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Aims: Anger rumination is a recurring cognitive process and is one of the internal manifestations 

of anger that leads to increased and persistent anger in individuals. The aim of this study was to 

investigate the relationship between emotion regulation and mindfulness with the ruminant 

anger of perpetrators of violent crimes. 

Materials & Methods: The present study is descriptive and correlational. The statistical 

population included all male prisoners aged 18 - 50 in Ahvaz, Iran in 1396 who had committed 

violent crimes (256 people), of which 150 were selected by available sampling method. Data 

collection tools were Freiburg's Mindfulness Questionnaires, Cognitive Emotion Search, and 

Anger. Following the issuance of the necessary permits and the consent of the prison authorities, 

the objectives of the investigation were presented to all participants and the questionnaires were 

distributed by the prison staff. Data analysis was performed using Pearson correlation matrix 

and step-by-step regression analysis in SPSS 26 software. 

Findings: The age range of the 150 men in the study who committed violent crimes ranged from 

18 to over 50 (average 36 years). The results of the correlation coefficient showed that there was 

a significant correlation between negative emotion regulation strategies and significant negative 

correlation (p<0.05) and negative anger regulation strategies with anger ruminants (p<0.01). 

Also, positive emotion regulation strategies were positively and significantly correlated with 

mindfulness (p<0.01). Although there was a negative relationship between positive emotion 

regulation strategies and anger rumination, this relationship was not significant. The results of 

regression analysis also showed that negative emotion regulation strategies could significantly 

predict rumination. 

Conclusion: The results of this study show the importance and necessity of paying attention to 

rumination as an effective factor in violent crimes. Identifying this psychological structure can be 

considered an important step in preventing violent crimes. 
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م و تداوم خش شیخشم است که منجر به افزا جانیه یدرون یاز نمودها یکیتکرار شونده و  یشناخت ندیفرآ کینشخوار خشم اهداف: 
 زیآمخشونت میبه جرا نیبا نشخوار خشم مرتکب یآگاهو ذهن جانیه میتنظ نیب ۀرابط یحاضر با هدف بررس. پژوهش شودیدر افراد م
 .انجام شد

سال شهر  50تا  18 نیمرد سن انیزندان یشامل تمام یآمار ۀاست. جامع یو از نوع همبستگ یفیپژوهش حاضر توصها: و روش مواد
در دسترس انتخاب  یریگنفر به روش نمونه 150نها، آ نینفر( که از ب 256شده بودند ) زیآمخشونت میبود که مرتکب جرا 1396اهواز در سال 

 یو نشخوار خشم بود. پس از صدور مجوزها جانیه یشناخت ییجونظم بورگ،یفرا یآگاهذهن یهانامهشها پرسداده یشدند. ابزار گردآور
شدند.  عیها توسط پرسنل زندان توزنامهکنندگان ارائه شد و پرسششرکت یتمام یزندان، اهداف پژوهش برا نیالزم و موافقت مسئول

 .انجام شد SPSS 26افزار گام در قالب نرمبهگام ونیرگرس لیو تحل رسونیپ یگهمبست سیها با استفاده از ماترداده لیو تحل هیتجز

 36 نیانگیسال )م ۵0تا باالتر از  ۱۸شده بودند، از  زیآمخشونت میکننده در پژوهش که مرتکب جرامرد شرکت ۱۵0 یدامنه سن: هاافتهی
معنادار  یمنف یهمبستگ یآگاهبا ذهن جانیه میتنظ یمنف یراهبردها نینشان داد که ب یهمبستگ بیحاصل از ضر جیسال( بود. نتا

(05/0>p) یمثبت و معنادار یبا نشخوار خشم همبستگ جانیه میتنظ یمنف یراهبردها نیو ب ( 01/0وجود داشت>p.) نیهمچن 
 جانیه میمثبت تنظ یراهبردها نیاگرچه ب (.p<01/0مثبت و معنادار داشت ) یهمبستگ یآگاهبا ذهن جانیه میمثبت تنظ یراهبردها

 میتنظ یمنف ینشان داد که راهبردها زین ونیرگرس لیتحل جیرابطه معنادار نبود. نتا نیوجود داشت، اما ا یمنف ۀبا نشخوار خشم رابط
 .کند ینیبشیپ ینشخوار خشم را به طور معنادار توانستیم جان،یه

نشان  زیآمخشونت میدر خصوص جرا رگذاریتأث یو ضرورت توجه به نشخوار خشم را به عنوان عامل تیمطالعه اهم نیا جینتا: یریگجهینت
 .در نظر گرفت زیآمخشونت میاز جرا یریشگیدر پ یبه عنوان گام مهم توانیرا م یشناختروان ۀساز نیا یی. شناسادهدیم

 یآگاهذهن جان،یه مینشخوار خشم، تنظها: کليدواژه 
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 مقدمه
 یهاشرفتیپ رغمیعل که است یاجتماع یهادهیپد از یکی خشونت
 اب مقابله در فراوان یالمللنیب اقدامات و یفناور فرهنگ، تمدن،
 جرم. گرددیم مشاهده جهان نقاط یتمام در همچنان آن،

 که است خشونت ترگسترده اصطالح از یاژهیو نمونه   زیآمخشونت
 قانون، موجب به که شودیم یزیآمخشونت یرفتارها شامل
 یهادهیپد قتل، ازجمله زیآمخشونت میجرا. اندشده یانگارجرم

