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Abstract
Introduction: Temperamental traits are considered an important risk factor for conduct disorder and 
the mechanisms of this relationship is not clear. The aim of this study was to investigate the mediating 
role of anger rumination in relation to affective temperaments with symptoms of conduct disorder in 
adolescents.
Methods: The method of this study was descriptive- correlational. The statistical population included 
all first and second periods of high school students in Urmia city in the 2020-2021 academic years. 
Two hundred and twenty people were selected by multistage random sampling method and answered 
the strengths and difficulties questionnaire (SDQ), affective and emotional composite temperaments 
scale (AFECT), and anger rumination scale (ARS). Data were analyzed using structural equation 
modeling via SmartPLS 3.
Results: The results of structural equation modeling showed that internalized and stable temperaments 
have a negative direct effect on symptoms of conduct disorder. In contrast, the externalized and 
unstable temperament has a positive direct impact on symptoms of conduct disorder. Furthermore, 
externalized and stable temperaments via a negative impact on anger rumination and internalized and 
unstable temperaments via a positive effect on rumination have an indirect effect on symptoms of 
conduct disorder (p<0.05).
Conclusions: These results convey that externalized and unstable temperaments can act as a risk 
factor and internalized and stable temperaments can act as a protective factor for symptoms of conduct 
disorder. Anger rumination also mediates the relations of affective temperaments with symptoms of 
conduct disorder. 
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چکیده
مقدمــه: صفــات سرشــتی یکــی از عوامــل خطــر مهــم بــرای اختــال ســلوک در نظــر گرفتــه می شــود و مکانیســم های ایــن ارتبــاط 
نیــز چنــدان روشــن نیســت. هــدف مطالعــه حاضــر تعییــن نقــش میانجــی نشــخوار خشــم در روابــط سرشــت های عاطفــی بــا نشــانه های 

اختــال ســلوک در نوجوانــان بــود. 
روش  کار: روش ایــن مطالعــه، توصیفــی- همبســتگی اســت. جامعــۀ آمــاری ایــن پژوهــش شــامل تمامــی دانش آمــوزان دوره هــای اول و 
دوم متوســطۀ شــهر ارومیــه در ســال تحصیلــی 1400-1399 بــود. تعــداد 220 نفــر بــه روش نمونه گیــری تصادفــی چندمرحلــه ای انتخــاب 
و بــه پرسشــنامۀ توانایی هــا و مشــکات )SDQ(، مقیــاس مرکــب سرشــت های عاطفــی هیجانــی )AFECT( و مقیــاس نشــخوار خشــم 

)ARS( پاســخ دادنــد. بــرای تجزیــه و تحلیــل داده هــا از مدل یابــی معادلــه ســاختاری بــا نرم افــزار SmartPLS 3 اســتفاده شــد.
ــتقیم  ــر مس ــات اث ــده و باثب ــازی ش ــت های درونی س ــه سرش ــه ک ــان داد ک ــاختاری نش ــادالت س ــی مع ــج مدل یاب ــا: نتای یافته ه
ــت های  ــد. سرش ــلوک دارن ــال س ــانه های اخت ــر نش ــی ب ــتقیم مثبت ــر مس ــات اث ــده و بی ثب ــازی ش ــت های برونی س ــی سرش ــی ول منف
ــر  ــر مثبــت ب ــا اث ــز ب ــات نی ــر نشــخوار خشــم و سرشــت های درونی ســازی شــده و بی ثب ــر منفــی ب ــا اث ــات ب برونی ســازی شــده و باثب

 .)p<0/05( ــد ــال ســلوک دارن ــر نشــانه های اخت ــر غیرمســتقیمی ب نشــخوار خشــم تأثی
ــوان عامــل خطــر و سرشــت های  ــه عن ــات ب ــد کــه سرشــت های برونی ســازی شــده و بی ثب ــان می کنن ــج بی ــن نتای ــری: ای نتیجه گی
درونی ســازی شــده و با ثبــات بــه عنــوان یــک عامــل حفاظتــی در برابــر نشــانه های اختــال ســلوک عمــل می کننــد. نشــخوار خشــم 

نیــز میانجــی اثــر سرشــت های عاطفــی بــر نشــانه های اختــال ســلوک می باشــد.    
کلیدواژه ها: اختال سلوک، سرشت عاطفی، نشخوار خشم، نوجوانان.   

مقدمه
ــوی  ــلوک )conduct disorder( الگ ــال س ــادی اخت ــی بنی ویژگ
ــی  ــوق اساس ــه در آن حق ــت ک ــی اس ــداوم رفتارهای ــراری و م تک
ــا  ــب ب ــی متناس ــم اجتماع ــای مه ــا هنجاره ــد ی ــران، قواع دیگ
ســن فــرد نقــض می شــود، ایــن رفتارهــا در چهــار گــروه عمــده 
ــیب  ــاد آس ــث ایج ــه باع ــگرانه ک ــار پرخاش ــد: رفت ــرار می گیرن ق
ــود،  ــات می ش ــا حیوان ــران ی ــه آن در دیگ ــد ب ــا تهدی ــی ی فیزیک

ــب  ــا تخری ــن ی ــث از دســت رفت ــه باع ــگرانه ک ــار غیرپرخاش رفت
دارایی هــای افــراد می شــود، تقلــب یــا ســرقت، و تخطــی شــدید 
ــا  ــورد ی ــد ســه م ــال بای ــن اخت ــرای تشــخیص ای ــررات. ب از مق
بیشــتر از ایــن رفتارهــا در طــول 12 مــاه گذشــته حضــور داشــته 
ــر  ــاه اخی ــول 6 م ــد در ط ــم بای ــار ه ــک رفت ــل ی ــند و حداق باش
اتفــاق افتــاده باشــد و بــه لحــاظ بالینــی آســیب قابل ماحظــه ای 
ــد.  ــرد ایجــاد کن ــه ای ف ــا حرف ــی ی در کارکــرد اجتماعــی، تحصیل
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ــون  ــی چ ــای مختلف ــواًل در زمینه ه ــاری معم ــوی رفت ــن الگ ای
ــای  ــد. برآورده ــه، خــود را نشــان می ده ــا جامع ــه، مدرســه ی خان
شــیوع یک ســاله ایــن اختــال در ایــاالت متحــده آمریــکا و دیگــر 
کشــورهای بــا درآمــد بــاال از 2 درصــد تــا بیشــتر از 10 درصــد و با 
میانگیــن 4 درصــد متغیــر اســت. در ایــاالت متحــده آمریکا شــیوع 
12 ماهــه اختــال، 12 درصــد در پســران و 7/1 درصــد در دختــران 
مشــخص شــده اســت )1(. اختــال ســلوک در کــودکان زیــر 18 
ــاال تشــخیص  ــه ب ــر اســاس حضــور نشــانه های چهارگان ســال ب
داده می شــود. زمانــی کــه افــراد مبتــا بــه ایــن اختــال بــه دوره 
ــانه ها  ــه نش ــی ک ــالگی(، در صورت ــند )18 س ــالی می رس بزرگس
همچنــان ادامــه داشــته و بــر زندگــی در خانــه و شــغل فــرد تأثیــر 
ــن  ــی ممک ــخصیت ضداجتماع ــال ش ــخیص اخت ــد، تش بگذارن
ــا پیامدهــای  ــرد )2(. اختــال ســلوک ب ــرار گی اســت مــد نظــر ق
بلندمــدت منفــی نظیــر مجرمیــت، اختــال مصــرف مــواد، اختال 
ــل  ــرک تحصی ــگام و ت شــخصیت ضداجتماعــی، حاملگــی زودهن
ــن  ــال همچنی ــن اخت ــت )3(. ای ــراه اس ــتان هم در دوره دبیرس
ــاالی  ــزان ب ــی، می ــات رانندگ ــوارد تصادف ــداد م ــش تع ــا افزای ب
آســیب دیدگی، پیامدهــای ضعیــف آموزشــی، مشــکات ســامت 

