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چکیده
مقدمه :پژوهش حاضر با ههد پهیشبینهی پرخاشهگری دانهشآمهوزان پسهر بهر اسهاس
ویژگیهای بیرحمی -بهی احساسهی ،تروماههای اوایهو کهودکی و سهبکههای دلبسهتگی
(دلبستگی ایمن ،دلبستگی ناایمن) انجامگرفته است.
روش :نمونهای با حجم  320نفر از دانشآموزان دبیرستانی دزفهول بها رون نمونههگیهری
خوشهای چندمرحلهای انتخاب شهد .ابزارههای مهورد اسهتفاده در ایهن پهژوهش مقیهاس
پرخاشگری باس و پری ،پرسشنامه ویژگیهای بیرحمی -بی احساسی ،پرسشنامه ترومای
اوایو کودکی و پرسشنامه دلبستگی بزرگساالن بود .دادههای جمعآوری شده با استفاده از
آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه مورد تجزیهوتحلیو قرار گرفتند.
یافتهها :نتایج حاصو از ایهن پهژوهش بیهانگهر آن اسهت کهه ویژگهیههای بهیرحمهی-
بی احساسی ،)r=0/29( ،تروماهای اوایهو کهودکی ( )r=0/34و سهبک دلبسهتگی نهاایمن
( )r=0/32بهها پرخاشههگری ارتبهها منبههت م نههادار و دلبسههتگی ایمههن ( ،)r= -0/20بهها
پرخاشگری ارتبا منفی م نادار دارند ( .)p<0/01نتایج رگرسیون نیز نشان داد که 0/25
درصد از کو واریانس پرخاشگری از طریق تروماهای اوایو کودکی ،ویژگیهای بیرحمهی-
بیاحساسی ،دلبستگی ناایمن و سبک دلبستگی ایمن تببین میشود.
نتیجهگیری :نتایج پژوهش نشان داد که تروماهای اوایو کودکی ،ویژگیهای بهیرحمهی-
بی احساسی ،سبک دلبستگی ناایمن و سبک دلبستگی ایمن به عنوان عوامو خطر آفهرین
در بروز پرخاشگری هستند.
کلیدواژگان :پرخاشگری ،ویژگی های بی رحمی -بی احساسی ،تروماههای اوایهو کهودکی،
سبک دلبستگی ناایمن ،سبک دلبستگی ایمن.
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Predicting Aggression Based on Callous-Unemotional
Traits, Early Traumatic Life Events and Attachment
Styles in High School Male Students
Palizban, A.
Mehrabizadeh Honarmand, M.
Arshadi, N.

