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چکیده
مطالعات برخی . فراد می گرددعوامل متعددي باعث تغییر حاالت هیجانی ا. حاالت هیجانی از عوامل اصلی موثر بر رفتار افراد می باشد: زمینه و هدف

ارتباطبا هدف تعیین حاضرمطالعهاساساینبر.نشان داده است که فازهاي مختلف ماه می تواند بر رفتار افراد و حاالت هیجانی آنها تاثیر بگذارد
.انجام گردیده استحاالت هیجانی دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آبادبافازهاي مختلف ماه

دانشجوي پسر دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد بر اساس شماره دانشجویی50تعداد .می باشدمقطعیپژوهشمطالعه حاضر یک : بررسیروش
Bussپرسشنامه پرخاشگرياین پژوهش ازدربه منظور گردآوري داده ها .به صورت تصادفی انتخاب گردیدند & perryپرسشنامه. استفاده گردید

ها داده. فاصله را نسبت به زمین دارد توسط دانشجویان تکمیل گردید) ایام ماه بدر(و کمترین ) هالل ماه(ر دو حالت از فازهاي ماه که ماه بیشتریند
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در حالی که میانگین نمره خرده مقیاس پرخاشگري بدنی و خصومت در ایام بدر و هالل تفاوت معناداري را بودمعنی داري بیشتر از ایام هالل ماه 
.نشان نداد
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مقدمه
پیدایشموجبکهاستشدیديانگیزشهیجان
عاطفیحالتباهمراهآشکارهاي فیزیولوژیکواکنش

اصلیعواملازیکییهیجاناالتح.)1(شودمیفرد در 
اثر غیرهوحافظهادراك، یادگیري،رويواسترفتار

رفتارباشدشدیدالعادهفوقاگرکهطوريبهگذارد،می
.گرددآن میدرنظمیبیباعثوکندمختل میرافرد

نگرانی و شادي و شعف، حسادت،،عشق و محبت
و پرخاشگري ترس، خشمغم،واندوه،اضطراب

. )2(می باشنداز حاالت مختلف هیجانیه هایینمون
پرخاشگري بعنوان یکی از حاالت هیجانی رفتاري 

، نظام عصبی و نظام یزیست–یاز زاویه عصبمی باشد که
غدد درون ریز بعنوان زیر بناي فیزیولوژیکی رفتارهاي 

آناز هدف و )3(تکانشی و پرخاشگرانه مطرح شده است
آنچه باعث .)4(یگر استه افراد درنجاندن و صدمه زدن ب

توجه محققان به رفتارهاي پرخاشگرانه شده است، اثر 
نامطلوب آن بر رفتارهاي بین فردي و همچنین اثر 

. )5(ناخوشایند آن بر حاالت درونی و روانی افراد است
گوناگونی مانند اشکالبهممکن استپرخاشگري

زبروو جسمانی، خشم و خصومتپرخاشگري کالمی
هايمؤلفهمعرفآنو جسمانیکالمیشکلکند کهپیدا

خصومتو،هیجانیجنبهخشم معرفرفتاري،یاابزاري
پرخاشگري .)6(استشناختی پرخاشگريجنبهمعرف

بعنوان یکی از اجزاء یا مولفه هاي اصلی بی ثباتی هیجانی 
منفیتصویرایجادنظیریدر جوانان، می تواند پیامدهای

افت تحصیلی،همساالن،سويازطردمساالن،هدرمیان
. )7(را بدنبال داشته باشدبزهکاريوموادمصرف

، حسادت،ورزيکینه، مانند خشمبهمربوطمشکالت
می تواند سبب بی نظمی کهحواس پرتی، آشفتگی فکري

مهمدالیلزو در نتیجه کاهش عملکرد تحصیلی گردد، ا
درمانیروانوشاورهبراي مو جواناننوجوانانارجاع
پرخاشگري و خشم ناشی از حاالت روانی افراد، . )8(است

می تواند بر روي رفتار انسانها و عملکرد شغلی و 
نتایج مطالعه در این راستا، . تحصیلی تاثیرگذار باشد

دانش آموزانی که نمره عطاري و حقیقی نشان داد
یینی پرخاشگري باالتري داشتند داراي عملکرد تحصیلی پا

. )7(بودند
بسیاري برايسؤاالتامروزبهتادوريهاسالاز

آدمی پرخاشگرچراکههستوبودهمطرحدانشمندان
دارد؟ آیانقشآنشپیدایدرعواملیچهشود؟می

عوامل خارجیبایااستارثیتمایلیکپرخاشگري
نظریه ها و ایجادبهمنجرثمرة تحقیقاتارتباط دارد؟

