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  مقدمه

ن ياز مهمتتر يکتيط ين شترايتخاص خود است،  درا يهايدگيچيئل و پبشر پر از مسا يسرتا سر زندگ   

، يتنتد  فظتو و ت ويآنان را در مواجهه با مشکالت آ يو بهداش، روان يکه قادر اس، بالندگ ييهامهارت

که افتراد نتاتوان  يبطور اخص اس،  به نحو ياعم و فل مسأله اجتماع يد  مهارت فل مسأله به معناينما

 ينامؤثر مانند استظاد  از مواد مختدر بترا يهاومشکالت  ممکن اس، با اقدام به را  فل ن مسائلياز فل ا

در بتر رترک کتردن مشتکالت  يل به عل، ناتوانيجلب توجه و ترک تحص يگار برايآرامش   استظاد  از س

ماننتد رند ) يدر معرض خطر مرگ قرارگ يتر ساخته بلکه فتد يچيتر و پنه تنها مشکل را بزرگ  يليتحص

انجام شد  است،  1987در سال  1دايله دنهام و الميوسکه به يليفرا تحل .(يو اقدام به خود کش يخود کش

 2ابد. الچمتني ءق مداخالت ارت ايتواند اساساً از رر يم يفل مسأله اجتماع يهامهارتدهد که  ينشان م

م ابله بتا خشتم  يهازش راهبردکه آمو يد  اس،  افراديجه رسين نتيدر پژوهش خود به ا 1992در سال 

له به دست، ئفل مس يهارا در مهارت ييهاشرف،يپ  سه با پسران پرخاشگرياف، کرد  بودند در م ايرا در

ن کمبتود يمثبت، بت ي ات نشتان از همبستتگياند. تح و کمتر به مصرک دارو  و الکل دس، زد  اندآورد 

جان خشتم يه ينيبه عنوان نمود ع يدارد. پرخاشگر يو اختالالت رفتار يله اجتماعئفل مس يهامهارت

توانند رفتار را فعال سازند  يها مجانيه (.1377  يگين بيرا نشان داد  اس،)ام ين همبستگياز ا يانمونه

ز معطتوک همتان يتن يجتانيه يهتاخوانند و جلو  يفرا م يرونيب يهاها را محرکجاني، کنند. هيو هدا

ار يبست يهتاد يتمثال پد يخواننتد بترا يهتا را فترا متجتانيه ياديز يهان محرکيهاس،. همچنداديرو

 يرفتتار يهتاشيگترا ي  برخيکل يهاها عالو  بر واکنشجانيتوانند موجب خشم شوند. ه يم يگوناگون

م  در موقت  يم  با افستا  تتر  فترار کنتيبخند يممکن اس، هنگام شاد شوند. يز سبب ميرا ن يخاص

شد  اس،.  ياديتوجه ز يا ن به خشم  و پرخاشگرين ميدر ا م. ياز خود نشان ده خشم رفتار پرخاشگرانه

 ياهسته يهاکه سالح ي  در عصرياس،. از نظر اجتماع يمسأله پرخاشگر ي، اجتماعين امر اهميعل، ا

اورد. در يتتوانتد فاجعته بته بتار ب يز ميک اقدام پرخاشگرانه ني يفت به صورت گسترد  در دستر  اس، 

ن افکتار  يتمدن آنها با اآپرخاشگرانه دارند و نحو  کنار  يهاافکار و تکانه  از مردم ياريز بسين يفردسطح 

(گزارش کرد کته گترو  2001) 3تانگ گذارد.يآنها به جا م ين فرديبر سالم، و روابط ب يااثرات گسترد 

خشتم و  يانطبتاق يهتاستميمکان يبهبود   باعثيرفتار-يشناخت يکرد درمانيکنترل خشم  با رو يدرمان

                                                 
1- Denham &Almeida   2- Lochman  3- Tang 
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 ييشود. بتا شناستا يو خشم م يان به پرخاشگريآن در مبتال يهازانند ي، نسب، به برانگيکاهش فساس

 کرد. يريامد خشم اس، جلوگيکه پ ياديتوان از مشکالت ز يمرتبط با خشم م يهاريمتغ

 ي  تنهتا عامتل و فتتا مرد بتودن(ي) زن  يکيولوژي، بيجنس که متعدد گزارش شد  اس، يدر پژوهشها