Abstract
Introduction: The aim of this study was to predict the aggression of
students based on callous- unemotional trait, early traumatic events, and
attachment styles (secure and insecure attachment style).
Method: For this purpose, a sample of 320 high school students were
selected by multi-stage cluster sampling method. The instruments of this
study were Boss and Perry Aggression Questionnaire (BPAQ), Inventory
of Callous-Unemotional Traits (ICU), Early Trauma Inventory (ETI), and
revised adult attachment scale (RAAS). Data were analyzed by Pearson
correlation coefficient and multiple regression.
Result: The results showed callous-unemotional traits (r=0/29), early
traumatic life events (r=0/34) and insecure attachment (r=0/32) had a
significant positive relationship, and secure attachment (r=-0/20) and had
a significant negative relationship with aggression. Also the results of
multiple regression showed that early traumatic life events, callousunemotional traits, insecure attachment and secure attachment could
predict 0.25 percent of the total variance of aggression.
Conclusion: The results showed that early traumatic life events, callousunemotional traits, insecure attachment and secure attachment are risk
factors in the development are aggression.
Keywords: aggression, callous-unemotional traits, trauma, insecure
attachment style, secure attachment style.
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مقدمه
پرخاشگري يكي از مسائل مهم دورهي نوجواني است (نانجل ،اردلي ،كاارپنتر و نياومن .)2۰۰2 ،
بررسي تركيب سني جمعيت كشور نشاندهندهي اين است كه بيش از يکسوم جمعيات كشاور را
نوجوانان زير  1۸سال تشكيل ميدهند و با توجه به شيوع پرخاشگري در اين سنين و از آنجاييكه
كودكان و نوجوانان آيندهسازان كشور هستند و پرخاشگري ميتواند اثرهاي مختلفاي بار ساالمت
جسماني و رواني آنان داشته باشد؛ بنابراين بررسي آن از اهميت زيادي برخوردار اسات .پرخاشاگري
مفهوم پيچيده اي است .اين رفتار از يک سو تحت تاثثير عوامال ماوععيتي و روانشاناختي اسات و از
سوي ديگر ،عوامل ژنتيک و زيست شناختي در استقرار و گساتر آن نقاش بسايار عماده اي باازي
مي كنند؛ ازاين رو ،ارائه ي تعريف دعيق و عيناي از ايان ساازه دشاوار اسات .باا ايان وجاود باارون و
ريچادسون )1۹۹۴( 3در تعريف پرخاشاگري نشاان دادناد كاه هاد ايان گوناه رفتارهاا تخرياب و
آسيب رساني به يک موجود زنده و اموال اوست ،رفتاري كه سبب بروز واكنش هاي دفاعي و اجتناابي
از سوي عرباني مي شود .به طوركلي روانشناسان در مورد تعرياف پرخاشاگري بااهم توافاق ندارناد.
بعضي از نظريهپردازان پرخاشگري وسيلهاي را از پرخاشگري خصمانه جادا مايساازند ،پرخاشاگري
وسيلهاي رفتاري است كه در جهت آسيب رساندن باه هادفي و پرخاشاگري خصامانه را رفتااري در
جهت آسيب رساندن به ديگران ميدانند (ماسن ۴و همكاران ،ترجمهي ياسايي.)13۹3 ،
يكي از عوامل مهم كه باعث پرخاشگري در فرد مي شود بي تفاوتي عاطفي در پاسا باه درد و
رنج ديگران است بهويژه بي تفاوتي رفتاري به مشكالت افراد ديگار اسات كاه معار ويژگايهااي
بي رحمي -بياحساسي 5است كه ويژگيهاي همانند فقدان همدلي و پشيماني ،عدم صاميميت را بار