ــا همســاالن مرتبــط اســت )4(.      فیزیکــی و روابــط ضعیــف ب
ویژگی هــای شــخصیتی هیجان پذیــری منفــی و خودکنترلــی 
ضعیــف از جملــه تحمــل پاییــن ناکامــی، تحریک پذیــری، 
طغیان هــای خشــم، بدگمانــی )suspiciousness(، حساســیت 
ــه میــزان زیــادی در افــراد  ــه تنبیــه، ماجراجویــی و بی پروایــی ب ب
بــا اختــال ســلوک مشــاهده می شــود )5(. ایــن ویژگی هــا 
 )temperamental( ــتی ــای سرش ــه ویژگی ه ــد ک ــان می ده نش
ــد.  ــیب پذیر کن ــال آس ــن اخت ــه ای ــبت ب ــراد را نس ــد اف می توان
ــا دو بعــد مســتقل فعال ســازی )اراده و خشــم(  مفهــوم سرشــت ب
ــه  ــود ک ــی ش ــف م ــی تعری ــاط( هیجان ــرس و احتی ــازداری )ت و ب
 affective( ترکیبــات مختلــف ایــن ابعــاد، سرشــت های عاطفــی
temperaments( را وجــود مــی آورد. فــرض بــر ایــن اســت، 

 Akiskal ــط ــار توس ــن ب ــرای اولی ــه ب ــی ک ــت های عاطف سرش
 )pathogenetic( و همــکاران مطــرح شــد، نقــش آســیب زای
ــوع سرشــت  ــد. Akiskal، 5 ن مهمــی در اختــاالت ســلوک دارن
عاطفــی افســرده )داشــتن حساســیت بــه رنــج(، ادواری خو )داشــتن 
ــی  ــر )دمدم ــرژی(، تحریک پذی ــق و ان ــریع در خل ــان های س نوس
ــودن و  ــرژی ب ــودن(، هیجــان زده )دارای صفــات پران و تکانشــی ب
ــه نگرانــی(  ــاد( و مضطــرب )دارای تمایــل افراطــی ب دلگرمــی زی

را مطــرح کــرد کــه صفــات عاطفــی زیرآســتانه ای خطــر آفریــن 
ــوند )6(.  ــه می ش ــر گرفت ــناختی در نظ ــاالت روان ش ــرای اخت ب
ــت های  ــود، سرش ــی خ ــدل ترکیب ــز در م ــکاران نی Lara  و هم

درونی ســازی  سرشــت های  دســته  چهــار  در  را  عاطفــی 
شــده )مضطــرب، افســرده و بی تفــاوت(، برونی ســازی شــده 
)ملــول،  بی ثبــات  تحریک پذیــر(،  و  بــازداری زدا  )ســرخوش، 
ادواری خــو و دمدمــی( و باثبــات )هیجــان زده، ســرحال، وسواســی( 
ــوان عامــل  ــه عن ــد ب ــد کــه هــر کــدام می توانن دســته بندی کردن
ــد  ــرای اختــاالت روان شــناختی عمــل کنن ــا حفاظتــی ب خطــر ی
ــتی  ــات سرش ــی صف ــا بررس ــکاران )8( ب )Melegari  .)7 و هم
ســه گــروه از کــودکان پیش دســتانی مبتــا بــه اختــاالت 
attention-deficit/( بیش فعالــی  نقص توجــه/  اضطرابــی، 
بی اعتنایــی  اختــال  و   )hyperactivity disorder: ADHD

ــر اســاس  ــه ای )oppositional defiant disorder:ODD( ب مقابل
مــدل زیســتی  روانی اجتماعــی Cloninger  بــه ایــن نتیجــه 
رســیدند کــه ایــن ســه اختــال در 75 درصــد مــوارد بــر اســاس 
 ADHD نیمــرخ سرشــتی از هــم متمایــز می شــوند. کــودکان بــا
ــاداش وابســتگی و پشــتکار پاییــن؛ کــودکان  ــاال، پ ــا نوجویــی ب ب
ــا  ــز ب ــا ODD نی ــاال و کــودکان ب ــا آســیب پرهیزی ب ــی ب اضطراب
ــوند.  ــخص می ش ــاال مش ــیب پرهیزی ب ــتکار و آس ــی، پش نوجوی
DeLisi و Vaughn نشــان دادنــد کــه دو ســاختار سرشــتی کنترل 

 negative( و حالــت عاطفــی منفــی )effortful control( هدفمنــد
و  خودتنظیمــی  نقایــص  معنــی دار  پیش گــوی   )affectivity

ــی و  ــی، نوجوان ــت، کودک ــی، طفولی ــاری در نوباوگ مشــکات رفت
ــاط  ــی ارتب ــا بررس ــکاران ب ــت )Forbes .)9 و هم ــالی اس بزرگس
ــراب،  ــردگی، اضط ــاالت افس ــم اخت ــا عائ ــتی ب ــات سرش صف
ــم  ــاال عائ ــری ب ــه واکنش پذی ــد ک ــلوک و ADHD دریافتن س
ــت  ــد. سرش ــی می کن ــش بین ــال را پی ــار اخت ــر چه ــاالی ه ب
گرایش-اجتماعــی بــودن )approach-sociable( خــط ســیر 
ــد و  ــی می کن ــش بین ــلوک و ADHD را پی ــال س ــاالی اخت ب
ــش  ــلوک را پی ــال س ــن اخت ــیر پایی ــط س ــز خ ــاال نی ــتکار ب پش
ــا مقایســۀ گروهــي  ــد )10(. Feola و همــکاران )11( ب بینی می کن
از افــراد مبتــا بــه اختــاالت اســکیزوفرنی، اختــال دوقطبــي و 
ــه  ــد ک ــان دادن ــادي نش ــرل ع ــروه کنت ــا گ ــي ب افســردگي اساس
سرشــت بازداري شــده )Inhibited( بــا اضطــراب، افســردگي، 
عاطفــه منفــي و کیفیــت پاییــن زندگــي در ایــن بیمــاران همــراه 
 )12( همــکاران  و   Hirshfeld-Becker مطالعــه  در  اســت. 
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ــی داری  ــور معن ــاري به ط ــي رفت ــه بازداري زدای ــد ک ــخص ش مش
بــا میــزان بــاالي اختــاالت رفتــاري ایذایــي و خلقــي در کــودکان 
همــراه اســت. Pisanoa و همــکاران )13( نشــان دادنــد کــه 
ــورت  ــل به ص ــا دو عام ــاس ب ــو/ بیش حس ــت های ادواری خ سرش
ــي  ــل بدخلقي/بیش حساس ــوند، عام ــازي مي ش ــري مفهوم س بهت
)moodiness/hypersensitiveness( بــا عائــم دروني ســازي 
impulsiveness/( تکانش وري/بدتنظیمــي هیجانــي  عامــل  و 
ــط  ــازي مرتب ــم بروني س ــا عائ emotional dysregulation( ب

اســت. مــرادی و بشــرپور نشــان دادنــد کــه سرشــت های 
ــی  ــا نگرش منف ــان زده ب ــادل و هیج ــی، متع ــرب، وسواس مضط
بــه بزهــکاری رابطــه مثبــت ولــی سرشــت های بی تفــاوت، 
ادواری خــو، دمدمــی و ســرخوش بــا نگــرش منفــی بــه بزهــکاری 

