
 9911بهار،وهفتمسی شناسیاجتماعی،شمارههایروانپژوهش

56 

 

 دلبستگیووخوخلقهوش،اساسبردانشجویانپرخاشگریبینییش

 2931/ 21/22:  مقاله پذیرش تاریخ      12/70/2931:  مقاله دریافت تاریخ
 

*1پورعظیمرضاعلی

2هابیلنعمتیفاطمه

3فردهادیانحبیب

چکیده
 در متغیار  ایا   نسابی  ثباات  پرخاشگری، بر ثبات بی و موقعیتی متغیرهای تأثیر رغمعلی: مقدمه

 بینای  پای   حاضار  پاووه   هاد  . اسا   شاد   تأئیاد  هاا  پاووه   برخای  در نیز زندگی طول
 هاای  ساب   و خاو  و خلا   ابعااد  هوش، باثبات فردی متغیرهای اساس بر دانشجویان پرخاشگری
 .بود دلبستگی

 کاازرون  فارسی سلمان دانشگا  کارشناسی دانشجویان شامل پووه  ای  آماری ی جامعه: روش
 بارای . شادند  انتخاا   نموناه  عناوان  باه  دسترس در گیری نمونه روش به ها آن از نفر 622 که بود

 مان   و سرشا    ناماه  پرس  ،(2996) یپر و باس پرخاشگری  نامه پرس  از ها داد  آوری جمع
 آزماون  مقیاس ،(6122) بشارت بزرگساالن دلبستگی نامه پرس  ،(2991 همکاران، و کلونینجر)

 و کاران  اجتمااعی  نماایی  مقباول  ناماه  پرس  همچنی  و( 2991) کتل فرهنگ به نابسته هوش
 همبساتگی  ضاری   یا  طر از اجتمااعی  نمایی مقبول اثر مهار از پس. شد استفاد ( 2921) مارلو

 باای  پای   متغیار  بعناوان  کلای  پرخاشاگری  باا  دارمعنای  ی رابطاه  دارای متغیرهاای  تفکیکای، 
 .شدند گام به گام روش به رگرسیون تحلیل وارد پرخاشگری

 پرهیازی،  آسای   نوجاویی،  متغیرهاای  باا  پرخاشاگری  که داد نشان همبستگی ضرای : هایافته
 همچنای  . اسا   دار معنای  مثبا    رابطاه  دارای دوسوگرا دلبستگی و اجتنابی دلبستگی پشتکار،

 وخااویی خلاا  متغیاار دوسااوگرا، و اجتنااابی ناااایم  دلبسااتگی رگرساایون خروجاای براساااس
 را پرخاشاگری  درصاد  11 میازان  باه  توانساتند  اجتمااعی  نماایی  مقباول  کنار در پرهیزی آسی 
 ی نمایاناه  مقباول  ساخدهی پا ساب   باه  مرباو   درصد 22 میزان ای  از البته که کنند بینی پی 

 .بود اجتماعی
 ثباات  باا  متغیرهاای  وزن دانشاجویی  بهنجار جمعی  در که گرف  نتیجه توان می: گیرینتیجه

 را پرخاشاگری  پاراکن   بقیه شاید و نیس  زیاد هم چندان پرخاشگری بینی پی  در شخصیتی
 دیرپاای  متغیرهاای  کام  ساهم  باه  توجاه  باا . نماود  تبیای   تر اکتسابی و موقعیتی عوامل با بتوان

   .یابد می افزای  مداخله با دانشجویان پرخاشگری درمان و پذیری اصالح از انتظار شخصیتی،
 هوش دلبستگی، های سب  خو، و خل  پرخاشگری،: کلیدیکلمات
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Abstract 
Introduction: Despite the effects of inconstant and situational 
variables on aggression, relative constancy of aggression across 
life span was confirmed in some studies. The present study aimed 
to predict the university student’s aggression according to 
intelligence, temperament dimensions and attachment styles as 
constant individual variables. 
Method: The population of the study was Salman Farsi University 
of Kazerun’s students, that 266 of them were selected by 
convenience sampling. For gathering data Buss-Perry Aggression 
questionnaire (Buss & Perry,1992), Temperament and Character 
inventory (Cloninger, et al., 1994), Adult attachment Inventory 
(Besharat,2011), The Cultural Fair Intelligence Test III 
(Cattel,1957) and Marlowe-Crown Social desirability scale 
(Crown and Marlowe,1960) were used. After controlling the effect 
of social desirability by partial correlation method, the variables 
with significant relationships to general aggression were 
considered for regression analysis with a stepwise method to 
predict the aggression. 
Results: Correlation coefficients indicated that aggression 
positively correlated to avoidant and ambivalent attachment, novel 
seeking, harm avoidance, and persistence. Besides according to the 
output of the regression avoidant and ambivalent attachment, 
harm-avoidance besides social desirability could predict 47% of 
aggression, although 16% of it was pertinent to social desirably 
responding.  
Conclusions: It can be concluded that among normal university 
students, the weight of constant individual variables to predict 
aggression is not so much, and perhaps the other residual variance of 
aggression could be explained by situational or more acquired 
variables. Considerable to the little role of long-term personality 
variables, the expectation of modifiability and treatment of student’s 
aggression by intervention would be increased.  
Keywords: Aggression, Attachment styles, Intelligence, Temperament 
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 مقدمه
 لختیا   تکاالی   ساور   از دیگار  جاانرران  بسیاری در هم و انسان در هم که است رفتاری پرخاشگری

 آنا   نیات  دارای کاه  دانسات  رفتااری  هر تران ل  را انسان پرخاشگری(. 8112 ،1رنگهام) شرد ل  دیده
 ناکاال   باه  واکنشا   بعناران  رفتاار  این(. 8112 ،8کرل و برشمن ونسترا،) است دیگران به رسان  آسیب