قتار  بتر  يريفترد است، کته تتأث يجنست ين ن شتهايتو ا س،ين يجنس يافتگين عامل سازش يمهمتر

  ادعتا شتد  ير در بار  ن ش جنسيچند دهه اخ يهافرد دارد. در پژوهش يو سازگار يتيص شخصيخصا

-شهيه صورت کلکه ب يب مناسب از ابعاد مثبتيشود که ترک يفاصل م ي،  زمانينه شخصياس، رشد به

  يو زنانگ يج که مردانگين نظر رايل شود و بر خالک ايشود  در فرد تشک يبه هر جنس نسب، داد  م يا

مردانه در  -زنانه يهايژگيرا با و يتوان افراد ياند مافتهيه پردازان در ياند  نظرفيک ريمخالف  يدو سو

)اسپنس هلم  انديانسجام روانشناخت يو دارا   نمرات باال آورد ينظر گرف، که در هردو محور ن ش جنس

منجتر « 2بتم يتيپرسشنامه ن ش جنست»مانند  يياسهايها به ساخ، م اف،ين دريا (.1975  1خ  استپير

شرک، کنندگان در آزمون  بته افتراد  يبندرب ه يرا برا يسودمند يو مردانگ يزنانگ يهاا يشد که م 

 يهتايژگيکه و فرضن يتظاوت( فراهم کرد  اس، . ا يز)بيو نامتما يص مردانه  زنانه  آندروژنيخصا يدارا

ن بتاور است، کته يه ايآورند  نه تنها بر پا يرشد و تکامل فرد  فراهم م ين وض  را برايهترزنانه و مردانه ب

 يداراز اشار  دارد که هر کدام ين نياند  بلکه به امثب، يهاآمديابعاد و پ ي  هر دو دارايو مردانگ يزنانگ

                                                                                                                                                                                                                                     شوند. يممنجر نه يگر به رشد بهيکدياندکه در کنار يمنحصر به فرد يهاييها و توانا،يمسئول يالگو

(و  1977و همکتاران  3فتل مستأله متوثر )ونتگبطه مثب، بين گرايش به مردانگي واختصاصي رابطور    

 ( مشاهد  شد  اس،.  1993 التگان 4رابطه منظي بين گرايش به ن ش زنانگي و فل مسأله موثر)اسپيلبرگر

جتان  ات فوق نشان مي دهندکه توانايي فتل مستأله اجتمتاعي بتاعملکرد روانشتناختي بهتتر و هيتح ي 

کيظيت، . همچنين مشخص شد که خشم نتيجه فل مسأله معيوب اس، و پذيري منظي کمتر ارتباط دارد

بطته . عالو  بر آن رابطه مثب، بين گرايش به مردانگي و فل مسأله متوثر و رافل مساله را پايين مي آورد

. در نتيجه استنباط مي شتود کته و فل مساله موثر مشاهد  شد  اس، منظي بين گرايش به ن ش زنانگي

و  رابطه بين فل مساله و آندروژني که شامل ويژگيهاي مردانگي و زنانگي در فد باال مي باشد مبهم اس،

قترار نگرفتته  يورد بررسن خشم و فل مسأله به دق، ميگر گر چه رابطه بيدارد از ررک د ياز به بررسين

 ن دو رابطه وجود دارد.ين ايتوان گظ، که ب يف ط م  اس،

                                                 
1- Spence & Helmreich & Stapp  2- Bem sex role inventory (BSRI) 

3- Wang     4- Spielberger 
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 لهان مسئيب

مسايل و مشکالتي وجود دارد که فرد به رافتي نمي توانتد از عهتد  آنهتا بتر آيتد .   در رول زندگي      

لي او نمي دانتد منظور از مشکالت  موضوع يا چيز هاي مهمي هستند که به شدت فرد را آزار مي دهند و

چگونه آنها را از سر را  خود بر دارد . يا فداقل کمي اوضاع را بهبود بخشد.اين مساله مي تواند چيتزي در 

مورد خود فرد )مثل افکار  افساسات  رفتار  ظاهر و يا سالمتي( در متورد روابتط فترد بتا ديگتران )نظيتر 

ط ارراک و دارايي هاي فرد )مثل خانه  ماشين  اموال خانواد   دوستان  معلمان و يا کار فرمايان (و يا محي

له اجتماعي شامل فرايندي اس، که شخص براي کشف و شناسايي پاسخهاي م ابله فل مسئ و پول(باشد.

