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  آنهاي  بین مؤلفه بررسی نقش پیشو  صبر
  در پرخاشگري دانشجویان

  **فرهاد خرمایی/  *فرد شایسته شکوفه

  يدهكچ
هاي صبر در پرخاشـگري دانشـجویان    فهبین مؤلّ پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش پیش

 »اي تصادفی خوشه« ةنفر از دانشجویان دانشگاه شیراز به شیو 300 ،ن منظوریدانجام شد. ب
از مقیـاس پرخاشـگري    ،پژوهش يها داده يآور عبه عنوان نمونه انتخاب شدند. براي جم

AQ هـاي پـژوهش بـا اسـتفاده از ضـرایب       هاي صبر استفاده شد. داده نامه مؤلفه و پرسش
نشان داد  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج »رگرسیون چندگانه«همبستگی و تحلیل 

وجـود   رمنفی و معنـادا  اي ) رابطهP=01/0( هاي صبر و پرخاشگري در سطح فهن مؤلّیه بک
 يهـا  فـه دارد و افزایش صبر با کاهش سطوح پرخاشگري همراه است. بین هر یک از مؤلّ

  معناداري با پرخاشگري مشاهده شد. ۀصبر نیز رابط
  ، دانشجویان.ها: صبر، پرخاشگري واژهکلید
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مهمقد  
 ،آن ۀبه واسـط ه ک نندک یف میتعر يرا رفتار »يپرخاشگر« یشناس روان ةنظران حوز صاحب

هدف از رفتـار پرخاشـگرانه    ،در واقع 1دهد. شخص عملی را به قصد آسیب رساندن انجام 
 2آرچـر . اسـت یـا نـابود کـردن دارایـی افـراد       يصدمه رساندن جسمانی یا زبانی به دیگـر 

دانـد کـه پرخاشـگر در مـواقعی کـه دچـار مشـکالت         راهبردي می یرا روش »پرخاشگري«
استفاده از  ۀمستقیمی با نتیج ۀن رفتار رابطیگیرد و تداوم ا به کار می شود آن را اجتماعی می

معضـل   بـراي حـلّ   ،کند فرد در ادامه این محیط است که مشخص می ،در حقیقت آن دارد.
 ۀهمسو با نظریـ  ،پرخاشگري بارةاین تبیین در 3اجتماعی از پرخاشگري استفاده کند یا خیر.

را علـت   »ناکـامی «تحلیلگـري کـه    ـ  بـرخالف روان اسـت.   4بنـدورا  »یـادگیري اجتمـاعی  «
که پرخاشگري به عنوان  ابه این معنـ   است »پاالیش«داند و معتقد به مفهوم  پرخاشگري می

پردازان یادگیري اجتماعی  نظریه ـ  یک سایق باید با اعمال خشونت فرد عصبانی کاهش یابد
ه تأثیر  تقویـت مثبـت توجـه دارنـد.     ورزند و ب ها در انتقال رفتار تأکید می بر نقش سرمشق

هایی را یاد گرفته باشد، به دنبال یک ناکامی، ممکن است از  بسته به اینکه شخص چه پاسخ
فزایـد. در  یـا بـر تـالش خـود بی     ،گیري اختیار کند دیگران یاري بطلبد، پرخاش کند، گوشه

دست زدن به پرخاشـگري نـه تنهـا میـل بـه انجـام آن را        :این دیدگاه معتقد است ،حقیقت
  5شود. بلکه موجب افزایش رفتار پرخاشگرانه می ،دهد کاهش نمی

هـاي اصـلی بشـر بـه      از هیجان ـ ه دانشمندان علم اخالق معتقدندکآنچنان ـ غضبیه ةقو
هـاي بـزرگ خداونـدي     رود که طبیعت آدمی بر آن سرشته شده است و از نعمـت  یشمار م

در فرهنـگ   6شود. با آن بقاي شخص، نوع و نظام خانواده حفظ می گردد؛ زیرا یحسوب مم
افراد بشر  ۀته تأکید شده است که خشم به صورت غریزي در همکهمواره بر این ن ،اسالمی

ـ ا به آن دفع نمایند، اما ۀوجود دارد تا موانع حیات و کمال خویش را به وسیل ز یـ تـه ن کن نی
هـاي شـیطان    اعتـدال خـارج شـود از دام    گر خشم و بروز آن از حده اکاست  تصریح شده