 ردنآووجودبه در یمختلف عوامل که یمعن نیبد هستند، یچندبعد
 به خشونت از یناش میجرا شدت و زانیم[. 1] دارند دخالت آنها
 42 کشور، یقانون یپزشک سازمان آمار اساس بر که است باال یحد

 به وطمرب ،یقانون یپزشک مراکز ییسرپا و ینیبال ناتیمعا درصد
یم نظر به بیترت نیبد[. 2] است نزاع از یناش جراحات و صدمات

 رزشو از باشد، کرده نفوذ یزندگ یایزوا یتمام به خشونت که رسد
 خشونت و خشم از ییهانمونه جا همه نما،یس و اتیادب تا گرفته

 یهابیآس نیتریجد از یکی و شودیم دهید یپرخاشگر و
 هرانیشگیپ ای یاصالح راهبرد هرگونه لذا. دیآیم شمار به یاجتماع

 لقبا در ای بزهکار به نسبت خواه) زیآمخشونت میجرا خصوص در
 میجرا نوع نیا یهایگدهیچیپ به توجه با ستیبایم( دهیدبزه

 خشونت، شروع نقطه   به است الزم راستا نیهم در[. 3] شوند یطراح
 .شود پرداخته است خشم جانیه که

 عنوان به و است انسان نیادیبن جاناتیه از یکی خشم
 راتییتغ ،یشناخت یهایابیارز با و شودیم فیتعر یمنف یاحساس

 نگرفت قرار با. است همراه یخاص عمل به شیگرا و یکیولوژیزیف
 ،یالیخ ای یواقع یهایناکام از گوناگون یهاتیموقع در فرد
 و شودیم ختهیبرانگ هایعدالتیب ای دهایتهد رها،یتحق ها،بیآس

 انضرب خون، فشار شیافزا مانند کیسمپات یهاپاسخ با معموالا 
 نمود تواندیم خشم. است همراه خون قند شیافزا و قیتعر قلب،

 از یفیط در تواندیم آن یرونیب نمود. باشد داشته یدرون ای یرونیب
 و یکالم یپرخاشگر تا خشم منبع از اجتناب از یرفتار یبروزها

 [.4د ]باش متفاوت یکیزیف
 نشخوار. است خشم نشخوار خشم، یدرون ینمودها از یکی
 در که است شونده تکرار و ریناپذاجتناب یشناخت ندیفرآ خشم
 منجر و ابدییم ادامه آن از پس گردد،یم داریپد خشم تجربه   انیجر
 احساس افراد ،یعیطب طوربه[. 5] شودیم خشم شیافزا و تداوم به

 قهیدق 15 تا 10 را آن با مرتبط کیولوژیزیف یختگیبرانگ و خشم
 اعمال و کرده کنترل را خود خشم قادرند سپس و کنندیم تجربه

 کنند،یم نشخوار را خشم که یافراد اما. دهند کاهش را پرخاشگرانه
 و پرخاشگرانه اتییجز تمام با یذهن تصور صورت به را آن بارها
 ده  یپد اگر نیهمچن. کنندیم تجربه انتقام، به مربوط پردازانه  الیخ

 به آلودخشم دادیرو تجربه   از پس افراد و دهد رخ خشم نشخوار
 یبرا یشناخت و یعاطف نظر از خشم تجربه   بپردازند، آن نشخوار
 .[6د ]ابییم تداوم هامدت

یم خشم نشخوار به که یافراد است، داده نشان یامطالعه
یم شدت ای تداوم را خود خشم به مربوط یهاجانیه پردازند،
 نشخوار که است شده داده نشان[ 8] گرید یپژوهش در[. 7] بخشند
 خصومت و یکیزیف ،یکالم یپرخاشگر کننده  ینیبشیپ خشم
 در خشم نشخوار که دهدیم نشان قاتیتحق آن، بر عالوه. است

 و[ 10] یمرز تیشخص اختالل ،[9] یافسردگ مانند یخلق اختالالت
 764 یرو بر یگرید پژوهش در. شودیم دهید[ 11] خواب مشکالت

 و یسازدرون میعال با خشم نشخوار که است شده مشاهده[ 12] نفر

 م،یریبگ نظر در جانیه کی را خشم اگر. دارد رابطه یسازبرون
 نیهم در. گرفت نظر در جانیه نشخوار توانیم را خشم نشخوار
 میتنظ در مشکالت شود،یم مطرح که یمیمفاه از یکی راستا،

 .است جانیه
 یاهیپا جاناتیه دارند، یمشکالت جانیه میتنظ در که یافراد

 ییشناسا یسخت به را یشاد و نفرت ترس، غم، خشم،: رینظ خود
 صورت به و مبهم ز،ینامتما یاگونه به را خود جاناتیه و کنندیم

 رامونیپ یادیز اطالعات افراد نیا. کنندیم تجربه فیضع فهم
 دتریشد را خود جاناتیه است ممکن لذا. ندارند خود جاناتیه

 ههمواج در افراد. گردند مضطرب جانیه تجربه هنگام و نموده تجربه
. شوندیم یمنف جاناتیه دچار یزندگ ناگوار یدادهایرو و حوادث با
 یراهبردها در یناتوان ،یشناخت یمیخودتنظ مدل اساس بر

 دیتشد و یجانیه یناسازگار به منجر جان،یه میتنظ یشناخت
 خشم نشخوار که نجاستیا. شودیم خشم جمله از یمنف جاناتیه
 خشم نشخوار. شود عمل وارد تواندیم مقابله راهبرد کی عنوان به
 شیراگ و گرانید و خود به نسبت خصمانه احساسات ختنیبرانگ با
 وبیمع چرخه   نیا و شودیم یمنف جاناتیه تداوم باعث انتقام به