 کنناده  ناکاام  هاای  لحای   در تراند ل ( 8112 ،4کراندت و شارکر بروئر، ؛1131 ،3لاورر دوب، لییر، دالرد،)
 ایان  هاای  ناکاال  . اسات  هاا  دانشاگاه  لثل تحصیی  های لحی  ها، لحی  این از یک . شرد دیده بیشتر
 و عابادین   صاادی ، ) دهاد  سرق پرخور رفتارهای و پرخاشگری به را دانشجریان برخ  تراند ل  لحی ،
 فاردی  هاای  تفاوت و کنند نم  پرخاشگری ناکال  با لراجهه در افراد ی همه حال این با(. 1311نرروزی،
 (.  8112 همکاران، و ونسترا) دارد وجرد رفتار این بروز در زیادی
 باثباات  هاای  ریشاه  دارای را رفتاار  ایان  2لاررن   و فرویاد  چرن پردازان  نظریه پرخاشگری، تبیین در
 وشاناخت    ثباات  با   عرالل و یادگیری عالل باندورا چرن پردازان  نظریه که حال  در دانستند؛ ل  زیست 
 الگاری  در الاروزه (. 8112 ،6یاسااو  و پاازییروا  کالادیبای، ) دیدناد  لا   لارثر  رفتار این بروز در را لحیو 

 باثباات  عرالل لجمرعه تهگذش لفصل تحقیقات براساس تا شده تالش 2(GAM) عمرل  پرخاشگری
 ،2برشامن  و آندرسارن  آلان، ) شارند  ترکیاب  هام  با و شده گرفته نظر در پرخاشگری بر لؤثر ثبات ب  و

 بسایار  لباحاث  در و نبارده  پرخاشاگری  باه  لنحصر آدل  رفتارهای ثبات  ب  یا ثبات بحث البته(. 8112
 انساان،  رفتاار  در تغییارات  و ها ثبات  ب  أئیدت کنار در اند ترانسته عیم  شراهد. شرد ل  دیده شناخت  روان
 ساب   هارش،  چارن  لتغیرهاای   کنناد؛  پیادا  نیا   را عمار  طرل در فردی باثبات نسبتاً لتغیرهای برخ 

 تاا  شارد  لا   تاالش  پاووه   این در(. 8112 همکاران، و 11لیتچل کناچ، بالزر،) 1وخر خیق و دلبستگ 
 هیجاان   و( دلبساتگ  های  سب ) انگی ش  ،(هرش)شناخت   رالعم لادام نسبتاً و ثبات  با عرالل این سهم
 .  گیرد یرار بررس  لررد پرخاشگری بین  پی  در( وخر خیق)

 کناد  فاراهم  پرخاشگری برایشناخت   بازداری نرع  بتراند شاید باثبات، لتغیری بعنران هرش
 نظار  در اطالعاات  درک تراناای   عنران به تران ل  کی  طرر به را هرش(. 8114 ،11پین ه و پیکر)

 و 18ریکاین  و برچاارد  باردو، ) گرفات  نظار  در لحای   با شدن سازگار برای ای وسییه را آن و آورد
 همچارن  پرخاشاگری  باا  لتضااد  تمایالت برخ  و هرش بین ها پووه  برخ (. 1116 همکاران،

                                                           
1. Wrangham 
2. Veenstra, Bushman & Koole 

3. Dolard, Miller, Doob & Mowrer 

4. Breuer, Scharkow & Quandt 
5. Lorenz  

6. Kaldybay, Pazylova& Yassawe  
7. General Aggression Model (GAM) 
8. Allen, Anderson & Bushman 

9. temprement  

10.  Bloeser, Canache & Mitchell  
11. Piko & Pinczés 

12. Boodoo, Bouchard & Boykin 

https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Bloeser%2C+Andrew+J
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 کارلر،) اند هداد نشان را لثبت ای رابوه اخالی ، های استدالل و اخالی  هریت ،1یار جالعه رفتارهای
 همکااران،  و 4ایباان   ؛8111 ،3پاالمر  و کییر لررف ، لنگدون، ؛8113 ،8رندال و کریستین هاوسمن،
-گراسیا پووهش  بازنگری (.8112 ،2اساللیه عبداله ، اسفندیاری، ییالق، شهن  پرر،عظیم ؛8113
 هیجاان   هارش  باه  لرسارم  یسازه که دهدل  نشان( 8114) 6برکاک-فرندز و سالگروب سنکرا،
 یابال  لتغیاری  هیجاان   هارش  حاال  این با .کند بین پی  را افراد ترپایین پرخاشگری تراند، ل 

 شخصایت   صافات  از و( 1312 کاشاان ،  لوفا   داوری، ناواد،  طالقاان  ) اسات  اصاال   و آلرزش
 در را« هارش » اصاوال   طار   حتا   برخا   اسااس  این بر. رودنم  شمار به باثبات و العمر لادام
 لاررد  در(. 1322 سای ، ) اناد  داده یارار  تردیاد  لاررد « هیجان  هرش» به لرسرم یسازه رصی ت

 2زاجنرساکا  و زاجنرساک  . است نشده انجام زیادی تحقیقات پرخاشگری وشناخت   هرش یرابوه
 بیرونا   پرخاشاگری  باا  هارش  کاه  دریافتناد  لهستان  دانشجریان بر لوالعه سه انجام با( 8112)
 و خشام ) پرخاشاگری  باا  لارتب   داخیا   فراینادهای  باا  الاا  نداشته ایرابوه( ل کال و فی یک )

 و هارش  ی رابوه بررس  در نی ( 1312) سییم  و پرر عظیم. است لنف  ایرابوه دارای( خصرلت
 پرخاشگری با هرش بین دادند، نشان بندرعباس شهر دبیرستان  آلرزان دان  لیان در پرخاشگری

 کنار در تراند ل  هرشبهر بعالوه دارد؛ وجرد لنف  ای رابوه خشم و الل ک بدن ، پرخاشگری کی ،
 .کند بین  پی  را پرخاشگری خردکارآلدی،

 هاای  جنباه  باه  کاه  اسات  شخصت  باثبات لتغیرهای از دیگر یک  سرشت یا ل اج وخر، خیق
 در زیاادی  نظاری  الگرهاای (. 8118 ،2فر و دپر) دارد اشاره فرد شخصیت ناآلرخته و ذات  هیجان 
 11دیرجرش و لشکل آسان، وخری خیق سه 1چس و ترلاس است؛ شده لور  وخر خیق انراع لررد
 لیاان  باه  سخن 18روگشاده و روکم کردکان از کاگان(. 8118 همکاران، و11شاینر) کردند لور  را

