پیش بینی گرایش به نزاع دسته جمعی بر اساس متغیرهای خشم حالت ،خشم صفت ،کنترل خشم بیرونی و
کنترل خشم درونی
بتا

مدل

مقدار t

R

ضريب تعیین تعديل شده

سطح معنیداری

4

3/911

7/133

3/911

3/445

3/333

1

3/115

5/911

3/133

3/451

3/333

-3/145

-1/159

3/133

9/151

-3/137

-1/931

3/333

3/493

1/491

3/311

9

3/333
3/149

3/334

3/431

متغیر پیشبینیکننده در مدل  :1خشم حالت
متغیرهای پیشبینیکننده در مدل  :2خشم حالت و كنترل خشم درونی
متغیرهای پیشبینی کننده در مدل  :3خشم حالت ،كنترل خشم درونی و خشم صفت
متغیر مالک :گرايش به نزاع دسته جمعی

برای بررسی اين سؤال كه رابطیه بیین متغیرهیای خشیم

مسیر استفاده گرديد .برای بیه دسیت آوردن تحلییل مسییر از

حالت ،خشم صفت ،كنترل خشم بیرونی ،كنترل خشم درونیی

تحلیل رگرسیون هیمزمیان اسیتفاده گرديید .نتیايج حاصیل از

و گرايش به نزاع دسته جمعی و نیز مستقل يا وابسته بودن هر

تحلیل مسیر را میتوانید در شکل  1مالحظه نمايید.

يا از آنها نسبت به هم در مدل چگونه مییباشید ،از تحلییل

خشم صفت

0/121
گرايش به نزاع دسته
جمعی

0/202

0/114

خشم حالت

-0/222
-0/170

-0/141

كنترل خشم درونی

شكل  -2نتایج تحلیل مسیر ارتباط بین متغیرهای خشم حالت ،خشم صفت ،کنترل خشم بیرونی ،کنترل خشم درونی و گرایش به نزاع دسته جمعی

همانقوری كه در شکل  4نشیان داده شیده اسیت ،بیین

عنوان متغیرهای مستقل و متغیر گرايش به نزاع دسیته جمعیی

متغیرهییای خشییم حالییت ( ،)Beta =3/131خشییم صییفت

به عنوان متغیر وابسته ارتبا مستقیم و معناداری وجیود دارد.

( )Beta =3/415و كنترل خشم درونیی ( )Beta = -3/419بیه

همچنین ،از سويی مدل نشان میدهد كه ارتبا معناداری بیین

خشم صفت – حالت و شیوههای كنترل خشم و گرايش افراد به نزاع دسته جمعی

417

متغیرهای خشم صفت ( )Beta =3/591و كنترل خشم درونیی

بییا نتییايج حاصییل از پییژوهشهییای نظییری ( ،)4913نويییدی

( )Beta = -3/473به عنوان متغیر مستقل و خشیم حالیت بیه

( ،)4915يیییو ( ،)1334داهلییین و ديفییین بیییاخر ( )1334و

عنوان متغیر وابسته وجیود دارد .از سیوی ديگیر ،بیین كنتیرل

كا ماری و پینی ( )1339همخوانی دارد ،زيرا اين محققیان در

خشم درونیی ( )Beta = -3/111بیه عنیوان متغییر مسیتقل و

تحقیقات خود نشان داده اند كیه خشیم مهیار نشیده ،نیه تنهیا

خشم صفت به عنوان متغیر وابسیته ارتبیا معنیاداری وجیود

سازگاری و سیالمتی افیراد را در معیرض خطیر جیدی قیرار

دارد .اين در حالی است كه ارتبا بین كنترل خشم بیرونیی و

می دهد ،بلکه همواره تعیداد فراوانیی از مسیایل بیینفیردی و

هی يا از متغیرهای وابسته معنادار نبیود و بنیابراين از میدل

اجتماعی از جمله نزاع دسته جمعی وجود داشته اسیت كیه از

حذف گرديد.