ــد )14(.    ــوس دارن ــه معک رابط
ــه در  ــرادی ک ــد اف ــت می کنن ــده حمای ــن ای ــا از ای ــی یافته ه برخ
ــه می کننــد،  دوره کودکــی هیجان هــای شــدید و بلندمدتــی تجرب
ــطوح  ــه س ــن ب ــطه پرداخت ــه واس ــالی ب ــت در بزرگس ــن اس ممک
ــی  ــه اختاالت ــا ب ــاالی ابت ــر ب ــم در خط ــخوار خش ــاالی نش ب
چــون ســلوک، شــخصیت مــرزی، شــخصیت ضداجتماعــی و غیره 
قــرار گیرنــد )15(. نشــخوار خشــم بــه تمایــل غیــرارادي فــرد بــه 
ــود و  ــم خ ــه خش ــوط ب ــاي مرب ــا و خلق ه ــر تجربه ه ــن ب پرداخت
بــه همیــن صــورت بــر علــل و پیامدهــاي آن هــا و تکــرار ذهنــي 
ــه  ــد ک ــان مي دهن ــود نش ــات موج ــاره دارد )16(. مطالع ــا اش آن ه
ــف پرخاشــگري  ــا اشــکال مختل ــي ب نشــخوار خشــم به طــور ثابت
 ,Scully & Fassbender  Khoshfetrat .)19-17( همــراه اســت
بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه سیســتم بــازداری رفتــاری با نشــخوار 
خشــم و سیســتم فعال ســاز رفتــاری بــا ابــراز خشــم ارتبــاط مثبــت 
ــا  ــاران مبت ــی از بیم ــکاران در گروه دارد )Martino .)20 و هم
بــه شــخصیت مــرزی نشــان دادنــد کــه نشــخوار خشــم بــه طــور 
ــی  ــتر از بدتنظیم ــی بیش ــه میزان ــم ب ــتعداد خش ــی داری اس معن
و همــکاران   Kovács  .)21( پیش بینــی می کنــد  را  هیجانــی 
ــا عائــم بیشــتر  ــد کــه ســاختار ضعیــف شــخصیت ب نشــان دادن
مــرزی و افســردگی و آمادگــی باالتــر بــرای نشــخوار همــراه اســت 

و روابــط بیــن ســازمان شــخصیت و عائــم مــرزی- افســردگی به 
 Martino .)22( ــود ــری می ش ــم میانجی گ ــخوار خش ــیله نش وس
ــن  ــی بی ــم میانج ــخوار خش ــه نش ــد ک ــان دادن ــکاران نش و هم
بدتنطمیمــی هیجانــی و رفتــار پرخاشــگرانه در اختــال شــخصیت 
مــرزی اســت. ایــن محققــان همچنیــن دریافتنــد کــه گرایــش بــه 
نشــخوار خشــم میانجــی روابــط بیــن آســیب پذیری هیجانــی دوره 
ــد  ــرزی می باش ــخصیت م ــال ش ــم اخت ــدت عائ ــی و ش کودک

 .)23(
در مجمــوع، مــرور ســوابق پژوهشــی موجــود نشــان می دهــد کــه 
ــناختی  ــایند روان ش ــک پیش ــد ی ــی می توانن ــت های عاطف سرش
یــک  کــه  باشــند  روانــی  آسیب شناســی  بــرای  نیرومنــد 
روان شــناختی  اختــاالت  بــرای  زیســتی روانی  آســیب پذیری 
در فــرد ایجــاد می کننــد. در مطالعــات موجــود ارتبــاط ایــن 
ــر  ــی نظی ــی روان ــرات آسیب شناس ــی تظاه ــا بعض ــت ها ب سرش
اختــاالت خلقــی، اختــاالت خــوردن، اختــال شــخصیت مــرزی 
ــال  ــا نشــانه های اخت ــا ب ــاط آنه ــی ارتب بررســی شــده اســت ول
ســلوک کــه شــیوع زیــادی در بیــن کــودکان و نوجوانــان داشــته 
ــکاری  ــی و بزه ــای ضداجتماع ــرای رفتاره ــری ب ــل خط و عام
ــه  ــه اســت. از آنجــا ک ــرار نگرفت ــورد بررســی ق ــدی اســت، م بع
ــنین  ــوده و در س ــده ب ــی زودآین ــراد خیل ــتی اف ــرات سرش تظاه
ــایی مشــکات  ــد، شناس ــود را نشــان می دهن ــی خ ــن زندگ آغازی
رفتــاری دوره کودکــی و نوجوانــی بــر اســاس ایــن صفــات 
ــر  ــاری منج ــاالت رفت ــگام اخت ــایی زودهن ــه شناس ــد ب می توان
ــد باشــد. از طــرف دیگــر،  شــده و در فرایندهــای پیشــگیری مفی
مکانیســم های روابــط احتمالــی موجــود بیــن صفــات سرشــتی بــا 
اختــال ســلوک هنــوز مشــخص نیســت، نتایــج مربــوط بــه ایــن 
موضــوع نیــز می توانــد در فراینــد مداخــات ایــن اختــال بــه کار 
گرفتــه شــود. بنابرایــن پژوهــش حاضــر بــا هــدف بررســی نقــش 
ــا  ــی ب ــت های عاطف ــط سرش ــم در رواب ــخوار خش ــی نش میانج
ــان انجــام گرفــت و مــدل  نشــانه های اختــال ســلوک در نوجوان

ــت.  ــرار گرف ــون ق ــورد آزم ــر م ــروض زی مف
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نمودار 1: مدل مفروض ارتباط سرشت های عاطفی با نشانه های اختال سلوک: نقش میانجی نشخوار خشم

روش کار
ــا  ــه ب ــود ک ــتگي ب ــوع همبس ــی از ن ــه توصیف ــن مطالع روش ای
ــن  ــت. ای ــام گرف ــاختاری انج ــادالت س ــی مع ــتفاده از مدل یاب اس
 IR.ARUMS.REC.1400.088 مطالعــه بــا کــد اخــاق شناســه
در کمیتــۀ اخــاق دانشــگاه علــوم پزشــکي اردبیــل بــه تصویــب 
دوم  و  اول  دوره هــای  دانش آمــوزان  تمامــی  اســت.  رســیده 
متوســطه شــهر ارومیــه در ســال تحصیلــی 1400-1399 جامعــۀ 
آمــاری ایــن پژوهــش را تشــکیل دادند. دامنه ســنی 12-19 ســال، 
تحصیــل در دوره هــای اول یــا دوم متوســطه و زندگــی همــراه بــا 
ــه مطالعــه حاضــر  والدیــن اصلــی ماک هــای ورود آزمودنی هــا ب
ــاالت  ــه اخت ــا ب ــمانی، ابت ــاری جس ــه بیم ــر گون ــتن ه و داش
ــای  ــز ماک ه ــی نی ــر دلیل ــه ه ــرف دارو ب ــایکوتیک و مص س
ــه اینکــه  ــا توجــه ب ــود. ب ــه حاضــر ب خــروج آزمودنی هــا از مطالع
در مطالعــات مدل یابــی، حداقــل حجــم نمونــه تعــداد 10-40 نفــر 
ــر مشــاهده شــده پیشــنهاد شــده اســت )24(،  ــه ازاي هــر متغی ب
در ایــن مطالعــه بــراي هــر متغیــر مشــاهده شــده تعــداد 15 نفــر 
نمونــه در نظــر گرفتــه شــد و بــه دلیــل وجــود 14 متغیــر مشــاهده 
شــده تعــداد 210 نفــر کفایــت مي کــرد. بــا در نظــر گرفتــن افــت 
ــداد 220  ــج، تع ــری نتای ــش تعمیم پذی ــرای افزای ــا و ب آزمودني ه
نفــر بــه روش نمونه گیــری تصادفــی چندمرحلــه ای انتخــاب و در 
ــن  ــا در ای ــع آوری داده ه ــد. روش جم ــه شــرکت کردن ــن مطالع ای
مطالعــه بــه ایــن صــورت بــود کــه بعــد از دریافــت کــد اخــاق از 
دانشــگاه علــوم پزشــکی اردبیــل و اخــذ مجــوز از دانشــگاه محقــق 
اردبیلــی بــه ســازمان آمــوزش و پــرورش اســتان آذربایجــان غربــی 