ميانگيزاند (باليدر 6و همكاران )2۰13 ،كه اين ويژگي ها از عوامل خطر ابتال به پرخاشگري فيزيكي
هستند (وايت ،گوردن و گويرا .)2۰15 ،7ويژگيهاي بيرحمي -بياحساسي بر اساا ياک الگاوي
پايدار از رفتارهايي كه نشاندهندهي بي توجهي به ديگران و همچناين فقادان همادلي مشاخ
ميشود .اثر متقابل بين وراثت و محيط ممكن است نقشي در تجلي اين صفات بهعناوان اخاتالل
رفتاري بازي كنند .ويژگي هاي بي رحمي -بي احساسي به طور عمده در جواناان ماورد بررساي عارار
گرفته كه اين ويژگي ها در سه بعد باي رحماي (فقادان احساا گنااه و پشايماني) ،فقادان همادلي
(بي توجهي به تثثير رفتار و عملكرد فرد بر ديگران) و بي احساسي (نقا اباراز هيجاناات) ماي باشاد
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1 -aggression
2 - Nangle, Erdley, Carpenter, & Newman
3 -Richardson & Baron
4 -Masen
5 -callous-unemotional traits
6 -Blader
7 -White, Gordon, & Guerra
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(ايسو ،ساساگوا و فريک .)2۰۰6 ،1مطالعات متعدد در جوانان نشان دهنده ي رابطه ي بين پرخاشاگري
و ويژگيهاي بيرحمي -بياحساسي بوده است (وايات و همكااران ،2۰15 ،فرياک و وايات .)2۰۰۸
مطالعات متعدد (ايسو و همكاران ،2۰۰6،فنتي ،فريک و گورگيو )2۰۰۹ ،2نشان دادند كه بي رحماي و
فقدان همدلي بهعنوان پيشبيني كنندهي عوي پرخاشگري در جوانان بوده است.
تروماهاي اوايل كودكي 3كه تجارب فيزيكي ،سو استفاده جنسي و عاطفي ،غفلات در بار ماي-
گيرند كه پيشبيني كنندهي طيف وسيعي از پيامدهاي منفي و آسيبشناسي رواني اسات (اساكوت،
مک لوگاين ،اسميت و اليس )2۰12 ،۴كودكان باسابقهي تروماي اوايل كودكي در معرض خطر عدم
توسعهي ظرفيت هاي ضروري مغز هستند ،اين كودكان در اغلب موارد توانايي خاودتنظيمي و خاود
تسكي ني را ندارند؛ بنابراين رفتارهايشان در اغلب موارد منفي است و شامل مقاومت در برابر تغييار و
رفتار پرخاشگرايانه و اختالالت رفتاري است (كوک 5و همكاران .)2۰۰5 ،تروماهاي اوايل زندگي بر
رشد عصبشناختي كودكان تثثير ميگذارد و اين افراد ممكن است عادر نباشند سااختارهاي ناوروني
الزم را براي پرداز اطالعات ،تنظيم هيجان و دستهبندي تجارب خود را رشد دهناد .ايان مسا له
ميتواند منجر به كنترل ضعيف تكانه  ،خشونت ،دشواري در روابط بين فاردي و عملكارد تحصايلي
ضعيف ،به دليل ناتواني اين افراد در تمركز شاود .چناين كودكااني در مراحال رشادي بعادي خاود
به منظور تال براي تنظيم تحرک هيجاني و به دليال دشاواري در خاودكنترلي و تنظايم عاطفاه،
ممكن است اختالل سوءمصر مواد و خود جرحي را در خود رشد دهند (وندركوک.)2۰۰5 ،6
از سوي ديگر پدر و مادر نقش اساسي در بروز پرخاشگري بازي مي كنند (دوبو ،هيوزمن و باكسار،7
 .)2۰۰3كيفيت دلبستگي فرد مي تواند نوع رابطه ي فرد را در آينده و ميزان رشاد ،ساالمت ،چگاونگي
مقابله با تنيدگي ها و هيجانات ،اساتقالل و وابساته باودن و همچناين اباتال باه اخاتالالت رواناي را
پيش بيني كند (فخارينژاد ،پاكدامن و خداپناهي .)13۸۹ ،از سوي ديگر پژوهش هاي مونكس ،اسميت
و اسويتنهام )2۰۰5( ۸دلبستگي ناايمن را به عنوان يک "انگيزه اولياه "۹باراي رفتارهااي پرخاشاگري
مي دانند پژوهش هاي كاسا و همكاران ( )2۰۰6نشان داد كه كودكاني كه دلبستگي نااايمن داشاتند
در روابطشان پرخاشگري بيشتري را نشان مي دادند .در اين راستا ،پژوهش هاي ديگر نيز رابطه ي باين
پرخاشگري و انواع سبکهااي دلبساتگي را بررساي نمودناد و دريافتناد دلبساتگي ايمان باا كااهش

