
ای در رانندگان مقايسه تنظیم هیجانی، استرس، پرخاشگری و راهبردهای مقابله

 متخلف و غیر متخلف

 4، شهربانو قهاری3، حسين زندی فر2خامنه ، علی رضا سالمی1علی بنايی

 گروه رون شناسی .دانشگاه علوم و تحقيقات خوزستان.اهواز،ايران.-2ورامين ايران.  .پيشوا.گروه روان شناسی عمومی دانشگاه آزاد اسالمی ورامين -1

گروه سالمت روان ، دانشکده علوم رفتاری و سالمت روان )انستيتو روان پزشکی تهران(، -4گروه روانشناسی بالينی  علوم پزشکی آجا، تهران، ايران.-3

 دانشگاه علوم پزشکی ايران ، تهران ، ايران.نويسنده مسئول.

افزايش ميزان خسارت و مر  های ناشی از تخلفات رانندگی موجب توجه پژوهشگـران مقدمه: 

به اين موضوع شده است در اين راستا هدف از انجام اين پژوهش مقايسه تنظـيـم هـيـجـانـی، 

 استرس، پرخاشگری و راهبردهای مقابله ای در رانندگان مختلف و  ير متخلف می باشد.

مقايسه ای بوده ،جامعه آماری اين پژوهـش کـلـيـه   –روش پژوهش از نظر نوع علی روش کار:

تن  83نفر بودند  163رانندگان منطقه سه راهنمايی و رانندگی شهر تهران بودند و نمونه آماری 

راننده  ير متخلف . روش نمونه گيری خوشه ای بود. جهت جمع آوری  83از رانندگان متخلف و 

( ، 1788اياز پرسشنامه الزاروس و فـولـکـمـن ) داده ها از پرسشنامه های راهبردهای مقابله

(، پـرسـشـنـامـه 1772( ، پرخاشگری باس و پری)2331پرسشنامه تنظيم هيجانی گرانفسکی )

( استفاده گرديد ، داده های بدست آمـده 1783(  کوهن و همکاران)PSQاسترس ادراک شده )

با آزمون تحليل واريانس چندمتغيری )مانوا( و کولموگوروف اسميرنوف و با استفاده از نرم افـزار 

SPSS 20 .تجزيه و تحليل گرديد 

نتايج بدست آمده در اين پژوهش نشان داد که بين رانندگان متخلف و  يـرمـتـخـلـف يافته ها:

ای تفاوت حداقل در يکی از  متغيرهای تنظيم هيجانی، استرس، پرخاشگری و راهبردهای مقابله

 (>31P 3معنی داری وجود دارد.)

با توجه به يافته های بدست آمده می توان گفت که متـغـيـرهـای  اسـتـرس ، نتیجه گیری:

پرخاشگری، و در بين مؤلفه های راهبردهای مقابله ای)گريز اجتناب (و نيز در بين مؤلفه هـای 

تنظيم هيجانی)نشخوار فکری و فاجعه انگاری( در رانندگان متخلف بيشتر از رانندگان  يرمتخلف 

 است.

 اطالعات مقاله چکیده
 نوع مقاله 

 مروری

 تاريخچه مقاله 

 دريافت : 

 پذيرش :

 

 کلید واژگان 

تنظيم هيجانی، استرس، 

ای ، پرخاشگری، راهبردهای مقابله

  رانندگان مختلف و  ير متخلف .

 

 نويسنده مسئول 
Email:  
ghahhari.sh@iums.ac.ir  

 مقدمه     

تخلفات رانندگی همواره يکی از علل بروز مشکالت، معضالت و                                                      

حواد  ترافيکی در همه جوامع می باشد که بسته بـه بـافـت                                                    

اقتصادی و جغرافيايی جوامع ميزان و نـوع                                         ، فرهنگی، اجتماعی               

( و يکی از مسائل اجتماعی مـهـم در                                 1آن متفاوت خواهد بود)                    

تمام دنيا و به ويژه کشورهای در حال توسعه اسـت بـراسـاس                                                     

گزارش سازمان بهداشت جهانی ، در نتيجه تخلفات رانندگـی ،                                                       

ميليون نفر جان خود را از دست می دهند و بـيـن                                              1 2ساالنه       

(. دربرخی مطالـعـات،                    2ميليون نفر مصدوم می شوند)                           53تا      23