 آلیا ی لردم و وجرشجنب پذیری،هیجان به 14پاللین و باس و( 8113، همکاران و13شرارت ) آورد
 رایا   و جدیاد  الگرهاای  از یک (. 8118 همکاران، و شاینر) داشتند اشاره وخر خیق ابعاد بعنران 12

 ،1نرجاری   است؛ کرده لعرف  سرشت برای بعد چهار کیرنینجر،. است 16کیرنینجر الگری وخر خیق

                                                           
1. prosocial behaviors 

2. Carlo, Hausmann, Christiansen & Randall 
3. Langdon, Murphy, Clare & Palmer 

4. Ibanez 

5. Azimpour, Shehni-Yailagh, Esfandiyari, Abdollahi & Eslamiyeh 
6. García-Sanchoa, Salguerob  & Fernández-Berrocala 
7. Zajenkowski & Zajenkowska 

8. Depue & Fu 
9. Thomas & chess 

10. easy, difficult and slow-to-warm-up 

11.  Shiner  
12. inhibited & uninhibited 

13. Schwartz 

14. Buss & Plamin 
15. emotionality, activity and sociability 

16. Cloninger 

https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Shiner%2C+Rebecca+L


 9911بهار،وهفتمسی شناسیاجتماعی،شمارههایروانپژوهش

56 

 

 پاسخ در رفتاری فعالسازی از است عبارت نرجری . 4پشتکار ،3پاداش به وابستگ  ،8پرهی ی آسیب
 از اسات  عباارت  پرهیا ی  آسایب . تنبیاه  از رهاای   یا پاداش جستجری برای جدید هایلحرک به

 تاداوم  صاررت  باه  پااداش  به وابستگ . پاداش نبرد یا تنبیه با لراجهه عدم جهت رفتاری بازداری
 ساخت  باا  کاه  لتناوب تقریت تنظیم از است عبارت پشتکار و شرد ل  تعری  پاداش از پس پاسخ
 (.8113 ،2کاس) شرد ل  لشخص فشارها غمرعی  کرش 

 ویتاارو، ) دهناد  نشاان  را پرخاشاگری  ابعااد  و وخر خیق بین رواب  اند ترانسته زیادی تحقیقات
2 ترلبیا   و فاارور  ییاان،  ؛8116 ،6ترلبیا   و بارین  باارکر، 

 و رابینسارن  هاارت،  راسال،  ؛8111، 
 ؛1312 نریماان ،  و لیکااییی   درودی، ؛8111 همکااران،  و 1آتاس  آنار،  باسارگیر،  ؛2،8111اولسن
 عرالال  باا  تعالال  در وخر خیق لعمرالً تحقیقات این در البته( 8112 ،11رابین  و فرر تاکت، آدرترن،
( 8112) همکااران  و آدرتارن . کناد  بین پی  را پرخاشگری ترانست فرزندپروری سب  لثل دیگر
 لجارم  یا   یاا  یربان  ی  به نهاآ شدن تبدیل برای عالی  تراند، ل  افراد وخری خیق دادند نشان
 احتماال  افا ای   باعاث  رفتار لهار برای کم تالش و باال لنف  هیجانات که صررت این به. باشد
. گاردد  لا   شادن  لجارم  احتمال اف ای  باعث رفتار لهار برای کم تالش و شرد ل  شدن یربان 
 از. باشاد  وی لجرلاناه  و رانهپرخاشگ رفتار  کننده بین  پی  تراند، ل  فرد ی  وخری خیق بنابراین
 و ضاداجتماع  هاای   رفتاار  باا  نرجاری   کیارنینجر   اشااره  لاررد ( سرشت ) وخری  خیق عرالل بین

 اسات  برده لنف  ی رابوه دارای فرق رفتارهای با پرهی ی آسیب و لثبت  رابوه دارای پرخاشگرانه
  (.1312 همکاران، و درودی و 8111 همکاران، و باسرگیر)

 در کردک و والد رابوه از که است شخصیت  باثبات لتغیرهای از دیگر یک  11گ دلبست سب 
 تعالال  در سرشت  های ویوگ  و وخر خیق با دلبستگ  چند هر. گیرد ل  شکل زندگ   اولیه سالهای
 همکاران، و 18گراه) کند بین  پی  را فرد ی آینده اجتماع  صالحیت تراند؛ ل   آن از بی  الا است،
 اول ساال  دو در کاه  شد ل  تیق  العمر لادام و دیرپا لتغیری بعنران عمرلاً دلبستگ   سب(. 8112
 در فردی رواب  اثر در دلبستگ  سب  پذیری اصال  از شراهدی حال این با گیرد، ل  شکل زندگ 
 لاررد  در رشد روانشناسان از بسیاری( 1112 ،13هالن و برگ دیریال،) است شده یافت باالتر سنین

                                                                                                                                
1. novel seeking 
2. harm avoidance 
3. reward dependence 

4. persistance 
5. Kose 
6. Vitaro, Baerker, Bovin & Tremblay 

7. Yiyuan, Farver & Zang  

8. Russell, Hart, Robinson & Olsen 
9. Basoglu, Oner & Ates  

10. Atherton, Tackett, Ferrer & Robins 

11. Attachment style 
12. Groh, Narayan & Bakermans-Kranenburg 

13. Davila, Burge & Hammen 
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 که است کردکان  به لربرط 1ایمن دلبستگ  یا اول سب  دارند؛ ترافق دلبستگ  اساس  سب  سه
 و اضاوراب  تنظایم  بارای  اساس  لنبع عنران به خرد لرایب از زا تنیدگ  لریعیت با لراجهه هنگام

 کاه  اسات  کردکاان   به لربرط 8اجتناب  ناایمن دلبستگ  یا دوم  سب . کنند ل  استفاده افسردگ 
 سرم سب . کنند استفاده لنف  عراط  تنظیم برای آرال  لنبع عنران به خرد لرایب از ندتران نم 
 شارای   باا  شادن  رو روبه هنگام به که است کردکان   کننده ترصی  که است 3دوسرگرا لبستگ  د

 (.8118 ،4فرال ) کنند ل  استفاده دوسرگرا و ناپایدار صررت به خرد لرایب از اضوراب،

 وجرد زیادی پووهش  های یافته پرخاشگری و دلبستگ  های سب  بین ی رابوه تأئید لررد در
 و سارابیان  ساجادی،  ؛1322 لحمادی،  و لشاهدی  ؛8112 ،2کرنبرگ و کالرکین کن ، کن ،) دارد