اي سازگارانه جه، مواجه  شدن با موقعي، مشکل زاي خاص در زندگي روز متر  تتالش متي نمايتد)دي 

نبته از مهارتهتاي اجتمتاعي اشتار  متي کنتد . وي معت تد است، هارجي به پنج ج (.1982 1زوريال و نزو

مهارتهاي اجتماعي مجموعه اي از رفتارهاي هدفمند  با هم مرتبط  متناسب با وضعي،  آموختني و تح، 

يش را متناسب بتا شترايط کنترل را در بر مي گيرد . فردي از لحاظ اجتماعي ماهر اس، که بتواند رفتارها

ت فايق آيد . ويژگي ديگر مهارتهاي اجتماعي اين اس، کته فترد بتر ايتن مهارتهتا و بر مشکال تغيير دهد

کنترل شناختي داشته باشد .بنا بر اين کسي که از لحاظ اجتماعي کمبود  مهارت دارد  چته بستا عنصتر 

اصلي مهارت اجتماعي را فرا گرفته امااز فرايندهاي فکتري الزم بتراي استتظاد  از ايتن عناصتر بتي بهتر  

(. در  1384فيتروز بخت،  ترجمته   رايندهاس،)هارجي  ستاندرز  ديکستون،.فل مساله يکي از اين فاس

مهارت فل مساله  فرآيند تظکر منط ي و منظمي اس، که به فرد کمک مي کند تتا هنگتام   تعريف ديگر

استم رويارويي با مشکالت  را  فلهاي متعددي جستجو و سپس بهترين را  فل را انتخاب کنتد )نتوري ق

( در يتک تح ي تي اثتر مثبت، آمتوزش  1386)آراسته  اف ه  براتي ستد    (. محمودي راد 1377آبادي  

 (1383مهارتهاي ارتباري و فل مساله اجتماعي بر اعتماد به نظس و هوشبهر را مشخص کردند. بهرامي )

فتل موف يت،  در مطالعه اي نشان داد که آموزش فل مساله اجتماعي در کاهش پرخاشگري موثر است،.

فالي که فل نتاقص يتا گتر  يشتر و آرامش فرد منجر مي شود درآميز مسايل زندگي به اعتماد به نظس ب

 هاي ناگشود   سالم، رواني فرد را به رور جدي تهديد خواهد کرد .

در فل مسأله تأثير دارد . مردها براي فل کردن يتک مستأله زمتان کمتتري متي رلبنتد و  2جنسي،    

، در فل مسائل در مردها بهتر اس، . تظکر فل مسأله اي در زنها تح، تأثير تظکتر انتزاعتي کيظي، سرع

آنها به کندي پيش مي رود . فافظه زنان مانند يک بايگاني  پرونتد  هتاي قطتور دارد و بستيار گستترد  

                                                 
1- D, zurilla & Nezu   2- sexuality    
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مسائل اس،. به همين خارر دير به جواب مي رسند . جزئي نگريستن در زنها و فساسي، بيش از فد به 

 . مسائل مهم و با ارزش باز مي داردجزئي  آنها را از پرداختن به 

يکي از مظاهيم اساسي مبافث جنسي، اس، که در سالهاي اخير مورد توجه صتافب  1ن ش جنسيتي    

بتراي تبيتين چرايتي و چگتونگي شتکل گيتري  اس، نظران علوم اجتماعي به ويژ  فمنيستها قرار گرفته

يه هاي گوناگوني مطرح شد  اس، .مظهوم ن تش در جامعته شناستي بته وظتايف و ن شهاي جنسيتي نظر

انتظاراتي اشار  دارد که براي هر  فرد بر فسب پايگاهي که در جامعه افراز نمتود   تعيتين شتد  است، . 

انتظارات غالب در يک جامعه در مورد فعاليتها و رفتارهايي کته :»بنابر اين ن ش جنسيتي عبارت اس، از 

بته ن تل از  1989و همکتاران  2کتامي يتر.«)ان و زنان مي توانند يا نمي توانند در آنها درگيتر شتوند مرد

(.ازاين رومظهوم ن ش جنسيتي رامي تتوان بتا شاخصتهايي همچتون اختصتاص پتار  اي از  1385بستان  

ربيت، وظايف و کارهاي خانگي يا اجتماعي به يکتي از دو جتنس )بتراي نمونه اختصتاص خانته داري و ت