1- Sasagawa, Essau, & Frick
2 - Fanti & Georgiou
3 - early traumatic life events
4 - Scott, Mclaughlin, Smith, & Ellis
5- Cook
6- Van der Kolk
7 - Dubow , Huesmann , & Boxer
8- Monks , Smith , & Swettenham
9 -initial motivation
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پرخاشگري ارتباط دارد (هرن كوهل ،كاتاالنو ،همفيال و تومباورو2۰۰۹ ،1؛ كومينا  -روبياو ،لاوپز و
رايس2۰۰۹ ،2؛ ميچل ،گريتنز ،اونگنا و كوپن.)2۰۰۸ ،3
از آن جايي كه رفتارهاي پرخاشگرايانه دوران نوجواني ميتواند به عنوان يک پيشبيناي كنناده
براي بزهكاري ،سو مصر مواد و افت تحصيلي باشد همچنين شواهدي وجود دارد كه نشاان ماي
دهد اختالالت پرخاشگري ريشهي بسياري از مشكالت رواني و رفتاري نوجوانان ميباشد كه عادم
مهار آنها عالوه بر اينكه ميتواند باعث ايجاد مشكالت بين فردي جرم ،بازه و تجااوز باه حقاو
ديگران شود ،ميتواند درونريزي شده باعث انواع مشاكالت جسامي و رواناي مانناد زخام معاده،
سردردهاي ميگرني و افسردگي گردد (صادعي ،احمدي و عابدي .)13۸1 ،مطالعاات انجاام شاده در
كشور ميزان پرخاشگري را بين نوجوانان و جوانان بين  3۰تا  5۰درصد گزار كردهاناد (توسالي و
فاضل .)13۸1 ،با توجه به شيوع پرخاشگري در سنين نوجواني و از آنجايي كه كودكاان و نوجواناان
آيندهسازان كشور هستند و پرخاشگري ميتواند اثرهاي مختلفي بر سالمت جسماناي و رواناي آناان
داشته باشد؛ بنابراين بررسي آن از اهميت زيادي برخوردار است .در كل با توجه باه مطالاب ركرشاده
تحقيق حاضر در پي پاس گويي به اين پرسش است كه آيا ويژگيهااي بايرحماي -باياحساساي،
سبکهاي دلبستگي و تروماهاي اوايل كودكي پيشباينهااي پرخاشاگري در داناشآماوزان پسار
دبيرستاني هستند؟
روش
طرح پژوهش حاضر با توجه به ماهيت موضاوع و اهادا تحقياق از ناوع همبساتگي و رگرسايون
چندگانه است .جامعهي آماري اين پژوهش ،تمامي دانشآماوزان پسار دبيرساتاني شاهر دزفاول در
پايهي تحصيلي دوم و سوم دبيرستان (رشتههاي رياضي ،تجربي و انساني) در ساال تحصايلي -۹۴
 13۹3بودند .با استفاده از رو نمونهگيري خوشاهاي چندمرحلاهاي بادين ترتياب كاه از باين 3۰
مدرسه 1۰ ،مدرسه ،از هر دبيرستان دو كال (يک كال پايهي دوم و يک كال پايه سوم) باه
صورت تصادفي انتخاب شده و سپس از ميان دانشآموزان آن كال حدود نيماي از داناشآماوزان
بهصورت تصادفي براي پاسخگويي به پرساشناماههاا انتخااب شادند .پرساشناماههااي مقياا
پرخاشگري باا و پاري ( )BPAQپرسشانامهي تروماهااي اوايال كاودكي ( ،)ETIپرسشانامهي
ويژگيهاي بيرحمي -بياحساسي ( )ICUو سبکهاي دلبستگي بزرگسااالن ( )RAASباهعناوان
ابزار سنجش مورد استفاده عرار گرفتند .در نهايت  32۰پرسشنامه كه بهطور كامال پاسا دادهشاده
بودند ،مورد تجزيهوتحليل عرار گرفتند .دامنهي سني كل نموناه ماورد بررساي  15تاا  1۸ساال باا
1 -HerenKohl, Catalano, Hemphill, & Toumbourou
2 - Cummings-Robeau,Lopez, & Rice
3 -Michiels, Grietens, Onghena, & Kuppen
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ميانگين سني  16/3۴و انحرا استاندارد  ۰/66بود %۴3/۸ .دانشآموزان در مقطع دوم دبيرساتان و
 %55/3از دانشآموزان در مقطع سوم مشغول به تحصيل بودند.
اباار پژوهش
مقیاس پرخاشگری باس و پری ( :)BPAQمقيا پرخاشگري با و پري 1توسط آرنولادا
با  2و مارک پري 3تدوين شد كه داراي  2۹مادهاي چهار جنبه از پرخاشاگري شاامل پرخاشاگري
فيزيكي ( ۹آيتم) كالمي ( 5آيتم) و خشم ( 7آيتم) و خصومت ( ۸آيتم) را اندازهگيري ميكند .در اين
پرسشنامه گزينهها بهگونهاي تنظيم شدهاند كه جايگاه فرد را در هر پرسش روي يک پرساشناماه
پنج نقطهاي از ( 1كامالً متفاوت از من) تا ( 5كامالً شبيه من) مشخ ميكند .دامنهي نمارههاا از
 2۹تا  1۴5هست و نمرهها باالتر نشاندهندهي پرخاشگري بيشتر ميباشد .بهجز آيتمهاي  15و 2۴
بقيهي آيتمها بهصورت مستقيم نمرهگذاري ميشوند .در اين پژوهش ،بر اساا هاد تحقياق ،از
نمره ي كلي پرسشنامه استفاده شده است .با و پري ( )1۹۹2با استفاده از رو همسااني دروناي
پايايي اين مقيا را  ۰/۸۹گزار كردهاند .همچنين ،محمدي ( )13۸6پاياايي آن را باا اساتفاده از
رو باز آزمايي و تنصيف به ترتيب  ۰/7۸و  ۰/73گزار كرد .اعتبار مقيا پرخاشاگري باا و
پري ،از راه شاخ اعتبار همگرا و تحليل عوامل مورد بررسي عرار گرفت (محمدي .)13۸6 ،رواياي
همگراي پرسشنامه پرخاشگري با محاسبه ضريب همبستگي زير مقياا هااي ايان پرسشانامه باا
يكديگر و با كل پرسشنامه ،تثييد شد كه ايان ضارايب باين  %37تاا  %7۸متغيار و معناادار بودناد
( .)p≤۰/۰1اعتبار اين ابزار با بهكارگيري پرسشنامه آسيب رواني عمومي ،برآورد شاد كاه ضاريب
همبستگي ( )p≤۰/۰1 ۰/3۴بين مقيا پرخاشگري و آسيب رواني عمومي معنادار بود .گواه اعتبار
سازهي ،همبستگي پرسشنامهي پرخاشگري با و پري با مشاهدهي پرخاشگري ،جامعهپاذيري و
كمرويي توسط همساالن و همرديفان است (لنگري ،)137۸ ،در پژوهشي بر روي  ۴۰۰داناشآماوز
مهاجر و غير مهاجر ضريب اعتبار اين پرسش ناماه را از طرياق اعتباار ساازهاي همبساتگي بااالي
گزار داد كه نشان از اعتبار خوب اين پرسشنامه است .در پژوهش حاضر پايايي آلفااي كرونباا
 ۰/۸۴و تنصيف  ۰/7۸به دست آمد.
پرسشنامه ویژگیهای بیرحمی -بیاحساسی :پرسشنامه ويژگيهاي بيرحمي -باي-
احساسي ۴يک ابزار خود سنجي  2۰مادهاي است كه براي ارزيابي ويژگيهاي بيرحمي -باياحساساي
طراحي شده است .اين ابزار توسط فريک در سال  2۰۰3ساخته شده است .پرسشنامهي  ICUسه بعد
1 -Boss and Perry Aggression Questionaire
2-Bass
3 -Perry
)4-Inventory of Callous-unemotional Trait (ICUT

