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ABSTRACT 

 

AIMS: Anger is associated with problems at work, interpersonal relationships, and quality of life. The aim 
of this study was to investigate the relation of resilience and abnormal personality traits with anger 
through the mediation of perception of air pollution . 

MATERIALS & METHODS: This research was applied in terms of purpose and its method is correlation. 

The statistical samples of this study were 250 students of a military university in 2020-2021 in Tehran, 

Iran who were selected by cluster random sampling. The tools used in this study were Connor-Davidson 

(2003) Resilience Questionnaire with Cronbach's alpha coefficient and convergent validity of 0.93 and 

0.58; Dimensions of Abnormal Personality of Kroger et al. (2012) with reliability and validity of 0.94 and 

0.69; Spielberger (1999) Trait-State Anger with reliability and validity of 0.95 and 0.55 and also Air 

Pollution Perception Questionnaire of Yazdanparast et al. (2014) with reliability and validity of 0.96 and 

0.58. Data were analyzed using descriptive statistics, Pearson correlation coefficient and structural 

equation modeling using SPSS 26 software and version 3 of Smart PLS software. 

FINDINGS: Most of the participants among the 250 research samples were in the age group of 25 to 35 

years (44.8%), most of them had master's degree (55.6%). The coefficient of effect of abnormal 

personality traits on perception of air pollution was 0.324, the characteristics of abnormal personality 

traits on anger were 0.323, the perception of air pollution on anger was 0.266 and the relation between 

variables were positive and significant and the coefficient of effect of resilience on perception of air 

pollution was 0.222, and of resilience on anger was estimated to be -0.162 and the relation between these 

variables was negative and significant. Also, the mediating role of perception of air pollution in the 

relation between abnormal personality traits and anger as well as the relation between resilience and 

anger was confirmed (p <0.05). 

CONCLUSION: Due to the mediating role of pollution perception in relation of abnormal personality traits 
and resilience with anger, individuals’ anger can be reduced through monitoring and optimizing air 
quality, personality traits and promoting resilience. 
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Background
Some researchers such as Deffenbacher divides 
anger into two categories of internal and external 
factors [1]. .... [2].

Previous Studies
Some of the personality factors play an important 
role in facilitating anger [3]. .... [4-13]. Promoting 
resilience through instruction of emotional 
regulation help individuals, with positive emotions 
and feelings, overcome unpleasant experiences 
and negative emotions causes such as anger and 
return to a balanced state [14]. ... [15-19].

Aim(s)
The aim of this study was to investigate the 
relationship between resilience, abnormal 
personality traits and anger with the mediating 
role of perception of air pollution in students of a 
military university.

Research Type
The method of the present research is applied-
developmental in terms of purpose and in the 
group of non-experimental designs. 

Research Society, Place and Time
The statistical population of this study was all 
students of a military university in Tehran in 
2020-21.

Sampling Method and Number
A sample size of 250 people was obtained for 
this study [15]. Cluster random sampling method 
was used and statistical samples were selected 
from students in the fields of traffic operations, 
traffic engineering and educational planning 
management.

Used Devices & Materials
Data collection tools in this study were Connor and 
Davidson Resilience Scale, Abnormal Personality 
Dimensions Questionnaire, Spielberger’s State- 
Trait of Anger Questionnaire and Air Pollution 
Perception Questionnaire.

Ethical Permissions
The research was conducted by observing the 
ethical principles and confidentiality of the 
questionnaires data and observing the rights of 
the participants to be able to leave the research at 
any time they wished.

Finding by Text
The highest frequency of 250 samples was related 
to the age group of 25 to 35 (44.8%; 112 people). 
55.6% of the respondents (139 people) were 

master students and only 8.8% were PhD students 
(Table 1). 

Table 1) Frequency distribution of respondents’ demographic 
information

Indicator frequency Frequency per-
centage

Age

19 to 24 years 91 36.4

25 to 35 years 112 44.8

36 to 45 years 47 18.8

education

Bachelor 89 35.6

master 139 55.6

P.H.D 22 8.8

knowing about 
air pollution

Allergies 23 9.2

Friends 43 17.2

media 102 40.8

Internet and 
so on 82 32.8

vehicles

personal car 48 19.2

Bus 27 10.8

Subway 79 31.6

Taxi 68 27.2

Other 28 11.2

Total 250 100

The mean of abnormal personality traits scores 
in the sample of 250 people was 41.90 with a 
standard deviation of 14.75, the mean of resilience 
scores was 85.72 with a standard deviation of 
15.15; The mean of perception of air pollution 
scores was 117.60 with a standard deviation of 
18.64 and the mean of anger scores was 90.39 
with a standard deviation of 25.47 (Table 2). 

Table 2) Descriptive indicators of research variables

Variables M ± SD The lowest The most

Opposition 9.47±3.74 5.00 20.00

Psychopathy 8.43±3.43 5.00 17.00

Inhibition of rupture 6.79±2.99 5.00 18.00

Negative emotions 8.60±3.69 5.00 18.00

faulting 8.59±3.82 5.00 20.00

Abnormal personali-
ty traits 41.90±14.75 25.00 87.00

Positive acceptance 
of emotions 16.67±3.29 6.00 25.00

Spirituality 6.64±1.77 2.00 10.00

Trust in personal 
instincts 25.72±5.26 7.00 35.00

Competence 25.50±6.83 8.00 4.00

Inhibition 11.18±2.16 4.00 15.00

Resilience 85.72±15.15 43.00 125.00

Clean air compounds 24.70±5.07 12.00 36.00

Ideas about air 
pollution 15.31±3.08 7.00 21.0

Effects of air pollu-
tion on health 18.11±3.77 9.00 27.00
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Variables M ± SD The lowest The most

acidic rain 11.78±2.21 6.00 18.00

Exposure to pol-
lution 24.83±5.25 12.00 36.00

Feeling and per-
ception 22.84±4.81 11.00 33.00

Perception of air 
pollution 117.60±18.46 59.00 161.00

Anger Mode 23.30±8.76 15.00 47.00

Anger Adjective 14.84±5.17 10.00 32.00

External anger 
control 13.46±5.46 8.00 32.00

The onset of anger 14.51±5.30 8.00 32.00

Control inner anger 25.26±9.54 16.00 56.00

Anger 90.3925.47± 57.00 166.00

Since the significance level of the normality test for 
the three main variables of abnormal personality 
traits, resilience and anger was less than the error 
level of 0.05 (p = 0.01), the data distribution of these 
variables was abnormal. Also, the significance 
level of perception of air pollution was equal to 
0.20 and more than 0.05, which showed that the 
data distribution of this variable was normal. The 
extent and direction of the relation between the 
variables were determined before reaching the 
model analysis and structural equation modeling. 
Spearman correlation coefficient was used due to 
abnormal data distribution (Table 3). Based on the 
findings, the level of significance between pairwise 
relations of the variables were less than the error 
level of 0.05. Therefore, the assumption of relation 
between research variables were confirmed. 
After examining the type of data distribution and 
correlation between variables; conceptual model 
test was performed by PLS method. Considering 
the value of t and the standardized factor loadings 
between the questions and the variables were 
respectively calculated as more than 1.96 and 
0.4, there was no need to delete or change the 
questionnaire questions (Table 4). Cronbach’s 
alpha coefficient values of all research variables 
were obtained more than 0.7 and the suitability 
of reliability with this index was confirmed. 
Convergent validity was measured by average 
variance extracted (AVE) and the suitability of 
convergent validity with this index was confirmed 
(p <0.05). 