 و نارد   لحماردی  حیادری،  زارعا ،  ؛1313 گیا ار،  و خرشابخت  صبری، ؛1318 درآلدی، شریف 
 و فرزاد نواد، نراب  خ اع ، ؛1312 لیی ، نواد کاظم اصل، فریجع صادق، پرر، شفیع ؛1313 همکاران،
 در( 1312) همکااران  و پارر  شافیع (. 8113 همکاران، و 6بروس  گاردنر، وییسرن، ؛1312 زهراکار،
 پرخاشاگری  ایمان،  دلبساتگ   ساب   دارای افاراد  که رسیدند نتیجه این به نرجرانان بر پووهش 
 همکااران  و خ اعا  . داشاتند  لضاورب  و اجتنااب   بساتگ  دل سب  دارای افراد به نسبت کمتری

 باا  و لنفا   ی رابواه  دارای ایمان  دلبساتگ   باا  ارتباط  های پرخاشگری دادند، نشان نی ( 1312)
 کاه  داد نشاان ( 8112) 2ویناراب  و داالیرا حال این با. برد لثبت  رابوه دارای ناایمن های دلبستگ 
  .پرخاشگری نه دهند ل  بروز اضوراب خرد از ها تن  با لراجهه در ناایمن کردکان

 و کالادیبای ) است شخصیت  باثبات ویوگ  ی  تاحدودی پرخاشگری اند، داده نشان تحقیقات
 زیربناای   و ثبات با صفات برخ  بدلیل حد چه تا و است حد چه تا ثبات این الا(. 8112 همکاران،

 ترسا   پرخاشاگری  پاذیری  بینا   پای   تأئیاد  صررت در است؟ دلبستگ  و هرش وخر، خیق چرن
 کااه   از را خارد  انتظاار  پاذیری  بینا   پای   ایان  شدت با لتناسب تران ل  شده، ذکر لتغیرهای
 لاداخالت   بعاالوه . نمارد  تعادیل  درلاان   یاا  لریعیت  -اجتماع  لداخالت اساس بر پرخاشگری

 پرخاشاگری  ی هکنناد  بین  پی  دیرپای صفات لحاظ از که گرفت نظر در افرادی برای را ردتشدی
 . اند دیگران از باالتر

 

  روش 
 شهرساتان  فارسا   سایمان  دانشاگاه  کارشناسا   دانشاجریان  کییه حاضر پووه  آلاری ی جالعه
 تعاداد  برابار  2 حادایل  را رگرسایرن  تحقیاق  در یبارل  یابال  لیا ان . بارد  1312 سال در کازرون

                                                           
1. Secure attachment 

2. Avoidance insecure attachment 
3. Ambivalent insecurity attachment 

4. Fraley 

5. Kenneth, Clarkin, & Kernberg 
6. Wilson, Gardner & Brosi  

7. Dallairea & Weinraubb 
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 شااخص  با. دانند ل  بین پی  لتغیرهای تعداد برابر 11 را تر یبرل یابل لی ان و بین پی  لتغیرهای
 در لوالعاه  این برای را 11 حدایل تراند ل  بین پی  لتغیر 1 وجرد و بین پی  لتغیرهای برابر 11
 در کاه  اسات  آن تار  لویارب  البتاه (. 814 ص ،1324/8116 ،1سانیگار  و بریس،کمپ) گرفت نظر

 لوالعاات  برای شده ارائه راهنماهای زا یک  اساس بر. باشد باالتر نمرنه حجم لتغیره چند لوالعات
 از (.186 ص 1324 بیاباانگرد، ) شارد  لا   لحسرب یبرل یابل نفره 811 ای نمرنه حجم چندلتغیره
 ایان  باا  آلاری ی نمرنه بعنران 8دسترس  در گیری نمرنه طریق از نفر 866 ذکرشده آلاری ی جالعه
 تحصیل تحقیق این به افراد ورود کلال آلاری، ی جالعه تعری  براساس. کردند همکاری پووه 

 و ارشد کارشناس  دانشجریان بنابراین. برد کازرون فارس  سیمان دانشگاه در کارشناس  لقوع در
 آزلارن  فاردی  اجارای  .نشدند کارگرفته به پووه  این برای بردند لالک این از خارج که دکتری
 ساری  از دیات  و ساکرت  یازلناد ن نیا   آن گروه  اجرای و گرفت ل  را زیادی بسیار زلان هرش

 کاالس  ویت از یسمت  شدند حاضر آن اساتید که های  کالس در نتیجه در برد؛ کنندگان لشارکت
 ی ادالاه  به حاضر کالسها آن در که دانشجریان  از و بگذارند پووه  این گران آزلرن اختیار در را

 و عمارل   دروس های سکال بیشتر و درس  کالس 14 در) گروه  بورر بردند همکاری و حضرر
 کاالس  ج  شرایو  در کننده همکاری دانشجریان کردن پیدا دشراری. شد گرفته آزلرن( لشترک
 گیاری  نمرناه  از تاا  شاد  لرجب باشند فرق نحر به همکاری به حاضر که اساتیدی یافتن و درس 
 . شرد استفاده آسان
 نیا   دانشاجر  8 و بارده %( 1/82) لاذکر  نفار  28 و%( 8/28) لرنث تن 118 آلاری ی نمرنه از

 لعیاار  انحراف با) 81.23 کنندگان لشارکت سن  لیانگین. برد نکرده اعالم را خرد جنسیت%( 2/1)
 ادبیاات  ی رشاته  از نفر 32 ،%(12) شناس  روان ی رشته از کنندگان لشارکت از نفر 42 .برد( 61/8
 ی رشاته  از نفار  4 ،%(1/4) یاضیاتر ی رشته از نفر 11 ،%(1/16) برق ی رشته از نفر 42 ،%(1/13)

 لهندسا   عیارم  ی رشاته  از نفار  21 ،%(1/2) فی یا   ی رشاته  از نفار  82 ،%(2/1) انگییس  زبان
%( 2/4) اطالعاات  فناوری ی رشته از نفر 18 ،%(3/11) کالپیرتر عیرم ی رشته از نفر 31 ،%(8/11)
 نکارده  اعالم را خرد ی رشته نی  دانشجر ی  بعالوه. بردند%( 1/1) شهرسازی ی رشته از نفر 2 و
 %(.4/1) برد