عدم رعايت قوانين راهنمايی ورانندگی به عنوان رفتارنابهنـجـار                                                           

شودکه علت آن تعار  بين قوانين و فضـای                                      رانندگان تلقی می                

اين مسئله برای ايمنی  و سالمـت                                (.      3واقعی رانندگی می باشد)                      

راننده و عابر پياده می تواند نگران کننده باشد و آنـهـا را در                                                            

  .(   4ای قـرار دهـد)            معر  خطر انواع مختلف تصادفات جـاده                                 

( نشان داد که تخلفات رانندگی بـا                                 5ازکان و الجونن)              تحقيقات         

سبک های مردانگی و زنانگی مرتبط می باشد نه با جنـسـيـت.                                                     

راهبردهای مقابله ای، مخزن پاسخ در فرد ناميده می شود کـه                                                        

هنگام مواجه شدن با موقعيت های تنش زا که تعادل جسمی و                                                      

هيـجانی را تهـديد می کند ، توسـط فرد مورد استفــاده قـرار                                                         

همچنين الزاروس و فولکمن نيز راهبردهای مقابله                                               .   (   6می گيرد)        

ای  را به عنوان پاسخ شناختی و رفتار رفتاری برای مـديـريـت                                                        

رويدادهای خارجی و داخلی که فراتر از توانايی و تحمـل افـراد                                                          

(. بين نوع راهبردهای مقـابـلـه ای و                                  7است، تعريف می کنند)                   

(نـتـايـج        8ويژگی های شخصيتی رابطه محکمی وجـود دارد.)                                        

(نشان داد که بين راهبردهای مقـابـلـه ای                                      7پژوهش کراکيون)              

مسئله محور ، جنسيت و خود انتقادی با ابعاد کيفيت زنـدگـی                                                       

ارتباط معنادار مثبت وجود دارد.در سراسرجهـان خشـونـت و                                                    

ترين رفتارهای ضداجتماعی به ويـژه                                 پرخاشگری يکی از متداول                      

(. پرخاشگری از شايع ترين و                            13است)      44تا      15در ميان افراد               

ناراحت کنـنده ترين رفتـار در ميان رفتارهای منحـرف انسـان                                                        
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(  کوهـن         PSQ(، پرسشنامه استرس ادراک شده )                             1772و پری)      

( استفاده گرديد ، داده های بدست آمـده بـا                                         1783و همکاران)          

آزمون تحليل واريانس چندمتغيری )مانوا( و کـولـمـوگـوروف                                                    

تجزيه و تحليـل                 SPSS 20اسميرنوف و با استفاده از نرم افزار                                    

 گرديد.      

 

 ابزارهای پژوهش              

: برای سنجش راهبردهای                       ای    پرسشنامه راهبردهای مقابله                         -1

(استفـاده مـی             1788از پرسشنامه الزاروس و فولکمن )                             ای    مقابله      

زيرمقياس اسـت کـه                   8سوال و          66شود. اين پرسشنامه دارای                         

گـيـری؛         گزينـی يـا فـاصـلـه                عبارتند از: مقابله مستقيم؛ دوری                               

پـذيـری؛          خويشتنداری؛ جستجوی حمايت اجتماعی؛ مسئوليـت                                         

ريزی شده؛ ارزيابـی مـجـدد                          اجتناب؛ مسأله گشايی برنامه                          -گريز    

زيرمقياس در قالب دو زيرمقياس کـلـی                                    8مثبت. همچنين اين                  

شوند. اين             راهبرد هيجان محور و راهبرد مسأله محور خالصه می                                             

گزينه ای تکميل می شود. پايايـی                                 5پرسشنامه در طيف ليکرت                       

برای مقياس            اين آزمون در تحقيقی با استفاده از آلفای کرونباخ                                                   

، حمايـت         7 3، خويشتن داری               6 3، دوری جويی           7 3روياروگری           

،   72 3اجـتـنـاب        -، گريز      66 3، مسئوليت پذيری                 76 3اجتماعی         

  77 3، ارزيابی مجددمـثـبـت                    68 3ريزی      مسئله  گشائی برنامه                   

(  نيز        22پور و همکاران)              (. در پژوهش علی               21بدست آمده است)              