Table 3) Correlation coefficients between variables
Variables 1 2 3 4 

The 
amount of 
correlation 

Abnormal personality 
traits 1.000

Resilience 0.53 1.000

Perception of air 
pollution 0.50 -0.40 1.000

Anger 0.64 -0.60 0.63 1.000
p <0.01

Table 4) Results related to the significance of the relation 
between variables

path:
Independent variable (Dependent 

variable)
β T value p

Abnormal personality traits 
(perception of air pollution) 0.324 4.781 0.01

Resilience (anger) -0.222 2.960 0.003

Abnormal personality traits (anger) 0.323 4.418 0.01

Resilience -0.162 2.674 0.008

perception of air pollution(anger) 0.266 5.558 0.01

Divergent validity was also confirmed by 
Fornell and Larcker method. In the next step, 
the relationship between latent variables was 
determined. In order to rely with high reliability 
on the results of the model and the collected 
data, evaluation the criteria for examining path 
coefficients (beta) and its significance (t-value), 
examining the coefficient of determination index 
(R²) of endogenous latent variables and examining 
the predictive correlation index Q² were done. 
The calculated t-values in all relationships in the 
model were greater than 1.96 and were significant 
at the 95% level. Also, R² values for endogenous 
latent variables were 0.367. Therefore, abnormal 
personality traits and resilience together predicted 
36.7% of the variance (changes) in perception 
of air pollution. Also, the variables of perception 
of air pollution, abnormal personality traits 
and resilience predicted 61.4% of the variance 
(changes) of anger. Meanwhile, Q² values for model 
endogenous variables (perception of air pollution) 
and anger were respectively 0.113 and 0.178, 
which were considered positive and calculated at 
an acceptable level (Figure 1). According to the 
findings (Communalities = 0.423; R² = 0.596) GOF 
criterion value was calculated to be 0.502, which 
indicated a strong fit of the overall research model. 
Therefore, the collected data were able to cover 
the designed model well and confirm the model 
with high power. Positive and significant direct 
effects of abnormal personality traits on anger, 
perception of air pollution on anger and abnormal 
personality traits on perception of air pollution 
with 95% probability were confirmed according to 
the collected data (p = 0.01; Table 4). The negative 
and significant effects of resilience on anger and 
resilience on perception of air pollution were also 
confirmed (Table 4). Considering that the absolute 
value of Sobel statistic was calculated as 6.161, 
5.940 and more than 1.96 and the significance level 
of the test was less than the error level of 0.05, the 
mediation of perception of air pollution in relation 
to resilience and anger and the mediating effect of 
perception of air pollution at the 95% confidence 
level were reaffirmed in the relationship between 
abnormal personality traits and anger.
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Main Comparison to the Similar Studies
Research findings indicated that there were 
relationships between abnormal personality 
traits and perception of air pollution. This finding 
is consistent with the research of Sorkhe et al. 
[20] and Sass et al. [21]. Sorkheh et al. [20] in a 
study showed that air pollution is one of the 
hidden causes of crimes caused by anger. Air 
pollution increases anxiety, decreases mental 
capacity, muscle and mental tensions, violence 
and aggression [21]. The research findings 
also showed a significant negative relationship 
between resilience and perception of air pollution; 
this finding is in line with research of Zaheri, 
Majnouni and Tutakhaneh [22]. The results have 
shown that air pollution caused by the power 
plant has the potential to change the psychological 
pressure of the villagers. Findings also showed 
a positive and significant relationship between 
abnormal personality traits and anger. This finding 
is consistent with Khasi et al. [23], Faraji et al. 
[24] and Kolla et al. studies [25]. .... [26]. Findings 
also showed that there was a significant negative 
relationship between resilience and anger. This 
finding is consistent with the researches of 
Hashemi and Khazaeipour [27], Sadri Damirchi et 
al. [28], Mohnizadeh Fallahieh and Shoaa Kazemi 
[29] and Sibdari [30]. Findings indicated a positive 
and significant relationship between perception of 
air pollution and anger. This finding is consistent 
with the research of Nadrian et al. [31], Chen, Oliva 

and Zhang [32]. The findings also suggested that 
perception of air pollution played a mediating role 
in the relationship between abnormal personality 
traits and anger. These results are consistent 
with the research of Seyed Hassani [33], Chen, 
Oliva and Zhang [32], Martino et al. [34]. ... [35, 
36]. According to the results of the study, in 
the relationship between resilience and anger, 
perception of air pollution played a mediating 
role. This finding is consistent with the research 
of Sadri Demirci et al. [28], Rasouli [37], Gladka, 
Rymasewska and Zatonski [38].

Limitations
Due to the limited tools of this research, the 
use of observation and interview to achieve 
more complete results in future research 
is recommended. Due to the inadequacy of 
longitudinal studies on the effects and injuries 
of exposure to air pollution, it is better, in 
future research, to apply other methods such 
as comparative study in different environments 
or observational studies (longitudinal or cross-
sectional) in order to accurately evaluate the 
group as well as to conclude and develop a model.

Suggestions
It is suggested that research studies be conducted 
in other geographical areas and time periods. 
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Figure 1) Final model with standardized factor load coefficients and path 
coefficients (evaluation of measurement models)
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Similar research should be done on other high-
risk groups that suffer the most from short-term 
air pollution (such as women of pregnancy ages 
or the elderly). In order to obtain more complete 
results and to chart future paths for dealing 
with the effects of air pollution, the statistics 
of emotional turmoil, depression and suicide 
should be considered in areas where the average 
concentration of pollutants is above the standard 
and has a high risk, and be compared in a research 
project.

Conclusions
Resilience and abnormal personality traits affect 
anger through the mediation of perception of air 
pollution.

Clinical & Practical Tips in Police Medicine
If military students receive the necessary training 
to promote resilience, and special criteria for 
selecting students based on personality traits are 
adopted and implemented, they will have a greater 
ability to control anger which will help them carry 
out their academic and professional duties which 
are usually under critical circumstances causing 
anger.
Acknowledgments
The authors of the article would like to thank all 
the dear participants in the research who helped 
us in collecting the data.

Conflict of Interest
The authors of the article state that there is no 
conflict of interest in the present study.

Funding Sources
The present study had no financial support.



Copyright © 2022, Journal of Police Medicine | This open access article is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License 

ISSN: 2383-3483; Journal of Police Medicine. 2022;11(1):e9 

 

 مجله طب انتظامی 
 

   

 مقاله اصیل  دسترسی آزاد 

  ی انج یم   نقش   آزمون:  خشم   با  نابهنجار  ی ت ی شخص  ی های ژگ ی و   ،ی آورتاب   رابطه
 هوا   یآلودگ   از   ادراک

 PhD 3انلو ی چلب   غالمرضا ،  PhD  3ی عبد   رضا ،  PhD 2محب   مه ی نع ،  PhD Candidate 1سیما حداد 

 . ، تبریز، ایراندانشگاه آزاد اسالمیواحد تبریز،   شناسی،شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانگروه روان  1
 آزاد اسالمی، تبریز، ایران. دانشگاه  واحد تبریز،   روه روان شناسی بالینی، دانشکده علوم پزشکی،گ   2
 . شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران دانشگاه  ، شناسیدانشکده علوم تربیتی و روان شناسی،روه روانگ   3
 . شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران دانشگاه  شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی،روه روانگ   3

 

 چکیده 

 

بروز خشم با ایجاد مشکالتی در کار، روابط بین فردی و کیفیت زندگی افراد همراه است. پژوهش حاضر  اهداف:  
گری ادراک از آلودگی هوا  های شخصیتی نابهنجار با خشم با میانجیآوری و ویژگیبا هدف بررسی رابطه تاب

 انجام شد. 

مبستگی است. نمونه آماری این تحقیق  کاربردی بود و روش آن هاین پژوهش از نظر هدف  ها:  و روش   مواد 
گیری تصادفی  در شهر تهران بود که به روش نمونه 1398-99نفر از دانشجویان یک دانشگاه نظامی در سال  250

استخوشه مورد  ابزارهای  شدند.  پرسشای گزینش  پژوهش،  این  در  تابنامهفاده    دیویدسون-کانر آوری  های 
( 2012و همکاران )  کروگر ؛ ابعاد شخصیت نابهنجار  58/0و    93/0روایی همگرا  ( با ضریب آلفای کرونباخ و  2003)

و همچنین    55/0و    95/0( با پایایی و روایی  1999)  اسپیلبرگر حالت  -؛ خشم صفت69/0و    94/0با پایایی و روایی  
ها با  د. دادهبو   58/0و    96/0( با پایایی و روایی  1393و همکاران )  پرستیزداننامه ادراک آلودگی هوا  پرسش
افزارهای  یابی معادله ساختاری با استفاده از نرمهای آمار توصیفی، ضریب همبستگی پیرسون و مدلشاخص 

SPSS 26   افزار اسمارت پی ال اس تحلیل شدند نرم 3و نسخه . 

بیشتر شرکت  250از میان  :  ها افته ی  پژوهش  در رده سنی  نمونه  )  35تا    25کنندگان  بودند  %8/44سال  که ( 
(. ضریب اثر ویژگی شخصیتی نابهنجار بر ادراک از %6/55اکثرشان مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد داشتند )

نابهنجار بر خشم، ویژگی324/0آلودگی هوا   بر خشم323/0  های شخصیتی  از آلودگی هوا  ادراک  و    266/0  ، 
 آوری بر خشمو تاب  -222/0  آوری بر ادراک از آلودگی هوامثبت و معنادار و ضریب اثر تاب روابط بین متغیرها

برآورد شد و رابطه این متغیرها منفی و معنادار بود. همچنین نقش میانجی ادراک از آلودگی هوا در    -162/0
 (. p<05/0)آوری و خشم تأیید شد رابطه بین ویژگی شخصیتی نابهنجار و خشم و رابطه بین تاب

نظر می:  ی ر ی گ جه ی نت  ویژگیبه  بین  رابطه  در  از آلودگی  ادراک  میانجی  نقش  به  توجه  با  های شخصیتی  رسد 
بهینهنابهنجار و تاب نظارت و  با  باخشم،  ارتقای تابسازی کیفیت هوا، ویژگیآوری  آوری  های شخصیتی و 

 توان بروز خشم در افراد را کاهش داد. می
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 مقدمه 

اثر واکنش شخص نسبت    بر ست که اغلب  ا  جانیهاز    ینوع   خشم
رفتارها د   یبه  م   گرانینامناسب  هنگامی  کندیبروز    تیتمام   که. 

.  افتدیخشم اتفاق م  یعی، پاسخ طبردیگ یمورد تهاجم قرار م  یفرد
 گرانیخود و سرزنش د  قیمربوط به تصد  یبا باورها  عمدتا    این پاسخ

خشم    جاد ی، اDeffenbacher  جملهاز  ن یمحقق  یهمراه است. برخ
  خشمها و تصورات  )مانند افکار، خاطره  ی را به دو دسته عوامل درون

برونزیانگ و  رفتارها  ی (  با  مواجهه  د  ی)مانند    گران،ینامطلوب 
تراف  رافتادنیگ تقسکیدر  بسیاری  1]  کنندیم  می (  زمان  مدت   .]