 باه  بعاالوه . بردناد  آزاد تحقیاق  ایان  باا  همکااری  عادم  یاا  همکاری برای کنندگان لشارکت
 خرد که صررت  در صرفا و لاند ل  لحرلانه ها آن فردی نتای  که شد ل  داده اطمینان دانشجریان

 اجارای  از بعد لاه دو 3رایاناله ی  صررت به پووه  لحترای و فردی نتای  بردند، لتقاض  ها آن
 و بارده  نام ب  ها ناله پرس  دانشجریان، بیشتر بخش  اطمینان برای. شد ل  ارائه ها آن به ها آزلرن
 و رل  آن ترس  تا شد ل  داده رل ی خرد، فردی ی نتیجه دانستن به عالیمند دانشجریان به صرفا

                                                           
1. Brace, Kemp & Snelgar 
2. convenience sampling 

3. Email 
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 دانساتن  کاه  آنجاای   از .شارند  لویاع  خارد  ی نتیجاه  از فردی بورر بترانند رایاناله ی  طریق از
 ی نالاه  در باشاد  داشاته  کننادگان  لشارکت نفس ع ت برای بدی نتای  ترانست ل  پایین هرشبهر
 در دسات  ایان  از هرشا   هاای  آزلارن  نابسندگ  ی درباره پاراگراف  در فردی، نتای  رسان  اطالع
 تاالش،  باا  لقایساه  در هارش  اینکاه  کاال  و هرش از دیگری انراع وجرد هرشبهر، دییق سنج 
 رساان   اطاالع  کناد،  بین  پی  هم چندان را پیشرفت تراند نم  خالییت و هیجان  هرش انگی ه،
  .شد ل 

 

 پژوهشهای  ابزار

 ابا اری  نالاه  پرسا   ایان (: BPAQ) 2پگری  و بگا   پرخاشگرری  نامه پرسش( الف

 پرخاشاگری  زیرلقیااس  چهاار  و کیا   پرخاشاگری  لی ان که است عبارت 81 شالل خردگ ارش 
 88 تاا  12 سان   گاروه  برای و کند ل  گیری اندازه را 8خصرلت و خشم کالل ، پرخاشگری بدن ،
 است لن شبیه کالال از لیکرت  طی  در ناله پرس  این پاسخده  لقیاس. است شده ساخته سال
 در بازآزلاای   روش باه  آزلارن  ایان  پایای . یافته گسترش( 1) نیست لن شبیه وجه هیچ به تا( 2)

 و بدگمان  و خشم کالل ، بدن ، پرخاشگری های لقیاس خرده برای( 1118) 3پری و باس پووه 
 بجناررد  شهر آلرزان دان  بر اعتباریاب   نتای  .28/1 و 28/1 ،26/1 ،21/1 از برد عبارت ترتیب به

 به خصرلت و خشم کالل ، فی یک ، پرخاشگری های لقیاس خرده برای آلفا ضریب که داد نشان
 گنجاه، ) است 21/1 ناله پرس  های نمره کل آلفای ضریب و 64/1 و 26/1 ،22/1 ،23/1 ترتیب

 (.1318لحمدی، زاده دهستان ،

 آزلرن این :(CFIT) 4کتل فرهنگ به نابسته هوش آزمون 9 مقیا  A فرم( ب

 A فرم دو از تشکلل سنجد، ل  را بهنجار و ب رگسال افراد( g عالل) عمرل  هرش که غیرکالل 
 دشارارتر ای  پیشارونده  طارر  باه  و بتادری   یسمت هر که است یسمت چهار شالل فرم هر و B و
 آزلارن  ایان  از سارال  هار . شارد  لا   ارائه لحدود زلان  ها یسمت این از ی  هر برای و شرد ل 

 از هنمار  کساب  و فارم  دو اجارای  که وجردی با. ندارد وجرد نی  لنف  نمره و دارد صحیح پاسخ 
 لررد را ها فرم از یک  زلان، در جری  صرفه برای تران ل  الا است تر آرلان  فرم دو لیانگین طریق
 این یسمت چهار از ی  هر. شد استفاده A فرم از حاضر تحقیق در اساس این بر. داد یرار استفاده
 لقادار  باه  را یااس لق این بازآزلای  روش به پایای ( 1122) 2کتل شرد ل  تر دشرار بتدری  آزلرن
 ،6یالاا  و وییارلن  راز،) نمارد  گا ارش  23/1 لقادار  باه  را درون  همسان  روش به پایای  و 61/1

                                                           
1. Buss-Perry Aggresion questionarie 
2. physical aggression, verbal aggression, anger and hostility 

3. Buss & Perry 

4. The Cultural Fair Intelligence Test III 
5. Cattel 

6. Raz, Willerman & Yama 
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 و 62/1 باا  برابر ریچاردسرن-کردر روش استفاده با درون  همسان  ایران  ی نمرنه ی  در( 1122
 بین ضریب  قیاسل این همگرای روای  برای همچنین برد؛ 22/1 برابر تنصی  روش از استفاده با
 (.1326 یارلحمدیان،) آلد دست به را 62/1 تا 2/1

 پرزیبا ،  کیارنینجر،  ترسا   ناله پرس  این(: TCI) 2منش و سرشت نامه پرسش( ج

 بعاد  دو دارای و شاده   سااخته  غی  و صحیح پاسخده  با سرال 182 در( 1114) 8وت ل و دراگان
 زیرلقیااس  چهاار  در را سرشات  یاا  رختن آلا  ناا  هاای  جنبه ناله پرس  این. است لن  و سرشت
 ساه  در را لان   یاا  اکتسااب   هاای  جنباه  و پشاتکار  و وابساتگ  -پاداش پرهی ی، آسیب نرجری ،
 ایان  ی ساازه  روایا  . سانجد  لا   2فاراروی -خارد  و 4همکااری  ،3راهباری  خارد  شالل زیرلقیاس
 در. است شده تایید( 1114) همکاران و کیرنینجر ترس  عالل تحییل طریق از ابعاد و ها زیرلقیاس
 گذشاته  اعتباریااب   تحقیق 2 لقایسه با( 8113) همکاران و 6براندستررم النستررم، گراسیا، بررس 
 آزلارن  ایان  ای گریه 182 ی نسخه های لقیاس خرده برای را28/1 تا 28/1 بین کرونباخ  ضرایب
 زیار  در را نالاه  پرسا   ایان  درونا   همساان   ضرایب( 1324) پررناصح و کاویان . کردند گ ارش
 11/1 تاا  23/1 از باین  را آن بازآزلاای   اعتبار ضرایب و ؛21/1 تا 22/1 بین شده ذکرهای  لقیاس
 .کردند گ ارش
 از اساتفاده  با ب رگساالن دلبستگ  لقیاس : 0(AAI) بزرگساالن دلبستری مقیا ( د