مراجعــه و از بیــن دو ناحیــۀ آمــوزش و پــرورش شــهر ارومیــه یــک 
ــۀ  ــه ناحی ــه تصــادف انتخــاب شــد. ســپس ب ــه 1( ب ــه )ناحی ناحی
انتخــاب شــده مراجعــه و لیســت تمــام مــدارس دخترانــه و پســرانۀ 
ــداد یــک  ــد تع ــۀ بع دوره اول و دوم متوســطه اخــذ شــد. در مرحل
مدرســه دخترانــه و یــک مدرســۀ پســرانه از هــر دوره انتخــاب )4 
ــی از هــر کــدام از  ــه مــدارس انتخاب مدرســه( و بعــد از مراجعــه ب
ــوع 12 کاس  ــک کاس و در مجم ــداد ی ــه گانه تع ــای س پایه ه
ــه  ــق برنام ــش از طری ــش نامه های پژوه ــک پرس ــاب و لین انتخ
ــت  ــا جهــت پاســخگویی ارســال شــد. جهــت رعای ــه آنه شــاد ب
ماحظــات اخاقــی در ایــن پژوهــش تمامــی آزمودنی هــا از حــق 
انتخــاب آزادانــه بــرای شــرکت در پژوهــش برخــوردار بودنــد و در 
ــن  ــوند. همچی ــارج ش ــه خ ــتند از مطالع ــه ای می توانس ــر مرحل ه
ــه  ــه دســت آمــده ب ــه آنهــا اطمینــان داده شــد کــه داده هــای ب ب
ــا در  ــات آنه ــده و اطاع ــل ش ــه و تحلی ــی تجزی ــورت گروه ص
اختیــار کــس دیگــری قــرار داده نخواهــد شــد. بــرای جمــع آوری 

اطاعــات از ابزارهــای زیــر اســتفاده شــد. 
پرســش نامه توانایی هــا و مشــکالت، نســخۀ خودگزارشــی               

 The Strengths and Difficulties Questionnaire:(

و  توانایی هــا  پرســش نامه   :)Self-Report Version (SDQ

ــی کارکــرد  ــرای ارزیاب ــاه ب ــزار غربالگــری کوت مشــکات یــک اب
ــج  ــت )SDQ .)25 پن ــان اس ــودکان و نوجوان ــی ک ــی اجتماع روان
ــا ســه  خــرده مقیــاس دارد. هــر خــرده مقیــاس شــامل 5 آیتــم ب
ــدی  ــت=0؛ تاح ــت نیس ــًا درس ــه اص ــد )ن ــخ می باش ــۀ پاس مقول
درســت اســت=1؛ کامــًا درســت اســت=2(. چهــار مقیــاس ایــن 
پرســش نامه مربــوط بــه مشــکات رفتــاری هســتند کــه عبارتنــد 
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از بیش فعالــی، مشــکات ســلوک، مشــکات بــا همســال و عائم 
هیجانــی، در هــر کــدام از ایــن جنبه هــای مشــکل حداقــل نمــره 
ــطح  ــر، س ــره باالت ــه نم ــد ک ــره 10 می باش ــر نم ــر و حداکث صف
ــاس  ــرده مقی ــد. در خ ــان می ده ــکل را نش ــدت مش ــر ش باالت
ــار )prosocial behavior(، ســنجبده  ــار جامعه ی ــه رفت ــی ک توانای
باالتــر نشــان دهنده رفتــار جامعه یــار  نمــره  نیــز  می شــود، 
بیشــتر و تمایــل بــاالی فــرد بــرای انجــام رفتارهایــی اســت کــه 
ســودمند بــه حــال اجتمــاع اســت. ضریــب آلفــای کرونبــاخ خــرده 
مقیاس هــای SDQ بــرای مشــکات هیجانــی، 0/70، مشــکات 
ــرای مشــکات  ــی 0/71، 0/41 ب ــرای بیش فعال ــلوک 0/51،  ب س
بــا همســال و بــرای رفتــار جامعــه یــار 0/63 گــزارش شــده اســت 
)21(. در ایــران تحلیــل عاملــی تأییــدی ایــن ابــزار بــا اســتفاده از 
شــاخص های بــرازش مــدل ســاختاری نشــان داد کــه مــدل پنــج 
عاملــی ایــن آزمــون از بــرازش مطلــوب و مناســبی برخوردار اســت. 
ضریــب همبســتگی پیرســون خــرده مقیــاس مشــکات ســلوک 
ــه  ــز 0/67 ب ــا پرسشــنامه صفــات ســایکوپاتیک نی ــن آزمــون ب ای
دســت آمــد کــه حاکــی از روایــی همگــرای ایــن مقیــاس اســت. 
ــب  ــتفاده از ضری ــا اس ــون ب ــن آزم ــای ای ــرده مقیاس ه ــی خ پایای
آلفــای کرونبــاخ در دامنــۀ 0/63 تــا 0/93 بــه دســت آمــد. )26(. در 
ایــن مطالعــه نیــز از خــرده مقیــاس مشــکات ســلوک ایــن ابــزار 
اســتفاده شــد و ضریــب آلفــای کرونبــاخ ایــن خــرده مقیــاس بــر 

ــد.  ــه دســت آم ــه حاضــر 0/78 ب ــای مطالع روی آزمودنی ه
مقیــاس مرکــب سرشــت عاطفــی و هیجانــی، ایــن مقیاس  توســط 
ــتهای  ــاختن سرش ــه س ــدف یکپارچ ــا ه ــکاران )7( ب Lara و هم

عاطفــی و هیجانــی در قالــب یــک مــدل ســاخته شــد. 52 ســؤال 
ایــن مقیــاس، سرشــت هیجانــی را انــدازه مــی گیــرد؛ کــه شــامل 
6 مؤلفــه اســت اراده، خشــم، بــازداری، حساســیت، مقابلــه، کنتــرل 
را در مقیــاس لیکــرت 7 نقطــه ای و 12 ســؤال آن نیــز 12 سرشــت 
برونی ســازی شــده  دســته سرشــت های  در چهــار  عاطفــی 
)ســرخوش، تحریــک پذیــر، بازداری نشــده(، درونی سازی شــده 
ــی،  ــو، دمدم ــات )ادواری خ ــاوت(، بی ثب )افســرده، مضطــرب، بی تف
ــک( را در  ــی، هایپرتیمی ــق طبیع ــواس، خل ــات )وس ــول( و باثب مل
ــرد. 3 ســؤال  ــدازه مــی گی ــاس لیکــرت 5 نقطــه ای ان ــک مقی ی
نیــز اطاعــات کلــی دربــاره سرشــت عاطفــی و هیجانــی شــخص 
بــه دســت مــی دهنــد. الرا و همــکاران ضرایــب آلفــای کرونبــاخ 5 
بعــد سرشــت هیجانــی را در دامنــه 0/87 الــی 0/90 و بــرای بعــد 
ــد. نتایــج آلفــای کرونبــاخ خــرده  ــازداری 0/75 بــه دســت آوردن ب
مقیاس هــای ایــن آزمــون بــر روی آزمودنــی هــای مطالعــه حاضــر 
0/95 بــرای اراده 0/86 بــرای خشــم، 0/80 بــرای بــازداری، 0/88 

بــرای حساســیت، 0/91 بــرای مقابلــه و 0/94 بــرای کنتــرل، بــه 
ــه سرشــت  ــام 12 مقول ــز، تم ــی نی ــد. در بخــش عاطف دســت آم
عاطفــی بــه روش گزینــش طبقــه ای انتخــاب و 99 درصــد 
ــا یــک توصیــف مناســب سرشــت  عاطفــی  آزمودنی هــا حداقــل ب
شناســایی شــدند کــه نشــانگر روایــی افتراقــی آزمــون اســت. در 
ایــران تحلیــل عاملــی تأییــدی بخــش هیجانــی ایــن پرسشــنامه 
حاکــی از بــرازش مناســب مــدل 6 عاملــی ایــن پرسشــنامه بــود، 
ــا ضریــب آلفــای کرونبــاخ 0/82  ثبــات درونــی پرسشــنامه نیــز ب
ــی آزمودنی هــای در  ــز تمام ــی نی محاســبه شــد، در بخــش عاطف
ــدی  ــزار طبقه بن ــن اب ــی ای ــوالت بخــش هــای عاطف یکــی از مق