و    اندداشتهی مؤثر در بروز خشم، بحث  فاکتورها  متخصصان درباره
اند که بر اساس تأثیرات هایی را مطرح کردهبسیاری از آنان تئوری 

زیستی عوامل  طبیعی،  ژنت فوق  عنوان  کی،  به  محیطی  یا  ی 
تأکید   برجسته  از  اندداشتهفاکتورهای  برخی  مثال  عنوان  به  ؛ 

میزانمحققان،   در  کاهش  عاملی که  مغز  سروتونین  عنوان  به    را 
پرخاشگری   وقوع   احتمال و  رفتاری خشم  در  جنبه  باال    شخص  را 

عوامل فردی بروز خشم،    نی تر مهمیکی از    [.2]  اند کردهذکر  ،  بردیم 
برخی  هایژگیو که  نحوی  به  است؛  شخصیتی  ی  هاعاملی 

  . در[3]  د ینمایمشخصیتی در تسهیل بروز خشم نقش مهمی ایفا  
تنش،  روان  John McCraeدیدگاه   به  گرایش  به  خویی  رنجور 

غیرمنطقی و خصومت و خشم مرتبط    ، تفکری ، تکانشگر خودمحوری 
 [.  4] گردد یم 

 و  نیز نقص و تحریف در ادراک رفتار قـاتی از تحق یبرخـ
،  ی، عدم رشد عـاطفسوگیری در خصمانه دانستن رفتارهای دیگران

شکست  نییپا تحمل  آسـتانه  گناه    و  بـودن  ازجمله را  احساس 
  شود یم افراد خشمگین بیشتر دیده  در    که  اند برشمرده  یی هایژگیو
 ی رفتاری خشم هاو جنبه  تیشخص  نیمطالعه روابط بعالوه    . به[5]

م  م   دهدینشان  از  مدل  یتیشخصی  هایژگیو  ان یکه  در    یهاکه 
است  تیشخص  یعاملو شش  یعاملپنج  ی  هایژگیو   ،مطرح شده 
رابطه مثبت خشم  با    یی گرای  آزردگ و روان  ی ر یپذجانیه  ، ییگرابرون
براساس    دارند. بعد    Eysenck  تیشخص  هی نظر همچنین  نیز سه 

روان روانییگرای  گسستگشامل    ییگرابـرون  و   ، ییگرای  آزردگ، 
. از این رو بررسی  کنند  ینیبشیرا پخشم  بـه طور مثبـت    توانندیم 

ی نابهنجار شخصیتی به عنوان یکی از فاکتورهای  هایژگ یونقش  
همچون   آن  ایجادکننده  عوامل  سایر  کنار  در  خشم  بروز  در  مؤثر 

 .  [6] حایز اهمیت است ،آوری پایین و تنظیم هیجانی پایینابت
گرچه  الزم    نیهمچن است،  ذکر  ژنتبه  ،  یکیمطالعات 

با  را    ییهاژن ارتباط  از خشم  برانگیخته  یرفتارهادر    یمعرفشده 
اما کرده با عوامل محژن  ن یا  اند،  در تعامل  را نشـان    یطیها  خود 
های ژنتیکی قادرند عوارض جانبی ناشی  پذیری بی. آس[7]  دهندیم 

ی هوا را تشدید کنند؛ به عبارتی هاندهیآال از عوامل محیطی همچون  
اگر ژنتیک و محیط به صورت همگرا عمل نمایند، احتماال منجر به 

  گردد یم ی رفتاری خشم  هاجنبه بروز بیماری با مشکالت عصبی و  
به[8] ض مواد شیمیایی و سمی  عنوان مثال قرار گرفتن در معر   . 

پراکنده در محیط دوران نوزادی باعث مهار استیل کولین و گاماآمینو  
اسید   التهاب    گرددیم بوتریک  اکسیداتیو،  استرس  به  منجر  که 

در عملکرد میتوکندری و مرگ یا اختالل در عملکرد    ، اختاللعصبی
مینورون عالوه[9]  شود ها  این،    .  روی  هاندهیآال بر  بر  آلی  ی 

در  اختالل  به  منجر  و  گذاشته  تأثیر  سیگنالیک کلسیم  مسیرهای 
ناقل سیستمعملکرد  و  گابا  کولینرژیک،  مانند  عصبی  های  های 

از شوند یمدوپامینرژیک   حاکی  آزمایشگاهی  مطالعات  نتایج   .
آمینو   ، گامانی ، سروتوننوراپی نفرین) یاصلارتباط سه ناقل عصبی 
ای عصبی دیگر از قبیل استیل  هطور ناقلبوتریک اسید( و همین

ی محیطی در میزان این  هاندهیآال کولین و نیکوتین ناظر به نقش  
به ناقل است که  عصبی  بروز  های  در  غیرمستقیم  یا  مستقیم  طور 

 .  [10] خشم دخیل هستند
دلیل  آنجا که    از به  پلیس  و  هاجنبه افسران  ی کنترلی 
در معرض آلودگی هو  ،نظارتی شغل از سایرین  بوده، حجم  بیش  ا 

از   متغیری  و  استنشاق هادروکربنیهزیاد  را  معطر چندحلقوی  ی 
طور متوسط شش ساعت  به عنوان مثال یک افسر پلیس به   .کنندیم 

  3ng/mدر روز در معرض آلودگی هوا قرار دارد و در سال به میزان  
6/35 ،  BaPeq  آن    کنندیمیافت  در دریافت  استاندارد  میزان  که 
3ng/m  10  [ د[ 11است  بروز خشم، هیجانات    اثرگذار  عامل  گر ی .  بر 

  و  خودانگیخته  بهبود  ز تواناییآوری حایمنفی است. از آنجا که تاب
است؛    زاتنش  یهاتیموقع  در  هیجانی   تعادل  مجدد   توانایی برقراری 

به  بازگشت   در  باالتر   سطح  تعادل  به  رسیدن  یا  اولیه  تعادل  فرد 
فراهم    تهدیدکننده  موقعیت را  خشم  محرک    .[12]  سازدیم و 

اندازه کههمچنین    ی آورتاب   ،است  یشخص  ی هایژگیو  به همان 
توجه به این نکته که   . با[13]  است   زیافراد ن  یطیمح  یهاتابع تجربه

  تعیین  توانایی   پذیری،انعطاف  فکری   یهامهارت آور دارای  تاب  افراد
  شوخ  حس  سالم،  حمایتی   شبکه  داشتن   دسترس،  قابل  اهداف
و   و   خودشان  با  احترام   با  کردن   رفتار  توانایی   طبعی،   حل   دیگران 
حل تعارض هستند؛ بنابراین ارتقای    یهامهارت   و   مشکالت  کردن
که    دهدیم آوری از طریق آموزش تنظیم هیجانات فرد را یاری  تاب

مثبت،   هیجانات  و  عواطف  کمک  و  هاتجربهبه  نامطلوب  ی 
ایجادکننده هیجانات منفی همچون خشم را پشت سر گذاشته و به 

 . [14] وضعیت متعادل بازگردد
بررس به  قبلی  مطالعات  متغیرهای  در  بین  روابط  ی 

مطالعه و به ویژه موضوع خشم و همچنین اثرات آلودگی هوا بر  
شناختی تا حدی پرداخته شده است، اما با وجود نقش  سالمت روان

شکل   به  آن  تجلی  و  خشم  ایجاد  در  هوا  آلودگی  ی رفتارهامهم 
پرخاشگرانه و تسهیل ارتکاب جرم، روابط بین هرکدام از متغیرها  

و  هایژگیوهمچون   مشکل  این  ایجاد  در  نابهنجار  شخصیتی  ی 
آوری در تنظیم هیجانات و مهار و کنترل بروز خشم  اثربخشی تاب

نشده است. با توجه به ماهیت شغلی    پرداخته  به شکل ساختاری 
ی هابحرانکارکنان نیروی انتظامی، به واسطه قرار گرفتن در معرض  

در صورت مجرم،  افراد  با  تعامل  و  تاب  اجتماعی  در  آوری  ضعف 
روانهابیآسمستعد   هستندی  جسمانی  و  نکته    ؛شناختی  این 

طور روزانه در  درخصوص کارکنان راهور که بیش از دیگر کارکنان به
و همین عامل بروز خشم را در   رندیگ یم ی هوا قرار  هاندهیآال معرض  

، بیشتر است. از این رو دانشجویان  سازد یم ایشان تسهیل و تسریع  
نظامی به عنوان کارکنان آتی تأمین نظم و امنیت اجتماعی بیش  

، ارتقاء خویشتن از لحاظ خشم  از سایر افراد نیازمند مهار و کنترل
مشکل شرایط  تجارب  با  مواجهه  در  بحراشخصیتی  و  نی  آفرین 

بنابراین با توجه به خالء موجود در این عرصه مطالعاتی و  .  هستند
رو پیش  مطالعات  برای  مناسب  بستری  با  ایجاد  حاضر  پژوهش   ،

رابطه بررسی  وآوری تاب  هدف  با  هایژگ ی ،  نابهنجار  شخصیتی  ی 
هوا   آلودگی  از  ادراک  میانجی  نقش  با  یک  خشم  دانشجویان  در 

