
نقش بدرفتاری های  عاطفی دوران کودکی در 
oپیش بینی پرخاشگری بزرگسالی

 The Role of Childhood Emotional Maltreatment  
in Predicting Adulthood Aggression o

بهناز شیدعنبرانی* 
علیرضا گل* 

فاطمه فرهادیان* 
دکتر زهرا طبیبی* 

سید سجاد نامور طباطبایی *

Behnaz Shid Anbarani, MSc
Alireza Gol, MSc 
Fatemeh Farhadian, MSc
Zahra Tabibi, PhD   
Sajjad Namvar Tabatabaee, MSc 

o دریافت مقاله: 1398/2/16 تصویب نهایی: 1398/6/10
* دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه  فردوسی، مشهد

o Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad,  I. R. Iran.
     Email: tabibi@@um.ac.ir      

چکیده
بدرفتاری های  نقش  تعیین  حاضر  پژوهش  از  هدف 
عاطفی دوران کودکی در پیش بینی پرخاشگری بزرگسالی 
با واسطه گری صفات مرضی شخصیت بود. این پژوهش 
در چارچوب طرح همبستگی )توصیفی( است و جامعه 
بود.  سال   50 تا   18 بین  افراد  تمام  شامل  آن  آماری 
در  به صورت  که  بودند  نفر   266 حاضر  پژوهش  نمونة 
پرسش نامه های  آزمودنی ها،  گردید.  انتخاب  دسترس 
براساس شخصیت  پرسشنامه  پری،  باس-  پرخاشگری 
به  را  زندگی  دورة  تجارب  و   )PID-5(   DSM-5
دهندة  نشان  نتایج  کردند.  تکمیل  داوطلبانه  صورت 
بر  عاطفی  بدرفتاری های  متغیرهای  ترکیب  مستقیم  اثر 
ترکیب متغیرهای صفات مرضی 0/22، اثر مستقیم ترکیب 
متغیرهای بدرفتاری های عاطفی بر پرخاشگری 0/24 و اثر 
پرخاشگری  بر  مرضی  صفات  متغیرهای  ترکیب  مستقیم 
0/64 بود. براساس آزمون تی مسیرهای غیرمستقیم مدل 
معنادار می باشد و این حاکی از معنی داری نقش واسطه ای 
صفات مرضی در ارتباط بین بدرفتاری های عاطفی دوران 
این  یافته های  از  است.  بزرگسالی  پرخاشگری  و  کودکی 
پژوهش می توان نتیجه گرفت که مدل علی نقش میانجی 
بدرفتاری های  میان  رابطه  در  شخصیت  مرضی  صفات 
بزرگسالی  دوران  پرخاشگری  با  کودکی  دوران  عاطفی 

تأیید می شود. 
کلید واژه ها: بدرفتاری عاطفی، پرخاشگری، صفات 

مرضی شخصیت

 Abstract
The aim of this study was to determine the role 

of childhood emotional (affective) maltreatments 
(abuse) in predicting adult aggression with the medi-
ating role of pathological (morbid) personality traits. 
This research was a descriptive correlational study 
and the statistical population included all persons be-
tween 18 and 50 years old. The sample of this study 
was 266 people who were selected through available 
sampling. Subjects completed the Buss-Perry Ag-
gression Questionnaire (AQ), DSM-5 Personality 
Inventory (PID-5) and Life Experiences Question-
naire (LEQ) on a voluntary basis. The direct effect of 
emotional maltreatment variables on the morphologi-
cal variables was 0.22, the direct effect of the emo-
tional maltreatment variables on aggression was 0.24 
and the direct effect of combining morbidity variables 
on aggression was 0.64.  According to the t-test, the 
indirect paths of the model are significant, indicating 
a significant mediating role of pathological character-
istics in the relationship between childhood emotional 
abuse and adult aggression. From the findings of this 
study, it can be concluded that the causal model of the 
mediating role of pathological (morbid) personality 
traits is confirmed in relationship between childhood 
emotional maltreatment and adulthood aggression.

Keywords: emotional maltreatment, aggression, 
pathological personality traits
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l مقدمه