  7.بودخواهد 
 گونـه  ایـن دارنـد   تسـلط عمران کسانی را که بر غضب خـود   آل ةسور134 ۀقرآن در آی 

ـ   الْکَاظمینَ الْغَیظَ و الَّذینَ ینفقُونَ فی السرَّاء والضَّرَّاء و« کند: معرفی می نِ النَّ ینَ عـافالْعاسِ و 
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 کننـد و خشـم خـود را فـرو     که در فراخی و تنگی انفاق مـی  ؛ کسانی»اللّه یحب الْمحسنینَ
  خداوند نیکوکاران را دوست دارد.گذرند و  میبرند و از مردم در می

  است: وردهاین آیه چنین آ بارةدر ،تفسیر نمونه
امـا   ،شوند در مورد کسانی است که از خشم و غضب سرشار می ،کظم غیظ به طور کنایه

زیرا ممکـن اسـت    ؛کنند. فروبردن خشم به تنهایی کافی نیست از اعمال آن خودداري می
 باید کظم غیظ همراه با عفو و ،در این حال .کن نکند کینه و عداوت را از قلب انسان ریشه

  8بخشش گردد.
 ۀ، همسـو بـا نظریـ   اي فائق آمدن بر خشم مطرح شدهه راه ةروایاتی که از بزرگان دین دربار

ان کـ عمـل، ام  ۀنتیجـ  ةر دربـار د بر صبر و بردباري و تدبکیأو با ت است »یادگیري اجتماعی«
 نـد. پیـامبر  ک یشـتن را مطـرح مـ   یبـر خو  تسلطجاد تغییرات شناختی و رفتاري به منظور یا

 فرماینـد:  داننـد و مـی   هـاي مهـار نمـودن خشـم مـی      تـرین راه  بردباري را از مهـم  گرامی
و  ،ط باشـد خشـم بـر نفـس خـود مسـلّ      هنگـام ما کسـی اسـت کـه در    شما نیرومندترین «

    9»ببخشد. ،قدرت در وقتبردبارترین شما کسی است که 
   :آمده است ةمعراج السعاددر  ،اکتساب صفت حلم از طریق فروبردن خشم ةدربار

  گـاه کسـى  قـدر حلـم نباشـد، لـیکن هر     هچه فضیلت و شرافت آن باگر ظ،کظم غیو اما 
  ،رسد و هم از این جهت حلم از براى او هم مى شود و صفت  برآن مداومت نماید معتاد مى

ـ     م هـم مـى  به تعلّ فرمودند که علم حضرت پیغمبر   م، کـه کظـم  رسـد و حلـم بـه تحلّ
  10غیظ باشد.

بیگانه نیستند و   با آن یه متخصصان تعلیم و تربیت اسالمک است یمفهوم )يبردبار( »صبر«
پـذیري افـراد و حفـظ     اهش میـزان آسـیب  کـ  ،خشم و به دنبـال آن  براي مهار يآن را ابزار

شـود   یمـ  یاستقامت و پایداري در برابر تمامی عواملی معرفـ  »صبر«دانند.  یآرامش روانی م
 بـه  رسـیدن  براي آدمیان ،در حقیقت 11دارد. میبشر باز يال فطرکه انسان را از رسیدن به کم

 دریـافتن  کلیـد  صـبر «فرمایـد:   یم ه امام علیک چنان ؛هستند صبوري نیازمند ،کمال مراتب

   12.»است صبر دنبال به یابی کام و است
در رضایت روانی افراد، در ارتباط با اثربخشی این  »صبر«ار کقابل انریاهمیت غ با وجود

هاي انجام  خورد. اندك پژوهش اي به چشم نمی  متغیر بر سالمت روان، ادبیات قابل مالحظه
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هاي روانـی تأکیـد    آسیب مهارکاهش و بخش صبر در  بر نقش رضایت ،گرفته در این زمینه
ل به خدا و صـبر بـا   بین میزان توکّخصوص رابطۀ  در غباري بناب و فرد خدایارياند.  کرده

بر این  13.اند شرایط ناگوار را گزارش نموده معنادار بین صبر و امیدواري در ۀاضطراب، رابط
  .  دارد يا هاي ناگوار تأثیر قابل مالحظه ل بر کاهش اضطراب در موقعیتصبر و توکّ ،مبنا