 دانشگاه نظامی انجام شد. 
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 ها روش و  مواد  
ایپژوهش حاضر  روش   توسعه  نظر هدف  در گروه  -از  و  کاربردی 
تمامی  هاطرح  پژوهش،  این  آماری  جامعه  است.  غیرآزمایشی  ی 

  -99که در سال    تهران بود  شهر دانشجویان یک دانشگاه نظامی در  
ی تعیین حجم نمونه آماری از  برا  .بودند   شاغل به تحصیل  1398
فرمول    Fidelو    Tabachnickروش   استفاده    N≥50+8Mطبق 
.  است  هاتعداد مؤلفه  Mحجم نمونه و    Nدر این فرمول    .[15شد ]

پژوهش    حجم  بنابراین برای  به  250نمونه  آمد.نفر  روش    دست 
ای بود و نمونه آماری از میان  گیری تصادفی به شیوه خوشهنمونه

ی عملیات راهور، مهندسی ترافیک و مدیریت  هارشتهدانشجویان  
شدندرنامهب گزینش  آموزشی  مالکریزی  مطالعه، ی  ها.  به  ورود 
تاب  بودننییپا اختالل  ،ی آورنمره  و    یشناختروان   یهانداشتن 

ها و  نامهپرسش  حیصح  لیعدم تکم  زیخروج از مطالعه ن  یهامالک
ها در این  گردآوری داده  . ابزاربودانصراف از ادامه شرکت در پژوهش  

پرسشDavidsonو    Connor  ی آورتاب  اس یمقپژوهش   نامه  ، 
پرسشنابهنجارشخصیت  ابعاد   حالت  –صفتخشم    نامه، 

Spielberger  همچنین  پرسش  و و  هوا  آلودگی  ادراک  نامه 
تحصیلی،  هایژگیو مقطع  سن،  شامل  نمونه  دموگرافیک گروه  ی 

قلیه مورد استفاده برای حمل و  نحوه اطالع از آلودگی هوا و وسیله ن 
 نقل بود. 

  ی آورتاب  اسیمق(:  CD-RISC)   ی آور تاب   اس ی مق 
Connor    وDavidson  ی آوراست که سازه تاب  ی الئوس25ابزار    ک ی  

. حداقل  سنجدیاز صفر تا چهار م   کرت یل  ایدرجه ی پنج هااندازه  را در
و  صد    نمره   صفر و حداکثر   اسیمق  ن یدر ا  یآزمودن  ی آورنمره تاب

  ی آورتاب  اسیمقی  فرم فارس  یی و روا  ییایاست. پا  50نقطه برش  
  زانی، م است  قرار گرفته  دییو تأ  یمورد بررس  یدر مطالعات مقدمات

نامه  پرسش  یی ایپا  دکننده ییتأ  86/0  زانیکرونباخ به م   ی شاخص آلفا
عوامل    ی را جهت بررس  نامه پرسش[  16]و همکاران    ی حمدم .  است
ه  ترجم  یمصرف مواد به فارسدر افراد در معرض خطر سوء  ی آورتاب
مطالعه    ند. دراهدست آورد هب  89/0  را  کرونباخ کل  یآلفااند و  کرده

 دست آمد. به 93/0حاضر ضریب آلفای کرونباخ 
  نامه بهپرسشاین  نامه ابعاد شخصیت نابهنجار:  پرسش 

ارزظنم  نابهنجار  یابی ور  بعد  و    Kruegerتوسط    تیشخص  پنج 
گویه و    25این مقیاس دارای  کوتاه    مفر   .طراحی شده است  همکاران

است، حیطه  عبارت   ن یا  پنج  حوزه  منفپنج  عاطفه  از:    ، یاند 
این  گرا  شی پر روان  و   یختگ یمهارگس  ، ی گر زهیست  ، یگسستگ یی. 
چهاردرجه   نامهپرسش لیکرت  طیف  اساس  نبر  از کامال     ادرستای 

نمره درست  کامال   تا  این  شود یم گذاری  )صفر(  برش  نقطه   .
همسان  Kruegerاست.    50نامه  پرسش همکاران    یدرون   ی و 
را  یهااسیمقخرده منف  آن  عاطفه  مخالفتیاز  گسلش،  ،  ی ورز، 

روان  یختگیمهارگس ترت  یی خو  شی پر و  ،  97/0،  96/0،  91/0  بیبه 
آزمون    همسانی درونی کل این ضریب .  اندکردهگزارش   89/0  و  93/0
برای    86/0 ب  یهااسیمقخردهو  گزارش شده    89/0تا    76/0  نیآن 

[ در[17است  آلفای کرونباخ    .  دست  به  94/0مطالعه حاضر ضریب 
 آمد. 

خشمپرسش  ) – صفت   نامه  این :  (STAXI-2حالت 
مق  ، تمیآ  57  یدارا  اس یمق خرده  اسیشش  پنج  است.    اسیمقو 
تنظ  اههیس  یهاتمیآ بخش  سه  به    اند:شده  میدر  اول  بخش 

اساس    ی ر یگ اندازه بر  حالت   ی انهی چهارگز  اس یمق  کی خشم 

مق  ن یا  .شود یم   یبنددرجه شامل  و    اسیبخش  حالت  خشم 
ی  به بروز خشم کالم   لیتما  ی احساس خشمگینانه،هااسیمقخرده
سنجش خشم   به. بخش دوم  است  یکی زیخشم ف  به بروز  لیتماو  

داشته اختصاص  دارا  صفت  خرده  یو  خو  اس یمقدو  و    ی خلق 
ل  کنتر   بخش سوم بروز و  است.  نانه یخشمگ  واکنشو    نانهیخشمگ

)بروز    یرون یبروز خشم ب  اسیو شـامل چهـار مق   سنجدیخشم را م 
کنترل    و  ی رونیکنترل خشم ب  ،)فرو خورده(   یبروز خشم درون   ،(افتهی

درنظر گرفته   114نامه  [ است. نقطه برش این پرسش18]  یخشم درون
  این  محتوایی  روایی  و همکاران  خدایاری فردشده است. در پژوهش  

  . گرفته است  قرار  تأیید  مورد  و  بررسی  متخصص  افراد  آزمون توسط
، در  93/0در خشم حالت    ضرایب پایایی با استفاده از آلفای کرونباخ

،  73/0، ابراز خشم بیرونی  60/0، ابراز خشم درونی  83/0خشم صفت  
  دست آمدبه 87/9 و کنترل خشم بیرونی 89/0 کنترل خشم درونی

ی  هااسیمقبرای خرده    و  95/0این پژوهش ضریب پایایی    . در[18]
،  87/0  ی رونیب، کنترل خشم  91/0، خشم صفت  94/0خشم حالت  
 دست آمد.  به 93/0و در کنترل خشم درونی  85/0بروز خشم 

لیورپول،پرسش  هوا  آلودگی  ادراک  و    پرست زدان ی   نامه 
 ( پرسش (:  1393همکاران   و وال  ئس  57دارای  در مجموع  نامه  این 

عقا   یهوا  باتیترک  بعدشش   اثرات   یآلودگباره  در  دیپاک،  هوا، 
،  یاو اثر گلخانه  یدیهوا و باران اس  یآلودگ  ،متال س  بر هوا    یآلودگ

.  استهوا    یآلودگ  برداشت در برابر   احساس و  ،هوا  ی آلودگ  با  مواجهه
نامه  نقطه برش این پرسش  .است  متفاوت  171تا    57از  دامنه نمرات  

  قابل قبولی است. و پایایی    نامه دارای رواییپرسشاست. این    57
  نفر   2140  روی  که بر   مقدماتی  مطالعه  یک  در  پرستیزدان  ایران،  در
رستان شهر تهران انجام شده  دانش آموزان مدارس راهنمایی و دبی  از

  را  نامهپرسش  این(  کرونباخ  آلفای )  درونی  همسانی  پایایی  است،
استمحاسبه    82/0 آلفای  19]  نموده  ضریب  حاضر  مطالعه  در   .]