 کام  خیی  از خده پاس طی  و لاده 82 در( 8111) 2بشارت ترس  دلبستگ  یبی  آزلرن سه لراد
 در. اسات  شاده  هنجاریااب   ایرانا   ی جالعاه  از هاای   نمرنه بر و شده ساخته( 2) زیاد خیی  تا( 1)

 ،11/1 درونا   همسان  ضریب دارای دوسرگرا و اجتناب  ایمن، زیرلقیاس سه نالبردگان ی لوالعه
 سب  که کنند انتخاب را ای گ ینه شرند ل  خراسته افراد از پرسشناله این در. بردند 11/1 و 22/1

 نالاه  پرس  این ای لاده 12 ی نسخه پووه  دراین. کند ل  ترصی  بهتر را ها آن فردی بین رواب 
 ایمان،  هاای  زیرلقیااس  از یا   هر کرونباخ آلفای ضریب نسخه این در. گرفت یرار استفاده لررد

 بشارت) است برده ،22/1 ،24/1 ،22/1 ترتیب به دانشجری  ی نمرنه ی  لررد دوسرگرا و اجتناب 
 (.1311 گنج ، و

 از یکا  : (MC-SDS) 3کگران  و مگارلو  اجتمگایی  نمگایی  مقبول نامه پرسش( ه

 باه  افاراد  پاساخده   ساب   کاه  است این خردگ ارش  های ناله پرس  از استفاده های لحدودیت

                                                           
1. Temprement and Character inventory  
2. Cloninger, Przybeck, Svrakic & Wetzel 

3. Self directiveness 

4. Co-Operativeness 
5. Self-Transcendenc 

6. Garcia, Lundstrom & Brandstrom 

7. Adult attachment Inventory 
8. Besharat 

9. Marlowe-Crown Social desirability scale 
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. ردشا  لا   نتاای   تحریا   باعاث  1اجتمااع   نماای   لقبارل  باه  لرسارم  اثر یالب در ها ناله پرس 
 آنچه اساس بر ،شناخت  روان های  اب ار به ده  پاسخ به تمایل از است عبارت اجتماع  نمای  لقبرل
 روابا   از اجتمااع   نماای   لقبرل اثر که است این لویرب. رسد ل  نظر به جالعه دلخراه و لقبرل
 و نارای   پارر، نظر پارر،  عظایم ) کرد کسب بیشتر اطمینان رواب  بردن وایع  از بتران تا شرد 8لهار

 (. 1318 هاشم ،
( 1161) لاارلر  و کاران  ترسا   بار اولین برای کران و لارلر اجتماع  نمای  لقبرل ناله پرس 

 لقیااس  با آن ایگریه 13 ی نسخه پووه  این در. است لختیف  های نسخه دارای و شده ساخته
 ترسا   چنادفرهنگ   ای عاه لوال در نسخه این اعتباریاب . است شده استفاده بی  و خیر ده  پاسخ
 این پایای  و روای  لوالعه آن در که گرفته صررت( 8111) همکاران، و 3آهکیرن و داهررا ورادی،
 درونا   همسان  ضرایب شده وایع لقایسه لررد لختی  کشررهای از های  نمرنه لیان در لقیاس

 و یایالق  شاهن   ،4نیسا   پارر،  عظایم . اسات  شده گ ارش 22/1 تا 24/1 از لختی  های نمرنه در
 باا  را لقیااس  ایان  اعتباار  اهراز چمران شهید دانشگاه دانشجریان از ای نمرنه در( 8118) 2ارشدی
 . نمردند گ ارش 21/1 لقدار به ریچاردسرن-کدر فرلرل از استفاده

 

 ها یافته
 همبساتگ   پیرسارن،  همبساتگ   آلاری های روش از پووه  این های داده تحییل و تج یه برای
 نماای   لقبارل  لتغیار  اثر تفکیک  همبستگ  ضریب در. شد استفاده چندگانه رگرسیرن و 6 تفکیک

 پرخاشگری با رابوه دارای های لتغیر. شد لهار لتغیرها بین رواب  از آلاری لهار طریق از اجتماع 
 باا  لتغیرهاای  کاه  آنجاای   از. شدند 2گام به گام روش با چندگانه رگرسیرن وارد پی  لتغیر بعنران
 بادین  سرشات  و دلبساتگ   هاای  سب  هرش، لتغیرهای صرفا برد، نظر لد بین پی  برای ثبات
 نظر در لنظرر بدین( فراروی-خرد و همکاری راهبری، خرد) لنش های  لتغیر و شدند لحاظ لنظرر
 . نشدند گرفته

لیانگین، انحراف لعیار، برآلادگ  و کجا  را    شالل ترصیف  آلار های شاخص برخ  1 جدول
دهد. همانورر که از این جدول لشخص است به ج  کجا    های این پووه  نشان ل  برای لتغیر

ی  پرخاشگری بدن ، هرشبهر و نرجری  و برآلدگ  پشتکار و هرشبهر لی ان برآلدگ  و کج  بقیه
ها تا حدی بهنجار است. ترزیع هرشابهر در   برده و در نتیجه ترزیع آن لتغیر -8+ و 8لتغیرها بین 

                                                           
1. Social desirability اس  شد  ترجمه اجتماعی مطلوبی  مقاالت برخی در  

2. control 
3. Verardi, Dahourou & Ah-Kion 

4. Neasi 

5. Arshadi 
6. partioal correlation  
7. stepwise 
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(؛ با این حال در ایان تحقیاق   1322است )دالور،  12و انحراف لعیار آن  111عه بورر لعمرل جال
 برد.  21/12آن و انحراف لعیار 61/12لیانگین هرشبهر 