ايیین هیجییان متییأثر شییده و خشییونت و پرخاشییگری قابییل
پیشبینیی تیرين پیامید آن اسیت .بیه ايین ترتییب ،از قرفیی،

بحث و نتیجهگیری

خشونت و پرخاشگری مؤلفۀ تأثیرگذاری در نیزاعهیای دسیته

هدف پژوهش حاضر ،بررسی نقش خشیم صیفت -حالیت و

جمعی است .از قرف ديگر ،خشونت ،آن چنان كیه در قضییه

شیوه های كنترل خشم در گرايش افراد به نیزاع دسیته جمعیی

خونخواهی مطرح می شود ،گروهها يا خانوادهها را به جان هم

بود .يافتههای حاصل از بررسی اين فرضیه كه بیین متغیرهیای

می اندازد و دودستگی و تفرقه در بین گروههیا و افیراد حیاكم

خشم صفت -حالت و گرايش به نزاع دسیته جمعیی و خیرده

میكند و حتی ممکن است بیه كشیته شیدن چنید فیرد منجیر

مقیاسهای آنها ارتبا معناداری وجود دارد ،نشان داد كه بیین

گردد .نظری ( )4913معتقد است كه متغیرهای پرخاشیگری و

متغیر خشم حالت با گرايش بیه نیزاع دسیته جمعیی و متغییر

قوم گرايیی تیأثیر معنیادار مببیت و مییزان كنتیرل اجتمیاعی و

خشم صفت و گرايش به نزاع دسیته جمعیی ارتبیا مببیت و

تحایالت تأثیر معنادار منفی بر گرايش به نزاع دارند.

معناداری وجود دارد .ارتبا بیین خیرده مقییاس هیای خشیم

عالوه بر اين ،يافتههای حاصل از بررسی اين فرضییه كیه

حالت ،خشم صفت با گرايش به نزاع دسیته جمعیی و خیرده

بین شیوه های كنترل خشم با گرايش به نیزاع دسیته جمعیی و

مقیاس های گرايش شناختی به نزاع و گرايش رفتاری به نیزاع

خرده مقیاس های آنها ارتبا معناداری وجیود دارد ،نشیان داد

نشان داد كه بین كلیه خرده مقیاسهای احسیاس خشیمگینانه،

كه بین كنترل خشم بیرونی با گرايش بیه نیزاع دسیته جمعیی،

تمايییل بییه بییروز كالمییی و فیزيکییی خشییم ،خلییق و خییوی

گرايش شناختی و گرايش رفتیاری ارتبیا منفیی و معنیاداری

خشمگینانه و واكنش خشمگینانه با متغیر گرايش به نزاع دسته

وجود دارد .همینقور ،بین كنترل خشم درونی با گیرايش بیه

جمعی و خرده مقیاسهای آن يعنی؛ گرايش شناختی بیه نیزاع

نزاع دسته جمعی ،گرايش شناختی و گیرايش رفتیاری ارتبیا

و گرايش رفتاری به نزاع ارتبا مببت و معناداری وجود دارد.

منفی و معناداری مشاهده شد .در واقع ،هیر چیه افیراد كنتیرل

بنابراين ،با توجه به يافتههای حاصیل از پیژوهش فرضییۀ اول

بیشتری بر خشم درونی و بیرونی خود داشته باشیند ،گیرايش

مورد تأيید قرار میگیرد .در واقع ،نتايج حاصل از اين فرضییه

كمتری به نزاع دسته جمعی دارند .بنابراين ،با توجه بیه نتیايج

نشان می دهد كه افرادی كه از مییزان خشیم صیفت و حالیت

حاصله ،فرضیه دوم تأيید میگردد .اين يافته با نتايج تحقیقات

يعنی؛ احساس خشمگینانه ،خلق و خوی خشیمگینانه ،تمايیل

ريلیییی و همکیییاران ( ،)1331نويیییدی و برجعلیییی (،)4913

به بروز فیزيکی و كالمی خشم و واكنش خشمگینانه بیشیتری

شکوهی يکتا و همکیاران ( )4917و بقیايی كیه و خلعتبیری

برخوردار باشند ،گرايش بیشتری به نزاع دسته جمعی ،چه بیه

( )4919همخوانی دارد .اين محققان در تحقیقات خیود نشیان

صورت شناختی و چه به صورت رفتاری دارند .ايین يافتیههیا

دادهانیید كییه شیییوههییای مییديريت و كنتییرل خشییم بییه عنییوان
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خایاه های شخاییتی میی تواننید نقطیه عطیف بسییاری از

عنوان متغیرهای مستقل و متغیر گرايش به نزاع دسیته جمعیی

اخیتال ت و آسیییبهیای اجتمییاعی مبیل :خشییونت ،اخییتالل

به عنوان متغیر وابسته ارتبا مستقیم و معناداری وجیود دارد.