 مرتکب که یکسان در ژهیو به مسئله نیا[. 13] کندیم دایپ ادامه
 یاریبس مطالعات[. 14] شودیم دهید اند،شده زیآمخشونت میجرا

 ای شده مختل افراد نیا در جانیه میتنظ ندیفرآ که دهدیم نشان
 یواننات نیب که است شده داده نشان مثال، عنوان به. است وبیمع
 دارد وجود یمعنادار رابطه   مجرمانه، رفتار و جانیه ییشناسا در

[15 .]Strickland، Parry و Allan [16] وجود بر یشواهد زین 
 دست به زیآمخشونت میجرا نیمرتکب انیم در یجانیه ییناگو
 .اندآورده
 و است شده جیرا راا یاخ که یشناختروان یهادهیپد از یکی
 سازد،یم فراهم جاناتیه میتنظ بهتر فهم یبرا یچارچوب
 متون در شهیر که است یاسازه یآگاهذهن. است یآگاهذهن
 .است شده منطبق یشناختروان یهاپژوهش در و دارد سمییبودا
 بر متمرکز و هدفمند خاص، وه  یش به توجه صورت به یآگاهذهن
 نشان مطالعات[. 17] است شده فیتعر قضاوت بدون یجار لحظه  

 به[. 18] دارد رابطه جانیه از اجتناب با خشم نشخوار که دهدیم
 آن در که شودیم استفاده یراه منزله   به خشم نشخوار گر،ید انیب

 رد. نکند تجربه را( است ندیناخوشا یاحساس که) خود خشم فرد
 لحظه   در یآگاه کاهش باعث خشم نشخوار رسدیم نظر به جهینت

 مسئله نیا و شودیم رشیپذ و یدارخوددوست کاهش و یجار
یم اکنون و یجار لحظه   از شدن دور و فرد در خشم تداوم به منجر
 .شود

 خودکار یهاتیفعال متوجه فرد که شودیم باعث یآگاهذهن
 در یاندهیفزآ یاریهوش و یآگاه و شود خود یعاد یرفتارها و

 رییتغ به منجر افکار از یآگاه نیا. آورد دستبه خود یهاتیفعال
 عدم باعث یآگاهذهن. شودیم احساسات و افکار آن با فرد ارتباط
 وارنشخ: رینظ یتکرار یفکر یالگوها به نسبت فرد ذهن تیمحور
 یدارا افراد با سهیمقا در باال یآگاهذهن یدارا افراد. گرددیم یفکر
 یریتصو محرکات به یکمتر واکنش نییپا یآگاه ذهن
 به یریپذواکنش تواندیم یآگاهذهن. دهندیم نشان زیدبرانگیتهد
. دهد لیتقل یاجتماع یهاتیموقع در را هاشیتشو و دیتهد

 موجب یآگاهذهن که دهدیم نشان یگرید پژوهش نیهمچن
 به جهینت در[. 18] شودیم یخودکنترل شیافزا و یپرخاشگر کاهش
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 در نیبشیپ ریمتغ عنوان به تواندیم یآگاهذهن رسدیم نظر
 .کند عمل خشم نشخوار خصوص
 و جانیه میتنظ رابطه   یبررس حاضر پژوهش از هدف لذا
 و زیآمخشونت میجرا نیمرتکب در خشم نشخوار با یآگاهذهن
 گروه نیا در رهایمتغ نیا یکنندگینیبشیپ نقش یبررس نیهمچن
 یررسب به که است یپژوهش نینخست نیا ما، دانش به توجه با. بود
 .پردازدیم یگروه نیچن در موضوع نیا

 

 هامواد و روش
 نوع، لحاظ از و یفیتوص تیماه لحاظ از حاضر پژوهش طرح

 مرد انیزندان یتمام مطالعه نیا یآمار جامعه  . است یهمبستگ
 میجرا مرتکب که بود 1396 سال در اهواز شهر سال 50 تا 18 نیسن

 یکرجس جدول از نمونه حجم برآورد جهت. بودند شده زیآمخشونت
 نفر 150 تعداد ،ینفر 256 جامعه   یبرا که شد استفاده[ 19] مورگان و

. ندشد انتخاب دسترس در صورت به حاضر پژوهش در که شد برآورد
 شد ادهد کنندگانشرکت به پژوهش اهداف از یکل یحاتیتوض ابتدا

 وهشپژ یابزارها شان،یا از آگاهانه و یکتب تیرضا گرفتن از پس و
 به ارتکاب لیدل به فرد بودنیزندان ورود مالک. شد عیتوز آنها نیب

 نندما یمیجرا ز،یآمخشونت میجرا از منظور. بود زیآمخشونت میجرا
 عدم شامل زین خروج مالک. است جرح و ضرب و سرقت قتل،
 هاونهنم لیتما عدم و یتصادف ییگوپاسخ و هانامهپرسش لیتکم
 هاداده یگردآور ابزار. بود مطالعه در حضور ادامه یبرا

 جانیه یشناخت ییجونظم بورگ،یفرا یآگاهذهن یهانامهپرسش
 .بود خشم نشخوار و

 نامهپرسش نیا از (:2006) بورگیفرا یآگاهذهن نامهپرسش
 نامهپرسش نیا. شودیم استفاده یآگاهذهن سنجش منظور به

 در که است یتمیآ 14 و یتمیآ 24 ،یتمیآ 30 نسخه سه شامل
 نامهپرسش نیا در. شد استفاده یتمیآ 14 نسخه   از حاضر پژوهش