 % بدست آمده است.                    85پايايی اين آزمون                  

پرسشنامه تنظيم هيجان توسط                             پرسشنامه تنظیم هیجان:                     -2

-(تدوين شده است، اين پرسشنامه، پرسشنامه                                      2331گرانفسکی)         

گزينه ايست که دارای                       5ای چند بعدی و يک ابزار خود گزارشی                                   

ماده است و دارای فرم ويژه بزرگساالن و کودکان می باشـد.                                                        36

راهبرد شنـاخـتـی مـالمـت                      7مقياس تنظيم شناختی هيجان                          

خويش، پذيرش، نشخوارگری، تمرکز مجدد مثبت، تمرکز مجدد                                                     

بر برنامه ريزی، ارزيابی مجدد مثبت، ديدگاه پذيـری، فـاجـعـه                                                        

(   23انگاری و مالمت ديگران را ارزيابی می کند. گرانـفـسـکـی)                                                 

اعتبار و روايی مطلوبی اين پرسشنامه را با استفاده از ضريب آلفا                                                               

تـا      71 3کرونباخ برای خرده مقياس های اين پرسشنامه بين                                              

ی   گزارش شده است. فرم فارسی اين مقياس به وسـيـلـه                                             81 3

مورد اعتبـاريـابـی قـرار                        87 3( با ضريب           24بشارت و يزاريان )                 

 گرفته است.          

نسـخـه جـديـد           پرسشنامه پرخاشگری باس و پعری:                            -3

پرسشنامه پرخاشگری که نسخه قبلی آن تحت عنوان پرسشنامه                                                      

( مورد بازنـگـری قـرار                     1772خصومت بود، توسط باس و پری )                           

  27گرفت. اين پرسشنامه يک ابزار خود گزارشی است که شامل                                                    

عبارت و چهار زير مقياس است، که عبارت است از پرخاشگـری                                                      

، و خصـومـت         (A(، خشم     (VA(، پرخاشگری کالمی               (PA(بدنی    

)H)                                           درجه ای           5، آزمودنی ها به هر يک از عبارات در يک طيف

(، نـه       4(، تا حدودی شبيه من است)                        5از: کامالً شبيه من است )                       

شـــــودکـه         ( و به هـر شکلی از رفتـار گفتـه می                                  11می باشـد)         

( و نيز يکی از                12توانـد بـه ديگـران صدمه و آسـيب برساند)                                       می  

رفتارهای ضداجتماعی است که به عنوان آزار رساندن به ديگران                                                          

(.    13به اشکال مستقيم و يرمستقيـم تـعـريـف شـده اسـت)                                         

پرخاشگری مستقيم رفتاری است کـه اثر منفی مسـتقيمی بـه                                                     

صورت فيزيکی يا کالمی بر بهزيستی قربانی داشـــتـه بـاشـد.                                                    

اماپرخاشگری  يرمستقيم رفـتـاری اسـت کـه بـه صـورت                                             

 يرمستقيم )مانند  يبت کردن و شايعه پراکنی(باعث صدمه و                                                       

(. استرس عبارت اسـت از                       14شود)    آسيب به روابط اجتماعی می                        

عدم تعادل در شرايط ذهنی و جسمی که در واژه های مرتبط با                                                        

عالئم جسـمانی، نگرانی، افـسردگی و احساس خصومت بـيـان                                                   

منبع استرس بر هم زننده تعادل روانی فرد است                                            (     15می شود )        

که اگر برطرف نشود در دراز مدت موجب اختالل در عمـلـکـرد                                                    

شناخت و در نهايت اختالالت                         -فيزيولوژيک مغز و  ارتباط هيجان                              

گاهی افراد هنگام استرس                          (.    16روانی و جسمی در فرد می شود)                           

از راهکارهايی استفاده می کنند که خيلی سريع اثر ات مـنـفـی                                                        

استرس را کاهش می دهند مانند مصرف مواد، الکل، قماربـازی،                                                        

تاثير اين نوع راهبردها موقتی است و در طوالنـی مـدت خـود                                                     

(. تنظيم هيـجـانـی                 17باعث استرس و تنش در فرد خواهد شد)                                 

بهعنوان فرايند آ از، حفظ، تعديل يـا تغييـر در بـروز، شـــدت                                                           

يـا اسـتمرار احساس درونی و هيجان مرتبط بـا فـرايـنـدهـای                                                     

روانی و فيزيکی در به انجام رساندن اهداف فرد تعريف                                                   -اجتماعی       