 دست آمد. به 96/0کرونباخ 
ها، توضیحات الزم در خصوص  نامهپیش از توزیع پرسش

برای همکاری ارائه شد پژوهش حاضر، به منظور ترغیب گروه نمونه  
آوری شدند و در گام بعد مورد  ها جمعنامهو پس از تکمیل، پرسش

 تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. 
رعایت    :ی اخالق   مالحظات  محرمانه  اصول  با  و  اخالقی 

کنندگان مبنی بر  رعایت حقوق شرکت  و   نامههای پرسشبودن داده
پژوهش انجام    ،توانایی ترک پژوهش در هر زمان به صالحدید خود

 پذیرفت.
از ها  جهت تجزیه و تحلیل داده  تجزیه و تحلیل آماری:

رابطه  درجه  و  نوع  تعیین  برای  اسپیرمن  همبستگی  ضریب 
با  متغیرها  نرمال بودن  متغیرهای پژوهش استفاده شد. همچنین  

مفهومی    مدل  ی تحلیلبرا.  شدبررسی  اسمیرنوف  -ون کلموگروفآزم 
ی با  ر یگ ی اندازههامدلی  بررسمراحل    ی ال اس پبا استفاده از روش  

مدل  بررس،  کرونباخی  آلفا  بی ضر ی  هاشاخص  با ساختاری  ی 
روابط  معنادار،  ر ی ثأتی شدت  هاشاخص  ، شاخص  رهایمتغ  نیبی 
ی مدل  بررسو    نییتع  بی ضر ی و  خطهم  ، شاخصنیبشیپقدرت  

در گام بعدی مدل    .انجام شد  مدلی با شاخص برازش  عموم   ای یکل
ازجمله ضرایب مسیر )بتا( و   ار یمعساختاری از نظر چند شاخص و 

)معناداری   تعیین  t-valueمقادیر  آن  ضریب  شاخص   ،)R2))  
درون مکنون  پیشمتغیرهای  ارتباط  شاخص  و  بررسی    Q2بین زا 

مورد    قیتحق  اتیفرض  تینهای در  عموم شدند. پس از آن برازش مدل  
مدل از شاخص    کلی  برازندگی مقدار  ابی ارزجهت  آزمون قرار گرفت.  
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GOF  .شد بررسی    استفاده  روابط  هاهیفرضجهت  به  مربوط  ی 
اقدام شد و از روش    Kenyو    Baronفرض  میانجی از طریق پیش

معنادا  بوت تعیین  برای  متغیر  استرپ  غیرمستقیم  ری مسیرهای 
بر   شد.رهای متغمستقل  استفاده  میانجی  طریق  از  وابسته  این    ی 

انجام    smart pls 3  و   SPSS 26افزارهای  پژوهش به کمک نرم
   شد.
 

 ها یافته 
  25ی  سنی مربوط به رده  فراوان  نی شتر یبنمونه مورد بررسی،    250از  
سال   24تا    19ی  سننفر( و پس از آن رده    112؛  %8/44سال )  35تا  
تحصیلی    91؛  4/36%) مقطع  بود.  دهندگان، پاسخ   %6/55نفر( 

در مقطع دکتری بودند   %8/8نفر( بود و فقط  139کارشناسی ارشد )
نمونه  ن ی شتر یبنفر(.    22) اطالع  نحوه  هوا  فراوانی  آلودگی  از  ها 

  نترنت یانفر( بود و پس از آن  102؛ %8/40) هارسانه نهی گزمربوط به 
ی وسیله نقلیه مورد  فراوان  نی شتر یبنفر( بود.    82؛  %8/32)  رهیغو  

ی مربوط  فراوان  نی کمتر   ونفر(    79)  %6/31استفاده مربوط به مترو با  
بود    نهی گزبه   وزن    %8/10  که اتوبوس  خود    27)  کلاز  به  را  نفر( 

 (. 1جدول ) اختصاص داد
 

 دهندگان پاسخشناختی توزیع فراوانی اطالعات جمعیت (1جدول  

 ی فراوان درصد   ی فراوان  شاخص 

 سن 
 4/36 91 سال 24تا  19
 8/44 112 سال 35تا  25
 8/18 47 سال 45تا  36

 تحصیالت 
 6/35 89 یکارشناس

 6/55 139 ی ارشدکارشناس
 8/8 22 دکتری

 نحوه اطالع از آلودگی هوا 

 2/9 23 یآلرژ

 2/17 43 دوستان 

 8/40 102 هارسانه

 8/32 82 ره ی غو  نترنتیا

 وسیله نقلیه 

 2/19 48 ی شخص لیاتومب

 8/10 27 اتوبوس 

 6/31 79 مترو
 2/27 68 ی تاکس

 2/11 28 ر یسا

 100 250 مجموع 

 
در نمونه    نابهنجار  یتیشخص  یهایژگ یونمرات    نیانگیم 

انحراف    90/41با    برابر   نفری   250 نمرات    نیانگیم   ،75/14  اریمعبا 
  از  ادراکنمرات    نیانگیم   ؛15/15  اریمعبا انحراف    72/85ی  آورتاب
نمرات خشم    نیانگیم و    64/18  اریمعبا انحراف   60/117  هوا   یآلودگ

از    . (2جدول  دست آمد )به  25/ 47  اریمعبا انحراف    39/90برابر با  
که آزمون  معنادار  سطح  آنجا  سه  برای  تینرمالی  ی  اصل  ر یمتغی 

تابتیشخصی  هایژگیو نابهنجار،  خشم  آوری  و  از سطح    کمتری 
)  05/0ی  خطا آمد    رها یمتغ  نیای  هاداده  عی توز(،  p= 01/0بدست 
ی هوا برابر آلودگاز    ادراکی  معنادارسطح    نیهمچننرمال بود.  ر یغ
ی  هاداده  ع ی توزبود که نشان از نرمال بودن    05/0از    شتر یب  و   20/0با  
از    ر ی متغ  نیا قبل  و    لیتحلبه    دنیرسداشت.  ی  مدلسازمدل 

ارتباط    زانیم   ،ی ساختارمعادالت     مشخص  رهایمتغ  نیبو جهت 
به   توجه  با  رو  این  از    بی ضر از    هاداده  ع ی توزبودن    رنرمالیغشد. 

 (. 3جدول شد )استفاده  رمنیاسپی همبستگ

 های توصیفی متغیرهای پژوهش شاخص( 2جدول  

 میانگین  متغیرها 
انحراف  
 معیار 

 بیشترین  کمترین 

 00/20 00/5 74/3 47/9 ورزی  مخالفت 
 00/17 00/5 43/3 43/8 خویی  روانپریش 

 00/18 00/5 99/2 79/6 گسیختگی  مهار 
 00/18 00/5 69/3 60/8 منفی  عواطف 

 00/20 00/5 82/3 59/8 گسلش 
 00/87 00/25 75/14 90/41 نابهنجار  شخصیتی های ویژگی 

 00/25 00/6 29/3 67/16 عواطف  مثبت  پذیرش 
 00/10 00/2 77/1 64/6 معنویت 

 00/35 00/7 26/5 72/25 شخصی  غرایز  به  اعتماد 
 00/40 00/8 83/6 50/25 شایستگی 
 00/15 00/4 16/2 18/11 مهار 
 00/125 00/43 15/15 72/85 آوری  تاب 
 00/36 00/12 07/5 70/24 پاک  هوای  ترکیبات

 0/21 00/7 08/3 31/15 هوا  عقاید درباره آلودگی 
 00/27 00/9 77/3 11/18 سالمت  بر  هوا  آلودگی  اثرات 

 00/18 00/6 21/2 78/11 اسیدی  باران 
 00/36 00/12 25/5 83/24 مواجهه با آلودگی 

 00/33 00/11 81/4 84/22 برداشت  و  احساس
 00/161 00/59 64/18 60/117 هوا  آلودگی  از  ادراک 

 00/47 00/15 76/8 30/22 حالت  خشم 
 00/32 00/10 17/5 84/14 صفت  خشم 

 00/32 00/8 46/5 46/13 بیرونی  خشم  کنترل 
 00/32 00/8 30/5 51/14 خشم  بروز
 00/56 00/16 54/9 26/25 درونی  خشم  کنترل 

 00/166 00/57 47/25 39/90 خشم 

 
 ضرایب همبستگی بین متغیرها( 3جدول  

 4 3 2 1 متغیرها 

000/1 نابهنجار  شخصیتی  های ویژگی -1  - - - 

- آوری ب تا   - 2 53/0  000/1  - - 

50/0 هوا  آلودگی  از  ادراک   - 3  - 40/0  000/1  - 

64/0 خشم  - 4  - 60/0  63/0  000/1  

 p< 01/0سطح معناداری 

 
ی دوسطح معناداری بین روابط دو به    هاافتهبراساس ی

وجود    فرض  بنابراین  .دست آمدبه  05/0کمتر از سطح خطای    رهایمتغ
از    تأیید شد.  قیتحقی  رهایمتغرابطه بین     عی توزی نوع  بررسپس 

ی  پی با روش  مفهوم آزمون مدل    ؛ رهایمتغ  نیبی  همبستگو    هاداده
و بار عاملی استانداردشده    t  مقداربا توجه به اینکه    ال اس انجام شد.