 یادرجه4 کرتیل اسیمق کی یرو بر که شودیم خواسته یآزمودن از
 سئواالت به( ازیامت 4" )شهیهم باا یتقر" تا( ازیامت 1" )ندرت به" از

. است 56 حداکثر و 14 نامهپرسش نیا در نمره حداقل. دهد پاسخ
 همکاران و Walach. است باالتر یآگاهذهن نشانگر شتریب نمره

 نیا یسنجروان مشخصات یبررس و یمعرف به خود پژوهش در[ 21]
 و ییروا دهنده  نشان آنها پژوهش جینتا. اندپرداخته نامهپرسش

 در. است یآگاهذهن نامهپرسش یتمیآ 14 ه  نسخ مناسب ییایپا
 نامهپرسش کوتاه فرم داد نشان جینتا[ 22] گرید یپژوهش
 در. سنجدیم را رشیپذ و حضور عامل   دو بورگ،یفرا یآگاهذهن
 هکوتا فرم یکل نمره که است آن یایگو مطالعات ریسا که یحال

 برمعت و یکاف یکاربرد و یعلم مقاصد یبرا یآگاهذهن نامهپرسش
 است شده مشخص[ 23] رانیا در قاتیتحق اساس بر. رسدیم نظر به
 یابزار ،86/0 کرونباخ یآلفا با بورگیفرا یآگاهذهن نامه  پرسش که

 یابیارز یبرا قبول قابل یسنجروان اتیخصوص با مناسب
 . است یرانیا جامعه   در افراد یآگاهذهن

 نیا (:1999) جانیه یشناخت ییجونظم نامهپرسش
 Garnefski، Kraaij توسط که است سئوال 36 یدارا نامهپرسش

 هر که یشناخت یراهبردها یابیارز منظور بهSpinhoven  [24 ] و
 هب یزندگ یهااسترس ای دکنندهیتهد یرخدادها تجربه از بعد فرد
 باال به سال 12 افراد یبرا که ابزار نیا. است شده نیتدو برد،یم کار
 شامل است، استفاده قابل( ینیبال یهاتیجمع هم و بهنجار هم)
 یراهبردها از خاص راهبرد کی کدام هر که است اسیمقخرده 9

 شامل اسیمقخرده هر. کنندیم یابیارز را جانیه میتنظ یشناخت
 نمرات. بود خواهد 20 تا 4 نیب اسیمقخرده هر دامنه   و است تمیآ 4
 ذکورم راهبرد از شتریب استفاده   زانیم انگریب اسیمقخرده هر در باال
 یسنجروان مشخصات یبررس در. است زااسترس عیوقا با مواجهه در

 بیترت هب کرونباخ یآلفا بیضر از استفاده با را آزمون ییایپا آزمون،
 یهایژگیو[. 25، 24] اندآورده دست به 93/0 و 87/0 ،91/0

 ساسا بر اسیمق اعتبار که داد نشان رانیا در ابزار نیا یسنجروان
 قیطر از مذکور ابزار ییروا و ییبازآزما و یدرون یهمسان یهاروش
 نیب یهمبستگ مکسیوار چرخش از استفاده با یعامل لیتحل
 بر[. 24] است شده گزارش مطلوب یمالک ییروا و هااسیمقخرده

 از یادامنه در آزمون یهااسیمقخرده کرونباخ یآلفا اساس، نیا
 نهاآ یهمگ که گرفتیم بر در را 56/0 نیانگیم با ،68/0 تا 40/0

 یلفاآ بیضر نامه،پرسش ییایپا یبررس در نیهمچن. بودند معنادار
 از نامهپرسش ییروا یبررس در و شده گزارش 82/0 با برابر کرونباخ

 اضطراب و یافسردگ نمرات با یمنف یراهبردها یهمبستگ قیطر
 37/0 و 35/0 با برابر یبیضرا بیترت به ،یعموم سالمت نامهپرسش

 .بودند معنادار یهمگ که آمد دست به
 توسط که ابزار نیا (:2001) خشم نشخوار نامهپرسش

Sukhodolsky، Golub و Cromwell [7] کی است، شده نیتدو 
 یهاتیموقع مورد در تفکر به لیتما که است یتمیآ 19 ابزار

 کی رد را گذشته زیانگخشم یهاتجربه یادآوری و یفعل زیانگخشم
 چهار نمره   تا( کم یلیخ) کی نمره   از کرت،یل یادرجه چهار فیط
 یابیارز یبرا اسیمق نیا از گر،ید انیب به. سنجدیم( ادیز یلیخ)

 استفاده شود،یم ظاهر خشم جانیه اثر در که یشناخت یندهایفرآ
 شامل که است اسیمقخرده چهار یدارا ابزار نیا. شودیم

 شناختن و خشم یهاخاطره انه،یجویتالف افکار خشم، یفکرهاپس
 نمره   اس،یمقخرده چهار نمرات مجموع محاسبه   از. است هاعلت

 شمخ نشخوار انگریب شتریب نمره   و دیآیم دستبه یکل خشم نشخوار
 شده دییتأ نامهپرسش نیا یسنجروان یهایژگیو. است شتریب

 دییتأ ار سازه نیا ،یدییتأ و یاکتشاف یعامل لیتحل جینتا[. 7] است
 54 تواندیم اسیمق سئوال 29 یاکتشاف یعامل لیتحل[. 7] کندیم

 رونباخک یآلفا بیضر نیهمچن. کند نییتب را یکل انسیوار از درصد
 یفارس به زین رانیا در اسیمق نیا[. 7] است آمده دستبه 93/0