مختلف زیست شناختی، روان شناختی و هاي دیدگاه
نشانکه همگی آنهاشده پرخاشگريزمینۀدرغیره

کهاستآدمیپیچیده رفتارشکلپرخاشگريمی دهد
.پیچیده استنسبتنیز به همانآنعلل

"بیولوژیکیجزر و مد "نظریه ،نظریه هایکی از این 

آن را Arnold Lieber'sدر اوایل قرن بیستم که است 
نیروهاي اثراز طریقماه،می کند مطرح نمود که بیان

اي دورهتغییراتباعث، انسانارگانیسمرويبرگرانشی
داخل وداخلخارج، (بدن ازمایعهايمحفظهمیاندر

فرآیندهاي می شود و می تواند بر روي)مجرا
.)9(بدن انسان تاثیر گذاردو بیولوژیکفیزیولوژیک

یگر این باور و عقیده وجود دارد که بعلت این بعبارت د
از بدن انسان را آب تشکیل می دهد پس % 80که حدود 

ماه می تواند بواسطه نیروهاي گرانشی همانند آنچه که در 
جزر و مد طبیعی رخ می دهد در بدن انسان اعمال نفوذ 

)10(نماید

نیزدر اسالمماههاي قمري،در ارتباط با روزهاي مختلف
برخی از .مطرح گردیده استتعالیم و دستورات معینی

این دستورات به منظور پیشگیري از تاثیرات زیان بار 
اي از فعالیت آدمی و هاي مختلف ماه بر پارهوضعیت

روانی در روزهاي معینی گروهی دیگر براي ایجاد آرامش
عبادتهاي مستحبی و مانند(از ماه در نظر گرفته شده است

) هاي معین ماههاي قمريدر روزها و وضعیتواجب 
)11(.

٤٠



و همکاران فاطمه سلمانی ارتباط فازهاي مختلف ماه با حاالت هیجانی دانشجویان

فعالیتها و فرآیندهاي فیزیولوژیک و رفتار انسانها، تحت 
و )13و14(تغییرات فصول)12(ثیر ریتم هاي سیرکادینات

این اعتقاد که .قرار می گیردنیز دوره اي ماه تغییرات
سیکل هاي ماه سالمت انسانها را تحت تاثیر قرار می دهد 

حتی بقراط در این زمینه یرباز وجود داشته استاز د
درمان بیماریها علم درنوشته است هیچ پزشکی نباید

در یک نظرسنجی انجام شده در )9(نجوم را نادیده بگیرد
از جمعیت آلمان بر این باور بودند که % 5/10آلمان نیز، 

فازهاي مختلف ماه بر روي بیماري و سالمت انسان 
در این میان برخی از مطالعات انجام شده . تاثیرگذار است

ارتباط بین فازهاي ماه و برخی از پدیده هاي پزشکی 
همچنین .)15(نظیر انفارکتوس میوکارد را بررسی کرده اند

از ٪81حدوداست کهشدهگزارش در مطالعه اي
ماه کاملکهبودندباوراینبرمتخصصان بهداشت روانی

زرگر نتایج مطالعه )9(.ی شود مرفتار فردياتتغییرسبب 
نشان می دهد که در ایام ماه کامل تعداد نیز و همکاران 

بیماران ترومایی افزایش داشته است و همچنین در طول 
این بیماران کاهش معنی داري GCSنمره این دوره

.)16(داشته است
ماه در گردش خود به دور زمین شکلهاي گوناگون بخود 

به موقعیت ماه نسبت به خورشید و می گیرد که بستگی 
زمین دارد و در طی یک دوره گردش، خورشید و ماه دو 

کشش و بار با زمین در یک امتداد قرار می گیرند و بر
نخست زمانی که ماه . می شودجاذبه آن دو برابر افزوده

و دیگر زمانی که هالل اول ماه را ) ماه بدر(کامل است 
ن امر منجر به برخی از تغییرات که ای) هالل ماه(می بینیم 

فیزیولوژیک و بیوشیمیایی در بدن انسان می گردد و 
همین تغییرات بر روي حالتهاي خلقی و روانی انسان نیز 

الت تاثیر می گذارد که این تغییرات شامل خستگی، اختال
تعدادي از .می باشدخلقی، فرار و اختالالت روانی