شــدند )27(.  
مقیــاس نشــخوار خشــم: ایــن مقیــاس یــک آزمــون 19 ســؤالی 

اســت کــه به وســیلۀ Sukhodolsky و همــکاران )28( بــرای 
ــه تفکــر در مــورد موقعیت هــای خشــم برانگیز  ــل ب ســنجش تمای
فعلــی و یــادآوری تجربه هــای خشــم برانگیز گذشــته ســاخته شــده 
ــم  ــخوار خش ــاس نش ــار خرده مقی ــون چه ــؤال های آزم ــت. س اس
ــای  ــه، خاطره ه ــکار تافی جویان ــم، اف ــای خش ــامل پس فکره ش
خشــم و شــناختن علت هــا را در مقیــاس لیکــرت چهــار درجــه ای از 
نمــره یــک )خیلــی کــم( تــا نمــره چهــار )خیلــی زیــاد( می ســنجد. 
نمره گــذاری آزمــون بــه صورتــی اســت کــه نمــره بیشــتر بیانگــر 
نشــخوار خشــم بیشــتر اســت. Sukhodolsky و همــکاران )28( 
ــن  ــؤال ای ــافی 19 س ــی اکتش ــل عامل ــه تحلی ــد ک ــان دادن نش
ــد.  ــن کن ــی را تبیی ــس کل ــد از واریان ــد 54 درص ــاس می توان مقی
در پژوهــش آن هــا ضریــب آلفــای کرونبــاخ 0/93 بــرای همســانی 
ــه  ــی خــوب )r=0/77( در فاصل ــی باز آزمای ــاس و پایای ــی مقی درون
ــن  ــی اکتشــافی ای ــل عامل ــزارش شــده اســت. تحلی یک ماهــه گ
ــم،  ــی خش ــل کل ــر عام ــاوه ب ــه Besharat، ع ــزار در مطالع اب
ــرا و  ــی همگ ــرده و روای ــد ک ــی آن را تأیی ــار عامل ــاختار چه س
تشــخیصی آن نیــز بــا مقیــاس چندبعــدی خشــم تهــران و مقیــاس 
ســامت روانــی نشــان داده شــده اســت. پایایــی ایــن آزمــون نیــز 
ــم،  ــای خش ــرای پس فکره ــاخ ب ــای کرونب ــب آلف ــه روش ضری ب
ــا و  ــناخت علت ه ــم، ش ــای خش ــه، خاطره ه ــکار تافی جویان اف
ــه ترتیــب 0/78، 0/83، 0/80، 0/75 و 0/90  ــی خشــم ب نمــره کل
ــرای  ــی ب ــل قبول ــی قاب ــی و پایای ــه روای ــزارش شــده اســت ک گ
ــد  ــان می ده ــی را نش ــای ایران ــزار در نمونه ه ــن اب ــتفاده از ای اس
ــه ترتیــب  )29(. ایــن ضرایــب در آزمودنی هــای مطالعــه حاضــر ب

ــد.  ــبه ش 0/86، 0/79، 0/84، 0/73 و 0/88 محاس
ــزار  ــرم اف ــش از ن ــن پژوه ــای ای ــل داده ه ــه و تحلی ــرای تجزی ب
ــد و  ــتفاده ش ــزار SmartPLS 3 اس ــرم اف ــخه 23 و ن SPSS نس
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ــراف  ــن، انح ــی میانگی ــای توصیف ــتفاده از آماره ه ــا اس ــا ب داده ه
معیــار، ضریــب همبســتگی پیرســون و مدل یابــی معــادالت 
ــا  ــی داری آزمون ه ــطح معن ــد. س ــل ش ــه و تحلی ــاختاری تجزی س
ــد.  ــه ش ــر گرفت ــر از p<0/05( 0/05( در نظ ــای کوچکت ــز خط نی

یافته ها
ــه  ــطه در دامن ــای اول و دوم متوس ــوز دوره ه ــداد 220 دانش آم تع
ــن ســنی 16/15 ســال و انحــراف  ــا میانگی ســنی 12-19ســال ب
معیــار 1/54 ســال در ایــن پژوهــش شــرکت داشــتند. از ایــن تعــداد 
ــر )52/3 درصــد( پســر  ــر و 115 نف ــر )47/7 درصــد( دخت 105 نف
ــر  ــد اول، 37 نف ــر از آزمودني هــا )65 درصــد( فرزن ــد. 143 نف بودن
ــد ســوم و  ــر )9/5 درصــد( فرزن ــد دوم، 21 نف )16/8 درصــد( فرزن
19 نفــر )8/2 درصــد( نیــز فرزنــد چهــارم و باالتــر خانــواده بودنــد. 
میــزان درآمــد خانــواده 21 نفــر )9/5 درصــد( کمتــر از 2 میلیــون، 

ــر، 89 )40/5  ــون نف ــا 5 میلی ــن دو ت ــد( بی ــر )29/1 درص 64 نف
ــد(  ــر )20/9 درص ــون و 46 نف ــا 10 میلی ــن 5 ت ــر بی ــد( نف درص
ــي تعــداد  ــه تحصیل ــود. از نظــر پای ــون تومــان ب ــر از ده میلی باالت
ــر )9/5  ــم، 21 نف ــي هفت ــه تحصیل ــد( در پای ــر )5/9 درص 13 نف
درصــد( در پایــه تحصیلــي هشــتم، 34 نفــر )15/5 درصــد( در پایــه 
تحصیلــي نهــم، 74 نفــر )33/6 درصــد( در پایــه تحصیلــي دهــم، 
29 نفــر )13/2 درصــد( در پایــه تحصیلــي یازدهم و 49 نفــر )22/3 
ــد.  ــل بودن ــغول تحصی ــم مش ــي دوازده ــه تحصیل ــد( در پای درص
ــر  ــا آزاد، 46 نف ــر )65/9 درصــد( از آزمودني ه ــدر 145 نف ــغل پ ش
)20/9 درصــد( دولتــي، 15 نفــر )8/6 درصــد( بیــکار و 14 نفــر )6/4 
درصــد( نیــز بازنشســته بــود. شــغل مــادر 11 نفــر )5 درصــد( آزاد، 
196 نفــر )89/1 درصــد( خانــه داري، 9 نفــر )4/1 درصــد( دولتــي و 

4 نفــر )1/8 درصــد( نیــز بازنشســته بــود. 