شخایت ضد اجتماعی ،پرخاشیگری ،سیوء مایرف میواد و

اين در حالی بود كه ارتبا بین كنتیرل خشیم بیرونیی و هیی

درگیری های دسیته جمعیی باشیند .در همیین رابطیه ريلیی و

يا از متغیرهای وابسته معنادار نبود و بنابراين از مدل حیذف

همکاران ( )1331معتقید هسیتند كیه معمیو ا افیرادی كیه بیه

گرديد .اين نتايج بیا يافتیه هیای بیا نتیايج تحقیقیات ربیانی و

درستی با مديريت خشم آشنا نیستند و استراتژی هیای خاصیی

همکاران ( ،)4919رضايی كلواری و بحرينی (4919همخیوانی

برای كاهش و مقابله به خشیم خیود ندارنید ،هنگیامی كیه بیا

دارد .در واقع ،پژوهشها نشان دادهاند كه آثار ضعف و كاستی

خشییم روبییهرو میییشییوند ،معمییو ا اقییدام بییه پرخاشییگری و

در مديريت خشم ،فراتر از ناراحتی هیای شخایی و تخريیب

برون ريزی خشم میكنند و بر عکس افرادی كه از راهبردهیای

روابط بین فردی ،می تواند منجر به اختالل در سالمت عمومی،

كنترل خشم كارآمدی برخوردارنید ،در رويیارويی بیا خشیم،

بییروز ناسییازگاری عمییومی و پیامییدهای زيانبییار رفتارهییای

كنترل خود را حفظ میكنند و با استفاده از راهبردهیای فیوری

پرخاشگرانه منجر شود و در صورتی كه اين هیجیان نیرومنید

و پیشگیرانهای كه در آنهیا مهیارت زم را دارنید رويیدادهای

به درستی مهار نشود میی توانید میانع موفقییت همیه جانبیه و

خشم برانگیز را به راحتیی كنتیرل میی كننید .شیکوهی يکتیا و

كاركرد بهینه افراد ،گروه ها و جوامع شود .از قرفیی ،محققیان

همکییاران ( )4917نیییز در پژوهشییی دريافتنیید كییه آمییوزش

در تحقیقات خود به اين نکته اشاره داشته اند كه گرايش ذاتیی

مییديريت خشییم بییر كییاهش خشییم و افییزايش اسییتفاده از

به ابراز خشم به صورت فیزيکی يکی از علتهای درگییری و

راهبردهای كنترل خشم تأثیر مببت دارد.