وجه ذاتی گرايش های مربوط به پاسخ                                    همچنين      (.    18شده است)        

های هيجانی است و درواقع اعمالی است که برای تـغـيـيـر يـا                                                     

(   23(. آمسـتـادتـر)            17تعديل يک حالت هيجانی به کار می رود)                                   

هم معـتقد است که آشفتگی در هيجان و عدم تنظيم هيـجـان                                                    

 تواند منجر به اندوهگينی و حتی آسيب روانی شود.                                             می  

با توجه به اهميت مطالب فوق در اين راستا هـدف از انـجـام                                                      

تحقيق پيشروبررسی مقايسه تنظـيـم هـيـجـانـی، اسـتـرس،                                              

پرخاشگری و راهبردهای مقابله ای در رانندگان مختلف و  ـيـر                                                        

 متخلف می باشد.              

 

 روش کار       

مقايسه ای بوده، جامعـه آمـاری                                 –اين پژوهش از نظر نوع علی                          

اين پژوهش کليه رانندگان منطقه سه راهنمايی و رانندگی شهر                                                         

نفر از اين افراد در نظر گرفـتـه                                 163تهران است و نمونه آماری                         

شد که بصورت مساوی در دو گروه رانندگان متخلـف و  ـيـر                                                   

  83متخلف طبقه بندی شدند  بر اين اساس تعداد افراد هر گروه                                                       

نفر مشخص شد که با استفاده از روش نمونه گيری خوشـه ای                                                     

انتخاب شدند. افراد گروه متخلف بر اساس انجام تخلف حـادثـه                                                        

ساز مشخص شدند جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه های                                                    

( ،     1788اياز پرسشنامه الزاروس و فولکمن )                                 راهبردهای مقابله                

( ، پرخاشگری باس                  2331پرسشنامه تنظيم هيجانی گرانفسکی )                                
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 باکس جهت بررسی همگنی ماتريس کواريانس Mآزمون -1جدول 

ای در های چند متغیره نمرات متغیرهای تنظیم هیجانی، استرس، پرخاشگری و راهبردهای مقابلهنتايج آزمون -2جدول 

 رانندگان متخلف و غیرمتخلف

( ضريب آلفای کرونباخ برای پايايی اين آزمون                                            28صالحی قدری)           

 % ذکر کرده است.               75را    

 

 نتايج     

نـفـر       83نفر از رانندگان)                  163های اين پژوهش شامل                    آزمودنی       

نفر متخلف( بودند که از نظر دامنه سنی گروه                                             83 ير متخلف و             

سال و از لـحـاظ                 23-53و گروه متخلف                23-43 ير متخلف           

%( فـوق ديپلـم               23تحصـيالت گروه  يرمتخـلف بصورت ديپلم )                                    

%( و گروه متـخـلـف                 43%( و فوق ليسانس )                 23%( ليسانس)          23)   

%( و      36 3%( ، ليسانس )             23%( فوق ديپلم )              27 5بصورت ديپلم)            

%(  و نيز از نظر سابقه رانندگی گـروه  ـيـر                                         7 5فوق ليسانس )            

%( و گـروه           63سـال)      13الی       5%( و      43سال )       5متخلف زير           

سال         15الی       11%( و      15)       13الی       5%(      63سال )       5متخلف زير           

 %( می باشد.           13سال به باال )              16%( و      15) 

باکـس جـهـت بـررسـی                  Mدر ادامه جدول مربوط به  آزمون                               

هـای چـنـد         همگنی ماتريس کواريانس و جدول نتايج آزمـون                                        

متغيره نمرات متغيرهای تنظيم هيجانی، استرس، پرخاشگری و                                                       

-ای در رانندگان متخلف و  يرمتخلف ارائه می                                        راهبردهای مقابله                

 گردد:     

(، تا حدودی شبـيـه مـن                     3شبيه من است نه شبيه من نيست)                            

  16و     7(. دو عبارت             1تا به شدت شبيه من نيست)                          (،  2نيست)     

به صورت معکوس نمره گذاری می شوند. نـمـره کـل بـرای                                                

پرخاشگری با مجموع نمرات زيرمـقـيـاس هـا بـدسـت مـی                                             

پرسشنامه پرخاشگری دارای اعتبار و روايی قابـل قـبـولـی                                                   .آيد   