پرخاشگری  و  خشم  اخیر  دهة  چند  در  که  می دهد  نشان  مطالعات  و  آمار  بررسی 
نشان  انسانی  را در روابط  آثار مخرب خشم  زیادی  تجربی  یافته است و شواهد  افزایش 
داده اند )ویتلی و همکاران، 2009(. از دید روان شناختی، پرخاشگری به عنوان رفتاری با 
هدف صدمه زدن، اذیت کردن و یا آسیب رساندن به فرد دیگر تعریف شده است )هارت 
و استرو، 2013(. شارما )2011( معتقد است پرخاشگری انواع متفاوتی مانند پرخاشگری 
فیزیکی، کالمی، غیرمستقیم و اجتماعی دارد. همچنین باس و پری )1992( نشان داده اند که 
پرخاشگری انسان دارای ابعاد و جنبه های فراوانی است: 1. بعد ابزاری یا حرکتی: این بعد 
به شکل پرخاشگری کالمی و جسمانی، نمایان می گردد و هدف اصلی آن رساندن آسیب 
و زیان به دیگران است. 2. بعد عاطفی و هیجانی: این بعد از پرخاشگری که به صورت 
خشم بروز می کند، عوامل و شرایط درونی ارگانیزم را برای برانگیختگی فیزیولوژیک و 
هیجانی آماده می سازد، بعدی که وظیفه ی تدارك و آماده سازی رفتار پرخاشگرانه را بر 
عهده دارد. 3. بعد شناختی: این عامل که خصومت نام دارد، سبب ایجاد احساس غرض 
ورزی، دشمنی و کینه توزی نسبت به دیگران می شود. بنابراین، اصطالح پرخاشگری دامنة 
وسیعی از اعمال را شامل می شود که با توجه به سن، جنس، شدت و قربانی بودن متغیر 
است )لوبر و هی، 1997(. دودگ و پتیت )2003( پیشنهاد می کنند که پرخاشگری باید در 
این معنا که گرایش زیستی و  به  اجتماعی بررسی شود،  یک چشم انداز زیستی- روانی- 
زمینة اجتماعی- فرهنگی، خطرپذیری تمایالت پرخاشگرانه در افراد را افزایش می دهد و 
در این بین، تجارب زندگی نقش میانجی را ایفا می کند. وراثت و عوامل اجتماعی- فرهنگی 
افزایش می دهد و  احتمال درگیر شدن کودکان در فعالیت های پرخاشگرانه و مجرمانه را 
از طرفی، فرزندپروری ناکارآمد والدین و تجارب منفی زندگی، نقش میانجی را در ارتباط 
پتیت،  و  )دودگ  می کند  بازی  پرخاشگری  با  اجتماعی  فرهنگی-  و  زیستی  عوامل  بین 
پیش بینی  ها  برجسته ترین  از  یکی  کودکی  بدرفتاری های  و  فرزندپروری  فرآیند   .)2003
برای مقدمات پرخاشگری است )ازدمیر، وازسونی و کوك، 2013(. بدرفتاری های دوران 
کودکی، شامل سوء استفاده عاطفی، فیزیکی، جنسی و همچنین غفلت عاطفی و فیزیکی، 
منجر به پیامدهای مخرب مهمی می شود )برنشتین و همکاران، 2003(. این پیامدها شامل 
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پرخاشگری،  باالی  نرخ  رفتاری،  مشکالت  ذهنی،  مشکالت سالمت  دلبستگی،  مشکالت 
در   .)2013 همکاران،  و  )ناوتون  می شود  اجتماعی  و  ارتباطی  های  مهارت  در  اختالل 
شکل گیری  به خصوص  کودکی  دوران  بدرفتاری های  بالقوه  پیامدهای  به  مهمی  مطالعات 
همکاران  و  فرازتو  پژوهش  طبق  است.  شده  زیادی  توجه  بزرگسالی،  در  پرخاشگری 
)2007( وقایع تروماتیک اوایل زندگی که در 15 سال اول زندگی تجربه شده اند می تواند 
پرخاشگری فیزیکی را در بزرگسالی پیش بینی کند. همچنین براساس پژوهش کرافورد و 
پرخاشگری  می تواند  تحقیر  مثل  کودکی  در  روان شناختی  بدرفتاری های   ،)2007( رایت 
ارتباط  کودکی  دوران  بدرفتاری های  طرفی  از  کند.  پیش بینی  را  بزرگسالی  در  فردی  بین 
نیرومندی با مشکالت بعدی بزرگسالی همانند افسردگی، اضطراب، تنیدگی پس از حادثه 
و مشکالت ارتباطی دارد )تریکت، نول و پاتنام، 2011(. همچنین مطالعات نشان داده اند، 
بدرفتاري های عاطفی دوران کودکي پیامدهاي شدید و پایدار روان شناختي مانند احساس 
کراوس،  ؛   2004 اریاس،  و  )هارپر  هیجاني  بازداري  بي ارزشي،  خشم،  حقارت،  شرم، 
مندلسون و لینچ، 2003(، اختالل های خلقي، اضطراب، حرمت خود پایین، حساسیت در 
روابط بین فردي، اختالل های خوردن و اختالل های شخصیت )هاند و اسپلج، 2006 ؛ کنت 
و والر، 2000 ؛ میلز، نیومن، کاسر و موراي، 2015 ؛ وایت، انگلیش، تامپسون و رابرتس، 
2015( در پي  خواهد داشت. براساس پژوهش فانگ و کورسو )2007( ارتباط معنادار بین 
مردان  است.  رسیده  اثبات  به  بزرگسالی  و خشونت  کودکی  دوران  عاطفی  بدرفتاری های 
یا زنانی که سابقه بدرفتاری های عاطفی دوران کودکی داشته اند، نسبت به بزرگساالنی که 
سابقه سوء استفاده و غفلت نداشتند، به احتمال بیشتری دست به خشونت می زنند و سطوح 
باالتر عصبانیت و خصومت را گزارش می کنند. نتایج پژوهش برزنسکی و یتس )2010( 
بدرفتاری  دیگر شکل های  با  مقایسه  در  کودکی  در  عاطفی  که سوءاستفاده ها ی  داد  نشان 
و  لیک  پژوهش  در  است.  بزرگسالی  در  رابطه ای  برای خشونت  قوی تری  پیش بینی کنندة 
ارتکاب  و  کردن  قربانی  با  کودکی  دوران  عاطفی  سوءاستفاده های  نیز،   )2015( همکاران 
خشونت در بزرگسالی در بین مصرف کنندگان مواد ارتباط نیرومندی دارد. سنکال ارتورك 
و همکاران )2018( در پژوهش خود نشان دادند که در رابطة بین بدرفتاری عاطفی دروان 
کودکی و پرخاشگری در بزرگسالی، مشکل در نظم جویی هیجان و حوزه های روان  بنه ای 
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خاصی مثل طرد و بریدگی، معیارهای سخت گیرانه و خودمختاری مختل شده نقش میانجی 
را دارند. در کل مطالعات مختلفی ارتباط معناداری را بین بدرفتاری های دوران کودکی و 
این تجارب، نقش مهمی را در  پیشنهاد داده اند که  پیدا کرده اند و  بزرگسالی  پرخاشگری 