نزاع می باشد .در بررسی اين نتیجه می توان بیه ايین نکتیه نییز

نتايج رگرسیون گام به گام برای بررسیی ايین سیؤال كیه

اشاره داشت كه افراد ذاتاا پرخاشگر در برابیر شیرايط محیطیی

كدام يا از متغیرهای خشم حالت ،خشم صفت ،كنترل خشم

تحريییا كننییده ،خیلییی زود از كییوره در میییرونیید و تمايییل

بیرونی و كنترل خشم درونی پییشبینیی كننید بهتیری بیرای

بیشتری دارند كه در برابر اين موقعیتها واكنش پرخاشیگرانه

گرايش به نزاع دسته جمعی هستند ،نشان داد كه پیشبینیی در

داشته باشند و شروع كنند نزاعها باشند .آنها به خاقر صیفت

سه گام به وقوع پیوست .در گام اول متغیر خشیم حالیت وارد

پرخاشگری كه دارند ،تمايیل بیشیتری دارنید كیه بیه نیزاع و

معادلۀ رگرسیون گرديد و بهترين پیشبینی كننید گیرايش بیه

درگیری ادامه دهند و ادامه نزاع و درگیری باعیث وارد شیدن

نزاع دسته جمعی بود .در گام دوم ،در مرحلۀ اول متغیر خشیم

افراد ديگری به نزاع خواهد شد كیه ايین در نهايیت بیه نیزاع

حالییت و در مرحلییۀ دوم كنتییرل خشییم درونییی وارد معادلییۀ

دسته جمعی منجر خواهد گرديید .در همیین رابطیه ربیانی و

رگرسیییون گرديدنیید و ايیین دو متغیییر بییه ترتیییب بهتییرين

همکاران ( )4919معتقدند كه پرخاشیگری و قیومگرايیی (بیه

پیشبینیكنند گرايش به نیزاع دسیته جمعیی بودنید .در گیام

میزان برابر) بر متغیر گرايش به نزاع دسته جمعی تأثیر افزاينده

سوم ،در مرحلۀ اول متغیر خشم حالت ،در مرحلۀ دوم كنتیرل

دارد .همچنییین ،نتییايج پییژوهش رضییايی كلییواری و بحرينییی

خشم درونیی و در مرحلیۀ سیوم خشیم صیفت وارد معادلیۀ

( )4919نشییان داده كییه متغیرهییای پرخاشییگری ،قییومگرايییی،

رگرسیییون گرديدنیید و ايیین سییه متغیییر بییه ترتیییب بهتییرين

بی هنجاری و محرومیت نسبی دارای رابطه معنیادار مببیت بیا

پیشبینیكننده های گرايش به نزاع دسته جمعی بودنید .عیالوه

گرايش به نزاعهای دسته جمعی میباشد.

بر اين ،نتايج حاصل از بررسی تحلیل مسیر نشان داد كیه بیین

بنابراين ،با توجه به يافته های حاصل از پژوهش می تیوان

متغیرهای خشم حالت ،خشم صفت و كنترل خشم درونی بیه

نتیجهگیری كرد كه متغیرهای خشم صفت -حالت و شیوه های

خشم صفت – حالت و شیوههای كنترل خشم و گرايش افراد به نزاع دسته جمعی
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بقايی كه ،مژده و خلعتبری ،جواد« .)4919( .اثربخشی برنامه

می توانند نقطه عطف بسیاری از درگیریهای دسته جمعیی در

آموزش مديريت خشیم بیر كنتیرل و خیودنظمدهیی

اسیتان كهگیلويیه و بويراحمید باشیند .لیذا ،بیه خیانوادههییا و

خشم و تکانشگری مادران دانشآمیوزان پسیر مقطیع

دستاندركاران توصیه می شود با كاهش عوامیل ايجیاد كننیده

ابتییدايی شییهر رشییت» ،دوفاییلنامه دانشییکدههییای

خشییم حالییت ماننیید مییورد حملییه واقییع شییدن ،تهديییدات

پرستاری و مامیايی اسیتان گییالن ،سیال  ،13ش ،39

غیرمنافانه ،بییعیدالتی و ناكیامی ،زمینیه هیای ايجیاد چنیین

ص .9 -4

خشمی را از بین ببرند تیا از ايین قريیق نییز بتواننید عوامیل

پورافکییاری ،ناییراه« .)4919( .نییزاعهییای جمعییی محلییی»،

ايجادكننده خشم صفت كه شامل تمايل به ادرا موقعییتهیا

مجموعه مقا ت اولیین همیايش ملیی قیرح مسیایل

به عنوان موقعیتهای آزاردهنده و ناكام كننیده اسیت ،از بیین

جامعه شناسی ايران ،تهران :انتشارات دانشگاه عالمیه

ببرند .همچنین ،به خانواده هیا و ديگیر دسیت انیدركاران نییز

قباقبايی.