آمـوزش صـبر    یاثربخش ین خصوص، بررسیدر ا ياربردک یپژوهش يها طهیاز ح یکی
بـر   افـت کـه آمـوزش صـبر     یجه دست ین نتیطی پژوهشی به ا حسین ثابته ک چنان ؛است

و  طامـه   ایـزدي همچنـین   14.ثر اسـت ؤافزایش شادکامی و کاهش افسردگی و اضـطراب مـ  
 پرخاشـگري و  در مسـئله  آموزش حل و صبر آموزش تأثیر با بررسی و مقایسۀ او همکاران

نشـان دادنـد کـه روش     ،انتظـامی  علـوم  دانشگاه دانشجویان در اي مقابله راهبردهاي انتخاب
 راهبرد انتخاب در مسئله حل اي مداخله و آموزش روش پرخاشگري کاهش صبر در آموزش

  .15است مؤثرتر مدارانه مسئله
اهش کــان صـبر و  یـ ارتبـاط م  ةننــدک تیـ ه حماکـ  ،ج مطالعــات موجـود یتوجـه بـه نتـا   

از  یفشـار ناشـ  و   اضـطراب  وجـود  سـو و  یـک از  اسـت،  يو رفتار یروان يها يناسازگار
بـروز   ين فردیروابط ب ۀنیو در زم يل پرخاشگرکبه ش غالباً هک ،دیها و اختالف عقا یامکنا
نمـودن   كدر پا را چون صبرهم یمذهب يها فهاز مولّ يریگ گر، لزوم بهرهید ياز سو ابدی  یم

بـا   همواجهـ تـر نمـودن نقـش منطـق و آرامـش در       رنـگ زا و پر بیآسـ  يجامعه از رفتارها
 ۀحقیقت زنـدگی در جامعـ   ،نید. عالوه بر اینما یمطرح م یت روانیجاد رضایاالت و کمش

اي  یافتـه  ها براي ایجاد زندگی سازمان کید منابع گوناگون بر توانمندسازي انسانأاسالمی و ت
هـاي اساسـی    ی از مهـارت صـبر بـه عنـوان یکـ     توجه بهکه هر روزش بهتر از دیروز باشد، 

(همچــون  بمخــرّ يثر بــودن آن در مهــار رفتارهــاؤزان مـ یــم یبررســ ویــژه بــهزنـدگی و  
 »صـبر «سازد. پژوهش حاضر با در نظر گرفتن مفهوم جامعی از  یم ي) را ضروريپرخاشگر
یـابی بـه هـدف     دست منظور بهها  ل سختی(تحم »متعالی شدن«اصلی آن یعنی  ۀفو پنج مؤلّ
(پـذیرش وضـعیت   » رضـایت «هـا)،   آوري در سـختی  (بردبـاري و تـاب  » شکیبایی«واالتر)، 

هـاي   خواسته مقابل(ایجاد وقفه در » درنگ«(پایداري در انجام امور) و » استقامت«موجود)، 
کنـد   انسان، تـالش مـی   یزندگی روان يرهاي بنیادي در ارتقادرونی)، به عنوان یکی از متغی
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 هـا را  فـه ن مؤلّینندگی اک بینی ن نقش پیشیپرخاشگري و همچن هاي صبر و فهان مؤلّیم ۀرابط
  د.  یگیري و بروز پرخاشگري در میان دانشجویان بررسی نما بر شکل

درمـانگران و   ان، مـدیران، روان یمشابه نه تنها براي مرب يها ن پژوهش و پژوهشیج اینتا
در آمـوزش، هـدایت،    بلکـه بـه کـارگیري آن    است،جامعه مفید  ةاندرکاران ادار سایر دست

سـاز افـزایش    ریزي گسترده در سطح جامعه ضروري اسـت و زمینـه   اصالح، درمان و برنامه
  اجتماعی افراد خواهد گشت. ـ  رضایت و سازگاري روانی

  ال است: ؤبه این دو س یگوی صدد پاسخاین پژوهش در
  ؟ هستمعناداري  ۀهاي صبر و پرخاشگري رابط فه. آیا بین مؤل1ّ
  ؟معنادار استپرخاشگري  يها فهمؤلّ درننده ک ینیب شیپ هاي صبرِ فهیک از مؤلّ کدام .2