تداوم پرخاشگری بین نسلی بازی می کنند )کالوت و اورو، 2013(. 

بوشمن،  و  )اندرسون  است  ارتباط  در  شخصیتی  مؤلفه های  با  پرخاشگری  همچنین 
2002(؛ یعنی زیرساخت پرخاشگری، مؤلفه های شخصیتی افراد است و شناسایی مؤلفه هایی 
که با پرخاشگری ارتباط دارند، اهمیت زیادی دارد )بشیری، 1387(. ا لگوهای مختلفی برای 
تعریف و دسته بندی های مؤلفه های شخصیتی وجود دارد. یکی از جدیدترین الگوهای ارائه 
شده برای شخصیت، الگو ابعادی صفات مرضی شخصیت است که در بخش سوم آخرین 
است.  آورده شده   )DSM-5( روانی  اختالل های  تشخیصی  و  آماری  راهنمای  ویراست 
مدل صفات مرضی شخصیت در DSM-5 شامل پنج حیطة گسترده است که ابعاد مرتبه 
ادراك،  احساس،  برای  گرایش  یک  شخصیتی،  صفت  مي باشند.  شخصیت  صفات  باالتر 
رفتار و فکر کردن به شیوه ای نسبتا ثابت در زمان ها و موقعیت های مختلفی است که 
ممکن است آن صفت در آن بروز پیدا کند. صفات شخصیتی حالت ابعادی دارند و در این 
مدل، تمرکز بر صفات شخصیتی مرتبط با آسیب شناسی روانی است )کروئگر و همکاران، 
شدید  و  مکرر  )تجربه های  منفي  عاطفة  از:  عبارتند  مرضی  شخصیتی  صفات   .)2011
سطح باالیی از طیف وسیع احساسات منفی(، گسستگی )اجتناب از تجربه های اجتماعی 
عاطفی(، خصومت مرضی )انجام رفتارهایی که فرد را در مخالفت با دیگران قرار می دهد(، 
روان گسستگي  و  فوری(  ارضاء  و  تکانشی  رفتارهای  سمت  به  )گرایش  مهارگسیختگی 
)طیف گسترده ای رفتار و افکار که از نظر فرهنگی عجیب و غیر معمول محسوب می شود( 
)کروئگر و مارکن، 2014(. این پنج حوزة گسترده، گونه های غیر انطباقی پنج حوزه مدل 
شخصیتی معتبر و تکرار شده موسوم به مدل پنج عامل بزرگ یا مدل پنج عامل شخصیت 
طور  به  کودکی  در  بدرفتاری  طرفی  از   .)2013 آمریکا،  روانپزشکی  )انجمن  است  بوده 
معناداری احتمال اختالل های روان پزشکی از جمله اختالل های شخصیت را افزایش می  دهد 
که در طول عمر دوام دارند و در نهایت منجر به پرخاشگری های مختلف در بزرگسالی 
می شود )مک کروری و ویدینگ، 2015(. پژوهش های زیادی از این ایده حمایت می کنند 
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منفی  اثری  جسمانی  بدرفتاری  و  خصمانه  فردی  بین  روابط  با  خانوادگی  جّو  وجود  که 
2006؛  همکاران،  و  )لنسفورد  دارد  اجتماعی  و  رفتاری  و  هیجانی  جسمانی،  تحول  بر 
)2016( شدت  همکارانش  و  اسپینهوون  مطالعة طولی  براساس   .)1987 زیگلر،  و  کافمن 
بدرفتاری در کودکی )مخصوصا غفلت عاطفی و سوءاستفاده( سطوح باالتر پریشانی روان 
شناختی )از جمله خشونت( را در بزرگسالی پیشبینی کرد که البته این تاثیر توسط متغیر 
میانجی انواع شخصیت های ناکارآمد تحت تاثیر قرار گرفت. گنزالز و همکاران )2016( 
خانة  در  پرخاشگری  مشاهدة  مخصوصا  کودکی  دوران  بدرفتاری های  که  گرفتند  نتیجه 
کودکی، احتمال خشونت در بزرگسالی را با میانجی گری اختالل شخصیت ضداجتماعی و 
نشانگان روان گسستگی به شدت افزایش می دهد. براساس پژوهشی جدید بزرگساالنی که 
بدرفتاری های بیشتری را در کودکی شان گزارش کردند، خطرپذیری بیشتری برای پرورش 
انواع اختالل های روانی از جمله افسردگی، اضطراب، اعتیاد به الکل و حشیش، مشکالت 
رفتاری، پرخاشگری، بی ثباتی و صدمه به خود نشان دادند )نیوبری و همکاران، 2018(. 
بین  موسوی هندری، محمود علیلو و مدنی )1397( در پژوهش خود گزارش کردند که 
این  نشانه های  با  کودك آزاری جنسی  مرزی،  نشانه های شخصیت  با  عاطفی  کودك آزاری 
اختالل شخصیت و طرد با نشانه های این اختالل ارتباط غیرمستقیم و معنی دار از طریق بد 

تنظیمی هیجانی وجود دارد.