توصیه می شود شیوه های كنترل خشم مناسب را كه میی توانید

خداياری فرد ،محمد .)4913( .بررسی ويژگی های روانسینجی

در شرايط بحرانی و محر زا بیه افیراد كمیا كنید ،آمیوزش

و هنجاريابی سییاهه ابیراز خشیم صیفت -حالیت 1

دهنیید ،تییا در نهايییت از قريییق تقويییت ايیین متغیرهییای

اسلیلبرگر در بین دانشجويان دانشیگاه تهیران ،قیرح

روانشناختی در افراد و خانواده ها بتیوان از گیرايش افیراد بیه

تحقیق دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی .دانشیگاه

نزاعهای دستهجمعی كاست.

تهران.
ربانی ،رسیول؛ عبیاسزاده ،محمید و نظیری ،جیواد.)4919( .

منابع

«بررسی عوامل اجتماعی -فرهنگی مؤثر بر گرايش به

ابییویی مهريییزی ،محبوبییه؛ قهماسیییان ،كارينییه؛ خییوشكیینش،

نزاع جمعی (مطالعه موردی شهرسیتان هیای منتخیب

ابوالقاسم« .)4919( .تأثیر آموزش مديريت خشیم بیر

اسییتان ايییالم)» ،فاییلنامه علمییی -پژوهشییی انتظییام

مهارت های خودنظمدهی خشیم و تعارضیات والید-

اجتماعی ،سال اول ،شماره سوم ،ص .413 -439

نوجییوان در دختییران دوره راهنمییايی شییهر تهییران»،

رضايی كلواری ،نیوراه و بحرينیی ،مجیید« .)4919( .مطالعیه

فاییلنامه خییانواده پژوهییی ،سییال ششییم ،ش ،19

رابطه عوامل فرهنگی اجتمیاعی بیا نیزاع هیای دسیته

ص.131-999

جمعییی ،قییومی و قبیلییهای در شهرسییتان لردگییان»،

احمدی ،حبییب .)4911( .جامعیه شناسیی انحرافیات ،تهیران:
انتشارات سمت.
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.431
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سلیمی ،علی و داوری ،محمد .)4913( .جامعهشناسی كجروی

دانشییجويی» ،دوماهنامییه علمییی -پژوهشییی دانشییور

(مجموعه مطالعات كجروی و كنترل اجتمیاعی) ،قیم:

رفتار ،سال پانزدهم ،ش  ،11ص .95 -14

پژوهشکده حوزه و دانشگاه.

بخارايی ،احمد .)4993( .جامعه شناسیی انحرافیات اجتمیاعی،
چاپ دوم .تهران :انتشارات دانشگاه پیام نور.

شکوهی يکتا ،محسن؛ به پژوه ،احمد؛ غباریبناب ،باقر؛ زمانی،
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مديريت بر كنترل خشم مادران دانشآموزان كم تیوان

ذهنییی و ديرآمییوز» ،پییژوهش در حیطییه كودكییان

انتشارات آشنايی.
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تخمین تراكم كرنل مورد مطالعه :جرايم شرارت ،نزاع

نويدی ،احد و برجعلی ،احمد« .)4913( .اثیرات اجیرای يیا
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Introduction
Ethnic disputes and collective aggressions are observable in each period of history and are more evident in
traditional and nomadic communities. This issue has had many life and property damages in the past and present
times and it has also prevented social development to flourish. Based on the damages of collective aggression, the
researchers attempt to study the fundamental causes of this problem. It is assumed that state-trait anger and anger
control methods are effective variables on people's tendency toward collective aggression. Therefore, determining
the effective factors on collective aggression is of great importance from social, family and individual aspects.
The theoretical framework of the present study is the combination of psychological and social- psychological
theories regarding collective aggression. According the theories regarding collective aggression and relevant
researches, collective aggression stems from different factors and reasons as a multi-dimensional social
phenomenon. In a general classification, these factors are divided into individual and social factors. Based on
various researches regarding social reasons of tendency to collective aggression, only the individual and
psychological causes have been investigated. Indeed, this study evaluated state-trait anger and anger control
method variables as individual and psychological factors related to tendency to collective aggression.