فرزندان به زنان و اختصاص نان آوري و رهبر ي سياسي به مردان (و نيز انتظتار ويژگيهتاي شخصتيتي و 

رفتاري متظاوتي از هر يک از دو جنس )مانند انتظار روفيه و رفتارهاي عتارظي از زنتان و انتظتار ستلطه 

از نظريته هتاي يتادگيري  ترکيبي 3نظريه بم .(1385)بستان    و فسابگري از مردان ( تعريف کردجويي 

اس،. هدک اساسي بم از مطالعه ن شهاي جنسيتي  آفرينش مظهتومي از  5شناختي –و رشدي  4اجتماعي

. ايشتان بتا مطترح مردانگي از جه، فرهنگي آزاد باشدسالم، روان اس، که از تعاريف مظروض زنانگي و 

 قارعي، و عدم قارعي، به ستود منتدي کردن ساز  آندروژني ادعا مي کند که مظاهيم مردانگي و زنانگي 

 6يا متناسب بودن موقعيتي اسنادها بستگي دارد . به نظر بم آندروژني يک جه، گيتري ن تش جنستيتي

زنانه و مردانه را در شخصتي، ختودش يکپارچته و  7اس، که در آن فرد صظات زيادي از هر دو اسنادهاي

 متحد مي سازد .

ايي الگوي بم اين اس، که مردانگتي و زنتانگي دو بعتد مجتزا و مستت ل با توجه به اينکه فرض زير بن     

هستند )نه دو قطب يک پيوستار ( لذا بسته به نمر  افراد در هر يک از دو جه، گيري مردانگي و زنانگي  

آندروژني .شخصي کته شخصيتي امکان پذير اس، :سنخ مردانه سنخ زنانه  سنخ نامتمايزوسنخ 8چهار سنخ

اد و ويژگيهاي زنانگي اندک دارد داراي ن ش جنسيتي مردانه اس، . شخصي که زنانگي زياد و مردانگي زي

ويژگيهاي مردانگي اندک دارد  داراي سنخ جنسيتي زنانه اس، .شخصتي کته در هتر دو ويژگتي ضتعيف 

                                                 
  

1- sex role   2- Kammeyer  3- Bem theory  4- social learning theory 

5-  developmental – cognitive theory  6- sex role orientation 

7- attribution or predication   8- type 
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اس، واجد سنخ شخصيتي نامتمايز اس،. ليکن شخص آندروژن کسي اس، که تعداد زيادي از ويژگيهتاي 

 ( .   1976انه و زنانه را دارد )بم  مرد

ويژگي آندروژني باعث سازگاري و سالم، رواني بهتري مي شود. هيجانات مثب، يا منظي مي توانند بر     

عملکترد فترد را   مهارتهاي فل مسأله تأثير بگذارند. هيجانات مثب، مانند شادکامي  شادي و سر خوشتي

يل مي کننتد . در فتالي کته هيجانهتاي منظتي ماننتد غمگينتي در استظاد  از مهارتهاي فل مسأله تسه

 فسادت و خشم عملکرد فرد را در استظاد  از مهارتهاي فل مسأله با اختالل مواجه متي ستازند. در يتک 

(انجام شد  اس، معلوم شد که ويژگيهتاي اجتمتاعي  اقتصتادي و 1383مطالعه اي که توسط خمسه اي )

بيشترين تظاوت معني دار در ميزان هموابستگي  نسيتي آنها رابطه دارد .فرهنگي دانشجويان با ن شهاي ج

 در ميان دو گرو  از زنان با ن ش هاي جنسيتي زنانه و آندروژنيک وجود دارد . از آنجاييکه آندروژنيک بته 

 معناي باال بودن زنانگي و مردانگي اس،  مي توان نتيجه گرف، که ويژگيهاي زنانه که در پتژوهش وي بتا

ک افساسات ديگتران خود ابزاري به معناي عارظي بودن  ايثارگري  ظراف، و نرمي  فماي، کنندگي ودر

با ويژگيهاي هموابستانه همرا  نيس، . بلکه هموابستگي در زناني ديد  مي شتود  ً الزاما شناسايي مي شود 

ارعي، که تحت، عنتوان که ميزان عملگرايي  رقاب، جويي  برتري رلبي   م اوم، در م ابل مشکالت و ق

بنتا بتراين الزم نيست، کته از   ابزاري بودن و ويژگيهاي مردانه محسوب مي شتود  در آنهتا پتايين باشتد

ويژگيهاي زنانه دس، بردارند  بلکه بهتر اس، که ويژگيهاي مردانه را نيز در خود پرورش دهنتد )شتريظي  

1384 .)  