6

هایروانشناسیاجتماعی،شمارهی،19پاییز94


پژوهش

بيرحمي ۸( 1ماده) ،فاعد حس همدردي 7( 2مااده) ،باياحساساي 5( 3مااده) را ارزياابي مايكناد ايان
پرسشنامه در ردههاي سني  13-1۸سال اعتباريابي شده است (ايسو و همكاران .)2۰۰6 ،از نوجواناان
خواسته مي شود احساساتشان را در رابطه با خود و يا ديگران روي مقيا  ۴نقطاهاي ليكارت (صافرتا
سه) درجهبندي كنند؛ و در ايران توسط پاليزيان ،مهرابيزاده هنرمند و ارشدي ( )13۹3رواياي و پاياايي
آن به دست آمده است .پايايي اين پرسشنامه در پژوهش كيمو  ۴و همكاران ( ۰/7۴ )2۰۰۸به دسات
آمد .بهمنظور بررسي روايي همزماان  ،ICUدر پاژوهش پاليزياان و همكااران ( 13۹۴چاا نشاده) از
اجراي همزمان اين پرسشنامه با پرسشنامهي گرايش به رفتارهااي خرابكاراناه كاه همبساتگي عابال
عبولي را نشان داد ( .)p>۰/۰1پايايي در پژوهش حاضر به رو آلفاي كرونبا  ۰/7۰به دست آمد.
پرسشنامه تروماهای اوایل کودکی :اين مقيا توسط مهرابيزاده هنرمند ،زرگار ،داودي
و احمدي ( ،13۸۹چا نشده) ساخته شده است و شامل  23ماده است كه تروماهاي عبل از سن 1۸
سالگي را مورد ارزيابي عرار ميدهد .در اين مقيا هر ماده از دو گزينه بلاي و خيار تشاكيل شاده
است كه پاس بلي نمره يک و پاس خير نماره صافر را باراي فارد باه هماراه دارد .مهرابايزاده و
همكاران ( )13۸۹همساني دروني اين مقيا به رو آلفااي كرونباا را  ۰/۸۹گازار كاردهاناد.
مهرابيزاده و همكاران ( )13۸۹جهت تعيين روايي سازه اين مقياا  ،از ياک نساخه تاکماادهاي
استفاده كرده كه پاس به آن روي يک مقيا هفت درجهاي از ( 1بسايار كام) تاا ( 7بسايار زيااد)
مشخ ميگردند و ضريب همبستگي به دست آمده  ۰/۹۰ميباشد .در پژوهش حاضر پاياايي ايان
مقيا به رو آلفاي كرونبا  ۰/7۰به دست آمد.
5
مقیاس دبکستگی بارگساال ( :)RAASمقيا دلبستگي بزرگساالن توساط كاولينز و
ريد ( ،1۹۹۰به نقل از عندليب )13۹۰ ،ساخته شد و شامل خود ارزيابيهايي از مهاارتهااي ايجااد
روابط و خود توصيفي شيوهي شكلدهي روابط دلبستگي نسبت باه چهارههااي دلبساتگي نزدياک
است .اين مقيا مشتمل بر  1۸ماده است .سبک دلبستگي فرد از طريق عالمتگاذاري روي ياک
مقيا  5درجهاي از نوع ليكرت  =1بههيچوجاه باا خصوصايات مان تطاابق نادارد =5 ،كاامالً باا
خصوصيات من تطابق دارد سنجيده ميشود .در پژوهش حاضر نمرات به دودستهي دلبستگي ايمان
شامل  17 ،13 ،12 ،۸ ،6 ،1و دلبستگي ناايمن ،آياتمهااي ،16 ،15 ،1۴ ،11 ،1۰ ،۹ ،7 ،5 ،۴ ،3 ،2
 1۸تقسيم ميشوند .كولينز و ريد ( ،1۹۹۰به نقل از عندليب )13۹۰ ،پايايي ايان آزماون را باا رو
آلفاي كرونبا  ۰/۸۰و تنصيف اسپيرمن -باراون  ۰/۸2باه دسات آورده اسات .همچناين پاكادامن
( )13۸۰با رو باز آزمايي پايايي اين پرسشنامه را در سطح  ۰/7۹ ،۰/۰5به دسات آورد .پاكادامن
1-callouss
2-uncarring
3 -unemotional
4-Kimonis
)5-Revised Adult Attachment Scale (RAAS
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( )13۸۰اعتبار اين مقيا را با همبسته كردن يک سؤال به پرسش نامه در سطح ۰/33 ،p≤۰/۰۰1
به دست آورد .نتايج حاصل از دو بار اجراي اين پرسشنامه با فاصلهي زمااني ياک مااه از يكاديگر
نشان داد اين آزمون در سطح  ۹5درصد عابل اعتماد است .عالوه بر اين ،اعتبار پرسشناماه از رو
باز آزمايي در يک گروه پايلوت  2۰نفري با فاصلهي  1۰روز ارزيابي شد .ضريب همبساتگي در ايان
رو  ۰/76بود كه بيانگر اعتبار مطلوب پرسشنامه است .در اين پاژوهش پاياايي باا رو آلفااي
كرونبا  ۰/۸2و با رو اسپيرمن براون  ۰/۸5به دست آمد.
یافتهها
جدول  :1بررسی تقریب نرمال نمرات مولفههای ویژگی های بیرحمی -بیاحساسی ،تروماهای اوایل
کودکی ،سبک دلبستگی ایمن ،سبک دلبستگی نا ایمن و پرخاشگری
متغیر