 
 های توصیفی . جدول شاخص1جدول 

 متغیر
میانری

 ن

مع انحراف

 یار

برآمدگ

 ی
 میانرین متغیر کجی

م انحراف

 ییار
 کجی برآمدگی

 113/1 41/12 14/21 کل پرخاشگری
114/1
- 

 32/1 11.18 21/1 22/8 پشتکار

 11/1 -14/1 82/8 13/14 همکاری 11/8 221/1 22/6 18/83 بدن  پرخاشگری

 31/1 -11/1 28/3 12/13 خردراهبری 112/1 111/1 31/3 62/14 کالل  پرخاشگری

 61/2 12/11 خشم
118/1
- 

221/1
- 

 11/1 41/1 11/8 68/1 خردفراروی

 81/6 31/83 خصرلت
861/1
- 

331/1
- 

 111/1 181/1 24/3 28/2 اجتناب  دلبستگ 

 141/1 21/12 61/12 هرشبهر
261/1
- 

 14/12 12/8 41/4 41/1 دوسرگرا دلبستگ 

 61/8 822/1 41/3 83/11 دلبستگ  ایمن 42/1 -42/1 82/8 11/11 نرجری 

 18/1 22/1 62/8 81/11 پرهی ی آسیب
نمای   لقبرل

 اجتماع 
61/2 34/8 331/1- 

441/1
- 

      11/1 -86/1 12/1 24/2 پاداش به وابستگ 

 
نمای  اجتماع  از طریق ضرایب همبستگ  پیرسارن نشاان    ی لتغیرها با لقبرل بررس  رابوه

پرهیا ی، پشاتکار، دلبساتگ  ایمان و اجتنااب  ساایر        داد به ج  لتغیرهای هرش، نرجری ، آسیب
( با لقبارل نماای  اجتمااع  بردناد. ایان رابواه بارای        >11/1pدار ) ی لعن  لتغیرها دارای رابوه
، 42/1، خشام  -34/1، پرخاشاگری کاللا    -81/1، پرخاشاگری بادن    -46/1پرخاشگری کیا   

و دلبساتگ  نااایمن    81/1، خارد فاراوری   31/1خارد راهباری    41/1، همکاری -34/1خصرلت 
رابواه   نماای  اجتمااع    باا لقبارل   برد. با ترجه به اینکه اکثر لتغیرهای پووه  -88/1دوسرگرا 
 تفکی  و لهار آلاری این لتغیرها در دسترر کار یرار گرفت.  داری داشتند لعن 

ضریب همبستگ  تفکیک  بین لتغیرهای پاووه  باا تفکیا  و لهاار آلااری اثار        8جدول 
کل  شرد پرخاشگری لشاهده ل  8طرر که در جدول  دهد. همان اجتماع  را نشان ل   نمای  لقبرل

ای  پرهی ی، پشتکار، دلبستگ  ناایمن اجتناب  و دلبستگ  ناایمن دوسرگرا رابواه  با نرجری ، آسیب
داری و جهت در لاررد ساایر اناراع پرخاشاگری نیا        دار داشت. همین الگری رواب  در لعن  لعن 

ی  فاید دار با نرجری  و خشم ن ی لعن  لشاهده شد با این تفاوت که پرخاشگری کالل  فاید رابوه
ها هرش با پرخاشگری و هیچ یا    پرهی ی برد. عالوه بر این دار با نرجری  و آسیب ی لعن  رابوه

 دار نبرد. ای لعن  از ابعاد آن دارای رابوه
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دار پرخاشگری کال باا ابعااد    تران به رواب  لثبت و لعن  ل  جانب  یابل لالحظههای  از یافته
اشاره داشت. همچنین رابوه ی لنف  هرش با پشاتکار   لنش  همکاری، خردراهبری و خردفراوری

جاانب  ایان   هاای   دلبستگ  از دیگر یافتههای  لن  با سب  و دار برخ  ابعاد سرشت و رواب  لعن 
 (. 8پووه  برد )برای بررس  بیشتر رجرع شرد به جدول 

 
 . ضریب همبستگی تفکیکی متغیرهای مورد مطالعه2جدول 

 26 25 24 29 21 22 27 3 1 0 6 5 4 9 1 2 متغیر

1 1                
8 **22/ 1               
3 **62 / **36/ 1              
4 **23/ **32/ **43/ 1             
2 **21/ **44/ **21/ **46/ 1            
6 11/ 18/ 11/- 18/- 13/ 1           
2 **88/ **12/ 11/ 18/ **12/ 13/- 1          
2 **88/ **12/ **16/ 1/ **81/ 11/- **81/ 1         
1 18/- 14/- 18/- 12/- 14/- 11/ 14/ *13/ 1        
11 *18/ 12/ 13/ 18/ 18/ *13/- **86/ **11/ 18/- 1       
11 **38/ **81/ **82/ **82/ **82/ 12/- **38/ **3/ 11/ 88/ 1      
18 **33/ 11/ **82/ **82/ **32/ 14/- 18/ **86/ 12/- 13/- **82/ 1     
13 *16/ 11/ **12/ 12/ *14/ 12/ **31/1 **31/ 14/- **81/ **12/ 16/ 1    
14 **21/ **38/ **36/ **34/ **21/ 13/- *14/ **12/ 18/ 18/ *14/ **88/ 11/ 1   
12 11/ 11/ 12/ 14/ 12/ 18/- 18/ 22/ 12/ 12/ *18/ 18/ **11/ 18/- 1  
16 **43/ **84/ **38/ **86/ **42/ 13/ *14/ *18/ *14/- *18/ *18/ **33/ *11/ **32/ **12/ 1 

P <11/1**, p <12/1*  

 

: 6: خصارلت،  2: خشام،  4: پرخاشگری کاللا ،  3: پرخاشگری بدن ، 8: پرخاشگری کی ، 1
: 18: همکااری،  11: پشاتکار،  11پااداش،   باه  : وابساتگ  1پرهیا ی،   : آسایب 2: نرجری ، 2هرش، 

 . دلبستگ  دوسرگرا16: دلبستگ  ایمن، 12: دلبستگ  اجتناب ، 14: خردفراروی، 13خردراهبری، 
هاای   هاای دلبساتگ ، لتغیار    پرهی ی، پشتکار و از سب  ت  نرجری ، آسیباز لتغیرهای سرش