شدگي اس، که با افزايش بر انگيختگي خود کتار  خشم يک پاسخ هيجاني شديد به محرومي، وتحريک   

 (. 1383بته ن تل از شتکيبايي  2000 1و تغيير فعالي، سيستم عصبي مرکزي مشخص متي شتود)کندال

متي منجتر  خشم يک نگراني عمد  براي جامعه محسوب مي شود زيرا در بسياري از موارد بته رفتارهتايي

متي کنتد . بتراي مثتال رفتارهتاي ضتد اجتمتاعي و  شود که خسارت فراواني به اقتصاد کشورها تحميتل

 1385فتحي آذر و وافدي )( .  1383اي خشم مي باشد )شکيبايي  رفتارهاي تهاجمي از تبعات و پيامده

(در تح ي ي نشان دادند که با آموزش مهارتهاي خود آگاهي  همدلي  ارتباط بتين فتردي  ارتبتاط برقترار 

ري و فل مساله مي توان رفتارهاي پرخاشگرانه را در کودکان کتاهش کردن م ابله با هيجانات  تصميم گي

  .داد

 يک فوز  مهميش اس، خشم يپرخشون، رو به افزا يجامعه در مورد جرمها يکه نگراننيبا توجه به ا    

ند باشد يآشيخشن پ ياز جرمها يتواند در برخ ياگر چه خشم م (.1994  2) نواکوباشد يمطالعه م يبرا

                                                 
1- Kendall  2- Novaco  3- Howells  4- Holbrook 

5- Brown  6- Indermaur 
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  ي(. خشم اساساً در خشون، به قصد تالفت1998  1س،) هوولزين يو کاف ين خشون، ضرورييتب يابر يول

ا تعتامالت يتاز عوامتل  يناشت يخشون، خصمانه به خشون، آن (.1997  2کند) هال بروک يظاء مين ش ا

 يله بترايک وستيتز صترفاً يترفتار خشون، آم  يالهيکه در خشون، وس يکند در فال ياشار  م ياجتماع

ه پردازان بتا مظهتوم خشتم بته ياز نظر ي(. اگر چه بعض1996و هوولز   3ک هدک اس،) براونيدن به يرس

تتوان  ي(. اما خشم را مت1995  4ندر ماورياختالک نظر دارند) ا ک هدکيدن به يرس يبرا يالهيعنوان وس

  (1998ذارد) هتوولز  گ ير ميز تأثيبر افتمال رفتار خشون، آم يکرد که گاه يتل  يک عنصريبه عنوان 

کند. هر  يظاء ميشوند ن ش ا يکه مرتکب جرم م يخشون، و هم در درمان افراد ينيش بيخشم هم در پ

شتود امتا بتا استتظاد  از  يمشتاهد  نمت يتظاوت ير خشن از لحاظ رفتارين مجرمان خشن و غيچند که ب

 (.1999  وهمکاران 5ز کرد) کرنليتوان آنها را از هم متما يخشم م يهاشاخص

در جامعه ما ن شهاي سنتي در فال تغيير اس، يعني مرد و زن همپوشي زيادي دارند. بنابراين انتظتار     

مي رود که افراد آندروژني بيشتر باشد . فاال اين سوأل پيش مي آيد که آيتا ميتزان آنتدروژني در هتر دو 

صظ، مردانگتي تل تي متي شتد و  جنس يکي اس، ؟در ضمن از آنجائيکه که خشم از قديم به عنوان يک

فاال ن ش سنتي آن تغيير کرد  يک سوال ديگر مطرح مي شود که آيا ميزان خشم در مرد و زن متظتاوت 

اس، و از آنجا که اختالک ن شها کمتر شد  اس، مي توان انتظار داش، کته مهارتهتاي فتل مستأله بتين 

ح مي شود که آيا در مهارتهاي فل مستأله مردان و زنان هم خيلي شبيه باشدو در نتيجه سوأل سوم مطر

بين مردان و زنان تظاوت وجود دارد ؟ چون ن شهاي جنسيتي تأثير بر فل مسأله دارد که به نوبه خود مي 

تواند بر سالم، رواني تأثير بگذارد و از ررک ديگر چون سالم، رواني تح، تأثير هيجانها مي باشتد ايتن 