روانی و غیر عادي مطالعات انجام شده بین رفتارهاي
. )16،9(افراد با سیکلهاي ماه ارتباط معناداري پیدا کرده اند 

انجام داده است تاثیرBiermannدر مطالعه اي که
و فازهاي مختلف ماه روي خودکشی افراد بررسی شده 

نشان داد در زمان ماه کامل میزان خودکشی افزایش 
استداده انجامTejedoدر مطالعه اي که.)17(می یابد

فازهاي مختلف ماه روي رفتارهاي بیماران روانی و تاثیر
و نشان داد در وضعیت هاي روانی افراد بررسی شده 

.)18(زمان ماه کامل عالئم بیماران روانی افزایش می یابد
باط بین ارتنشان داد کههمچنین در مطالعه دیگري 

، خودکشی و دیگر کشی با پرخاشگري کالمی و رفتاري
ام بدر وجود داشته و همچنین مراجعات افراد به ای

Barr. )19(اورژانس هاي روانپزشکی نیز بیشتر بوده است

نیز در مطالعه خود ارتباط معنی داري بین روزهاي ماه 
.)20(کامل و افزایش عالئم بیماران روانی پیدا کرد

عواملاگر چه پرخاشگري پدیده اي چند عاملی است و
در دارند اما از آنجا که تداوم آن نقشوبروزدرمختلفی

مقاالت بررسی شده متعددي، تاثیر تغییرات فازهاي 
مختلف ماه بر روي تغییرات فصول، ریتم هاي سیرکاردین

انجام گرفته ولی تاثیر مستقیم آن بر روي تغییرات فردي و 
.استنشدهرفتارهاي انسانی خصوصا در ایران بررسی 

ازدرصد20تقریباًاینکهبهتوجه بالذا محققین 
عللازیکیودارندرفتارهاي پرخاشگرانهدانشجویان

رفتارهاي مشاوره،مراکزبهدانشجویانعمدة مراجعات
و وجود چنیناستفرديبینروابطدرآنهاپرخاشگرانۀ

بر عملکرد تحصیلی و اجتماعیمشکالت رفتاري
با هدف عهاین مطال،)21(نمی باشدبی تاثیردانشجویان

حاالت هیجانی بافازهاي مختلف ماه ارتباطتعیین 
انجام دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد

تا در جهت بهبود وضعیت آموزشی گردیده است
دانشجویان، ارتقاء سطح آموزش و افزایش بازده یادگیري 

.شوددانشجویان گامی برداشته 

بررسیروش
جامعه .می باشدمقطعیعه لمطالعه حاضر یک مطا

پژوهش شامل دانشجویان پسر دانشگاه آزاد اسالمی واحد 
هايرشته از دانشجوي پسر50تعداد نجف آباد بودند که 

که معیار ورود علوم انسانی و هنر، پزشکی، فنیمختلف 

۴١
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جدول اعداد تصادفی با بر اساس به پژوهش را داشتند 
صادفی انتخاب به صورت تشماره دانشجوییتوجه به 
با توجه به اینکه عوامل هورمونی و بیولوژیکی . گردیدند

نظیر سیکل قاعدگی بر روي خلق و خوي دختران تاثیر 
بعد .می گذارد همه نمونه ها از افراد مذکر انتخاب شدند

فازهاي(تکمیل پرسشنامه در دو نوبتمراحل از توضیح 
تبی رضایت نامه کو جلب همکاري آنها ) هالل و بدر

آگاهانه گرفته شد و در صورت تمایل آنها، دانشجویان 
، اختالالت اضطرابیدانشجویانی که .وارد مطالعه گردیدند

و سابقه پرخاشگريمصرف داروهاي ضد اضطراب
در مطالعه شرکت داشتندهمکاريبهتمایلنداشتند و 

اطالعات آنها به به دانشجویان اطمینان داده شد که .کردند
.رمانه باقی خواهد ماندصورت مح

) الفاین پژوهش ازدربه منظور گردآوري داده ها 
دانشجوجمعیت شناختی و اطالعات مربوط به پرسشنامه

استفاده Perry&Bussپرسشنامه پرخاشگري) بو
در سال Perry&Bussتوسطپرسشنامه این . گردید
از این . عبارت می باشد29که داراي ساخته شد1992

پرخاشگريعبارت 5،پرخاشگري بدنیعبارت 9عبارات
رافردعبارت خصومت8خشم و عبارت 7کالمی،

5لیکرتدامنه سواالت به صورت. اندازه گیري می کند
تا کامال متفاوت از ) 5نمره(از کامال شبیه به من گزینه اي 