 انیدانشجو یرو بر آن یسنجروان یهایژگیو و شده برگردانده
 یوامحت اعتبار پژوهش نیا در که است شده یبررس تهران دانشگاه
 یشناسروان متخصصان از نفر ده یداور اساس بر خشم نشخوار
 یفکرهاپس یهااسیرمقیز یبرا کندال توافق بیضر و یبررس

 و هاعلت شناختن خشم، یهاخاطره انه،یجویتالف افکار خشم،
 [.26] است گرفته قرار دییتأ مورد( کل نمره) خشم نشخوار
 یسو از الزم یمجوزها صدور از پس پژوهش یاجرا منظور به
 طتوس هانامهپرسش زندان، نیمسئول موافقت و کاشان دانشگاه
 کردند،یم یهمکار کار نیا در که یپرسنل. شدند عیتوز زندان پرسنل

 یآورجمع و عیتوز جهت را الزم یهاآموزش که بودند نفر دو
 یکل طور به را پژوهش اهداف ابتدا آنها. بودند دهید هانامهپرسش

 کسب زا پس و کردند ارائه کنندگانشرکت یبرا فهم قابل یزبان با و
 .ردندک افتیدر ل،یتکم از پس بالفاصله و عیتوز را آزمون ت،یرضا

 سازمان یاحرفه اخالق نامه  نظام اساس بر :یاخالق مالحظات
 یاجرا از شیپ ران،یا یاسالم یجمهور مشاوره   و یروانشناس نظام

 اهداف از یکل یحیتوض ابتدا پژوهش کنندگان اجرا پژوهش،
 اهانهآگ تیرضا کسب از پس. دادند ارائه کنندگانشرکت به پژوهش
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 دهدا نانیاطم شانیا به. شد عیتوز آنها نیب هانامهپرسش آنها، از
 یتمام نیهمچن و ندارد یعواقب چیه پژوهش در شرکت عدم که شد

 هانامهپرسش آن، بر عالوه. ماندیم محفوظ پژوهشگر نزد اطالعات
 . شد عیتوز یخانوادگ نام و نام افتیدر بدون

 لیتحل و هاداده واردکردن منظور به :یآمار لیتحل و هیتجز
 روابط یبررس منظور به. شد استفادهSPSS 26  [20 ] افزارنرم از آن،
 ادهاستف رسونیپ یهمبستگ سیماتر از پژوهش یرهایمتغ نیب

 مینظت قیطر از خشم نشخوار ینیبشیپ منظور به نیهمچن. دیگرد
 هاستفاد گامبهگام نوع از ونیرگرس لیتحل از یآگاهذهن و جانیه

 . شد
 

 هایافته
 که پژوهش در کنندهشرکت مرد 150 یسن دامنه داد، نشان جینتا

 سال 50 از باالتر تا 18 از بودند، شده زیآمخشونت میجرا مرتکب
 سال 30 یال 18 یسن گروه در نفر 43 بود؛( سال 36 نیانگیم)
 و( درصد 52) سال 50 یال 30 یسن گروه در نفر 78 ،(درصد 6/28)

. داشتند قرار( درصد 4/19) سال 50 از باالتر یسن گروه در نفر 29
 یرهایمتغ نیانگیم که داد نشان 1 جدول در مندرج جینتا

 جانیه میتنظ یمنف یراهبردها ،61/35±75/6 یآگاهذهن
 و 78/62±86/15 جانیه میتنظ مثبت یراهبردها ،74/9±79/47

 هشپژو در کنندگانشرکت نیبنابرا بود 50/45±59/10 خشم نشخوار
 میتنظ مثبت یراهبردها و یآگاهذهن به مربوط یهاشاخص نظر از
 یراهبردها به مربوط یهاشاخص در و گرفتند ینییپا نمرات جانیه

 ییباال و متوسط نمرات خشم، نشخوار و جانیه میتنظ یمنف
 . گرفتند

 
آگاهی، تنظیم های ذهنمیانگین و سایر اطالعات توصیفی شاخص (1جدول 

 هیجان و نشخوار خشم

 حداکثر حداقل میانگین شاخص
 حد

 زیاد متوسط کم

 86 16 61/35±75/6 آگاهیذهن
116 

% 9/77  
33 

% 1/22  
0 
0 

 راهبردهای منفی
 تنظیم هیجان 

74/9±79/47 21 69 
25 
%8/16  

105  
% 5/70  

19 
% 8/12  

 راهبردهای مثبت
 تنظیم هیجان 

86/15±78/62 25 164 
103 

% 1/696  
45 

% 2/30  
1 
% 7/0  

 76 23 50/45±59/10 نشخوار خشم
86 

% 3/57  
56 

% 4/37  
8 
% 3/5  

 
 میتنظ یمنف یراهبردها و سن انیم ،2 جدول با مطابق

 رابطه   جانیه میتنظ مثبت یراهبردها با و مثبت رابطه   جان،یه
 زانیم سن، شیافزا با داد نشان جینتا ن،یهمچن. داشت وجود یمنف

 جانیه میتنظ یمنف یراهبردها نیب. رفت باالتر زین خشم نشخوار
 یمنف یراهبردها نیب و معنادار یمنف یهمبستگ یآگاهذهن با

 جودو یمعنادار و مثبت یهمبستگ خشم نشخوار با جانیه میتنظ
 یآگاهذهن با جانیه میتنظ مثبت یراهبردها نیهمچن. داشت