آماره

درجات آزادی

مقدار احتمال

ویژگیهای بیرحمی -بیاحساسی

۰/۰5

32۰

۰/۰2

تروماهای اوایل کودکی

۰/1۴

32۰

۰/۰۰1

سک

دبکستگی ایمن

۰/۰۸

32۰

۰/۰۰1

سک

دبکستگی ناایمن

۰/۰5

32۰

۰/۰۰1

پرخاشگری

۰/۰5

32۰

۰/۰3

با توجه به جدول  1فرض صفر ،براي نرمال بودن توزيع نمرات در مقيا هاي ويژگيهاي بي-
رحمي -بياحساسي ،تروماهاي اوايل كودكي ،سابک دلبساتگي ايمان ،سابک دلبساتگي نااايمن و
پرخاشگري در دانشآموزان تثييد ميشود ،به اين معناا كاه نمارات داناشآماوزان در چهاار متغيار
(پيش بين) ويژگيهاي بيرحمي -بياحساسي ،تروماهاي اوايل كاودكي ،سابک دلبساتگي ايمان و
سبک دلبستگي ناايمن و متغير مالک پرخاشگري داراي توزيع نرماال اسات .در جادول  2انحارا
معيار و ميانگين و همبستگي متغيرهاي پژوهش را نشان ميدهد.
جدول  :2میانگین ،انحراف معیار و همبستگی متغیرهای پژوهش
متغیر

میانگین

انحراف معیار

1

 -1پرخاشگري
 -2ويژگيهاي بيرحمي– بياحساسي
 -3تروماهاي اوايل كودكي
 -۴دلبستگي ايمن
 -5سبک دلبستگي ناايمن

75/65

16/۰7

1

2

3

4

21/11

6/۴5

**۰/2۹

1

3/5۰

2/۸2

**۰/3۴

*۰/13

1

13

2/۹۸

**-۰/2۰

-۰/3۰

-۰/۰5

1

23/76

5/2۸

**۰/32

۰/۰5

**۰/3۰

**-۰/15

5

1

**  p>۰/۰1و * p>۰/۰5

همانطور كه در جدول  2آمده است دادههاي توصيفي نشاان مايدهاد كاه مياانگين و انحارا معياار
پرخاشگري به ترتيب  75 /65و  ،16/۰7ويژگيهاي بيرحمي -بياحساسي  21/11و  ،6/۴5تروماهاي اوايال
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كودكي  3/5۰و  ،2/۹۸دلبستگي ايمان  13و  ،2/۹۸دلبساتگي نااايمن  23/76و  5/2۸مايباشاد .باهمنظاور
بررسي رابطه ويژگيهاي بيرحمي -باياحساساي ،تروماهااي اوايال كاودكي و سابکهااي دلبساتگي باا
پرخاشگري از ضريب همبستگي پيرساون اساتفاده شاد .هماانگوناه كاه در جادول  2مالحظاه شاد باين
ويژگيهاي بيرحمي -بياحساسي و تروماهاي اوايل كودكي و دلبستگي ناايمن با پرخاشاگري رابطاه مثبات
معناداري و بين سبک دلبستگي ايمن با پرخاشگري ارتباط منفي معناداري وجود دارد.
بهمنظور تعيين نقش ويژگيهاي بيرحمي -بي احساسي ،تروماهاي اوايل كودكي و سبکهااي
دلبستگي در پيشبيني پرخاشگري از تحليل رگرسيون چندگانه استفاده شد كه نتايج آن در جدول 3
آورده شده است .يكي از فرضيههاي اساسي تحليل رگرسيون چندگانه استقالل متغيرهااي مساتقل
است كه اين فرضيه توسط آزمون دوربين واتسون بررسي ميشود و در پژوهش حاضر مقادار 2/1۴
نشان دهندهي تاييد استقالل مشاهدات است.
جدول  :3رگرسیون چندگانه برای پیشبینی متغیر پرخاشگری
مدل

متغیرهای پیشبین

R

𝟐𝑹

F

𝜷

T

سطح معناداری

1
2

تروما
تروما
ويژگيهاي بيرحمي -بياحساسي
تروما
ويژگيهاي بيرحمي  -بياحساسي
دلبستگي ناايمن
تروما