محاسبه شد،    4/0و    96/1به ترتیب بیشتر از    بین سئواالت و متغیرها 
جدول )  نامه نبودی در سئواالت پرسش گر یدنیاز به حذف یا تغییر  

نیز    قیتحقی  رهایمتغی  تمام   کرونباخی  آلفا   بی ضر   ر ی مقاد(.  4
بودن  به  7/0از    شتر یب مناسب  و  آمد  با  ایپادست  شاخص    ن یایی 
واریان  .شد   دأییت میانگین  معیار  با  همگرا  استخراجروایی  شده  س 

(AVE)  شاخص   ن یایی همگرا با  روامناسب بودن    و   سنجش شد
  الرکرو    فورنلیی واگرا به روش  روا   نی. همچن(p<05/0شد )  د أییت
)پنهان(   بعدی تعیین رابطه بین متغیرهای مکنون  گام  . درشد   دأییت

باال به   با اطمینان  به منظور استناد  از   جینتاصورت گرفت.  حاصل 
و   ارزیابیی گردآوری  هادادهمدل  ضرایب  بررسی  ارهایمع  شده  ی 

معناداری   و  )بتا(  ضریب  بررس،  (t-value)آن  مسیر  شاخص  ی 
مکنون درون  (R2 )تعیین   و  متغیرهای  ارتباط  بررسزا  ی شاخص 
 صورت گرفت.  Q2بین پیش



 و همکاران  حداد     10

 1400 ،1، شماره 11 دوره نامه علمی ـ پژوهشی طب انتظامی  فصل 

 معناداری روابط بین متغیرها( 4ل  جدو 
 مسیر: 
 معناداری  𝛃 t-value متغیر وابسته (متغیر مستقل  

ویژگی شخصیتی نابهنجار )ادراک از آلودگی  
 هوا 

324/0 781/4 01/0 

 003/0 960/2 - 222/0 آوری )ادراک از آلودگی هوا تاب 
 01/0 418/4 323/0 ویژگی شخصیتی نابهنجار )خشم 

 008/0 674/2 -162/0 آوری )خشم تاب 
 01/0 558/5 266/0 ادراک از آلودگی هوا )خشم 

 

روابط موجود در مدل،  تمام شده در  محاسبه  t  ر یمقاد  ی 
در سطح    96/1از    بزرگتر  و  همچنین    95بود  بودند.  معنادار  درصد 
  . بود  367/0برابر  وابسته(  زا )درون  مکنونی  رهایمتغی  برا  𝑅2ریمقاد 

تابتیشخصی  ژگیو ی  رهایمتغبنابراین،   و  نابهنجار  با آوری  ی 

یهمکار از    7/36  گر یکدی  از   ادراک(  راتیی)تغ  انسی واردرصد 
را  آلودگ هوا  کردند.  نیبشیپی  از    ادراکی  رهایمتغ  نیهمچنی 
هوا،  آلودگ تابتیشخصی  ژگ یوی  و  نابهنجار    از   %4/61ی  آوری 
را  راتیی)تغ  انسی وار   𝑄2  ر یمقاد   کردند. ضمنا ،  ینیبشیپ( خشم 

خشم  و    113/0ی هوا( آلودگاز    ادراکی درونزای مدل )رهایمتغبرای  
(.  1نمودار ی محاسبه شد )قبولبود که مثبت و در سطح قابل  178/0

ی به  توجه  (  R2 =596/0؛  Communalities =423/0)  هاافتهبا 
محاسبه شد که حاکی از برازش قوی    502/0برابر    GOF  اریمعمقدار  
گردهاداده  نیبنابرا  بود.  قیتحقی  کلمدل   به  ی آوری  ی  خوبشده 

یی مدل را باال شده را پوشش داده و با قدرت  یطراحمدل    توانستند
 . ندنک دأییت

 

 
 ( گيري اندازه مدلهاي   ارزيابي) ریمس بیضرا  و  یعامل  بار شده استاندارد  بیضرا   با   نهايي مدل -1  نمودار

 
ی نابهنجار  تیشخصی  ژگ یواثر مستقیم مثبت و معنادار  

ی نابهنجار تیشخصی  ژگیوی هوا بر خشم و  آلودگاز    ادراکبر خشم،  
ی  هادادهدرصد و با توجه به    95با احتمال    ی هواآلودگاز    ادراکبر  
منفی و    اثر   همچنین  (.4جدول  ؛  p=01/0)شد    دأییتشده  ی آورگرد

ی هوا نیز  آلودگ از    ادراکی بر  آور ی بر خشم و تابآورمعنادار تاب
از طرفی با توجه به اینکه مقدار قدرمطلق آماره    . (4جدول  شد )  دأییت

محاسبه شد    96/1و بیش از    5/ 940و    6/ 161( برابر با  Sobelسوبل )
در   ،دست آمد به   05/0و سطح معناداری آزمون کمتر از سطح خطای 

ی هوا در  آلودگاز    ادراکی  گر یانج یم درصد تأثیر    95سطح اطمینان  
ی  آلودگ از    ادراکی  گر یانجیم   ی و خشم و تأثیرآوررابطه بین تاب

و خشم بار دیگر تأیید    ی نابهنجارتیشخصی  ژگیوهوا را در رابطه بین  
 شد.

 
 بحث 

رابطه بررسی  هدف  با  حاضر  وآوری تاب  پژوهش  ی  هایژگی، 
شخصیتی نابهنجار با خشم با نقش میانجی ادراک از آلودگی هوا  

ی شد.  بین  هاافتهانجام  ارتباط  وجود  بر  دال  تحقیق  ی  ژگ یوی 
و  تیشخص نابهنجار  با آلودگاز    ادراکی  یافته  این  بود.  هوا  ی 

همکاران  سرخهی  هاپژوهش و20]  و   ]  Sass  و  [ [ 21همکاران 
است.   همکاران  سرخه همخوان  با 20]  و  که  پژوهشی  در   ]

آلودگ  یشناختجامعه-یشناختجرم  کردیروعنوان" )به  مطالعه  ی 
آلودگ یمورد میرانیا   یهوا  ی:  نشان  است  شده  انجام  دهد که  (" 
محسوب    بروز جرایم ناشی از خشماز علل پنهان    یکیهوا    یآلودگ

اثرگذار  هوا بر شخصیت برخی افراد نیز    یآلودگ   از نظر ایشان  .شودیم 
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و   مندعالقه هااست، به طوری که افرادی که به انجام برخی فعالیت
را  شوندیم درونگرا    ، هستند  برونگرا یافته  این  گونه  این  توانیم . 

و خارج از روند    نامساعد  یطی در شرا  یدن ما وقتتبیین نمود که ب
م طبیعی   است    ، ردی گ یقرار  ممکن  لحظه  بیابدهر  که    تغییراتی 

  یمورد قابل اشاره بحث  کیمثال  به عنوان    .قابل بازگشت استر یغ
قرار   ن یسنگ  یکیتراف  در  شخصی  یوقت .  است  کیکوترافیبه نام سا
دخیل بوده  لحظه به لحظه رفتار  و کنترل    میها که در تنظژنبگیرد،  

تنظو   را  ما  حالت  کنند،یم   میرفتار  ایستایی  هم  ایتعادل    از 
وجود    ی(هومئوستاز) بدن  در  و که  آرامش    دارد  احساس  ما  به 
عبارتیشوند یمخارج  ،  دهدیم  به    ا ی  نیسنگ  یکیتراف  در  یوقت  . 

  یهاژن  م یتنظ  م، ی ر ی گ یرا دارد، قرار م   ی آلودگ  نی شتر یکه ب  یامنطقه
ها  ژن  میو تنظ  انیب  راتییامر به خاطر تغ  نیا   زد؛ی ریما به هم م 
که    ییهاژن  انیبال   کام   می ر یگ یقرار م   طیمح  نیدر ا  یاست، که وقت

تغکنترل هستند،  شما  روان  و  اعصاب  [.  21]  کندیم  ر ییکننده 
بر   اثرات مخربی  های گازی برخی آالیندهکه    رسدیم همچنین به نظر  

بیش از   مونوکسید کربن که ،کنند. به طور مثالمی  افراد وارد روحیه
وجود این  پرجمعیت به علت    های شهر   های هوای نیمی از آلودگی

شود،  و ناشی از احتراق ناقص سوخت موتور اتومبیل تولید می  گاز
ی  هابیآستنش و  افزایش    مرکز اعصاب را تحریک کرده و موجب

  شده، های انجامطبق پژوهش[. به عالوه 20]  شود روحی و روانی می
در سرب  یابد  چنانچه  افزایش  به  چشم   کاهش  به  هوا  اعتماد  گیر 

  [. 21]  گردد یم منجر  ی غیرسازگارانه در بزرگساالن  نفس و بروز رفتارها
موجب  هوا  آلودگی  کلی  طور  اضطراب،  به  توان    افزایش  کاهش 

  شود روحی، خشونت و پرخاشگری می  های عضالنی و تنش  ،فکری 
[21]  . 

و    یهاافتهی  منفی  رابطه  وجود  بر  مبین  همچنین  تحقیق 
تاب بین  بودآلودگاز    ادراک  وی  آورمعنادار  هوا  با   ؛ی  یافته  این 

[ همراستاست. نتایج مقاله  22]  مجنونی توتاخانهو    ظاهری   پژوهش
  یی توانا  ، روگاهی از ن  یناش   یهوا  ی لودگایشان نشان داده است که آ 

به    راتییتغ روان  یروح  فشارمربوط  نتا  انییوستا ر  یو  دارد؛    ج یرا 
نا  ،  ، کاهش انرژی استرس   حاکی از بدخلقی و عصبانیت ساکنین،

روحی   فشارهای  رفتاری،  الگوهای  در  تغییر  و  افسردگی  امیدی، 
از   ناشی  هوای  آلودگی  نتیجه  در  مسن  افراد  و  زنان  در  فزاینده 

نهااست  هاروگاهین در  ن  توانیم   تی.  به    یحرارت  یهاروگاهیگفت 
نوع   و جنس  ت، یفعالتناسب  تاب  تینوع سن  افراد  و   یداراآوری 

روان  یروح  ی اثرگذار با  ندهست  ی و  احداث   مطالعاتدر    یستیکه 
اذعان داشت    توانیم   هاافتهدر تبیین ی  .رد یمدنظر قرار گ  هاروگاهین

روحکه   روا  یفشار  از    نیو  تأثیر  هاندهیآال ناشی  تحت  هوا  ی 
آوری پایینی برخوردار باشد؛ به فرد از تاب  آوری است و چنانکهتاب