با توجه به اهمیت بدرفتاری های دوران کودکی در شکل دهی صفات مرضی شخصیت 
)براون و اندرسون، 1991( و از طرفی نقش تعیین کنندة ویژگی های شخصیتی مرضی در 
میزان بروز پرخاشگری )به خصوص پرخاشگری رابطه ای( در بزرگسالی )کزار و همکاران، 
2011( و ضرورت پیش گیری از پیامدهای ناگوار خشونت برای جامعه و فرد، مخصوصا 
پیشگیری از خشونت حاصل از بدرفتاری های دوران کودکی )برکوویتز، 1993(، پژوهش 
حاضر با هدف »تعیین نقش میانجی صفات مرضی شخصیت در ارتباط بین بدرفتاری های 
عاطفی دوران کودکی و پرخاشگری بزرگسالی« انجام گرفت. این پژوهش به دنبال پاسخ 
به این سوال است که »آیا بدرفتاری های عاطفی دوران کودکی می تواند پرخاشگری را با 
مدل  فوق،  توضیحات  به  توجه  با  کند؟«  پیش بینی  شخصیت  مرضی  صفات  میانجی گری 

پیشنهادی بصورت شکل 1 ارائه شده است:  
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l روش 

یک  از  نیاز  مورد  های  داده  همچنین  و  است  عّلی  مدل،  ارزیابی  هدف  که  آنجا  از 
جامعه جمع آوری شده است، روش تحقیق از نوع توصیفی-همبستگی است. جامعة هدف 
دانشجویان  حاضر  پژوهش  آماری  جامعة  باشد،  می   سال   50 تا   18 بین  افراد  تمام  شامل 
دوم سال  نیمسال  در  مشهد  عالی شهرستان  آموزش  موسسات  و  مشهد  فردوسی  دانشگاه 
انتخاب  نفر   384 درصد   5 در سطح  کوکران  شارل  فرمول  براساس  نمونه  بود. حجم   97
گردید. انتخاب آزمودنی ها به صورت در دسترس بود. بعد از کنار گذاشتن پرسشنامه های 
ناقص و افرادی که مالك های ورود را نداشتند، داده های 266 نفر مورد تحلیل آماری قرار 
گرفت. حجم نمونه 266 نفر در این پژوهش براساس مطالعات کالین )2005( انتخاب شد. 
ماده  براساس حاصلضرب هر  پژوهش همبستگی  نمونه در  براساس دیدگاه کالین، حجم 
ارائه شده  مفهومی  میری، 1397(. در مدل  بشرپور و  از  نقل  )به  به دست می آید  در 2/5 
تحلیل  معادالت ساختاری یک روش  الگویابی  استفاده شد.  معادالت ساختاری  الگوی  از 
روابط  درباره  فرضیه هایی  آزمون  به  توان  می  آن  طریق  از  که  است  نیرومند  متغیری  چند 
علی بین متغیرهای مستقل و وابسته پرداخت. برای تحلیل داده ها از آمار توصیفی )محاسبه 
میانگین، انحراف معیار، همبستگی های مرتبه صفر پیرسون و رگرسیون همزمان( استفاده 
شد. سپس تحلیل های مربوط به مفروضه های زیربنایی الگویابی معادالت ساختاری انجام 
گرفت. همچنین تحلیل های پیچیده تر برای ارزیابی مدل پیشنهادی انجام شد که همگی از 
طریق الگویابی معادالت ساختاری با استفاده از روش آماری برآورد حداکثر درست نمایی 

عاطفة منفی

شکل 1. مدل پیشنهادی

روان گسستگی

مهار گسیختگی

خصومت مرضی

گسستگی
سوء استفاده عاطفی

بی توجهی عاطفی
پرخاشگری
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اعمال شدند. 

l ابزار 

□ الف: سیاهة شخصیت براساس 1DSM-5 (PID-5): یک فرم خود گزارشی است 
که 5 بعد اصلی شخصیت مرضی از راهنمای تشخیصی و آماری اختالل های روانی ویرایش 
پنجم را مورد ارزیابی قرار می دهد. این سیاهه توسط کروئگر و همکاران در سال 2012 
ساخته شد. 5 بعد اصلی شخصیت که در ابزار مورد سنجش قرار می گیرد، شامل عاطفه منفی، 
گسستگی، خصومت مرضی، مهارگسیختگی و روان گسستگی می شود. آلفای کرونباخ برای 
PID-5 در بازه ای بین 0/68 تا 0/95 با میانه 0/85 می باشد )گریفین و ساموئل، 2014(. در 
این پژوهش از فرم 25 سوالی این سیاهه استفاده می شود. دامنه آلفای کرونباخ در پژوهش 

حاضر در خرده مقیاس ها بین 0/7 تا 0/68 به دست آمد.  