 نیب اگرچه آن بر عالوه. داشت یمعنادار و مثبت یهمبستگ
 یمنف رابطه   خشم نشخوار با جانیه میتنظ مثبت یراهبردها
 (.3 جدول) نبود معنادار رابطه نیا اما داشتند،
 جانیه میتنظ یراهبردها و یآگاهذهن یهاشاخص نیب از

ینیبشیپ ،یمنف جانیه میتنظ یراهبردها فقط ،(مثبت و یمنف)
 بر. ودب زیآمخشونت میجرا نیمرتکب در خشم نشخوار معنادار کننده  

 انسیوار از درصد 6 ،یمنف جانیه میتنظ یراهبردها اساس،این 
 شیافزا با ارتباط، نیا درنظرگرفتن با. نمود نییتب را خشم نشخوار

 یمنف راهبرد نمره   خشم، نشخوار نمره   در استاندارد انحراف کی
 توانیم نیبنابرا. افتی شیافزا (β=24/0) 24/0 جانیه میتنظ
 را خشم نشخوار جان،یه میتنظ یمنف یراهبردها که گرفت جهینت
 (.4 جدول) کرد ینیبشیپ زیآمخشونت میجرا نیمرتکب در
 

 های پژوهشهمبستگی پیرسون میان سن و شاخص (2جدول 

 ضریب همبستگی شاخص

 -09/0 آگاهیذهن
 32/0* تنظیم هیجان  راهبردهای منفی

 -20/0* راهبردهای مثبت تنظیم هیجان
 38/0* نشخوار خشم

01/0>*p 

 
 های پژوهشماتریس همبستگی پیرسون شاخص (3جدول 

 3 2 1 شاخص

 - - 1 آگاهیذهن -1
 - 1 -16/0* راهبردهای منفی تنظیم هیجان -2
 1 19/0* 31/0** راهبردهای مثبت تنظیم هیجان -3
 -06/0 24/0** -17/0* نشخوار خشم -4

01/0>**p 05/0؛=*p 

 
شم بینی نشخوار خگام در خصوص پیشبهنتایج تحلیل رگرسیون گام (4جدول 

 منفیآگاهی و راهبردهای تنظیم هیجان مثبت و ذهن از طریق

 B β t R R2 بینمتغیر پیش
 معناداری تغییرات

راهبردهای تنظیم هیجانی 
 منفی

27/0 24/0 12/3 24/0 06/0 002/0 

 001/0 - - 12/3 - 54/32 مقدار ثابت

  
 بحث

 یراهبردها و یآگاهذهن رابطه یبررس هدف با حاضر پژوهش
 میجرا نیمرتکب در خشم نشخوار با جانیه یشناخت میتنظ

 و یآگاهذهن نیب که داد نشان جینتا. شد انجام زیآمخشونت
 یمنف رابطه زیآمخشونت میجرا نیمرتکب در خشم نشخوار
 و Peters یهاپژوهش با افته،ی نیا. داشت وجود یمعنادار
 همکاران و یرامیب و[ 27] همکاران و  Borders ،[18] همکاران

 یآگاهذهن گفت، توانیم افتهی نیا نییتب در. همراستاست[ 28]
 آنکه اول: دارد رابطه خشم نشخوار کاهش با ند،یفرآ دو قیطر از
 طور به و دارد وجود یآگاهذهن در که یاساس یتوجه یندهایفرآ

 وقوع از یآگاه تواندیم شود،یم مشخص آگاهانه عمل با خاص
 یهاندیفرآ از دور به توجه تیهدا امکان و ساخته لیتسه را نشخوار
 ینگرش یهایژگیو نکه،یا دوم[. 29] دینما فراهم را نشخوار تفکر
یم( توجه بودن یرواکنشیغ و یرقضاوتیغ: مانند) آگاهانه توجه
 ؛شود گرانید و خود مورد در یکمتر یانتقاد افکار به منجر تواند
. شودیم نشخوارها تداوم و ختنیبرانگ باعث معموالا  که یافکار
 رشیذپ با همراه یرواکنشیغ و یرقضاوتیغ موضع کی ن،یا بر عالوه
 یبرا یراه منزله   به) نشخوار به ازین ،یشخص اتیتجرب به نسبت
 [.30] دهدیم کاهش را( دردناک یجانیه تجارب از اجتناب
 یراهبردها با یآگاهذهن که بود نیا حاضر پژوهش گرید افته  ی
 مثبت یراهبردها با و معنادار یمنف رابطه   جانیه میتنظ یمنف
 افتهی نیا نییتب در. داشت یمعنادار و مثبت رابطه   جان،یه میتنظ
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 که است نیا یآگاهذهن مهم یهاجنبه از یکی که گفت توانیم
 وادثح و ندینما مقابله یمنف افکار و جاناتیه با رندیگیم ادی افراد
 حالت در افراد چنانچه[. 31] کنند تجربه مثبت صورت به را یذهن
 یهاتیظرف شیافزا واسطه   به رند،یگ قرار یمطلوب یآگاهذهن
 یهانگرش و افکار جذب یبرا یادیز فرصت عواطف، و افکار رشیپذ
 و یجانیه یهاپردازش قیطر نیا از و ماندینم ناکارآمد و یمنف

 یدارا افراد نیهمچن[. 32] ابدییم کاهش آنان ناکارآمد یهانگرش
 از یمتعادل و قضاوت بدون یحالت در باال یآگاهذهن مهارت
 یهادهیپد و جاناتیه رشیپذ و دنید واضح به که هستند یاریهش
 افتد،یم اتفاق که طورهمان یاحساس و یرفتار ،یذهن ،یکیزیف