 م و مهارتهاي فل مسأله را بررسي خواهد کرد .  مطالعه رابطه بين ن ش جنسيتي  خش

 پژوهش ت و ضرورتياهم

مشکالت رفتاري  نيتکو يچگونگبه موازات افزايش توجه وآگاهي از خشون، جوانان  نياز به دانستن       

نگرانتي بزرگتي   اقدامات پيشگيرانه موثر افزايش مي يابد. خشم بتراي جامعتهتعيين عوامل خطر ساز و   

مي شود زيرا بستياري از رفتارهتاي نادرست، ناشتي از خشتم است،.همچنين خشتم بتا شتدت  محسوب

پيشتينه تح ي تات نشتان داد   .رابطته داردافسردگي مصرک کوکايين مصرک الکل و اقدام به خود کشتي 

اس، که ن ش جنسيتي  خشم و مهارتهاي فل مسأله با سالم، رواني ارتباط دارد .بنا براين مي توان اين 

يرها را به عنوان عوامل تهديد کنند  سالم، رواني در نظر گرف، .اگر ارتباط ميان اين متغيرها آشکار متغ

شود و اگر ن ش نسبي خشم و آندروژني در تعيين مهارتهاي فل مسأله مشخص شودشتايد بتتوان جهت، 

                                                 
  
  
 
 

1- Cornell 
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جنستيتي و  افزايش مهارتهاي فل مسأله از رريق پيشنهاداتي مناسب با در نظر گرفتن ويژگيهتاي ن تش

خشم ارائه داد.با شناسايي عوامل تهديد کنند  سالم، رواني مي توان اقدامات الزم جه، افزايش سالم، 

در رابطه با موضوع تح يق فاضر کارهاي کمتري صورت گرفته اس، و پژوهشتهاي  رواني پيش بيني کرد.

در ايتن زمينته مظيتد و ستودمند کمي در اين زمينه وجود دارد. بنابراين با توجه به مطالب بتاال پتژوهش 

 يو پژوهشت يل وجود تناقضات نظرين به دلينبه افزايشي در زمينه علمي دارد. همچنخواهد بود .چون ج

 رسد. يبه نظر م ينه ضرورين زميق در ايمورد پژوهش   تح  يرهاين متغيو ابهام در روابط ب

 

 اهداف پژوهش

 ياهداف کل

 ي وخشم با مهارتهاي فل مسأله.تعيين ارتباط گرايش به ن ش جنسيت-1

 پيش بيني خشم از رريق مهارت هاي فل مساله و ن ش جنسي، - -2

 فل مساله از رريق گرايش به ن ش جنسي، و خشم يمهارتها پيش بيني -3

 ياهداف جزئ

 خشم ميان دانشجويان دختر و پسر.  تظاوتتعيين  -1

 دختر و پسر . گرايش به ن ش جنسيتي ميان دانشجويان  تظاوت تعيين-2

 کاربرد مهارتهاي فل مسأله ميان دانشجويان دختر و پسر.  تظاوتتعيين -3

 گرايش به ن ش جنسيتي و مهارتهاي فل مسأله.  رابطهتعيين -4

 بين خشم و مهارتهاي فل مسأله.  رابطهتعيين  -5

 تعيين ارتباط بين گرايش به ن ش جنسيتي و خشم. -6

 ن ش جنسي،  ش بهيگراو فل مساله يتهامهار از رريقپيش بيني خشم-7

 ،يش به ن ش جنسيق خشم و گرايفل مسأله از رر يمهارتها ينيش بيپ-8

 فرضيه ها

 و مهارتهاي فل مسأله رابطه وجود دارد.  يبين گرايش به ن ش جنسيت -1

 و خشم رابطه وجود دارد. يبين گرايش به ن ش جنسيت -2

 وجود دارد. بين خشم و مهارتهاي فل مسأله رابطه-3

با استظاد  از گرايش به ن ش جنسيتي و مولظه هاي خشم مي توان مهارتهاي فل مسأله را پيش بينتي -4

 کرد .       
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 بين دانشجويان دختر و پسر از لحاظ گرايش به ن ش جنسيتي تظاوت وجود دارد. -5

 بين دانشجويان دختر و پسر از لحاظ خشم و پرخاشگري تظاوت وجود دارد. -6

 بين دانشجويان دختر و پسر از لحاظ مهارتهاي فل مسأله تظاوت وجود دارد. -7

 کرد. ينيش بيتوان خشم را پ يفل مسأله م يو مهارتها يتيش به ن ش جنسيبا استظاد  از گرا -8