  تحقيق روش
صـبر بـه    يهـا  فهمؤلّ ،آن ه درک استپژوهش حاضر توصیفی و از نوع مطالعات همبستگی 

  .ته استمورد مطالعه قرار گرف كبه عنوان مال ير پرخاشگرین و متغیب شیپ يرهایعنوان متغ
نفـر   300پژوهش  ۀنمون .استراز یان دانشگاه شیپژوهش حاضر را تمام دانشجو ۀجامع

انتخاب شدند. پس از  »يا تصادفی خوشه«ه به صورت ک استاز دانشجویان دانشگاه شیراز 
دو  محرمانـه بـودن اطالعـات،    بـارة در یبخشـ  نـان یننـدگان و اطم ک تکت شـر یجلب رضـا 

با اعمال تغییـر در ترتیـب قـرار     17پريو  باس »پرخاشگري«و  16خرمایی »صبر« ۀنام پرسش
ان یـ م ۀن رابطـ یـی هـا اجـرا شـد. بـراي تع     بر روي آزمـودنی  متناوب) ۀ(روش چرخ گرفتن

رگرسـیون  «و  پیرسـون ب همبسـتگی  یاز شـاخص ضـر   »يپرخاشـگر «و  »صبر« يها فهمولّ
 استفاده شد. »چندگانه

  پژوهش هايابزار
 (کـامالً  اي گزینه 5پرسش  29نامه شامل  این پرسش 18:نامه پرخاشگري باس و پري پرسش. 1

پرخاشـگري  «، 19»پرخاشـگري کالمـی  «عامـل   4اسـت کـه    )1نادرست= تا کامالً 5درست=
نامـه   اصـلی ایـن پرسـش    نمونۀکند. پایایی  را ارزیابی می 22»خصومت« و 21»خشم« 20،»بدنی

، خشـم و  توسط سازندگان آن محاسبه شده و بـراي عوامـل پرخاشـگري بـدنی و کالمـی     
نیـز نشـان    محمدي 23گزارش شده است. 72/0و 72/0، 76/0، 80/0ـ   به ترتیبـ خصومت  
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 ،هـا  هفتـه بـراي زیرمقیـاس    5زمـانی   ۀبـا فاصـل   »بازآزمـایی «داد که پایایی مقیاس به روش 
  24بوده است. 78/0نفري  60نمونه  ةو ضریب بازآزمایی کل براي گرو ،74/0تا  61/0بین

ده و این گردیاحی هایی طرّ عبارت ،هاي قرآنی صبر فهبا استناد به مؤلّ :صبر ۀنام پرسش. 2
است. براي تعیین روایـی و پایـایی،     گویه در مقیاس صبر آورده شده 25ها در قالب  عبارت

عامـل   5دانشجوي دانشگاه شیراز اجرا شد. نتـایج تحلیـل عامـل،     350این مقیاس بر روي 
هـاي   فـه لّؤرا به عنـوان م  »ردنکدرنگ «و  »استقامت«، »رضایت«، »شکیبایی«، »متعالی شدن«

درصـد واریـانس کـل     52 ةدهنـد  توضیح ،فه صبر در کلمؤلّ 5سازد.  ار میکمقیاس صبر آش
 ،به ترتیـب کرونباخ ضریب آلفاي  ۀنامه از طریق محاسب هاي پرسش فه. پایایی مؤلّاست  بوده

 ۀفـ ، مؤل60/0ّ»رضـایت « ۀفـ ، مؤل67/0ّ»شـکیبایی « ۀفـ ، مؤل84/0ّ »متعـالی شـدن  « ۀفبراي مؤلّ
  25محاسبه شده است. 68/0 »درنگ کردن« ۀفو مؤلّ 61/0»استقامت«

 ها يافته
 بـراي آورده شده اسـت.  ) 6( تا) 1( در جداول »يپرخاشگر«و  »صبر« يها فهلّؤن میب ۀرابط

ون چندگانـه  یل رگرسـ یـ از ضریب همبستگی پیرسون و تحل ،رهان متغییبین ا ۀبررسی رابط
 :استفاده شد