ماده   29 دارای  پرسش نامه  این   :(AQ) پری  باس-  پرخاشگری2  ب:پرسشنامه   □
است و چهار عامل مختلف شامل پرخاشگری کالمی )5 پرسش(، پرخاشگری جسمانی )9 
پرسش(، خشم )7 پرسش(، خصومت )8 پرسش( را مورد سنجش قرار می دهد. پاسخ های 
شرکت کنندگان به هر ماده روی یک مقیاس پنج نقطه ای از 1 )اصاًل مرا توصیف نمی کند( تا 
5 )کاماًل مرا توصیف می کند( درجه بندی شده است. نتایج تحلیل روانسنجی نشان داده است 
همبستگی  همچنین  است.  برخوردار   )0/89( باالیی  درونی  همسانی  از  پرسش نامه  این  که 
زیر مقیاس های این پرسش نامه با یکدیگر و با کل مقیاس که بین 0/25 تا 0/45 متغیر است، 
بیانگر روایی مناسب این ابزار بوده است )باس و پری، 1992(. در تحقیقی که توسط محمدی 
)1385( بر روی این پرسش نامه انجام شد، اعتبار پرسش نامة پرخاشگری با استفاده از سه 
روش آلفای کرونباخ، بازآزمایی و تصنیف محاسبه شد که به ترتیب ضرایب 0/89، 0/78 و 

0/73 به دست آمد.

و  گیب  توسط  پرسش نامه  این   :(LEQ) زندگی3  دورة  تجارب  پرسش نامه  ج:   □
و  سوءاستفاده  تجارب  سنجش  برای  آن  ماده   82 و  است  شده  ساخته   )2001( همکاران 
بی توجهی جسمی، سوءاستفاده و بی توجهی عاطفی و سوءاستفاده جنسی در کودکی قبل از 
سن 15 سالگی طراحی شده است. LEQ دامنة گسترده ای از انواع تجارب بدرفتاری های 
را می سنجد و این مقیاس و زیرمقیاس های آن همسانی درونی و اعتبار پیش بین خوبی را 
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نشان می دهند )گیب و همکاران، 2001(. این پرسش نامه 5 زیرمقیاس دارد که عبارتند از: 
سوءاستفاده جسمی )11 ماده(، بی توجهی جسمی )6 ماده(، سوءاستفاده عاطفی )27 ماده(، 
بی توجهی عاطفی )12 ماده( و سوءاستفاده جنسی )26 ماده(. گیب و همکاران )2001( آلفای 
کرونباخ این ابزار را 0/89 گزارش کرده است. آلفای کرونباخ خرده مقیاس بدرفتاری های 
عاطفی در نمونه ایرانی 0/92 بدست آمده است )فرازمند، محمد خانی، پور شهباز و دولت 

شاهی، 1396(.  

l یافته ها

تعداد اعضای شرکت کننده در این پژوهش 266 نفر بود. میانگین سنی شرکت کنندگان 
26/55 و انحراف معیار آن 8/22 بود. از بین شرکت کنندگان 118 نفر )معادل 44/4 درصد( 
مرد و 148 نفر )معادل 55/6 درصد( زن بودند. 3/8 درصد شرکت کنندگان دارای مدرك 
سیکل)10 نفر( ، 19/9 درصد مدرك دیپلم )53 نفر(، 4/9 مدرك فوق دیپلم )13 نفر(، 48/5 
درصد مدرك لیسانس )129 نفر(، 20/7 مدرك فوق لیسانس )55 نفر( و 2/3 درصد )6 نفر( 
دارای مدرك تحصیلی دکتری بودند. برای بررسی ارتباط بین متغیرها از ضریب همبستگی 
ارائه شده   1 در جدول  پژوهش  متغیرهای  معیار  انحراف  و  میانگین  استفاده شد.  پیرسون 

است. 

                       

جدول 1. میانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش 

متغیرها
عاطفه منفی
گسستگی

خصومت مرضی
مهارگسیختگی
روان گسستگی

پرخاشگری کالمی
پرخاشگری جسمانی

خشم
خصومت

بی توجهی عاطفی
سوء استفاده عاطفی

میانگین
4/01
4/21
6/01
4/05
5/69

10/49
23/64
14/94
21/53
9/20

22/90

انحراف معیار
2/64
2/84
2/11
2/87
3/13
3/64
6/91
4/87
5/74
8/36

21/25
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بر اساس نتایج جدول 2، ارتباط اکثر متغیرها با هم معنادار بود اما نتایج نشان داد که متغیر 
گسستگی با متغیرهای خصومت مرضی، پرخاشگری بدنی، پرخاشگری کالمی، خشم و خصومت 
ارتباط معناداری ندارد. پس از اجرای معادالت ساختاری، مدل تجربی و قابل استفاده به دست آمد. 
برای تعیین کفایت برازندگی مدل پیشنهادی با داده ها، ترکیبی از شاخص های برازندگی مانند کای 
اسکوئر )مربع خی(، RMSEA ،p value )شاخص ریشة دوم برآورد واریانس خطای تقریب(، 
CFI ،PCLOSE ،TLI ،NFI )شاخص برازش تطبیقی( و IFI )شاخص برازش افزایشی(، 
میزان برازش مدل را مورد بررسی و تأیید قرار داد. همانگونه که در جدول 3 نشان می دهد الگوی 

پیشنهادی با توجه به شاخص های برازندگی دارای برازش خیلی خوب است.