به نیزدو عبارت.تقسیم بندي می شود)1نمره (من
نمره خرده.دنافت می کنمره دریمعکوس صورت

نمره ومقیاسها با جمع نمرات سؤاالت آن خرده مقیاس 
آن دامنهبدست آمد کهمجموع نمرات کل سؤاالتاز کل 
نمرات باالتر نشانه پرخاشگري بیشتر. بود145تا 29از 
یک Perry&Bussپرسشنامه پرخاشگري. بود

دي استاندارد می باشد که در مطالعات متعدپرسشنامه 
جهت این مطالعه .)6،8(مورد استفاده قرار گرفته است

پایایی .روایی چک لیست به روش محتوي انجام گردید
سنجیده شده است و ايدر مطالعه چک لیست این 

می توان 92/0کرونباخآلفاضریبمشخص گردید که با
.)8(آن را در پژوهشهاي بعدي مورد استفاده قرار داد

در از همسانی درونی بسیار خوبیپرخاشگريپرسشنامه
ضریب آلفا براي خرده . بودبرخوردار این مطالعه

مقیاسهاي پرخاشگري فیزیکی، کالمی، خشم و خصومت 
و ضریب آلفاي کل 77/0و 83/0، 72/0، 85/0به ترتیب 

.بدست آمد89/0نمرات پرسشنامه 

در در این بررسی روزهاي قمري با توجه به وضعیت ماه
چهار گروه تقسیم مختلف گردش به دور زمین بهفازهاي

هالل (بیشترینماه که ي ماه دو حالت از فازهاکه درشده 
فاصله را نسبت به زمین دارد) ایام ماه بدر(و کمترین )ماه

ایام هالل . پرسشنامه توسط دانشجویان تکمیل گردید
ماه را شامل 15±2ماه و ایام بدر روزهاي 1±2روزهاي 

پرسشنامه در دو نوبت و توسط همان دانشجویان . دمی ش
.در دو فاز هالل و بدر تکمیل گردید

میانگین نمراتحاالت هیجانی دانشجویان که شامل
در هر پرخاشگري بدنی و کالمی، خشم و خصومت بود 

محاسبه شده و در پایان با هم مقایسه فاز هالل و بدردو 
SPSSز نرم افزارجهت تجزیه و تحلیل داده ها ا. گردید

استفاده گردید و در ابتدا با بکارگیري 17نسخه 
و استفاده از جداول، به توصیف روش هاي آمار توصیفی

سپس با استفاده از متغیر هاي مورد مطالعه پرداخته شد و
مقایسههمبستگی پیرسون و اتا، زوجیtآزمون هاي
ه ورهاي مورد مطالعو فاکتجمعیت شناختیمتغیر هاي 

سطح معنی داري کلیه آزمون ها برابر .بررسی گردید
.در نظر گرفته شد05/0

ایافته ه
نفر از دانشجویان مشغول به تحصیل در 50در این مطالعه 

، 1391دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد در سال 
پرسشنامه را در دو نوبت در ایام هالل و بدر تکمیل 

و همگی سال22±5/3ا میانگین سنی نمونه ه.نمودند
مجرد و% 92در بین نمونه ها . ندبوددانشجوي کارشناسی

مشخصات .نمونه ها شغل پدرشان آزاد بود58%
) 1جدول شماره (دموگرافیک نمونه هاي پژوهش در 

.نشان داده شده است

٤٢
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نمونه هاي پژوهشتوزیع فراوانی و میانگین مشخصات دموگرافیک: 1دول شمارهج
مشخصات دموگرافیک                        

درصد           تعداد    وضعیت تاهل
%4692مجرد
%48متاهل

رشته تحصیلی
%1530فنی        

%1224پزشکی
%1326انسانی  

%1020هنر
شغل پدر

%1122دولتی
%2958آزاد

%1020بازنشسته
سن

22میانگین
5/3انحراف معیار                               

زوجی نشان داد که میانگین نمره پرخاشگري در tآزمون
و به طور بوده 79±19برابر با دانشجویان در ایام بدر 

).p=04/0.(معنی داري بیشتر از ایام هالل ماه می باشد
زوجی نشان داد که میانگین نمره خرده tهمچنین آزمون

مقیاس پرخاشگري کالمی در دانشجویان در ایام بدر
و به طور معنی داري بیشتر از ایام هالل 6/14±6برابر با