 هاي پرخاشگري فههاي صبر و مؤلّ فهماتریس همبستگی میان مؤلّ )1(جدول 

خشم پرخاشگري کالمی پرخاشگري بدنی خصومت پرخاشگري صبر رهامتغی 

 -0.39** -0.12* -0.28** -0.34** -0.42** 1 صبر

 0.20 0.023** 0.12 0.15 -0.16** 0.79** شدن متعالی

 -0.42** -0.17** -0.20** -0.35** -0.40** 0.76** شکیبایی

 -0.35** -0.19** -0.28** -0.41** -0.47** 0.71** رضایت

 -0.24** - 0.10 -0.28** -0.28** -0.33** 0.66** استقامت

 -0.21** - 0.08 -0.23** -0.24** -0.28** 0.64** درنگ

**p<0/01        * p<0/05  
و  »صـبر «هـاي   فـه معنـادار بـین مؤلّ   اي رابطـه  ةدهنـد   نشـان  ،ب همبستگی به طور کلییضرا
» شـکیبایی «،  (r=-0/16,p<0/01) »متعـالی شـدن  «. بـین ابعـاد   است »پرخاشگري«هاي  فهمؤلّ

0/40,p<0/01) - (r= ،»رضــــایت« (r=-0/47,p<0/01) ،»ــتقامت و  (r=-0/33,p<0/01)» اســ
ي دار اهمبسـتگی منفـی و معنـ    ،کل افراد در پرخاشگري ةبا نمر (r=-0/28,p<0/01) »درنگ«

منفی و  ۀبا چهار سطح پرخاشگري رابط »متعالی شدن«ابعاد صبر بجز  ۀ. همچنین همهست



   ۱۰۵ در پرخاشگري دانشجويانآن هاي  بين مؤلفه بررسي نقش پيشصبر؛ و 

افـراد   ر صـبر بـاالتر باشـد   یـ نمـرات افـراد در متغ   قـدر عبارت دیگر، هـر    د. بهدار دار معنی
  . دهند میپرخاشگري کمتري نشان 

  ل پرخاشگريک ةبین بر نمر ر پیشعنوان متغیهاي صبر به  فه: نتایج رگرسیون مؤلّ)2(جدول 
رهامتغی  β  t sig R  R2 

  043/0  02/2  12/0  متعالی شدن
  
  
51/0 

  
  
26/0 

  0001/0  -62/3  -23/0  شکیبایی
  0001/0  -39/0  -25/0  رضایت
  019/0  -32/2  -14/0  استقامت
  062/0  -87/1  -11/0  درنگ

 ةکنند بینی ) پیشp<0/12/0 =β,05( »متعالی شدن«هاي صبر،  فهاز میان مؤلّ :ها نشان داد تهفیا
» اســتقامت«) و p<0/25/0- =β,01(» رضــایت«)، p<23/0- =β,01/0(» شــکیبایی«و  ،مثبــت

),p<0/0514/0- =βمعنادار پرخاشـگري هسـتند. نتـایج نشـان داد     منفی و ةکنند بینی ) پیش: 
به  ردندکسب کایی، رضایت و استقامت) یبکهاي صبر، (ش فهباالتري در مؤلّ ةافرادي که نمر

درصـد   26 ،هـا در مجمـوع   فـه دهند. ایـن مؤلّ  میزان کمتري رفتارهاي پرخاشگرانه نشان می
  د.ده ل پرخاشگري را توضیح میکواریانس 

  :دهد را نشان می يپرخاشگر هاي فهاز مؤلّهریک  هاي صبر بر فهمؤلّ بین نقش پیش ذیلجداول 
  خصومت ۀفبین بر مؤلّ ر پیشهاي صبر به عنوان متغی فهمؤلّ β: ضرایب )3( جدول

 β  t sig R  R2  متغیرها
    17/0  1/37  08/0  متعالی شدن

  
46/0  

  
  

  
  
21/0  

  

  008/0  -69/2  -18/0  شکیبایی
  0001/0  -99/3  -26/0  رضایت
  08/0  -71/1  -11/0  استقامت
  17/0  -36/1  -08/0  درنگ

» رضایت«) و p<0/0118/0- =β,(» شکیبایی«تنها  هاي صبر، فهاز میان مؤلّ :ها نشان داد یافته
)01, p<0/26/0- =βفه در این دو مؤلّ .است »خصومت« ةکنند بینی ) به شکل معناداري پیش