۰/3۴

۰/11

2۹/۴۹

۰/۴2

۰/17

3۴/۴۹

۰/۴۸

۰/23

31/۴6

۰/3۴
۰/31
۰/2۴
۰/23
۰/2۴
۰/23
۰/23

6/51
6/۰۴
۴/۸۴
۴/57
۴/۹1
۴/5۸
۴/62

p<۰/۰۰1
p<۰/۰۰1
p<۰/۰۰1
p<۰/۰۰1
p<۰/۰۰1
p<۰/۰۰1
p<۰/۰۰1

۰/5۰

۰/25

26/5۴

۰/2۴

۴/۹۰

p<۰/۰۰1

دبکستگی ناایمن

۰/21

۴/15

p<۰/۰۰1

دبکستگی ایمن

-۰/15

-3/۰5

p<۰/۰۰1

3

۴

ویژگی بیرحمی -بیاحساسی

همانگونه كه در جدول  3مشاهده ميشود براي بررسي اين فرضيه از تحليل رگرسيون به شيوهي
گامبهگام استفاده شد .نتايج نشان داد كه متغيرهااي تروماا ،ويژگايهااي بايرحماي -باياحساساي،
دلبستگي ناايمن و دلبستگي ايمن پيشبيناي كنناده پرخاشاگري مايباشاد (.)F= 26/5۴, p<۰/۰۰1
نتايج نشان داد كه وعتي تروما در مرحله اول وارد معادلاه شاد توانسات  ۰/11وارياانس پرخاشاگري را
پيشبيني كند ( .)𝑅 2=۰/11در مرحله دوم متغير ويژگيهاي بيرحمي -بياحساسي وارد معادلاه شاد و
توانست به همراه تروما  ۰/17واريانس پرخاشگري را پيشبيني كند .در مرحلاه ساوم متغيار دلبساتگي
ناايمن وارد معادله شد و توانست به همراه تروما و ويژگيهاي بيرحمي -باياحساساي  ۰/23وارياانس
پرخاشگري را پيشبيني كند .در مرحله چهارم متغير دلبستگي ايمن وارد معادله شد و توانست به همراه
تروما ،ويژگيهاي بيرحمي -بياحساسي و دلبستگي ناايمن  ۰/25واريانس پرخاشاگري را پايشبيناي
كند؛ بهبيانديگر پرخاشاگري باهوسايلهي تروماا ( ،)p<۰/۰۰1 F=2۹/۹و ويژگايهااي بايرحماي-
ب اياحساس اي ( ،)p<۰/۰۰1 F=3۴/۴۹دلبسااتگي ناااايمن ( )p<۰/۰۰1 F=31/6و دلبسااتگي ايماان
9
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( )p<۰/۰۰1 F=25/5۴پيشبيني ميشود .اين يافته بيانگر آن است كه هر چاه تروماا ،ويژگايهااي
بيرحمي -بياحساسي ،دلبستگي ناايمن و دلبستگي ايمن بيشتر باشد بيشتر امكان دارد كه در مقياا
پرخاشگري نمرات بيشتري را كسب كنند.
بحث و نتیجهگیری
اين مطالعه با هد پيشبيني پرخاشگري دانشآموزان بر اسا ويژگيهاي بيرحمي -باياحساساي،
سبکهاي دلبستگي و تروماهاي اوايل زندگي انجام گرفت .پژوهش حاضر نشان داد كاه ويژگايهااي
بيرحمي -بياحساسي با پرخاشگري ارتباط مثبت و معنيدار دارد اين يافته با نتايج پژوهشهاي وايات
2
و همكاران ( ،)2۰15سنتيفنتي 1و همكاران ( ،)2۰15ويلياوگبي ،ميال-كونساه ،مگوتفردسان و واگنار
( ،)2۰1۴تورنتن ،فريک ،سراپانزانو و ترانووا )2۰13( 3و فرياک و وايات ( )2۰۰۸مطابقات دارد .هماان
گونه كه عبالً ركر شد ويژگيهاي بيرحمي -بياحساسي با بيرحمي ،فقادان همادلي و باياحساساي
نسبت به رفتار ديگران خود را نشان ميدهد در تبيين اين فرضيه مايتاوان ايانگوناه بياان كارد كاه
نوجوانان با ويژگيهاي بيرحمي -بياحساسي مشكالتي در پرداز محرکهاي شاناختي (حساسايت
كم نسبت به مجازات) ،فقدان پاس گويي به تر و مجازات دارند و ويژگيهاي غالب اين افراد سطوح
پايين تر و اضطراب است كه اين ويژگيها آنها را مستعد رفتارهاي پرخاشگري مايكناد .از طار
ديگر فقدان همدلي با ايجاد سوءتفاهمها ناشي از عدم درک رفتار و هيجان ديگران كه ميتواند منجار
به خصومت و پرخاشگري شود (فريک و وايت )2۰۰۸ ،درنتيجه داشتن ارتباط معنيدار بين ويژگيهااي
بيرحمي -بياحساسي و پرخاشگري دور از انتظار نيست.
يافته ديگر اين پژوهش حاكي از اين است كه بين تروماهااي اوايال كاودكي و پرخاشاگري
رابطه مثبت معناداري وجود دارد .اين يافتهها با نتايج حاصل از پژوهشهاي فنين  ،ميرهو  ،لي
و كوكارو ،)2۰1۴( ۴چين ،5كوكارو ،لي و جاهوسن )2۰12( 6همسو ميباشد .در تبيين يافته حاضر
مي توان به اين نكته اشاره نمود كه تجربه تروما آسيب پذيري فرد را نسبت به عوامال اساتر زا