  7است. نتايج ضريب بازآزمايی برای چهار زيرمقياس )با فاصله                                                        

تا      38 3و همبستگی بين چهار زيرمقياس                               72 3تا      83 3هفته(       

(. در ايران خصوصيات روان سنجی                               25بدست آمده است )                 47 3

( بـدسـت        26اين مقياس توسط زاهدی فر، نجاريان و شکرکن)                                         

آمده است .ضرايب بازآزمايی به دست آمده بيـن نـمـره هـای                                                    

و ضريب آلفـای کـرونـبـاخ                        77 3و     64 3آزمودنی در دو نوبت                    

 بوده است.             87 3

پرسشنامه استرس ادراک                      پرسشنامه استرس ادرا  شده:                         -4

( تهيه شده و دارای                    27( توسط کوهن و همکاران)                      PSQشده )     

سوال است و برای سنجش استرس عمومی ادراک شده در                                                 14

رود و افکار و احساسات درباره حواد                                       يک ماه گذشته به کار می                      

هـای       زا، کنترل،  لبه، کنارآمدن با فشار روانی و استرس                                                 استرس     

دهد. اين پرسشنامه در يک                           تجربه شده را مورد سنجش قرار می                              

درجه ای ليکرت از هميشه تا هزگر تکميل مـی شـود.                                                5طيف     

(. بـنـابـرايـن فـر                  >331P 3باشد )      می    3331 3که باالتر از             

 شود.    همگنی ماتريس کواريانس پذيرفته می                                

شود، مقدار آماره بـاکـس                       مشاهده می           1طور که در جدول                همان    

  261 1بدست آمده برای اين آماره                            Fو مقدار           184 335برابر با          

محاسبه شـده            336 3برابر با            Fداری مقدار            باشد. سطب معنی              می  

شـود کـه مـقـدار              مشاهده مـی           2با توجه به اطالعات جدول                        

بدست آمده در ايـن                    Fو مقدار           523 3المبدای ويلکز برابر با                       

کمـتـر         137داری اين مـقدار                 است. سطـب معـنی                 427 6آماره       

دهـد کـه بـيـن            (. اين امر نشان مـی                  >31P 3است )       31 3از    

رانندگان متخلف و  يرمتخلف حداقل در يکی از  متغـيـرهـای                                                     

ای    تنظيم هيجانی، استرس، پرخاشگری و راهبردهای مـقـابـلـه                                                

 داری وجود دارد.               تفاوت معنی          

 بحث و نتیجه گیری                

نتايج بدست آمده در اين پژوهش نشان داد که بين رانـنـدگـان                                                       

-متخلف و  يرمتخلف حداقل در يکی از  متغيرهای تـنـظـيـم                                                

ای تـفـاوت          هيجانی، استرس، پرخاشگری و راهبردهای مقابـلـه                                          

، اين نتايج با يافته های استـنـوجـوک و                                     معنی داری وجود دارد                   

( مبنی بر اينکه افراد با وجـدان                                33(؛ بون و موون )               27همکاران)        

قوانين راهنمايی و رانندگی را بيشتر رعايت می کنند و کـمـتـر                                                         

Box’M F df 1 df 2 Sig. 

335 184 1 261 213 76275 426 3 336 

 F مقدار آزمون
d.f 
 فرضيه

Df 
 P خطا

 333 3 137 23 427 6 483 3** پياليی

 333 3 137 23 427 6 523 3** المبدای ويلکز

 333 3 137 23 427 6 725 3** هوتلينگ

 333 3 137 23 427 6 725 3** بزرگترين ريشه روی
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دست به پرخاشگری و تخلف در حين رانندگی می زنند همسـو                                                    

( کـه      31است. نتايج مطالعه حاضر همچنين  با يافته ی سامـر)                                               