 مدل ساختاری مورد آزمون و مدل های اندازه گیری پژوهش که شامل ضرایب رگرسیون 
یا بارهای عاملی رابطه متغیرهای پنهان و مشاهده شده است در شکل 2 آمده است. ضرایب 

                      
متغیرهای پژوهش

جدول 2. ضرایب همبستگی بین متغیرهای پژوهش 

عاطفه منفی

 
گسستگی

 
ت 

خصوم
مرضی

 
 مهارگسیختگی

 روان گسستگی
پرخاشگری 

بدنی
 

پرخاشگری 
کالمی

 
خشم

 
ت

خصوم
 

بی توجهی  
 

      عاطفی 

عاطفه منفی

گسستگی

خصومت مرضی

مهارگسیختگی

روان گسستگی

پرخاشگری بدنی

پرخاشگری کالمی

خشم

خصومت

بی توجهی عاطفی

سوء استفاده عاطفی

1

0/20**

0/25**

0/44**

0/36**

0/50**

0/31**

0/43**

0/41**

0/16*

0/22**

1

0/30**

0/34**

0/26**

0/29**

0/20**

0/26**

1

0/30**

0/33**

0/20**

0/23**

0/11

0/21**

0/15*

0/11

1

0/73**

0/63**

0/32**

0/35**

1

0/26**

0/32**

1

0/14

0/32**

0/42**

0/20**

0/13

0/08

0/02

0/25**

0/31**

1

0/69**

0/77**

0/70**

0/36**

0/44**

1

0/40**

0/50**

0/45**

0/49**

0/49**

0/28**

0/32**

1

0/69**

0/27**

0/34**
1

0/74**

p< 0/01 **
 ،p< 0/05 معادل *

جدول 3. شاخص های برازش مدل 

                      TLI
0/98

PCLOSE
0/80

IFI
0/98

RMSEA

0/03

NFI

0/95
X2/df
1/33

CFI

0/98

P

0/09

شاخص

مقدار
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مسیر در این شکل، حاکی از معنادار بودن مسیرهای مستقیم مربوط به مدل های اندازه گیری 
است که نشانه معرف بودن همه زیر مقیاس های متغیرها برای متغیر مربوطه است. در جدول 

4 ضرایب مسیر مدل های اندازه گیری به همراه مقدار t آمده است.

اعداد داخل پرانتز مقادیر آزمون t است. s= مقیاسی است که در آن، آزمون t محاسبه 
نشده است. معموال در الگوی معادالت ساختاری یکی از نشانگرها به عنوان مقیاس انتخاب 

می شود.

                      

جدول 4. ضرایب رگرسیون 

متغیرهای مشاهده شده
عاطفه منفی
گسستگی

خصومت مرضی
مهارگسیختگی
روان گسستگی

بی توجهی عاطفی
سوء استفاده عاطفی
پرخاشگری بدنی

پرخاشگری کالمی
خشم

خصومت

صفات مرضی شخصیت
0/56)s(*

0/09)1/18(**

0/24)3/21(*

0/71)6/25(*

0/30)3/80(*

پرخاشگری

0/85)s(*

0/71)12/37(*

0/79)14/12(*

0/79)14/52(*

بدرفتاری های عاطفی

0/72)s(*

1/00)17/00(*

p> 0/05، معادل ** ،p< 0/05 معادل *

بدرفتاری عاطفی پرخاشگری

صفات مرضی 
شخصیت

کالمی

عاطفه منفی

خصومت

بدنی

خشم

0/09

0/64

0/25
0/32

0/25

0/05

0/510/01

0/22

0/79
0/80

0/72
0/86

شکل 2. مدل نهایی آزمون شده

گسستگی خصومت مرضی

0/64

0/63

0/52

0/73

یی
نما

ت 
رس

ر د
اکث

حد
ب: 

رای
 ض

سبه
حا

ش م
رو

   

e11

e10

e9

e8

مهارگسیختگی روان گسستگی

e7e6e5e4e3

سوءاستفاده عاطفی

e1e2بی توجهی عاطفی
e13

0/300/71
0/06

0/100/57

0/72

1/00

1/00

0/52 e12
0/14

0/28

0/18
0/16

0/30

0/23 0/19

0/09
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ضرایب استاندارد و غیر استاندارد اثرات مستقیم مسیرها در جدول 5 آمده است. 