  ند.ک ورزي در پرحاشگري را تبیین می متدرصد واریانس خصو 21، مجموع
  »پرخاشگري بدنی« ۀفبین بر مؤلّ ر پیشمتغیهاي صبر به عنوان  فهمؤلّ βضرایب  ):4(جدول 

رهامتغی  β  t sig R  R2 
  18/0  34/1  92/0  متعالی شدن

  
  
35/0  

  

  
  
12/0  

  
  

  46/0  -73/0  051/0  شکیبایی
  025/0  -25/2  -15/0  رضایت
  004/0  -91/2  -19/0  استقامت
  092/0  -68/1  -11/0  درنگ
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) p<0/19/0- =β,01( »اسـتقامت « و )p<0/15/0 =β,05(» رضـایت «تنها  هاي صبر، فهمؤلّاز میان 
درصد واریـانس   12ها  فهپرخاشگري بدنی هستند. این مؤلّ ةکنند بینی معناداري پیش به شکل

  دهند. را توضیح می »پرخاشگري بدنی«
  »پرخاشگري کالمی« ۀفبین بر مؤلّ ر پیشهاي صبر به عنوان متغی فهمؤلّ β: ضرایب )5( جدول

ها رمتغی  β  t sig R  R2 

    /019  2/35  16/0  متعالی شدن
  
24/0  

  
  

  
  
06/0  

  
  

  061/0  -87/1  -13/0  شکیبایی
  09/0  -7/1  -12/0  رضایت
  47/0  -71/0  -05/0  استقامت
  41/0  -81/0  -057/0  درنگ

) بـه شـکل معنـاداري    p<0/16/0 =β,05( »متعـالی شـدن  «هاي صبر، تنهـا   فهاز میان مؤلّ
 »المـی کپرخاشـگري  «درصد واریانس  6است و  »پرخاشگري کالمی«مثبت  ةکنند بینی پیش

  دهد. را توضیح می
  »خشم« ۀفبین بر مؤلّ ر پیشهاي صبر به عنوان متغی فهمؤلّ β: ضرایب )6( جدول

رهامتغی  β  T sig R  R2 

    72/0  35/0  023/0  متعالی شدن
  
44/0  

  
  

  
  
20/0  

  
  

  0001/0  -73/4  -31/0  شکیبایی
  042/0  -04/2  -13/0  رضایت
  49/0  -68/0  -044/0  استقامت
  306/0  -02/1  -066/0  درنگ

» شکیبایی«) و p<0/13/0- =β,05(» رضایت«تنها  هاي صبر، فهها، از میان مؤلّ بر اساس یافته
),p<0/0131/0- =β20فـه  ایـن دو مؤلّ  خشـم هسـتند.   ةکننـد  بینی ) به شکل معناداري پیش 

  د.نده مربوط به خشم در پرخاشگري را توضیح میدرصد واریانس 

  گيري بحث و نتيجه
انجام گرفـت.   »پرخاشگري«و  »صبر«هاي  فهن مؤلّبیپژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط 

ی از ک، حـا پیرسون »ضریب همبستگی گشتاوري«هاي پژوهش با روش  آزمون فرضیه ۀنتیج
هـاي صـبر بـا ابعـاد پرخاشـگري بـود و        فهدار بین تمامی مؤلّ اوجود همبستگی منفی و معن

شدن و بعد پرخاشـگري کالمـی مشـاهده شـد. بـه       داري بین متعالی اهمبستگی مثبت و معن
هاي بروز پرخاشـگري   هاي صبر با کاهش زمینه فهافزایش نمرات افراد در مؤلّ ،عبارت دیگر



   ۱۰۷ در پرخاشگري دانشجويانآن هاي  بين مؤلفه بررسي نقش پيشصبر؛ و 

هـاي   در خـرده مقیـاس   افـراد ، با کاهش میـزان صـبر، نمـرات    سان بدینهمراه بوده است و 
 ،هـا  شده بر روي آزمودنی گرسیون انجامیابد. همچنین نتایج تحلیل ر ش میپرخاشگري افزای