 

 ياتيو عمل يف نظريتعار

 : 1له اجتماعيئحل مس

 :يف مفهوميتعر

هاي موثر جه، براي شناسايي را  فل 2رفتاري –ناختي له اجتماعي به عنوان يک فرايند شئفل مس     

له باعتث ئشود تعريف مي شود. فتل مستفل مشکالت خاصي که فرد در زندگي روزمر  با آن  مواجه مي

هاي متناقض براي پاسخ گويي به رور بال و  موثر براي سر و کار داشتتن بتا يتک موقعيت، شود روشمي

هاي مختلف ممکن را تمال انتخاب موثر ترين پاسخ از ميان اين پاسخمساله ساز   در دستر  باشد . و اف

 .( 2004دهد )دي زوريالو همکاران  افزايش مي

 :ياتيف عمليتعر

کته فترد در پرسشتنامه  است، ينمر  ا  ياجتماع لهئتوانايي و مهارت فل مسمنظور از  در پژوهش فاضر

فتل  يمنظور از مهارتها .آوردبه دس، مي (1991)ال و نزويزور يد له اجتماعيد نظر شد  فل مسئيتجد

 بته يمنظت يريتگا  جهت،يتمسئله   م  مثب، به يريگا  جه،يق فاضر م يدر تح  يمسئله اجتماع

  يريتم گيمختلتف  تصتم يهتافلد را ين مشکل  توليف و تدوي)تعريا  فل مسئله منط يمسئله   م 

 اس،. يا  سبک اجتنابي  م ياريافت يب -يا  سبک تکانشيفل(  م د را يانجام و تأک

 : 3گرايش به نقش جنسيتي

 :يف مفهوميتعر

هايي که به رور معمول بيتانگر زنتانگي يتا رفتاري از ويژگي -گرايش به ن ش جنسيتي تأئيد شناختي    

مردانگي و زنانگي بته عنتوان دو   (در ادبيات گرايش به ن ش جنسيتي 1974باشد )بم  مردانگي اس، مي

 (. 1976 ل تا به عنوان دو انتهاي يک بعد مطرح شد  اس، )بم  بعد مست

                                                 
1- social problem solving   2- cognitive – behavioral  process  

3- sex role orientation 
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 :ياتيف عمليتعر

که فرد در پرسشنامه گرايش به ن ش جنسيتي  اس، ن ش جنسيتي نمر  اي منظور از  در پژوهش فاضر

  اس،. يو آندروژن ي  زنانگيق فاضر مردانگيدر تح  يتيمنظور از ن ش جنس  .آوردبم به دس، مي

 

 :1خشم

 :يف مفهوميرتع

کنتد . ماننتد خشم فالتي عارظي اس، که از نظر شدت از تحريک ماليم تا عصباني، شديد تغييتر متي   

شويد ضربان قلتب ساير عوارف همرا  با تغييرات فيزيولوژيکي و زيس، شناختي اس، . وقتي عصباني مي

اننتد آدرنتالين و نورآدرنتالين هاي مربتوط بته انترژي مرود و نيز سطوح هورمونو فشار خون شما باال مي

 يابد.افزايش مي

 :ياتيف عمليتعر

فالت،  –ها بته پرسشتنامه بيتان خشتم صتظ، هايي که آزمودنيدر پژوهش فاضر خشم به وسيله پاسخ 

از يفال، خشم) افسا  خشم  افسا  ن يهاا يم  يکه دارا شوددهند بيان ميمي (1999)اسپيلبرگر

ن  واکنش يخشمگ يخشم (  صظ، خشم) خلق و خو يکيزيان فياز به بيخشم  افسا  ن يان کالميبه ب

خشتم   يزيترخشم (  کنترل خشم) کنتترل بترون يزيرخشم  درون يزيران خشم) برونيخشمناک (  ب

     خشم اس،.  يخشم (  شاخص کل يزيرکنترل درون

                                                 
1- anger  
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 يحل مسأله اجتماع

به منظور جامته عمتل  يو شناخت يرفتار يهار مداوم تالشيي ابله را تغ( م1984) 1الزارو  و فولکمن   

 يمت يابيارز يدر مناب  شخص ياد  رويا زيدانند که فشار  يم يا خارجي يژ   داخليو يازهايپوشاندن به ن