جدول 1. میانگین و انحراف معیار متغیرهاي نشانه های اختال سلوک، سرشت های عاطفی و نشخوار خشم 

حداکثر نمرهحداقل نمرهانحراف معیارمیانگینمتغیرها

2/621/4108نشانه های سلوکنشانه های سلوک

سرشت های عاطفی

3/832/3417افسرده
2/341/4115مضطرب
2/921/4215بی تفاوت

9/113/45317سرشت های درونی سازی شده
2/601/4415سرخوش

4/101/2915تحریک پذیر
2/961/4315بازداری زدا

9/672/80315سرشت های برونی سازی شده
1/991/2415ادواري خو

2/711/4815ملول
2/611/4815دمدمي

7/323/20315سرشت هاي بي ثبات
2/111/4315وسواس
3/641/2215سرحال

3/881/2515هیجان زده
9/652/15315سرشت هاي باثبات

نشخوار خشم

11/153/20618افکـار متعاقب خشم
8/362/52413افکار تافی جویانه
9/252/72518خاطره های خشم
7/502/56413شناخت علت ها

35/558/981957نشخوار خشم )نمره کل(
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نتایــج جــدول1 میانگیــن و انحــراف معیــار متغیرهــای نشــانه های 
ــا را  ــی و نشــخوار خشــم در آزمودنی ه ســلوک، سرشــتهای عاطف

ــد. ــان می ده نش

 جدول 2. شاخص های برازش درونی مدل مفروض نقش میانجی نشخوار خشم در روابط بین سرشت های عاطفی و نشانه های اختال سلوک

میانگین واریانس استخراج شده )AVE(پایایی ترکیبی )CR(آلفای کرونباخسازه پژوهش

0/720/700/53سرشت های درونی سازی شده
0/710/700/51سرشت های برونی سازی شده

0/710/700/52سرشت های باثبات
0/810/800/57سرشت های بی ثبات

0/920/940/80نشخوار خشم
0/720/710/68نشانههای سلوک

ــاخ  ــای کرونب ــب آلف ــه هــای جــدول 2، نشــان داد کــه ضری یافت
ــازه های  ــی )Composite Reliability; CR( س ــی ترکیب و پایای
پژوهــش از 0/7 بیشــتر اســت. هــم چنیــن مقــدار میانگیــن 
 Average Variance Extracted;( واریانــس اســتخراج شــده

ــت  ــه دس ــر از 0/5 ب ــازه ها بزرگ ت ــام س ــرای تم ــز ب AVE( نی

آمــده اســت کــه نشــان می دهــد پایایــی ترکیبــی مــدل پژوهــش 
ــول اســت. ــل قب قاب

 جدول 3. روایی واگرای متغیرهاي نشانه های اختال سلوک، سرشت های عاطفی و نشخوار خشم

بی ثباتباثباتبرونی سازی شدهدرونی سازی شدهنشانه های سلوکنشخوار خشمسازه پژوهش

0/89نشخوار خشم
0/780/82نشانه های سلوک
0/740/800/71درونی سازی شده
0/720/79/690/70برونی سازی شده

0/680/780/700/680/70باثبات
0/700/680/680/690/680/75بی ثبات

نتایــج مربــوط بــه روایــی واگــرای ســازه های پژوهــش در جــدول 
ــس اســتخراج شــده  ــن واریان ــذر میانگی ــه ج ــز نشــان داد ک 4 نی
بــرای هــر یــک از ســازه ها در مقایســه بــا همبســتگی آن ســازه بــا 
ســازه های دیگــر بیشــتر اســت؛ بنابرایــن می تــوان گفــت کــه در 
مــدل مفــروض پژوهــش، متغیرهــای مکنــون بیشــتر بــا ســؤاالت 
ــا ســازه های دیگــر. بــه  مربــوط بــه خودشــان تعامــل دارنــد تــا ب
بیــان دیگــر، ایــن نتیجــه مطلوبیــت روایــی واگــرای مدل را نشــان 
ــت.  ــروض اس ــدل مف ــوب م ــی مطل ــر روای ــه بیانگ ــد ک می ده
همچنیــن شــاخص های بــرازش مــدل ســاختاری پژوهــش آشــکار 
کــرد کــه مقــدار ضریــب تأثیــر بــرای ســازه نشــخوار خشــم، 0/40 
و ســازه نشــانه های اختــال ســلوک 0/39 بــه دســت آمــده اســت 
ــدل  ــر Q2 م ــد. مقادی ــبی می باش ــدار مناس ــان دهنده مق ــه نش ک
ــت  ــازه قابلی ــر دو س ــای درون زای ه ــه متغیر ه ــز نشــان داد ک نی

ــد. ــه خــود را دارن ــوط ب ــا ســازه های مرب ــی ب ــی خوب پیش بین
ــرای  ــب ب ــر مناس ــدازه اث ــان دهنده ان ــر f 2 نش ــن مقادی همچنی
ســازه های سرشــت های عاطفــی و نشــخوار خشــم بــود. در 
ــه  ــوط ب ــر مرب ــترین تأثی ــی، بیش ــورد بررس ــازه های م ــن س بی

ــود. الزم  ــم ب ــخوار خش ــر نش ــده ب ــازی ش ــت های برونی س سرش
ــبتی از  ــورت نس ــه ص ــر )f 2( ب ــدازه اث ــه ان ــت ک ــر اس ــه ذک ب
تغییــرات R2 بــه روی بخشــی از واریانــس متغیــر مکنــون درونــزا 
)نشــخوار خشــم( اســت کــه بــه صــورت تبییــن نشــده در مــدل 
ــر 0/02 و 0/15 و  ــر Cohen مقادی ــق نظ ــد. طب ــی مان ــی م باق
0/35 بــرای f 2 بــه ترتیــب بیانگــر اثــر کوچــک، متوســط و بــزرگ 

ــت )30(. اس
ــدل  ــش م ــر دو بخ ــه ه ــدل ک ــی م ــرازش کل ــی ب ــرای بررس ب
اندازه گیــری و ســاختاری را کنتــرل می کنــد از معیــار خوبــی 
ــدار  ــه مق ــد. س ــتفاده ش ــرازش )Goodness of fit; GOF( اس ب
ــط و  ــف، متوس ــر ضعی ــوان مقادی ــه عن 0/01، 0/25 و 0/36 را ب
قــوی بــرای GOF معرفــی نموده انــد. ایــن شــاخص بــا اســتفاده از 
میانگیــن هندســی شــاخص R2 و میانگیــن شــاخص های مقادیــر 

ــل محاســبه اســت )31(. ــتراکی قاب اش
GOF = √average (Commonality) × average (R2)                        

GOF=√average0/73=0/69*0/78
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نمودار2: ضرایب استاندارد مدل نقش میانجی نشخوار خشم در روابط بین سرشت های عاطفی و نشانه های اختال سلوک

ــا  ــه ب ــا 0/48 ک ــت ب ــر اس ــار GOF  براب ــدار معی ــه، مق در نتیج
مقایســه آن بــا مقادیــر قابــل قبــول بــرای GOF  نشــان از بــرازش 
مناســب کلــی مــدل دارد. مســیرهاي مســتقیم سرشــت های 
ــلوک و  ــال س ــانه هاي اخت ــه نش ــم ب ــخوار خش ــی و نش عاطف

همچنیــن مســیرهاي غیرمســتقیم سرشــت های عاطفــی بــه 
ــم  ــخوار خش ــري نش ــا میانجي گ ــلوک ب ــال س ــانه هاي اخت نش
بــر اســاس ضرایــب اســتاندار در نمــودار 2 نشــان داده شــده اســت

 
نمودار3: مقادیر T مدل نقش میانجی نشخوار خشم در روابط بین سرشت های عاطفی و نشانه های اختال سلوک
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 جدول 4. تحلیل مسیر اثرات مستقیم و غیرمستقیم سرشت های عاطفی بر نشانه های اختال سلوک با میانجیگری نشخوار خشم

نتیجهمقدار tضریب مسیر مستقیممسیر مستقیممسیر

تائید2/009-0/12-درونی سازی شده بر نشانه های سلوک1
تائید0/332/793برونی سازی شده بر نشانه های سلوک2
تائید0/272/038بی ثبات  بر نشانه های سلوک3
تائید2/233-0/20-باثبات بر نشانه های سلوک4

تائید0/272/509درون سازی شده بر نشخوار خشم

تائید2/937-0/26-برون سازی شده بر نشخوار خشم

تائید0/273/315بی ثبات بر نشخوار خشم
تائید3/129-0/21-باثبات بر نشخوار خشم

تائید0/423/548نشخوار خشم بر نشانه های سلوک5
نتیجهمقدار tضریب مسیرمسیر غیرمستقیم

تائید0/112/048درونی سازی شده - نشخوار خشم- نشانه های سلوک
تایید0/102/26برونی سازی شده - نشخوار خشم- نشانه های سلوک