زوجی نشان tهمچنین آزمون ).>001/0P(.ماه می باشد

داد که میانگین نمره خرده مقیاس خشم در دانشجویان در 
و به طور معنی داري بیشتر از 6/19±7/2برابر باایام بدر

میانگین در حالی که ).>001/0P(.ایام هالل ماه می باشد
نمره خرده مقیاس پرخاشگري بدنی و خصومت در ایام 

جدول (بدر و هالل تفاوت معناداري را نشان نداد
).2شماره

٤٣
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اي پرخاشگري دانشجویان در مقایسه میانگین نمرات پرخاشگري و خرده مقیاس ه: 2جدول شماره
ایام هالل و بدر

بدرهالل                      فازهاي ماه
p-value

پرخاشگري بدنی
4/197/198/0میانگین        

4/55/6انحراف معیار                   
پرخاشگري کالمی

>8/86/14001/0Pمیانگین
7/26انحراف معیار                 

خشم
>3/166/19001/0Pمیانگین

7/47/2انحراف معیار              
خصومت 

8/165/181/0میانگین
2/53/6انحراف معیار            

پرخاشگري کل
2/677904/0میانگین

1419انحراف معیار       

همچنین آزمون همبستگی پیرسون بین نمره پرخاشگري و 
همچنین آزمون . معنی داري را نشان ندادارتباطسن 

بین نمره پرخاشگري و وضعیت تاهل و اتاهمبستگی 
).P<05/0(معنی داري نشان ندادارتباطشغل پدر 

و نتیجه گیريبحث
که نمره کل پرخاشگري دادنشانآمدهدستبهنتایج

دانشجویان در ایام هالل و بدر با هم تفاوت معناداري 
ارتباط وجود نیزAlinaنتایج مطالعه ).p=04/0(دارد

را پرخاشگرانه هاي بین فارهاي ماه و رفتارمعنی دار
.)9(هم خوانی داردنشان می دهد که با نتایج مطالعه حاضر 

انجام شد، Benbadisهمچنین در مطالعه اي که توسط 
هاي رفتاري فازهاي ماه و پدیدهبینمعنی داريارتباط 

وجود رفتار پرخاشگرانه از جملهمختلف انسان 
افرادبر روي فعالیتهايNealمطالعههمچنین.)19(داشت

ل می باشد، که در ابتداي ماه یا زمانی که ماه کامنشان داد

رفتارها و فعالیتهاي افراد حالت غیر عادي تري پیدا 
.یج مطالعه حاضر هم خوانی دارداکه با نت)21(می کند

همچنین نتایج مطالعه نشان داد که میانگین نمره خرده 
مقیاس پرخاشگري کالمی در دانشجویان به طور 
معنی داري در ایام بدر بیشتر از ایام هالل ماه می باشد

)001/0P< .( میانگین نمره خرده مقیاس عالوه بر این
خشم در دانشجویان به طور معنی داري در ایام بدر بیشتر 

).>001/0P(بوداز ایام هالل ماه 
نشان داد دانش آموزانی که ايمطالعهدر این راستا، 

نمره هاي پرخاشگري باالتري داشتند داراي عملکرد 
فازهاي تاثیربررسیدر چنین هم.)7(تحصیلی پایینی بودند

مختلف ماه روي رفتارهاي بیماران روانی و وضعیت هاي 
نشان داد در زمان ماه کامل عالئم بیماران روانی افراد 

همچنین در مطالعه دیگري که . )18(روانی افزایش می یابد
باط بین پرخاشگري کالمی در کشور آمریکا انجام شد ارت

ی با ایام بدر وجود ، خودکشی و دیگر کشو رفتاري

٤٤
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داشته و همچنین مراجعات افراد به اورژانس هاي 
تعدادي از مطالعات . )19(روانپزشکی نیز بیشتر بوده است

انجام شده بین رفتارهاي روانی و غیر عادي افراد با 
در . )16-18(سیکلهاي ماه ارتباط معناداري پیدا کرده اند 

ردید بسیاري در مالزي انجام گLohمطالعه اي که توسط
مشخص و در نهایت بررسیاز مطالعات موافق و مخالف 

که بین فازهاي مختلف ماه و حاالت روانی افراد شد
همچنین در مطالعه دیگري نشان )22(ارتباط وجود دارد

داده شد که اقدام به خودکشی و مراجعه به اورژانس هاي 
مسمومین در ایام بدر نسبت به هالل ماه بیشتر بوده 