م براسا  تجارب خود از يآموز ياس، که م يداد  و عمليک رويا يند اس، يک فراين  م ابله يشود . بنابرا

شود کته م ابلته بته کوشتش  ينجا مشخص مين در ايم. همچنيانجام ده يقبل ياستر  زا يها،يقعمو

 يام ابلته يهاکه ممکن اس، افراد ضرورتاً از پاسخنياز دارد و ايکه فرد در آن اس، ن يتيادار  موقع يبرا

 ييزهاياز نتدارد چيتت ند اس، که م ابله موفق به تسلط و مهتاريز مظيين تميخود اگا  نباشند. سر انجام ا

، اس، تا فل يک موقعيشتر در مورد ادار  يما وجود دارد که خارج از کنترل ماس، و م ابله  ب يدر زندگ

ط استر  را مد نظر دارند؛ يشتر  م ابله با استر  و ادار  شرايز مشکالت. الزارو  و فولکمن بيآم،يموف 

 مؤثر يام ابله يهاکند تا پاسخ يآن فرد تالش م ير ر اس، کهيدرگ ينديدر فرا ياما فل مسأله اجتماع

ا ابداع کننتد. يروزمر  با آنها روبرو اس، کشف  يژ  که در زندگيمشکل و يها،يموقع يا سازگارانه را براي

 (. 1982ال و نزو يزوريباشد)د يا مناسب نميس، يا آشکار ني يچرا که پاسخ مؤثر فور

 يامقابله يهاانواع مهارت

م ابلته متمرکتز بتر »مهتم وجتود دارد: يا( دونوع  مهتارت م ابلته1984ربق نظر الزارو  و فولکمن)    

، متمرکتز است،  متثالً از يتا موقعيتن راهبرد بر خود مستأله ياول«. 3جانيم ابله متمرکز بر ه»و« 2مسأله

، يتهمرا  با موقع يهاجانيبرخورد با ه يجان بر مبناي، چالش. م ابله متمرکز بر هيماه يق بازسازيرر

 يبرا ييا جابجايمانند انکار  يدفاع يهازميمثال  ممکن اس، فرد از مکان ي،  برايخود موقع ۀاس، تا ادار

کندکته  يبتروز مت ي، استظاد  کند. مشکل زمانيند نسب، به موقعيناخوشا يهامحافظ، خود از افسا 

ادار   يم که الزم اس، استر  به رتور متوثريکن اتخاذ يتيرا در رابطه با موقع ينامناسب ياراهبرد م ابله

 شود.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1- Lazarus & Folkmans  2- problem- focused coping 3- emotion- focused coping 

4- control   5- commitment 
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Abstract  

Aim: Assignment of the relationship among gender role and problem solving skills with 

anger in university of mohaghegh ardabili students. 

Method: The research method was descriptive and correlation . in the present research  

and the statistical society included 4769 graduate and undergraduate students of university 

of mohaghegh ardabili. The sample of this research was selected by classified random 

sampling and claster sampling the participants were asked to answer the social problem 

solving inventory, sex role Bem inventory  and state-traite anger spillberger 

inventory(STAXI-2). 

Results: The results show that there is siginificant negative correlation among androgeny 

and masculinity with social problem solving components(positive orientation to problem, 

problem defination, different solutions, production of different solutions, problem solving 

the application of solutions and logical problem solving)(P<0/01). The above variables had 

significant positive relationship with the other social problem solving components IE, 

negative orientation and avoidance style. There was significant negative correlation among 

masculaninity femininity and androgeny with control of internalization of anger and anger 

control but on totale index of anger there was siginificant positive relationship(P<0/01). 

There was a significant relationship among all components of social skills with 

anger(P<0/01). But the impulsivity-uncerless and avoidance-externalization of anger were 

exception the totale index of anger and traits of anger masculinity and androgeny predicted 

the negative problem solving orientation anger control with total index of anger and 

masculinity  and the stait of anger predicted the logical problem solving the stait of anger 

total stait of anger to gether with low scores of femininity predicted the impulsive cerless 

style. Masculinity and anger trait predicted avoidance style (P<0/01). Girlls and boys 

showed significant difference in femininity components (P<0/01). Other hand girlls and 

boys did not showed  any significant in anger components but in negative problem 

orientation logical  problem-solving (P<0/01). And impulsive on cerless style (P<0/05).   
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