تائید0/112/42بی ثبات - نشخوار خشم- نشانه های سلوک
تایید0/082/346باثبات - نشخوار خشم- نشانه های سلوک

ــازی  ــه سرشــت های درونی س ــد ک ــان می ده ــدول4 نش ــج ج نتای
 p<0/05( و سرشــت های باثبــات )ß=-0/12؛ p<0/05( شــده
؛ß-0/20=( اثــر مســتقیم منفــی ولــی سرشــت های برونی ســازی 
ــر  ــات )p<0/05 ؛ß=0/27( اث ــده )p<0/01 ؛ß=0/33(و بی ثب ش
مســتقیم مثبتــی بــر نشــانه های اختــال ســلوک دارنــد. نشــخوار 
خشــم نیــز اثــر مثبــت مســتقیمی بــر نشــانه های اختــال ســلوک 
دارد  )p<0/001 ؛ß=0/42(. سرشــت های برونی ســازی شــده 
)p<0/01 ؛ß=-0/26( و باثبــات )p<0/01 ؛ß=-0/21( بــا اثــر 
ــده  ــازی ش ــت های درونی س ــم و سرش ــخوار خش ــر نش ــی ب منف
)p<0/05 ؛ß=0/27( و بی ثبــات )p<0/001 ؛ß=/27( نیــز بــا اثــر 
ــانه های  ــر نش ــتقیمی ب ــر غیرمس ــر نشــخوار خشــم تأثی ــت ب مثب

اختــال ســلوک دارنــد. 

بحث 
پژوهــش حاضــر بــا هــدف تعییــن نقــش میانجــی نشــخوار خشــم 
ــال  ــانه های اخت ــا نش ــی ب ــت های عاطف ــن سرش ــط بی در رواب
ــه نشــان  ــن مطالع ــج ای ــان انجــام گرفــت. نتای ســلوک در نوجوان
ــاوت  ــرب، بی تف ــده )مضط ــازی ش ــت های درونی س ــه سرش داد ک
و افســرده(  اثــر مســتقیم منفــی بــر نشــانه های اختــال ســلوک 
دارنــد، ایــن سرشــت ها همچنیــن از طریــق اثــر مثبــت بر نشــخوار 
خشــم بــه صــورت غیرمســتقیم غیــر بــر آن تأثیــر می گذارنــد. ایــن 
ــا نتایــج Melegari و همــکاران )8( و DeLisi و  نتایــج همســو ب
Vaughn )9( مبنــی بــر نقــش منفــی صفــت حالــت عاطفــی  بودن 

منفــی در مشــکات ســلوک و رفتارهــای پرخاشــگرانه اســت. افراد 

دارای سرشــت های درونی ســازی شــده، بــازداری رفتــاری باالیــی 
ــر  ــاط ظاه ــرس و احتی ــب ت ــه در قال ــد ک ــان می دهن ــود نش از خ
ــه  ــخصیتی ک ــتم ش ــن سیس ــودن ای ــال ب ــن فع ــود بنابرای می ش
ــه  ــکاب ب ــع ارت ــد مان ــه سیســتم توقــف معــروف اســت، می توان ب
رفتارهــای خــاف مقــررات در آنهــا شــود، عــاوه بــر ایــن، افــراد 
دارای ایــن سرشــت ها، حساســیت باالیــی نســبت بــه محرک هــا 
ــل،  ــگام عم ــه هن ــل ب ــن دلی ــه ای ــد و ب ــان می دهن ــود نش از خ
احســاس نگرانــی و گنــاه بیشــتری کــرده و بــه خاطــر عــزت نفس 
پاییــن بــه میــزان کمتــری اقــدام بــه عمــل می کننــد. مطابــق ایــن 
ــزان  ــه می ــده ب ــازی ش ــت های درونی س ــراد دارای سرش ــج اف نتای
ــل آن ممکــن  ــه دلی ــد ک ــه نشــخوار خشــم می پردازن بیشــتری ب
اســت در دســترس نبــودن پاســخ های مقابلــه ای مناســب و کنتــرل 
ضعیــف در مواجهــه بــا محرک هــای تهدیدکننــده باشــد، نشــخوار 
خشــم نیــز بــه نوبــه خــود می توانــد برانگیختگــی روان شــناختی را 
افزایــش داده و فــرد را بــه انجــام اعمــال پرخاشــگرانه ســوق دهــد. 
ــازی  ــت های برونی س ــه سرش ــان داد ک ــه نش ــن مطالع ــج ای  نتای
شــده )ســرخوش، تحریک پذیــر و بــازداری زدا( اثــر مســتقیمی بــر 
ــد؛ ایــن سرشــت ها همچنیــن از  نشــانه های اختــال ســلوک دارن
طریــق تأثیــر منفــی بــر نشــخوار خشــم اثــر غیــر مســتقیمی بــر 
ایــن نشــانه ها دارنــد. در ایــن راســتا، نتایــج Hirshfeld-Becker و 
همــکاران )12( نیــز نشــان داد کــه سرشــت  بــازداری زدا بــه عنــوان 
ــه و  ــای اخال گران ــا رفتاره ــده ب ــازی ش ــت برونی س ــک سرش ی
مشــکات ســلوک ارتبــاط دارد. مطابــق دیــدگاه Lara و همــکاران 
)7( افــراد دارای سرشــت  بــازداری زدا حساســیت پایینــی بــه تنبیــه 
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داشــته و تکانشــوری بی پروایانــه )reckless impulsivity( باالیــی 
دارنــد، افــراد دارای سرشــت ســرخوش نیــز، افــرادی لذت جــو بــوده 
ــد و  ــی دارن ــی باالی ــی و خودبزرگ بین ــرژی، خوش بین ــزان ان و می
ــری  ــم، واکنش پذی ــم خش ــر ه ــت تحریک پذی ــراد دارای سرش اف
باالیــی   )appetitive impulsivity( رغبتــی  تکانــش وری  و 
ــه را  ــد زمین ــا می توان ــن ویژگی ه ــد. ای ــان می دهن ــود نش از خ
بــرای ارتــکاب بــه رفتارهــای اخال گرانــه و ضداجتماعــی فراهــم 
ســاخته و فــرد را نســبت بــه مشــکات ســلوک آســیب پذیر 
ــت های  ــازی در سرش ــخصیتی فعال س ــتم ش ــر سیس ــازد. تظاه س
ــرد  ــرژی ف ــه در آن ان ــت ک ــردی اس ــان راهب ــازی هم ــی س برون
بــه ســمت پیشــگیری از موانــع لذت جویــی و جنگیــدن بــا عوامــل 
مزاحــم و معــارض خوشــی ها هدایــت شــده و فــرد را نســبت بــه 
ارتــکاب مشــکات ســلوک آســیب پذیر می کنــد.  از طــرف دیگــر 
ــده  ــازی ش ــت های س ــه سرش ــان داد ک ــه نش ــن مطالع ــج ای نتای
ــا نشــخوار خشــم ارتبــاط منفــی دارد. ایــن نتیجــه نیــز همســو  ب
ــد  ــان دادن ــه نش ــت ک ــکاران اس ــج Khoshfetrat و هم ــا نتای ب
سیســتم بــازداری رفتــاری بــا نشــخوار خشــم و سیســتم فعال ســاز 
ــج  ــن نتای ــت دارد )20(. ای ــاط مثب ــم ارتب ــراز خش ــا اب ــاری ب رفت
ــده  ــازی ش ــت های برونی س ــراد دارای سرش ــد اف ــان می ده نش
بــه دلیــل فعالیــت بــاالی سیســتم فعال ســاز رفتــاری نســبت بــه 
محرک هــای تهدیدکننــده واکنــش اجتنــاب فعاالنــه نشــان داده و 
بیشــتر بــه ابــراز خشــم مــی پردازنــد نــه نشــخوار خشــم کــه جنبه 
ــه  ــت ک ــوان گف ــن می ت درونی ســازی شــده خشــم اســت. بنابرای
اثــر سرشــت های برونی ســازی شــده بــر مشــکات ســلوک یــک 