حاکی از وجود رابطه معکوس معنادار بين شاخص توافق و رفتار                                                         

رانندگی پرخطر بود مطابقت دارد نتايب مطالعه انها نشـان داده                                                           

کنند کمتر           است که رانندگانی که قوانين و مقرارات را رعايت می                                                

خطا می کنند و تمايل کمتری به اين کار دارند.همچنين نتايـب                                                         

( مبنـی        32باچر و همکاران)               مطالعه حاضر با نتايج پژوهش ديفن                               

بر اينکه بين پرخاشگری و رفتارهای پرخطر در رانندگان رابطـه                                                          

ی معنا داری وجود دارد  و رانندگان پرخاشگر از کلمات رکيک                                                         

استفاده می کنند  و همچنين سريع تر رانندگی می کـنـنـد و                                                     

احتمال تصادف در آنان نسبت به افراد عادی دو برابر بـيـشـتـر                                                        

( که بيـان           33است و نيز با نتايج پژوهش های پاول و تربيورن )                                             

کردند بين ويژگی های شخصيتی از جمله پرخاشگری ، استرس                                                     

، اضطراب و بی توجهی به هنجارها با رانندگی پرخطر ارتـبـاط                                                        

(   34معنا داری وجود دارد و همچنين با يافته های دوال و باالرد)                                                      

مبنی بر اينکه رانندگان پرخاشگر رانندگی پرخطـری دارنـد و                                                       

تصادفات خطرناک بيشتری دارندو اسيب های بيشتری ميبينند                                                      

( مبنی بـر ايـنـکـه                 35باچر و همکاران)               و نيز با يافته های ديفن                       

هيجان طلبی ، مخاطره جويی، ماجرا جويی و سطب انگيختـگـی                                                     

باال با تخـلفات راننـدگی ارتبـاط نزديکی دارد در يک راسـتا می                                                             

باشند. به نظر می رسد که وجود استـرس ، پـرخـاشـگـری و                                                 

راهبردهای مقابله ای ناکارامد و ناتوانی در تنظيـم هـيـجـانـی                                                        

گرايش افراد را به رانندگی پرخطر افزايش می دهد به طوری که                                                          

هرچه قدر ميزان اين موارد در فرد بيشتر باشد ميزان احـتـمـال                                                         

 گرايش فرد به انجام تخلفات رانندگی نيز بيشتر خواهد بود.                                                      

حجم آزمودنی های اين پژوهش کم                                محدوديت ها و راهکارها:                      

-بوده و از قابليت تعميم کمی برخوردار است، لذا پيشنهاد مـی                                                       

گردد تا در مطالعات آتی از حجم بيشتری آزمودنـی اسـتـفـاده                                                      

گردد و از نمونه های هر دو جنس به نسبت برابر استفاده شود و                                                           

 ميزان تخلف و نوع تخلف در هر دو جنس بررسی گردد.                                              

 

نويسندگان اين پژوهش از نيروی پـلـيـس و                                     تقدير و تشکر:               

راهنمايی و رانندگی کالنشهر تـهـران                                   3تمامی رانندگان منطقه                      

که  در اين مطالعه همکاری داشته اند نهايت تقدير و تشکـر را                                                          

 دارند.      
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Emotion Regulation, Stress, Aggression, stress and Coping Strategies between offender and 
Non-offender Drivers: A Comparative Study 

Banaee A (MSc), Salemi Khameneh A (Ph.D), Zanzibar H (Ph.D Candidate), Ghahari Sh (Ph.D)* 

 
Abstract 

Introduction: increasing rate of deaths and losses caused by driving violations has drawn attention 
of researchers. In this regard, this study was conducted to compare offenderdrivers with non-offender 
drivers in Tehran considering their emotion regulation, stress, aggression and coping strategies. 
Method: this was a causal-comparative study; statistical population consisted of all drivers in driving 
restrict 3 of Tehran during 2017 and statistical sample consisted of 100 aggressive drivers that were 

drivers in terms of age, education, and job status. Both groups filled out Lazarus and Folkman coping 
strategies questionnaire (1988), Garnefski’sEmotion Regulation Questionnaire (2001), Buss-Perry 
Aggression Questionnaire (1992), and Cohen et al Perceived Stress Questionnaire (PSQ) (1983). The 
obtained data were analyzed using MANCOVA and Kolmogorov-Smirnovtests through SPSS20 
Software.  
Results: The results of study showed a significant difference between aggressive and non- aggressive 
drivers considering variables of emotion regulation, stress, aggression, and coping strategies 
(P<0.01). 
Conclusion: 

drivers compared to non- aggressive drivers.  
Keywords: Emotion Regulation, Stress, Aggression, Coping Strategies, offender, Drivers. 
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