.)23(تاس
نتایج مطالعات انجام شده در این زمینه همسو با یکدیگر 

در مطالعه خود بین ماه Nunezکه نمی باشد، بطوري 
بیماران مراجعه کامل و تعداد دفعات پرخاشگري در

اورژانس هاي بیمارستانی ارتباط معناداري پیدا کننده به
. )24(نکرد

ترینه مهمبود کروروبههاییمحدودیتبااین پژوهش
) ایام هالل و بدر ماه(پرسشنامه در دو نوبت آنها تکمیل 

و توسط همان نمونه ها بود، لذا یافتن نمونه هایی که 
حاضر باشند در دو نوبت پرسشنامه را تکمیل نموده و در 
ایام هالل و بدر مورد نظر در دانشگاه حضور داشته باشند 

پژوهش،اینبرافزون. باعث ایجاد محدودیت می شد
توانازشده کهانجامپسرانمورددرتنهاحاضر
.کاهدمیآندهیتعمیم

هدفباومشابهشود پژوهشیمیپیشنهادروایناز
.شودانجامهاي دیگرمحیطدرجنسدومقایسه

پیشنهاد می گردد پژوهش هاي بعدي با تمرکز همچنین 
ت بر روي تاثیر فازهاي مختلف ماه بر روي دیگر حاال

هیجانی نظیر اضطراب و یا عالئم و اختالالت روانی 
.بیماران مبتال به اختالالت روانپزشکی انجام پذیرد

با توجه به یافته هاي پژوهش حاضر، توصیه می گردد 
عالوه بر توجه دادن به دانشجویان و مدرسین به این 

ریزي آموزشی دانشجویان، آموزش برنامهدررویداد، 
هار خشم و کنترل پرخاشگري، در قالب نحوه مقابله و م

وانشناختی، مهارت هاي زندگی و ردروس مهارتهاي 
عالوه بر این . آموزش هوش هیجانی در نظر گرفته شود

وجود خدمات مشاوره اي و استفاده از مشاوران مجرب 
نیز می تواند در مدیریت هیجانات از جمله پرخاشگري 

منطقی تري در طیدانشجویان از شبکه ارتباباشد وموثر 
مناسبات خود بهره مند گردند و به تبع آن عملکرد 

همچنین توجه .تحصیلی و اجتماعی بهتري داشته باشند
به این امر در ایام برگزاري امتحانات و شرایط خاص 
روحی روانی دانشجویان در این ایام نیز به افزایش کیفیت 

. آموزشی کمک می نماید

تشکرتقدیر و 
از 21/517ه برگرفته از طرح تحقیقاتی شماره این مطالع

سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوري سپاه صاحب 
از خانه پایاندر. استان اصفهان می باشد) عج(الزمان 

دانشجویان تمامنخبگان علمی بسیج استان اصفهان و
واحد نجف آباد که در انجام این دانشگاه آزاد اسالمی

.می گرددتقدیر و تشکر دپژوهش ما را یاري نمودن
.
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The Relationship between Different Phases of Moon and Students'

Emotional States
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Abstract
Background and Aims: Emotional state is one of the main factors affecting human behavior. Several factors
can change people's emotional states. Studies have shown that different phases of moon can affect behavior and
emotional state. Therefore, this study was carried out with the aim of determining the relationship between
different phases of moon and the emotional states among Najaf Abad Azad University students.
Material and Methods: It is a cross sectional study. A total of 50 male students were recruited randomly based
on the students’ numbers. Buss and Perry Aggression Questionnaire was used to collect data. The questionnaire
was completed by the students in two points when moon had the least (crescent moon) and the most (full moon)
distance from the earth. Data was analyzed by descriptive and inferential statistics (t-pair, Pearson and eta
correlation) using SPSS-PC (v.17).
Results: The findings showed that the mean score of students' aggression during the full moon was significantly
more than the time of crescent moon (P=0/04). The mean score of verbal aggression subscale (P<0/001) and
fury subscale (P<0/001) during full moon was also significantly greater than the time of crescent moon. No
significant difference was found between the mean score of the subscales of physical aggression and hostility
during the crescent moon and full moon.
Conclusion: The results showed that students have demonstrated more aggressive behaviors during the full
moon. Thus students’ and faculties’ attention to this phenomenon is needed. It is necessary for students to learn
how to cope with and control anger and aggression. Considering this relationship in educational programs
especially during the exams would improve the academic performance of students.
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