Materials & Methods
The study method is non-experimental and it is a
survey in terms of type and cross section in terms of
time. The study population is all citizens of the
Kohgiluye and Buyerahmad province whose age is
between 14 and 50 years old. Based on the latest
census, they include 325204 individuals. The sample
size is 400 based on Cochran’s formula. The sampling
method is stratified random. Two questionnaires were
used to measure the variables: a) Tendency to
collective aggression survey is designed by Mirfardi et
al. (2010) with 13 items evaluating behavioral and
cognitive
aspects,
b)
Spielberger's. State-Trait
Anger Expression, which is composed of 57 questions6 scales and 5 subscales and divided into 3 sections:
state anger, trait anger and anger control methods.
Discussion of Results and Conclusions
The present study aimed to evaluate the role of statetrait anger and anger control methods in people
tendency to collective aggression. The results showed
that there is a positive and significant relationship
between state anger, tendency to collective aggression
and trait anger variables with tendency to collective
aggression. The relationship between subscales of state
anger, trait anger with tendency to collective aggression
and cognitive tendency subscales to aggression and
behavioral tendency to aggression showed that there is a

positive and significant relationship between anger
feeling subscales, verbal and physical expression of
anger, angry mood and angry reaction with the variable
of tendency to collective aggression and its subscales,
cognitive tendency to aggression and behavioral
tendency to aggression. Indeed, the results of the
hypotheses showed that the people with high trait and
state anger (feeling angry), show more angry moods,
tendency to physical and verbal expression of anger
and angry reactions. So they have a high tendency to
collective aggression; cognitive and behavioral.
Uncontrolled anger not only jeopardizes adaptability
and health of the people, but also various examples of
interpersonal and social issues including collective
aggression are affected by this emotion and violence and
aggressiveness are the most predictable outcomes in
this regard. Therefore, violence and aggressiveness are
effective components on collective aggression. On the
other hand, violence in retaliation leads to group or
family conflicts. In addition, the results showed that
there is a negative and significant relationship between
anger-out control with tendency to collective aggression.
Also, there is a negative and significant relationship
between anger-in control and tendency to collective
aggression. Indeed, the more people control anger–in
and anger-out, the less the tendency to collective
aggression. Also, the results showed that 3 variables of

22

Security and Social Order Strategic Studies Journal, 4th Year, No. 9, Spring & Summer 2015

state anger, anger–in control and trait anger, are the
best predictors of tendency to collective aggression,
respectively. In addition, the results of path analysis
showed that there is a direct and significant
relationship between state anger, trait anger and angerin control and independent variables and tendency to
collective aggression and dependent variable. The
relationship between anger-out control and none of the
dependent variables was significant so it was excluded
from the model.
Therefore, based on the results of the study, statetrait anger variable and anger control and personality
specifications can be turning points of many collective
aggressions in the Kohgiluye and Buyerahmad province.
Therefore, it is recommended to the authorities that
states anger factors should controlled and reduced. It is
also recommended to train good anger control methods
which help people who are under critical condition. By
improving these psychological variables among people
and families we can be hopeful to reduce tendency of
people towards collective aggression.
Keywords: Anger as a Train and State, Anger
Management Methods, and People's Tendency towards
Collective Aggression
References
Aboui Mehrizi, M. Tahmassian, K. Khosh Konesh, A.
(2010) “The Impact of Anger Management
Training on Anger Self-Regulation Skills
and Parent- Adolescent Conflicts in Female
Adolescents of Junior High (Guidance)
Schools in Tehran.” Journal of Family
Research, No. 6(3), p 393-404.
Ahmadi, H. (2006) Sociology of Deviance. First
Edition. Tehran: SAMT Publications.
Asghari Moghaddam, M. Hakimi Rod, E. Rezazadeh,
T. (2008) “Preliminary Validation of Trait –
State Questionnaire Revised Version of
Anger
Expression
in
the
Student
Population.” Daneshvar (Raftar) Shahed
University, No. 15(28), p 21-35.
Baghaie Lakeh, M. Khalatbari, J. (2010) “Efficacy of
anger Management Teaching on Anger SelfRegulation and Impulsivityin Mothers of
Elementary School Boy Students in Rasht.”
Journal of Nursingand Midwifery Faculty of
Guilan Province, No. 20(63), p 1-9.
Bukharaie, A. (2012) Sociology of Social Deviance.
Second Edition. Tehran: Payam Noor
University Publications.
Calamari, E. & Pini, M. (2003) “Dissociative
Experiences and Anger Proneness in Late
Adolescent
Females
with
Different
Attachment Styles.” Journal of Adolescence,
No. 38, p 287- 288.