بر اساس نتایج تحلیل برای مدل پیشنهادی در جدول 6، اثر مستقیم ترکیب متغیرهای 
بدرفتاری های عاطفی بر ترکیب متغیرهای صفات مرضی 0/22، اثر مستقیم ترکیب متغیرهای 
بدرفتاری های عاطفی بر پرخاشگری 0/24 و اثر مستقیم ترکیب متغیرهای صفات مرضی بر 
اثرات غیر مستقیم در جدول 6  استاندارد  استاندارد و غیر  بود. ضرایب  پرخاشگری 0/64 
ارائه شده است. همانگونه که در این جدول نیز گزارش شده است مسیرهای غیرمستقیم مدل 
معنادار می باشد و این حاکی از معنی داری نقش واسطه ای صفات مرضی در ارتباط بین 

بدرفتاری های عاطفی و پرخاشگری است. 

l بحث و نتیجه گیری

o هدف این پژوهش ارزیابی مدل علی نقش میانجی صفات مرضی شخصیت در رابطه 
میان بدرفتاری های عاطفی دوران کودکی و پرخاشگری بزرگسالی می باشد. نتایج همبستگی 
نشان داد که بین »بدرفتاری های عاطفی« دوران کودکی و »پرخاشگری« در بزرگسالی رابطة 
مثبت و معنادار وجود دارد؛ بدین معنا که هر چه فرد در دوران کودکی بدرفتاری های  عاطفی 
بیشتری را تجربه کرده باشد، در بزرگسالی میزان پرخاشگری باالتری را دارد و از میان چهار 
بود.  عاطفی«  استفادة  »سوء  و  بدنی«  »پرخاشگری  بین  ارتباط  بیشترین  پرخاشگری،  سطح 

                      

جدول 5. ضرایب استاندارد و غیر استاندارد اثرات مستقیم  

مسیرها
بدرفتاری های عاطفی بر صفات مرضی
بدرفتاری های عاطفی بر پرخاشگری

صفات مرضی بر پرخاشگری

برآورد استاندارد
0/224
0/246
0/641

سطح معناداری
0/005
0/000
0/000

برآورد غیر استاندارد
0/059
0/239
2/363

                      

جدول 6. ضرایب استاندارد و غیر استاندارد اثرات غیر مستقیم مدل   

مسیرها
بدرفتاری های عاطفی به پرخاشگری از طریق صفات مرضی

بدرفتاری های عاطفی به پرخاشگری بدنی از طریق صفات مرضی
بدرفتاری های عاطفی به پرخاشگری کالمی از طریق صفات مرضی

بدرفتاری های عاطفی به خشم از طریق صفات مرضی
بدرفتاری های عاطفی به خصومت از طریق صفات مرضی

برآورد استاندارد
0/140
0/379
0/174
0/245
0/306

سطح معناداری
0/001
0/001
0/001
0/001
0/001

برآورد غیراستاندارد
0/144
0/334
0/281
0/310
0/311
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همچنین نتایج رگرسیون نیز نشان داد که بدرفتاری های عاطفی اولیه پیش بینی کنندة خوبی 
برای پرخاشگری در بزرگسالی است. این یافته ها تأییدکنندة ادبیات پیشین تجربی )ازدمیر، 
وازسونی و کوك، 2013؛ فرازتو و همکاران، 2007؛ کرافورد و رایت، 2007؛ فانگ و کورسو، 
2007؛ لیک و همکاران، 2015؛ سنکال ارتورك و همکاران، 2018؛ کالوت و اورو، 2013( 
می باشد. در تبیین این مسئله می توان گفت که بدرفتاری عاطفی در واقع منعکس کنندة شکست 
مراقب در فراهم کردن محیط رشدی مناسب و حمایت کننده است. سوءاستفاده عاطفی به 
اطالق  کودك  مراقب  یا  والد  سوی  از  عمدی  شفاهی  اظهارات  یا  نمادین  اعمال  هرگونه 
می شود که به آسیب چشمگیر روانشناختی کودك منجر می شود و یا منطقا می تواند به چنین 
آسیبی منجر شود. نمونه هایی از این سوءاستفاده عاطفی با کودك عبارتند از: پرخاشگری، 
فحاشی، تحقیر، انتقاد، طرد، نادیده گرفتن، منزوی کردن، تهدید و صدمه زدن به اشیایی که 
برای کودك اهمیت دارد. همچنین اشکال دیگر بدرفتاری مثل سوءاستفاده جنسی و جسمی 
مؤلفه های بدرفتاری عاطفی را دارند. پس بدرفتاری عاطفی به تنهایی شکلی از سوءاستفاده یا 

غفلت است که نسبت به بقیة اشکال بدرفتاری، شیوع بیشتری را دارد )وکرل، 2011(. 

پیشینة پژوهشی بدرفتاری های دوران کودکی منجر به مشکالت مختلفی در  طبق   o
بزرگسالی می شود از جمله افسردگی، اضطراب، اعتیاد به الکل و حشیش، مشکالت رفتاری، 
پرخاشگری، بی ثباتی، صدمه به خود، حرمت خود پایین، مشکالت بین فردی و مشکالت 
هیجانی )نیوبری و همکاران، 2018؛ تریکت، نول و پاتنام، 2011؛ هارپر و اریاس ، 2004؛ 
کراوس مندلسون و لینچ، 2003؛ هاند و اسپلج، 2006؛ کنت و والر، 2000؛ میلز، نیومن، کاسر 
و موراي، 2015؛ وایت، انگلیش، تامپسون و رابرتس، 2015(؛ به دلیل اینکه فرد تجربه کنندة 
نکرده  تجربه  را  پرمحبت  و  پذیرا  باثبات،  امن،  محیطی  کودکی،  در  عاطفی  بدرفتاری های 
است و نتوانسته است دلبستگی ایمنی را شکل دهد. مشکالت دلبستگی )دلبستگی ناایمن( 
از جمله  بزرگسالی است  بسیاری در  کنندة مشکالت و اختالالت روانی  تبیین  در کودکی 
به  نیز  پیشین  پژوهش های   .)2016 دیل،  و  )کیکچتی  بزرگسالی  در  زیاد  پرخاشگری های 