 و یمنف جاناتیه وجود رشیپذ در یسع بر عالوه و کندیم کمک
 مسیمکان هستند، جانیه میتنظ یهامهارت از یجزئ که آن تحمل
 یآگاهذهن ناتیتمر انجام با و آموزندیم را تیوضع نیا از گذار
 منجر تینها در و کنندیم لیتبد خود ذهن خودکار سبک به را آن
 بتمث جاناتیه جادیا و نشخوار کاهش جانات،یه از یریگفاصله به
 میتنظ و یتیریخودمد قدرت ،یآگاهذهن شیافزا با[. 21] شودیم
 و ترقیعم یآگاه تواندیم یآگاهذهن رود،یم باال فرد در جانیه
[. 23] دهد شیافزا را افکار و احساسات به نسبت جانیه تیریمد
 درک را نکته نیا فرد تا کندیم کمک یآگاهذهن گر،ید عبارت به
 ثابت جزء آنها اما دهند رخ است ممکن یمنف یهاجانیه که کند
 دهدیم را امکان نیا فرد به نیهمچن ستند،ین تیشخص یدائم و
 دهد، پاسخ تأملیب و یرارادیغ طور به دادهایرو به آنکه یجابه تا
 مشخصه   داشتن رسدیم نظر به جهینت در دهد، پاسخ تأمل و تفکر با

  .کند ترمقاوم یمنف یهاجانیه مقابل در را فرد بتواند یآگاهذهن
 افتهی نیا به خود پژوهش در[ 32] همکاران و یاحمد

 میتنظ بر یآگاهذهن بر یمبتن یشناخت آموزش که انددهیرس
ییجدا رابطه   به توجه با. گذاردیم ریتأث خشم کنترل و یجانیه

 وجود یجانیه میتنظ یندهایفرآ و یآگاهذهن نیب که یریناپذ
 32 از لیفراتحل کی در Giluk [34] مثال، عنوان به)[ 33د ]دار

 یمفهوم حوزه، نیا پژوهشگران   (،کندیم دییتأ را رابطه نیا مطالعه
 نیا. کنندیم مطرح را" آگاهانهذهن یجانیهمیتنظ" عنوان تحت
 شده، مطرح[ 35] همکاران و Chambers توسط ابتدا که مفهوم

 .[36] است شده دییتأ زین یبعد مطالعات در
 یمنف یراهبردها نیب که بود نیا حاضر پژوهش گرید افته  ی
 زیآمخشونت میجرا نیمرتکب در خشم نشخوار و جانیه میتنظ

 یفمن یراهبردها که داد نشان جینتا آن، بر عالوه. داشت وجود رابطه
 میجرا نیمرتکب در خشم نشخوار کننده  ینیبشیپ جان،یه میتنظ

ینیبشیپ نقش یآگاهذهن که است یحال در نیا بود، زیآمخشونت
[ 7] همکاران و Sukhodolsky .نداشت را خشم نشخوار یکنندگ
 نشخوار است، جانیه کی خشم اگر ،یکل طور به: "کنندیم مطرح
 میظتن که یافراد". است جانیه نیا درباره   فکرکردن یمعنا به خشم

 بهتر را خشم ازجمله خود، یمنف یهاجانیه دارند، ییباال جانیه
 گر،ید یسو از. ابدییم کاهش خشم نشخوار گونهنیا و کنندیم مهار
 میتنظ یانطباق یراهبردها به یدسترس خشم نشخوار شیافزا
 و مثبت مجدد یابیارز مثبت، مجدد تمرکز رش،یپذ مانند جانیه
 یریکارگبه آن یجا به و کندیم محدود را یانگار تیاهمکم

 یرگسرزنش گرید و یگرخودسرزنش مانند، یانطباق ریغ یراهبردها
 میمستق طور به خشم نشخوار بیترت نیا به و کندیم دیتشد را

 دهدیم شیافزا را جانیه میتنظ یرانطباقیغ یراهبردها یریبکارگ
[26.] 

 بهتر تیریمد در جانیه میتنظGross [37 ] نظر طبق
 چه نکهیا بر تواندیم فرد واقع در. کندیم یاساس کمک جاناتیه
 داشته کنترل یحد تا کند، ابراز چگونه و یزمان چه در را یجانیه

 در هک یافراد. کند لیتعد را خود یجانیه یهاواکنش بتواند و باشد
 یبرا ار الزم یشناختروان منابع دارند، مشکل خشم کنترل با رابطه
 گونهچ که رندیبگ ادی دیبا آنها. ندارند یروان یفشارها با آمدن کنار
 جینتا. کنند تیریمد را آن و مقابله یروان فشار با یمؤثر طوربه

ینیبشیپ جان،یه میتنظ یراهبردها که دهدیم نشان هاپژوهش
 و بشارت نیهمچن[. 38] است خشم تجربه و ابراز نحوه کننده  

 یراهبردها با خشم ابعاد که اندداده نشان[ 39] همکاران
 شمخ نشخوار راستا، نیهم در. دارد رابطه جانیه میتنظ یرانطباقیغ
 از یکی معتقدند و دانندیم یپرخاشگر انواع از یکی اساساا  را

 به خشم نشخوار و است ینشخوارگر جان،یه یمنف یراهبردها
. ردیگیم صورت خشم ندیناخوشا جانیه با مقابله یبرا یراه عنوان

 دهش خشم شیافزا به منجر تینها در خشم نشخوار که ییآنجا از اما
 از یکی را خشم نشخوار توانیم لذا کند،یم شتریب را یپرخاشگر و