و  »اسـتقامت «، »رضایت«، »شکیبایی«هاي  فهیک از مؤلّ کل صبر و هر ةنشان داد که بین نمر
ر صـبو « ،منفـی و معنـاداري وجـود دارد. در حقیقـت     ۀرابط »پرخاشگري«با متغیر  »درنگ«

(شـکیبایی)، پـذیرش    هـا  آوري در سـختی  ب و تابیل مصابه معناي بردباري و تحم »بودن
(رضایت)، پایداري و ثبات در انجـام امـور    وضع موجود و شرایطی که فرد در آن قرار دارد

 امیـال درونـی   مهـار هـا و   خواسته مقابل(استقامت) و ایجاد وقفه در  و مداومت در فعالیت
ت آنی بـراي  ، یعنی قصد و نیهانی با آنچه در تعریف پرخاشگري آمد(درنگ) است. این مع

 انسـان دیگر به علت خشـم و ناکـامی، در تضـاد قـرار دارد.      یءآسیب رساندن به فرد یا ش
هاي برخاسـته   ها و یا ناراحتی بار خود، سختی ناکامیبور با شناخت احساسات آنی و زیانص

اي   حل سـازنده   هاي درونی خود، راه خواسته مهارا کند و ب ل میاز روابط بین فردي را تحم
  یابد.  براي مقابله با خشم خود و رسیدن به نتایج بهتر می

ـ  هاي صبر بیشتر باشد، یعنی فرد فهنمره در مؤلّ قدرهر  ،بر این اساس ل از احساس تحم
بر امیال خود (همچون عصبانیت  تسلطو رضایت، مداومت در امور  بدون ناامیدي و نوعی 

بــه معنــاي  ،»خصـومت «کمتــر در معـرض تفکــر   باشـد، و تمایـل بــه نـابودي) برخــوردار   
 ،گیـرد و در نتیجـه   قرار مـی  ،هیجانی آن ۀسازي غضب و احساس خشم به عنوان جنب ذهنی

 تحقیقـات  کنـد. ایـن نتیجـه همسـو بـا      کالمی و بدنی کمتري تجربه می ۀرفتار پرخاشگران

 ایـزدي و پـژوهش   ،ناگوار شرایط لتحم با صبر رابطۀ درخصوص 26بناب غباري و ريخدایا
 کـاهش  در صـبر  کـارگیري روش آمـوزش   اثربخشی بـه   خصوصدر  27او و همکاران طامه

  .استپرخاشگري 
مثبت و معنادار میان پرخاشگري کالمی و  ۀ، رابطاستاي که نیازمند توضیح بیشتر  نکته

یـابی بـه اهـداف     به این معنا که میزان باالي گـرایش بـه تعـالی و دسـت     ؛شدن است متعالی
 ۀتـوان بـه نظریـ    می ،تر با میزانی از پرخاشگري کالمی رابطه دارد. در توضیح این یافته عالی

، خودشـکوفا را کسـی   »خودشـکوفایی «در بیـان خـود از    28مـازلو استناد کرد.  آبراهام مازلو
بـه دنبـال    شخصـی بلکه چنـین   ،کند ضاي نیاز تالش نمیداند که براي کاهش تنش یا ار می
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 چون حقیقـت، همبرانگیز به منظور نیل به اهدافی  هاي چالش ایجاد تنش در زندگی و تجربه
خودبسندگی اسـت. افـراد خودشـکوفا در مواجهـه بـا امـور عـادي زنـدگی         و  کمال، نظم،

گـران، فشـارهاي جامعـه،    فردي، ناکام شدن از جانـب دی   در روابط میان  تفاهموءچون سهم
کننـد. آنهـا در حـالی کـه مشـکالت را       ت و طبیعی عمل مـی ئجر  ها، با ها و ضعف شکست

نظـر خـود را بیـان     ،کنند که خودشان باشند کافی احساس امنیت می ةپذیرند، اما به انداز می
  کنند، موانع را به چالش بکشند، به دفاع از حق خود برخیزند و صراحت و جسارت داشـته 

همـدلی و صـدمه نـزدن بـه دیگـران در راه رسـیدن بـه         ،ایـن مـوارد   ۀباشند. با وجود همـ 
  29هاي آنان است. هاي خود، از ویژگی خواسته