بدرفتاری های جنسی و جسمی بیشتر از بدرفتاری های عاطفی پرداخته اند. 

o همچنین یافته های این پژوهش نشان داد که صفات مرضی شخصیت نقش میانجی 
مدل  نتیجه  در  دارد،  پرخاشگری  با  کودکی  دوران  عاطفی  بدرفتاری های  میان  رابطه  در  را 
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بدرفتاری های  تجارب  بین  ارتباط  گذشته  تحقیقات  گردید.  تایید  پژوهش  این  پیشنهادی 
دوران کودکی را با پرخاشگری بزرگسالی نشان داده بود و در این مطالعه تاکید بر تجارب 
بدرفتاری های عاطفی دوران کودکی بوده است. همچنین در این مطالعه نقش صفات مرضی 
ابعادی  تایید شد. به دلیل جدید بودن مدل صفات  ارتباط  این  شخصیت به عنوان میانجی 
شخصیت، تحقیقات کمی در مورد صفات مرضی شخصیتی صورت گرفته است و تحقیقات 
قبلی در مورد پنج عامل بزرگ )FFM( انجام شده بودند که در واقع ابعاد مخالف این صفات 
مرضی هستند )انجمن روانپزشکی آمریکا، 2013(. این یافته ها با پژوهش های کالوت و اورو 
)2013(؛ اتکینسون  )2017(؛ اگان و کمپل )2009(؛ مارکی و مارکی )2010(؛  مک کروری 
و ویدینگ )2015(؛ اسپینهوون و همکارانش )2016(؛ سنکال ارتورك و همکاران )2018(؛ 
علیلو  محمود  هندری،  موسوی  )2018(؛  همکاران  و  نیوبری  )2016(؛  همکاران  و  گنزالز 
و مدنی )1397(؛ همسو است. در تبیین این مسئله می توان گفت که تجربة بدرفتاری های 
عاطفی در دوران کودکی منجر به شکل گیری الگوهایی در فرد می شود که در سرتاسر طول 
مرضی شخصیت  نام صفات  با  روانشناسی شخصیت  در  الگوها  این  می یابد.  ادامه  زندگی 
رفتار  کردن،  ادراك  کردن،  احساس  برای  گرایش  یک  می شود. صفات شخصیت،  شناخته 
کردن و فکر کردن به شیوه ای نسبتا ثابت در زمان ها و موقعیت های مختلفی است که ممکن 
است آن صفت در آن ها بروز کند؛ همچنین صفات شخصیت حالت ابعادی دارند )هاپوود و 

همکاران، 2013(. 

تأکید راهنمای تشخیصی و آماری اختالل های روانی )DSM-5( به  به  با توجه   o
رویکرد ابعادی صفات شخصیت، در این پژوهش همچنین نقش صفات مرضی شخصیت 
در ارتباط با سطوح پرخاشگری را نیز بررسی کردیم. صفت مرضی مهارگسیختگی بیشترین 
ارتباط را با هر چهار سطح پرخاشگری مخصوصا پرخاشگری بدنی داشت. مهارگسیختگی به 
معنی گرایش به ارضای فوری منجر به رفتار تکانشگرانه است که به وسیله افکار و احساسات 
فعلی و محرك های بیرونی بدون توجه به یادگیری های گذشته یا در نظر گرفتن پیامدهای 
مسئولیت پذیری،  عدم  شامل  که  دارد  فرعی  وجه  چهار  این صفت  می شود.  هدایت  آینده 
تکانشگری، حواس پرتی و خطر پذیری است. افرادی که در این صفت نمره باالیی می گیرند 
نمی توانند برانگیختگی های خود را به نحوة جامعه پسندی کنترل و قوانین و هنجارها رعایت 
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کنند )ورابل و همکاران، 2019(؛ در نتیجه در به تاخیر انداختن تکانه های پرخاشگرانه مشکل 
دارند و میزان پرخاشگری بیشتری را بروز می دهند. 

o بطور کلی از یافته های این پژوهش می توان نتیجه گرفت که مدل عّلی نقش میانجی 
صفات مرضی شخصیت در رابطه میان بدرفتاری های  عاطفی دوران کودکی با پرخاشگری 
دوران کودکی تایید می شود. پس صفات مرضی شخصیت، رابطه میان تجارب منفی کودکی و 
پرخاشگری را تحت تاثیر قرار می دهد و بدرفتاری های  عاطفی دوران کودکی به همراه نقش 
واسطه ای صفات مرضی شخصیت می تواند پرخاشگری را در بزرگسالی پیش بینی کند. پس 
با اصالح فرزندپروری و پیشگیری از بدرفتاری های عاطفی دوران کودکی می توان بزرگساالن 
سالم تری در جامعه مشاهده کرد که نسل بهتری را تربیت می کنند و خشونت کمتری را بروز 
جامعه  در  پیامدهای خشونت  جبران  برای  را  کمتری  هزینه های  جامعه  طرفی  از  می دهند. 

متحمل می شود. 
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