 [.8] نمود قلمداد یپرخاشگر َاشکال
 مخش نشخوار نیبشیپ یآگاهذهن که افتهی نیا خصوص در
 دند،معتق پژوهشگران یبرخ که کرد نییتب گونهنیا توانیم نبود،
 ساسا بر. است مطرح یصیفراتشخ ریمتغ عنوان به جانیه میتنظ
 الالتاخت و مشکالت از یاریبس یربنایز جانیه میتنظ کرد،یرو نیا

 در[ 40] همکاران و  Barlow مثال، عنوان به. است یشناختروان
 مینظت در مشکالت را یجانیه اختالالت شه  یر کپارچهی پروتکل مدل
 نقش خصوص در گفت توانیم جه،ینت در. داندیم یجانیه
 میتنظ ریمتغ یاواسطه نقش دیبا یآگاهذهن یکنندگینیبشیپ
یم نشان قاتیتحق مثال عنوان به. داد قرار مدنظر زین را یجانیه

 مخش نیب رابطه   در یاواسطه نقش عنوان به جانیه میتنظ که دهد
 شودیم شنهادیپ لذا[. 39] کندیم عمل عمده یافسردگ اختالل و
 رابطه   در جانیه میتنظ یاواسطه نقش به ندهیآ یهاپژوهش در

 .پرداخت خشم نشخوار و یآگاهذهن
 یابزارها آنکه ابتدا: داشت تیمحدود نظر دو از حاضر پژوهش

 کنندگانشرکت از قهیدق 30 حدود یزمان و بود یطوالن نسبتاا  سنجش
 و دگانکننشرکت یخستگ باعث است ممکن مسئله نیا. گرفتیم

 یریگهنمون آنکه، دوم. باشد شده پژوهش جینتا قراردادن ریتأث تحت
 نیا دیبا جینتا میتعم در لذا. بود دسترس در نوع از پژوهش
 نیا زا آمده دستبه جینتا به استناد با. گرفت نظر در را هاتیمحدود

 تیترب و اصالح حبس، مجازات یینها هدف که ییآنجا از پژوهش،
 آموزش یهابرنامه شودیم شنهادیپ است، مجرمان یبازپرور و

 انیپا از پس افراد تا داد قرار هازندان دستورکار در را جانیه میتنظ
 جامعه یهنجارها با را خود و بازگشته جامعه به ت،یمحکوم دوران
 استفاده عدم آموزش که شودیم شنهادیپ ن،یهمچن. دهند قیتطب
 در سازگارانه و مثبت یراهبردها از استفاده و یمنف یراهبردها از
 آموزش قیطر از و شده آغاز نیوالد توسط و یکودک نیسن

یم آموزش نیا. گردد لیتکم مدارس در جانیه میتنظ یهامهارت
 خلهمدا در ز،یآمخشونت میجرا کنترل و یریشگیپ بر عالوه تواند
 و یروان یهابیآس گراندرمان به. شود واقع مؤثر هم درمان

 درمان روند از یبخش عنوان به شود،یم شنهادیپ یجانیه اختالالت
 داختهپر فرد در جانیه میتنظ خودکار سبک ییشناسا و یبررس به
 در را جانیه میتنظ ترسازنده یهامهارت آموزش لزوم صورت در و

 .دهند قرار خود برنامه
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 گیرینتیجه
 نشخوار با جان،یه میتنظ یمنف و مثبت یراهبردها و یآگاهذهن
 میتنظ یمنف یراهبردها ن،یهمچن. دارند یمعنادار رابطه   خشم

. ندک ینیبشیپ یمعنادار طوربه را خشم نشخوار تواندیم جان،یه
 به را خشم نشخوار به توجه ضرورت و تیاهم مطالعه نیا جینتا

یم نشان زیآمخشونت میجرا خصوص در رگذاریتأث یعامل عنوان
 گام عنوان به توانیم را یشناختروان سازه   نیا ییشناسا. دهد
 .گرفت نظر در زیآمخشونت میجرا از یریشگیپ در یمهم

 
 لیتکم در را ما که یافراد یتمام از لهیوس نیبد :یقدردان و تشکر
. گرددیم یقدردان و تشکر رساندند، یاری پژوهش ازین مورد یهاداده
 قوقح رشته   در ارشد یکارشناس نامهانیپا از مستخرج حاضر، مقاله  
 .است 1397 سال مصوبه کاشان دانشگاه یشناسجرم و جزا

 که ندینمایم حیتصر مقاله سندگانینو لهیوس نیبد :منافع تعارض
 .ندارد وجود حاضر مطالعه قبال در یمنافع تعارض گونهچیه

 یطراح و دهیا ارائه ،(اول سنده  ینو) یداود الیژ :سندگانینو سهم
 دهیا ارائه ،(دوم سنده  ینو) یقماش دیسع ها؛داده یآورجمع مطالعه،

 لیتحل ،(سوم سنده  ینو) فرییتمنا محمدرضا مطالعه؛ یطراح و
 لیتحل ،(چهارم سنده  ینو) زادهیعل نیحس داده؛ ریتفس داده، یآمار
 و مقاله هیاول نگارش در سندگانینو همه داده؛ ریتفس داده، یآمار

 حاضر، مقاله یینها دییتأ با همه و بودند میسه آن یبازنگر
 .رندیپذیم را آن در مندرج مطالب صحت و دقت تیمسئول
 .دش انجام یخاص نهاد یمال تیحما بدون قیتحق نیا: یمال منابع
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