توان مشابه افراد خودشکوفا دانست. ایـن افـراد    شدن را نیز می افراد داراي میل به متعالی
هاي زودگذر، در  خواسته براي رسیدن به اهداف واال و درگیر نشدن با ،در عین صبور بودن

گسـتاخانه در مقابـل آنچـه     ،در مسیر پیشرفت براي کمک به خود و دیگـران  ،صورت لزوم
 ،رك دهند و در مباحثه جسارت نشان می ت وئایستند، جر نادرست و قابل اصالح است می

ن افـراد  یا ،در واقع .کنند حل مشکل بیان می برايمقصود خود را  ،ب و افراطاما بدون تعص
یـان در موقعیـت   چون شجاعت، توانایی ابراز وجـود و صـراحت ب  همهاي مهمی  از ویژگی

 ۀنامـ  در پرسـش  یالمـ ک يمربـوط بـه پرخاشـگر    يهـا  هیـ گو یند. بررسـ مناسب برخوردار
ده را یان عقیخشم و ب یالمکاظهار  ییز به وضوح سنجش تواناین يپرو  باس »يرخاشگرپ«

 ).»میگـو  یستم نظرم را به آنان مـ یبا دوستانم موافق ن یوقت«ند (مان دهد. یمورد توجه قرار م
و پرخاشگري کالمـی را از   »میل به تعالی«مثبت میان  ۀبتوان رابط  رسد به نظر می ،رو از این

ـ  از  یکـی  ةو در نظـر گـرفتن معنـاي سـازند     »یالمـ کپرخاشـگري  «ر طریق بازتعریف متغی
 »منـد تئجر«، »پرخاشگر«این افراد را به جاي  ،آن توجیه نمود و بر این مبنا يها رمجموعهیز

  نامید.
کل پرخاشگري هم  ةي نمربرا »متعالی شدن« ۀفلّؤبین مثبت م نقش پیش زمینه،ن یدر هم

اسـت،  پرخاشگري کالمی  ۀفلّؤم ةگیرندکل پرخاشگري دربر ةکه نمر باشدشاید بدین دلیل 
ـ   هب »متعالی شدن« ۀفلّؤم که در حالی هـاي   فـه لّؤیـک از م  بـین بـراي هـیچ    ر پـیش عنـوان متغی

  .دار نبوده است امعن »یالمک يپرخاشگر«پرخاشگري، جز 



   ۱۰۹ در پرخاشگري دانشجويانآن هاي  بين مؤلفه بررسي نقش پيشصبر؛ و 

ب، برخورداري از ویژگی صبر در برابر بـروز پرخاشـگري مخـرّ    ،گونه که ذکر شد همان
دام بـه  اقـ  ،ورزي و در نتیجـه  سازي عواطـف و خصـومت   تواند به میزان زیادي از ذهنی می

نشـان   خـاطر  ،در پـژوهش خـود   محمـدي  زمینـه، رفتارهاي پرخاشگرانه بکاهد. در همـین  
 »سـازي  ذهنـی «و  »تمخصـو «گراست،  اي جمع که جامعه ،ایرانی ۀکه در میان جامع ساخت
ایـن   30.جسمانی از بیشترین بسامد برخـوردار اسـت    نخستین جانشین پرخاشگري ۀبه منزل

که پرخاشگري فیزیکی  ،در کشور ما ویژه به ،بر لزوم ترویج و آموزش صبر ،نکته به روشنی
هـاي رهـا شـدن از     راهدرسـت مقابلـه بـا خشـم و      از فنونشود اما  امري ناپسند شمرده می

  کند. آگاهی کافی وجود ندارد، تأکید می احساسات منفی
شـناختی و   روان هـاي  فـه آن، بـا سـایر مؤلّ   ةهاي گسترد بررسی ارتباط میان صبر و جنبه

توجه خاصی را در تحقیقـات پـیش رو    ،شناختی به منظور کاربرد آموزشی و درمانی آسیب
دانشگاهی انجام گرفتـه اسـت کـه لـزوم      ۀطلبد. همچنین این پژوهش تنها بر روي نمون می

تر از سایر اقشار جامعه و توجه به تفـاوت   وسیع ۀهاي نمون هاي آتی با گروه اجراي پژوهش
  سازد.  تر می مانند صبر را پر رنگ یهای فهمؤلّ ۀدر زمین جنسیتی
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