(حتي عوامل استر زاي خفيف) آسيب پذير مي كند ،به گونه اي كه باعاث خشام و ساردرگمي در
يک كودک ميشود "كودک نميداند چه كاري انجام دهد"  .اين وضعيت در نهايت باعث خشام و
پرخاشگري مي شود (كوبان .)2۰11 ،7كودكان باسابقه ي تروماهاي پيچيده در معرض خطار عادم
توسعه ي ظرفيت هاي ضروري مغز هستند ،اين كودكان در اغلب موارد توانايي خودتنظيمي و خود
1-Centifanti
2 -Willoughby, Mill-Koonce, Gottfredson, & Wagner
3 -Thornton, Crapanzano, & Terranova
4 -Fanning, Meyerhooff, Lee, & Coccaro
5 -Chen
6 -Jacohson
7 - Kuban
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تسكيني را ندارند؛ بنابراين رفتارهايشان در اغلب موارد منفي است و شامل مقاومت در برابر تغيير
و رفتار پرخاشگري است (كوک و همكاران.)2۰۰5 ،
يافته بعدي اين مطالعه حاكي از ارتباط منفي و معنادار دلبستگي ايمن پرخاشگري مايباشاد .ايان
يافته همسو با نتايج پژوهشهاي ميچلز ،گرتنس ،انگنا و كوپن )2۰۰۸( 1و نلساون و ايرياک)2۰۰2( 2
ميباشد .در تبيين اين فرضيه ميتوان اينگونه بيان كرد كه بهطوركلي والديني كه با دلبساتگي ايمان
ارتباط دارند تحت عنواني مانند گرمي ،حامي بودن و ماليمت داشتن توصايف مايشاوند و در هنگاام
راهنمايي كودک با لحن آرامي با او حر ميزنند و در موعع مناساب رفتاار كاودک را باا حار هااي
مطلوب تحسين ميكنند ،بنابراين انتظار ميرود كه فرزندان دلبساته ايمان ،در هنگاام حال تعارضاات
پيشآمده بهجاي پرخاشگري بيشتر از راهبردهاي استداللي حل تعارض استفاده ميكنند.
يافته بعدي اين مطالعه حاكي از ارتباط مثبت و معني دار دلبستگي ناايمن با پرخاشگري مي-
باشد .اين يافته با نتايج پژوهش هاي اكا ،سندبرگ ،بردفورد و برون ،)2۰1۴( 3ميگا ،هااره ،الان و
منين  )2۰1۰( ۴و ميسترنز و موريس )2۰۰2( 5همسو مي باشد .در تبيين اين فرضيه مي توان باه
نظريه ي ناكامي -پرخاشگري كه توسط دوالرد و همكاران ( )1۹3۹ارائه شد ،طباق ايان فرضايه
رفتارهاي پرخاشگري نتيجه ي مستقيم كشاننده پرخاشگرايانه است كه تو سط ناكاامي باه وجاود
مي آيد .هنگامي كه فعاليت باراي رسايدن باه ياک هاد باا شكسات مواجاه ماي شاود ،رفتاار
پرخاشگرايانه ايجاد مي شود ،پس مي توان انتظار داشت اشخاص كه دارايي سبک دلبستگي ناايمن
در ارضايي نيازها و خواسته هايشان ناكام مانده ،خشم و احساا نارضاايتي او بايش از ديگاران
است؛ بنابراين ،با توجه به نتايج حاصل تروماهاي اوايل كودكي ،ويژگايهااي بايرحماي -باي-
احساسي ،سبک دلبستگي ناايمن و سبک دلبستگي ايمن ،در مجموع  ۰/25درصد از كل واريانس
مربوط به پرخاشگري دانشآموزان را تبيين مي كنند و به بيان ديگر با افزايش تروماهااي اوايال
كودكي ،ويژگي هاي بي رحمي -بي احساسي ،سبک دلبساتگي نااايمن پرخاشاگري افازايش و باا
افزايش سبک دلبستگي ايمن پرخاشگري كاهش مييابد.
پژوهش حاضر نيز مانند ساير پژوهشهاي علمي با محدوديتهايي روبه رو بود .از آنجاا كاه
اجراي اين پژوهش در محيطي با محدوديت جغرافيايي و ويژگي هاي خاص فرهنگي و اجتماعي،
با نمونهاي شامل دانش آموزان پسر بوده است ،اين امر تعميم نتايج را به ساير جوامع باا ويژگاي-
هاي متفاوت فرهنگي محدود مي نمايد .لذا پيشنهاد ميگردد در پژوهشهااي آتاي تاثثير خارده-
فرهن ها در اين راستا مورد بررسي عرار گيرند چرا كه انجام پژوهش با نمونههاي گستردهتار در
رابطه با هردو جنس ،به استخراج نتايج تعميمپذير منجر خواهد شد.
1 -Michiels, Grietens, Onghena, & Kuppen
2 -Nelson & Erick
3 -Oka, Sandberg, Bradford, & Brown
4 -Miga, Hare, Allen, & Manning
5 -Meesters & Muris
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