Dahlen,

E.R. Deffenbacher, J.L. (2001) Anger
management:
Empirically
supported
cognitive therapies; Current status and
future promise. New York: Springer P.C.
Kalantari, M. Ghezelbash, S. Jabari, K. (2010) “The
Spatial Analysis of Urban Delinquency
Using Cornell Density Estimation Model,
Case Study: Wickedness Offenses, Strife
and Conflict in the Zanjan City.” Journal
Order and Social Security, No. 2(3), p 73100.
Khodayarifard, M. (2007) The Study of Psychometric
Properties
and
Normalization
of
Spielberger’s State-Trait Anger Expression
Inventory-2 (STAXI-2) Among of Students.
Faculty of Psychology and Education,
University of Tehran.
Lau, B.V.K. (2001) “Anger in Our Age of Anxiety:
What Clinicians Can Do.” The Hong Kong
Practitioner, No. 23, p 258-264.
Mirfardi, A. Ahmadi, S. Sadeghnia, A. (2010) The Rate
of Tendency to Collective Conflict among
15-65 Years Old Men of Boyerahmad Cotry
and Social and Cultural Factors Influencing
it. M.Sc. Thesis in Sociology. Department of
Social Sciences. Yasuj University.
Momtaz, F. (2002) Social deviance: perspectives and
theories. First Edition. Tehran: Publishing
Joint Stock.
Naveedy, A. (2006) the Efficacy of Anger Management
Training on Adjustment Skills of High
School Male Students in Tehran. Ph.D
thesis, Faculty of Psychology and
Educational Sciences, Allameh Tabatabai
University in Tehran.
Naveedy, A. Borjali, A. (2007) “The Impacts of
Implementation of a Anger Management
Training Program on Anger Self-Regulation
SkillsHigh School Boys.” Psychological
Research, No. 10(3&4), p 81-85.
Nazari, J. (2007) Sociological Explanation for the Rate
of Tendency to Collective Conflict in Ilam
province. Social Deputy of Islamic Republic
Police of Iran (NAJA): Ashenaie
Publications.
Poorafkari, N. (2004) Local Collective Strife.
Proceedings of the First National Congress
of Iranian Sociological Issues Pose, Tehran:
Allameh Tabatabaie University Publications.
Rabbani, R. Abbas, M. Theoretically, J. (2004) “Study
on Social- Cultural Effective Factors on
Tendency to Collective Aggression (Case
Study in Selected Districts of Ilam
Province).” Societal Security Studies, No.
1(3), p 103-126.
Railly, P.M. Shopshire, M.S.S. Durazzo, T.C.
Campbell, T.A. (2002) Anger management

Anger as a Train and State, Anger Management Methods, and People's Tendency towards Collective Aggression

for substance abuse and mental health
clients: Participant work book. Rockville:
SAMSHSA.
Rezaie Klvary, N. Bahraini, M. (2010) “The Study of
Sociocultural Factors Relationship with
Collective Disputes, Ethnic and Tribal in the
Lordeghan City.” Social Security Studies,
No. 22, p 137-162.
Salimi, A. Davari, M. (2007) Sociology of deviant
(Studies Set of Deviance and Social
Control). Qom: Center for Universities and
Seminaries.

23

Shookohi Yekta, M. Beh Pazhovh, A. Ghobary Bonab,
B. Zamani, N. Parand, A. (2008) “The Effect
of Anger Management Skills Training on
Controlling Anger in Mothers of Student
with Intellectual Disability and Unapt.”
Research on Exceptional Children, No. 8(4),
p 358-369.
Sotoudeh, H. (2003) Social Pathology. Sixteenth
Edition. Tehran: The Publications of Light
Sound.

24

Security and Social Order Strategic Studies Journal, 4th Year, No. 9, Spring & Summer 2015