دلیل ضعف در استحکام شخصیتی، بیشتر تحت تأثیر عواطف منفی  
خواهد    قرار  یاحساس افسردگ و    یدیام   و نا   أسی  احساسهمچون  
   گرفت.
مبین  هاافتهی  مثبت  همچنین    نیب  معنادار  و  رابطه 

با  تیشخصی  هایژگیو یافته  این  بود.  خشم  و  نابهنجار  ی 
همکاران  خاصیی  هاپژوهش همکاران  فرجی [،  23]  و  و  [  24]  و 

Kolla  [ در  23]  و همکاران  ی خاص.  [ همخوانی دارد25]  و همکاران
تحقیقی که با عنوان "بررسی ارتباط خشم حالت با تیپ شخصیتی  

  کردستان" انجام شد،و هیجان در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی  
خشم حالت متعلق    اس یمقخرده  ن یانگیم   ن باالتری   اند کهنشان داده

  یهااسیمقخرده  نیب  یهمبستگهمچنین  .  استخشم    احساسبه  

و   وجود دارد ی(کی زیفو  یم الاحساس خشم، خشم ک)خشم حالت 
  جان،یه  است.  تر یقو  یکی زیو ف   ی م الخشم ک  نیب  ی همبستگ  نیا

سا  دیو شد  فیخف  یروان  تالالاخت بر    االییب  ر یثأ ت  (کوزی)نوروز و 
  اندداده [ در تحقیقی نشان24] و همکاران یفرج. دارندخشم حالت 

  پرخاشگری  به کنندهاقدام افراد در شخصیت اختالالت نی شتر یبکه 
نمایشی،  عمومی  یهامکان  در ترتیب    و  افسرده  خودشیفته،  به 

ترت  کمترین  -منفعل  و  اجتنابی  اسکیزوتایپال،  وابسته،   ب یبه 

نشان  [ در پژوهش دیگری  25]  همکاران  و  Kolla  است.  رخاشگر پ
  یهاتیتعداد محکوم   ،ماریب  47خصومت در  /تیکه عصبان  اند هداد

که   دهدینشان م   جینتا  نیا  ه است.کرد  ینیبشیرا پ  زیآم خشونت
ز  تیعصبان پرخاشگر   ادی و خصومت  در    یجسم  ی با  است.  همراه 

واجد    ، گفت  توانیم  افتهی  نیا  نییتب افراد  از  ی  هایژگ یوبرخی 
مانند   نابهنجار  اختشخصیتی  شخصالگروه  روابط   ی مرز  تیل  در 

بیشتری هستند و در حوزه روابط بین فردی بیشتر  تعارض  دارای  
  افراد در    ی پرخاشگر خشم و    زانیم عالوه    . به شوندیم دچار مشکل  

از  التبا  ی فتگیودشخ  یهارگه  یدارا افراد ر    افرادچراکه    ؛است  سایر 
در معرض    یبه راحت  گرانیدر تعامل با د  یفتگ یخودش  یهارگه   یدارا
برتر   داشته  قرار  دیتهد و  استحقاق  احساس  د  ی و  به   گرانینسبت 

را    ی گر ی افراد خود را محق و د گرانیتا در تعامل با د  شود یموجب م 
  ی فتگیخودش  ن،ی. همچنندیقلمداد نما  ی پرخاشگر خشم و  سزاوار  

 ی ارزشیب قیآن، با احساس عم ر یپذبیآس ای نیبشکل خودبزرگ در
  یبرا  یراهبروز خشم  همراه است و    دییتأ   عدم و    یدر هنگام ناکام 

حفظ ظاهر    یبرا یشالت و یارزشیاحساس ب ن یبرگرداندن توجه از ا
  [.26است ]
 رابطه ی و خشم  آورهمچنین نشان داد که بین تاب  هاافتهی 

و    هاشمی ی  هاپژوهشاین یافته با    .داشت  وجود   معنادار  و   منفی 
زاده فالحیه  یمهن  [،28]و همکاران    صدری دمیرچی[،  27]  پورخزاعی

  نتایج پژوهش  ی دارد. همخوان  [30]  سیبدری [ و  29]  و شعاع کاظمی 
بین عزت نفس و    نشان داده است[ نتایج  27]  پورخزاعیو    یهاشم

آوری و  پرخاشگری رابطه معکوس و معنادار و همچنین بین تاب
نفس   عزت  و  دارد  وجود  معنادار  و  معکوس  رابطه  پرخاشگری 

است.  بینیپیش  ن ی تر یقو پرخاشگری  دمیرچی کننده  و    صدری 
پژوهشی  28]همکاران   در  داد[  تـاب  اندهنشان  آمـوزش    ی آورکه 

بهبودموجـ  تواند یم  و کنترل خشم    یشناختروان   یسـت ی بهز  یب 
[  29]  شعاع کاظمی و    زاده فالحیهمهنیآموزان تکانشور شود.  دانش

داده نشان  تحقیقی  تابدر  و  خشم  میزان کنترل  در  اند که  آوری 
،  نوجوانان کانون پایین است و عالوه بر پایین بودن این دو سطح

االن و جنس مخالف،  ی بیمارگونه، نقش دوستان، همسهاخانواده
خویشتنداری ضعیف، خود کنترلی هیجانی  ) یتیشخصی هایژگیو

 پایین، منبع کنترل بیرونی( از عوامل مؤثر بر بزهکاری هستند.
داده[  30]  سیبدری   نشان  تحقیقی  آموزش    در  که  است 

رفتار پرخاشگرانه دارد.تاب با  رابطه معناداری  این    نییتب  در  آوری 
آوری به عنوان سپر بالی افراد در  که تاب گفت  چنین توانیم یافته 

این   آنهامعرض خطر عمل نموده و   با  را در برابر آثار سوء مواجهه 
آوری به برقراری  از این رو آموزش تاب.  د ینمایم عوامل محافظت  
یی مقابله با  توانا  یی حل مسئله،توانا   ، یخودشناس  روابط دوستانه،

سازگاری  و  دیگران  هیجانات  و  احساسات  درک  روانی،  فشارهای 
ی انطباقی در مواجهه با مشکالت هامهارت اجتماعی بهتر و کسب  

 .  سازد یم ی مهار خشم هایتوانمندکمک نموده و فرد را تجهیز به 
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و معنادارد بین   مثبت  ها بیانگر وجود رابطهیافته   نیهمچن 
 ندریان ی  هاپژوهش وا و خشم بود. این یافته با  ی هآلودگاز    ادراک

همکاران   داردZhang  [32  ]و    Chen  ،Oliva؛  [31]و  .  همخوانی 
همکاران    ندریان دادهفیمطالعه ک  دردر  [  31]و  نشان  خود  اند،  ی 

و حمل و   ی شهر   کیتراف  ر ی تحت تأث  سالمت جسمانی و روانی افراد 
و   ییراهنما  نفعانیذبنابراین    گرفته است؛سنندج قرار    ی نقل شهر 
بهداشت و متخصصان   گذاران  استی، سی حمل و نقل شهر   ی،رانندگ

ا در  ب  دیبا  رانیبهداشت  تأث  ی شتر یتوجه  و    یهابرنامه  ر ی به  حمل 
و تع  ی حمل و نقل شهر   ،نقل آن داشته   یهاکنندهنییبر سالمت 

هوا    ی آلودگاند که نشان دادهZhang  [32  ]و    Chen  ،Olivaباشند.  
.  دارد  ای بر سالمت روانی هوا، تأثیرات عمده  یهایوارونگ از طریق  

خاص،    به )یک  طور  استاندارد  متر    کروگرم یم   04/18انحراف  بر 
ماه گذشته احتمال داشتن    کی در  میکرون    5/2ذرات    درمکعب(  

چنین    توانیم در تبیین این یافته    .دهدیم را افزایش    یروان  ی ماریب
بیان که در    ی راتییهوا بر بدن و تغ  ی آلودگگفت که عالوه بر اثرات  

،  رد یپذیم اعصاب و روان و مهارکننده خشم صورت    کنترل  یهاژن
معرض    قرار  همچنین در  خستگگرفتن  با  معلق    ، یعموم   یذرات 

  دیاکسیکربن و د  دیمنواکس  زه، یبا کاهش انگ  تروژنین  دیاکسید
عوارض  همراه است که مجموعه این    ی روان  ی خستگ   ش یگوگرد با افزا

  بروز خشماز علل    یکیکه به عنوان    رسدیهوا به نظر م   یآلودگ   یروح
اشخاص    نیب  یلفظ  یهای ر یمثال آن درگ  ن ی محسوب شود. بارزتر 

  هینقل  لیوسا   ایها  کیو خشم به خصوص در تراف  یبه علت خستگ
ب  یعموم  در  که  اشیاست  موارد   عیفجا  یلفظ  یهای ر یدرگ  نیتر 
 . زند یرا رقم م  ی ر یناپذجبران 
ی  ژگیوبود که در رابطه بین    نآ  ازحاکی    هاافتههمچنین ی 
گری  و خشم، ادراک از آلودگی هوا نقش میانجی  ی نابهنجارتیشخص

  Chen ،Oliva[، 33]ی دحسنیس یهاپژوهشداشت. این نتایج با 
همکاران  Zhang  [32]  ،Martinoو   دارد.  [  34]  و  همخوانی 