اثــر مســتقیم اســت نــه غیرمســتقیم.  
در ارتبــاط بــا سرشــت های بی ثبــات )ملــول، ادواری خــو و دمدمــی( 
نیــز نتایــج نشــان داد کــه ایــن سرشــت ها عــاوه بــر اثــر مســتقیم 
مثبــت بــر نشــانه های اختــال ســلوک بــه طریــق اثــر مثبــت بــر 
نشــخوار خشــم به صــورت غیرمســتقیم نیــز بر ایــن نشــانه ها تأثیر 
 Vaughn و DeLisi ــا نتایــج می گذارنــد. ایــن نتایــج تــا حــدی ب
)9( همخــوان اســت کــه نشــان دادنــد حالــت عاطفــی منفــی کــه 
ــواری های  ــت، دش ــات اس ــت های بی ثب ــترک در سرش ــه مش وج
رفتــاری در تمــام دوره هــای ســنی را پیش بینــی می کنــد. ویژگــی 
ــت و  ــال کاری اس ــازمانی و اهم ــی، بی س ــت دمدم ــدی سرش کلی
ــش،  ــم، تن ــو خش ــول و ادواری خ ــت های مل ــدی سرش ویژگی کلی
پارانویــا، مالــت، ایده هــای منفــی و شــک و تردیدهــای وسواســی 
ــاد  ــازداری تض ــازی و ب ــن فعال س ــت ها بی ــن سرش ــت. در ای اس
ــتری از  ــاری بیش ــی رفت ــا بی ثبات ــل آنه ــن دلی ــه ای ــود دارد؛ ب وج
خــود نشــان می دهنــد و مســتعد نشــانه های ســلوک و رفتارهــای 
پرخاشــگرانه هســتند. از طــرف دیگــر حالــت عاطفــی منفــی ایــن 
ــم،  ــای غ ــه هیجان ه ــاالی تجرب ــتعداد ب ــر اس ــت ها نظی سرش

ــه  ــه جهــت آن ب ــی نشــخوار می باشــد ک ــل اصل ــک دلی شــرم ی
ــی معطــوف  ــس و خودکنترل ــزت نف ــود ع ــه کمب ــور خاصــی ب ط
ــت  ــک عام ــز ی ــن نی ــده پایی ــس ادراک ش ــت )32(. عزت نف اس
منفــی بــه روابــط اجتماعــی فــرد ارســال کــرده و نشــخوار دربــارۀ 
ــن  ــق ممک ــن طری ــه ای ــک و ب ــکل زا را تحری ــای مش موقعیت ه

اســت بــه رفتارهــای پرخاشــگرانه منجــر  شــود.
نتایــج ایــن مطالعــه همچنیــن نشــان داد کــه سرشــت های باثبــات 
ــر  ــتقیمی ب ــی مس ــر منف ــی( اث ــرحال و وسواس ــان زده، س )هیج
ــر نشــخوار  ــر منفــی ب ــا اث ــد و ب نشــانه های اختــال ســلوک دارن
خشــم نیــز می تواننــد اثــر غیرمســتقیمی بــر ایــن نشــانه ها داشــته 
باشــند. ایــن نتایــج نیــز همســو بــا نتایــج و Lara و همــکاران )7(، 
DeLisi و همــکاران )9(، Forbes و همــکاران )Feola  ،)10 و 

 Pisanoa ،)12( و همــکاران Hirshfeld-Becker ،)11( همــکاران
و همــکاران )13( می باشــد کــه نشــان دادنــد سرشــت های 
با ثبــات از بیشــترین ســامت روانــی برخــوردار هســتند. در 
سرشــت های با ثبــات، میــزان حساســیت محیطــی پاییــن و میــزان 
کنتــرل درونــی و مقابلــه ســازگارانه باالســت. بنابرایــن افــراد دارای 
سرشــت باثبــات بــه هنــگام مواجهــه بــا بدبیــاری واکنش پذیــری 
هیجانــی کمتــری از خــود نشــان داده و از راهبردهــای مقابلــه ای 
ــر  ــد، و کمت ــتفاده می کنن ــا آن اس ــدن ب ــار آم ــرای کن ــالمی ب س
مســتعد رفتارهــای پرخاشــگرانه و دشــواری های ســلوک هســتند. 
ــازی و  ــن فعال س ــادل بی ــل تع ــه دلی ــات ب ــت های باثب در سرش
بــازداری رفتــاری ســازگارترین واکنــش نســبت بــه محیــط نشــان 
ــای  ــا رویداده ــه ب ــراد در مواجه ــن اف ــن ای ــود، بنابرای داده می ش
ــم  ــخوار خش ــه نش ــدام ب ــری اق ــزان کمت ــه می ــده ب تهدیدکنن
می کننــد و بــه ایــن دلیــل بــه کمتــر بــه رفتارهــای پرخاشــگرانه 

ــد.  ــت می زنن دس
ــت های  ــه سرش ــان داد ک ــه نش ــن مطالع ــج ای ــوع نتای در مجم
خطــر  عامــل  عنــوان  بــه  بی ثبــات  و  شــده  برونی ســازی 
عنــوان  بــه  با ثبــات  و  شــده  درونی ســازی  سرشــت های  و 
ــلوک  ــال س ــانه های اخت ــر نش ــی در براب ــل حفاظت ــک عام ی
ــر  ــی اث ــوان میانج ــه عن ــز ب ــم نی ــخوار خش ــد. نش ــل می کنن عم
می کنــد.  عمــل  نشــانه ها  ایــن  بــر  عاطفــی  سرشــت های 
ــه اختــال ســلوک  ــا ب ــی مبت عــدم اســتفاده از نمونه هــای بالین
محدودیــت  اصلــی مطالعــه حاضــر بــود؛ بدنــی معنــی کــه تعمیــم 
ــت.  ــی اس ــای غیربالین ــه نمونه ه ــدود ب ــه مح ــن مطالع ــج ای نتای
ــدل حاضــر  ــی م ــای آت ــن پیشــنهاد می شــود در پژوهش ه بنابرای
ــلوک  ــال س ــی اخت ــخیص قطع ــی دارای تش ــای بالین در نمونه ه
نیــز آزمــون شــود. دومــاً روش ایــن مطالعــه توصیفی- همبســتگی 
بــود کــه علیــت را نمی تــوان از آن اســتباط کــرد؛ بنابرایــن بــرای 
بررســی دقیــق اثــر علیتــی ایــن متغیرهــا مطالعــات طولــی مــورد 
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نیــاز اســت. ایــن نتایــج توجــه بــه عوامــل سرشــتی در شناســایی 
ــخوار  ــه نش ــن ب ــرورت پرداخت ــلوک و ض ــال س ــگام  اخت زودهن
ــن  ــال را روش ــن اخت ــه در ای ــی و مداخل ــم در سبب شناس خش

می ســازد.     

سپاسگزاری 
ایــن مقالــه مســتخرج از رســاله دکتــری نویســنده اول می باشــد که 
بــا حمایــت مالــی دانشــگاه محقــق اردبیلــی انجــام گرفتــه اســت. 
بدیــن وســیله نویســندگان مقالــه از همکاری هــای مدیریــت 

محتــرم ســازمان آمــوزش و پــرورش اســتان آذربایجــان غربــي در 
ــدارس  ــان م ــران و معلم ــي مدی ــز از تمام ــا و نی ــردآوری داده ه گ
و دانش آمــوزان مشــارکت کننــده در ایــن پژوهــش تشــکر و 

ــد.  ــی می کنن قدردان

تضاد منافع
نویســندگان مقالــه هیــچ گونــه تعــارض منافعــی درایــن پژوهش و 

تنظیــم مقالــه گــزارش نمی کننــد.  
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