دریافته   [ 33]سیدحسنی   با    فرزند-عامل والدکه    در پژوهش خود 
معکوس  ینوجوان  ی پرخاشگر  معنادار و  و  دارد  یرابطه    ی هایژگیو 
معنادار  چیه  یتیشخص   ینوجوان   ی پرخاشگر   زانی م با    ی ارتباط 

همچنردندا فرع  نی.  مثبت،  - والد  یعوامل  عاطفه  ازجمله  فرزند 
با    ی همانندساز  ، یسردرگم -یآزردگ شنود  و  گفت  با  ارتباط  و 

ب  ینوجوان  ی پرخاشگر  پادانش  نیدر  دختر  ارتباط    هیآموزان  نهم 
اند  [ نشان داده34]  و همکاران  Martino  .رددا  یمعکوس معنادار و  

رفتاری و و اختالالت    یانواع خلق و خو  ن یب  یمثبت  یتگهمبسکه  
است   شخصیتی شده  تب  .دیده  گفت    توانیم  افتهی  نیا  نیی در 

Costa    وMccrae  [35  ]شخص بزرگ  عامل  تما  تیپنج    یتیالرا 
 یرفتار  یهاتفاوت  یعنی  .دارد  ی ستی ز  نه یزم   کهاند  کرده  یمعرف

. آنها  گردد یها، ساختار مغز و مانند آن برم مربوط به پنج عامل به ژن
صفات  اظهار دارند که    ت،یدر برابر ترب  عتیببا طرح مجدد مسئله ط

  استرشد    ریدر مس  ی درون  یهایمانند خلق و خو، آمادگ   تیشخص
اساسا   ت   و  از  هوا  هاندهیآال همچون    یطیمح  راتی ثأمستقل  ی 
  رسش   ک یاز    تیکه شخص  معتقدند  Mccraeو    Costa  .هستند
متأثر از    شتر یب  تیصفات شخص  د، ید   نی . با اردی گ ینشأت م  یدرون

  تیالتما  ییو شکوفا  ی است تا محصول تجربه زندگ  ی ستی عوامل ز
وس  یاساس تفاوتطیمح  لهیبه  مثال  عنوان  به   ن یب  یاصل  یها. 
برون  یی گرادرون اول  یی گراو  نظر   نیکه  ست،  ا  یعاملپنج  هی محور 
  سطحآن در    یاست و علت اصل  ی کیو ژنت  ی ستی بلکه ز  ستین  ی رفتار 
  یختگیسطح انگغالبا  به دلیل  افراد  . این  است  هانآ  ی مغز  یختگیانگ

و به طور  دارند ازین کی ر، به تحر التبا یحس  آستانهو  تر نییپا ی مغز
ی افراطی و  هاواکنشکه بعضا  منجر به بروز    ندیجویفعال آن را م 

.  شودیم ی هوا  هاندهیآال بروز خشم به دلیل اثرات زیستی ناشی از  
  صفت   یک   عنوان  در این گروه به   داری سیستم بازاز سوی دیگر، این  

ایشان افزایش   در  را  منفی  هیجانی  ی ر یپذواکنش   شخصیت  ،زیستی
 . [36] گردد یم داده و منجر به بروز خشم  

بین تاب  با نتایج پژوهش، در رابطه  و خشم،    آوری مطابق 
میانجی نقش  هوا  آلودگی  از  با  ادراک  یافته  این  داشت.  گری 

دمیرچی  یهاپژوهش همکاران    صدری  ،  [37]  یرسول  ،[28]و 
Gladka  ،Rymasewska   و  Zatonski  [38]   داردهمخوان .  ی 

است داد   نشان  یرسول   شیافزا  موجب   خشم  کنترل  آموزش  که  ه 
  ی ر یادپذیاعت  آن   تبع  به   و  شود می  آموزاندانش  در  ی آورتاب  زانیم 
  در   خشم  کنترل  تیاهم  نشانگر   پژوهش  یهاافته . یدهد  کاهش  را

  مواد  سوءمصرف   و   مصرف  برابر   در  نوجوانانی  آورتاب  زانیم   شیافزا
است که  .  [37]  است شده  مشخص  پژوهشی  در  اثرات  همچنین 
انحطاط   ای د یماده سفحجم  ساختار مغز مانند کاهش  ی بر رو یمنف
ب  یعصب زودتر  بروز  به    شودیم   نسونیپارک  ا ی  مر یآلزا  ی ماریمنجر 

هوا با اختالالت  یاز ارتباط آلودگ ییهاگزارش اوصاف، نی. با ا[38]
افسردگیخلق حت  ی ،  دارد.    یخودکش  یو  ی  دروجود    هاافتهتبیین 
آوری اذعان داشت که چنانکه فرد دارای سطح پایینی از تاب  توانیم 

پذیرتر بوده و عواطف منفی بیشتری را تجربه باشد؛ در برابر آن آسیب
ی انطباقی پایین  هامهارت که این عوامل فرد را به دلیل    دینما یم 

 درگیر خشم و پرخاشگری خواهد نمود. 
به ابزارهای  محدودیت  به  توجه  شدهبا  تحقیق،    کارگرفته  این  در 

تر در  گیری از مشاهده و مصاحبه برای دستیابی به نتایج کاملبهره
می توصیه  آتی  مطالعات  گردد.  تحقیقات  عدم کفایت  به  توجه  با 

آسیب و  عوارض  خصوص  در  در طولی  قرارگرفتن  از  حاصل  های 
های دیگری  معرض آلودگی هوا، بهتر است در تحقیقات بعدی روش 

علی مطالعه  محیطمقایسهمانند  در  مطالعات ای  یا  مختلف  های 
و  مشاهده گروه  دقیق  ارزیابی  منظور  به  مقطعی(  یا  )طولی  ای 

  گیری و تدوین الگویی در طی زمان صورت پذیرد.همچنین نتیجه
شود مطالعات پژوهشی دیگر در سایر مناطق جغرافیایی  پیشنهاد می

بازه زمانی  و  شود.های  شود  می  پیشنهادهمچنین    انجام 
  بیشترین که  خطر  در معرض  های گروه سایر در های مشابهپژوهش
مقابله  در   کوتاهی   از  را   آسیب   متحمل  هوا  آلودگی   معضل   با  امر 
)مانندمی در   شوند  انجام  یا  باروری   سنین  زنان    شود.   سالمندان( 

کامل نتایج  حصول  ترسیم  برای  و  با    ندهیآ  یرهایمستر  مواجهه 
  ی افسردگهای هیجانی، آشفتگیآمار  ی بررس عوارض آلودگی هوا به

خودکش آال   یمناطق در    یو  متوسط  غلظت  از حد  ها  ندهیکه  بیش 
انجام شود در آستانه خطر است،  و  به    استاندارد  در    سهیمقا و  آن 

با توجه به اینکه مطالعات محدودی در    طرحی پژوهشی اقدام شود.
تاب  رابطه  انجام  خصوص  تاکنون  هوا  آلودگی  از  ادراک  و  آوری 

در خصوص    یکامل  یهایکه بررس  شودی  م   شنهادیپپذیرفته است،  
 آوری انجام شود. های هوا بر تابآالیندهاثرات 

 
 گیری نتیجه 
گری  ی شخصیتی نابهنجار بر خشم با میانجیهایژگی وآوری و  تاب

 .  تأثیر داردادراک از آلودگی هوا 
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اگر افراد و در این مطالعه   نکات بالینی و کاربردی در طب انتظامی: 
آوری  ی الزم در خصوص ارتقای تابهاآموزشدانشجویان نظامی، از  

ویژهبهره ضوابط  و  شوند  به مند  توجه  با  ایشان  برای گزینش  ای 
اجرا گردد هایگژیو و  اتخاذ  شخصیتی  دانشجوی  در    انی،  ویژه  به 

بخش راهور که در معرض آلودگی هوا در ساعات بیشتری هستند 
توانایی بیشتری در کنترل خشم خواهند داشت که ایشان را در انجام 
وظایف تحصیلی و شغلی به واسطه مواجهه بیشتر با شرایط بحرانی 

 د. ایجادکننده خشم، یاری خواهد دا
از همه عزیزان شرکت  سندگانینو  تشکر و قدردانی: کننده در  مقاله 

قدردانی    اند، کمالنمودهیاری    هادادهآوری  پژوهش که ما را در جمع
 و سپاس را دارند. 

که    نمایندمی  تصریح  مقاله   نویسندگان  وسیلهبدین  تعارض منافع:
 .ندارد وجود  حاضر  مطالعه قبال در منافعی تعارض  گونههیچ

  ؛ هادادهتحلیل    و  تجزیه  و  آوری ، جمعحداد  مایس:  سهم نویسندگان
ایده  ارائه  محب،  غالمرضا    و   نعیمه  و  عبدی  رضا  مطالعه؛  طراحی 

ایده ارائه  در نگارش  طراحی مطالعه   و  چلبیانلو،  ؛ همه نویسندگان 
اولیه مقاله و بازنگری آن سهیم بوده و همه با تأیید نهایی مقاله  

 .  رندی پذیم حاضر، مسئولیت دقت و صحت مطالب مندرج در آن را 
 .نداشت مالی   حمایت  گونه هیچ حاضر  پژوهش :ی مال  منابع 
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