داری  ی لعنا   دلبستگ  ناایمن اجتناب  و دلبستگ  ناایمن دوسرگرا که با پرخاشاگری کال رابواه   
نمای  اجتماع  )که در بررس  همبستگ  پیرسرن با پرخاشگری دارای  داشتند در کنار لتغیر لقبرل

ی  داری رابواه  بین وارد تحییل رگرسیرن شدند. با ترجه به عدم لعن  ر پی رابوه برد( بعنران لتغی
هاای   شاخص 3بین در رگرسیرن لحاظ نشد. جدول  هرش با لتغیر پرخاشگری، هرش بعنران پی 

های ج ئ  هر لتغیر در هار گاام شاالل     شاخص 4گام برای هر گام و جدول  به کی  رگرسیرن گام

دهاد. باا    ضاروری را نشاان لا    های  ( و سایر شاخصβسیرن )ی رگر لعادله ( شیبBشیب خ  )
)رجرع شارد   4در جدول  VIFو باال نبردن لی ان  11/1باالتر از  1ترجه به شاخص لقدار اغماض

خوا  چندگاناه بعناران     ی هام  تران گفت لساله ( ل 314ص  1324/8116به بریس و همکاران، 
 لحدودیت  برای اعمال روش رگرسیرن وجرد ندارد. 

                                                           
1. tolerance value 
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بینی پرخاشگری بر اساس  گام برای پیش به های کلی رگرسیون گام . شاخص3. جدول 3جدول 

پرهیزی، پشتکار، دلبستگی ناایمن اجتنابی، دلبستگی ناایمن دوسوگرا و مقبول  نوجویی، آسیب

 نمایی اجتماعی
 مدل )گام( متغیرها F F df2 df1 تغییرات شده تنظیم Rمجذور  Rتغییرات مجذور 

 1 اجتناب  دلبستگ  1 864 22/21 22/21** 82/1 82/1

 16/1 41/1 **62/23 16/14 863 1 
 اجتناب ، دلبستگ 

 اجتماع  نمای  لقبرل
8 

12/1 46/1 **26/82 86/22 868 1 

 دلبستگ  اجتناب ،

 نمای  اجتماع ، لقبرل

 دلبستگ  دوسرگرا

3 

11/1 42/1 **22/2 32/61 861 1 

 دلبستگ  اجتناب ،

 ای  اجتماع ،نم لقبرل

 دلبستگ  دوسرگرا،

 پرهی ی آسیب

4 

*12/1 p<  ،**11/1 p< 

 
بینی پرخاشگری بر  گام برای پیش به بین در رگرسیون گام های متغیرهای پیش . شاخص4جدول 

پرهیزی، پشتکار، دلبستگی ناایمن اجتنابی، دلبستگی ناایمن دوسوگرا و  اساس نوجویی، آسیب

 مقبول نمایی اجتماعی
VIF ار اغماضمقد t β B مدل )گام( متغیرها 

 1 دلبستگ  اجتناب  82/8 2/1 42/1** 1 1

 8 دلبستگ  اجتناب  12/8 46/1 68/1** 11/1 11/1 

  نمای  اجتماع  لقبرل -13/3 41/1 -22/2** 11/1 11/1

 3 دلبستگ  اجتناب  63/1 36/1 32/2** 24/1 12/1

 ی  اجتماع نما لقبرل -62/8 -36/1 -21/2** 12/1 12/1

 دلبستگ  دوسرگرا 11/1 82/1 12/2** 21/1 84/1

 4 دلبستگ  اجتناب  26/1 83/1 2** 28/1 81/1

 نمای  اجتماع  لقبرل -62/8 -36/1 -22/2** 12/1 16/1

 دلبستگ  دوسرگرا 12/1 82/1 12/4** 21/1 84/1

 پرهی ی آسیب 2/1 11/1 36/8* 16/1 14/1
*12/1 p<  ،**11/1 p< 

 

(  >88/1r= ،11/1p) 8دار نرجری  با پرخاشگری کیا  در جادول    رغم همبستگ  لعن  عی 
گام چهار لادل را   به گام حذف شد. خروج  رگرسیرن گام به این لتغیر ترس  خروج  رگرسیرن گام

درصد از تغییرات پرخاشگری را  82پیشنهاد داد؛ لدل اول صرف دلبستگ  اجتناب  برد که ترانست 
ایان   8تنظیم شده(. با اف ای  لقبرل نمای  اجتماع  در لادل   Rلجذور  =82/1کند )بین   پی 

درصاد   16دهاد کاه    لا   در این لدل نشان Rدرصد اف ای  یافت. تغییرات لجذور  41لی ان به 
بین  پذیری باه   نمای  اجتماع  است. با اف ای  دلبستگ  دوسرگرا پی  بین  بدلیل اثر لقبرل پی 
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(. باا  4درصد افرای  یافت )لادل   42پرهی ی این لی ان به  ( و با اف ای  آسیب3درصد )لدل  46
تاران لیا ان    درصد برد، با کسار ایان ساهم، لا      16که سهم لقبرل نمای  اجتماع   ترجه به این

 31پرهیا ی را   های دلبستگ  دوسرگرا و اجتناب  و صفت خیق و خری  آسایب  خالص سهم سب 
ج  نرجری  لتغیرهای وارد شده در لدل ترانساتند پرخاشاگری را    (. به42-16=31درصد دانست )

نمای  اجتماع   بین  لربرط به لقبرل ( باالترین پی 4بین  کنند. در ترکیب چهار لتغیر )لدل  پی 

(36/1- =β( و سپس دلبستگ  دوسرگرا )82/1=β   برد. پس از آن لتغیرهای دلبستگ  اجتنااب )

(83/1=βو در نهایت آسیب ) پره( 11/1ی ی=β پی ) کننده بردند.  بین 

 

 گیری بحث و نتیجه
هاای   وخر و سب  هدف از تحقیق حاضر بررس  سهم عرالل دیرپای شخصیت  )هرش، انراع خیق

باین،   بین  پرخاشگری برد. نتای  نشاان داد کاه از لجمرعاه لتغیرهاای پای       دلبستگ ( در پی 
ترانند، پس از کسار   پرهی ی ل  خری  آسیب و های دلبستگ  دوسرگرا و اجتناب  و صفت خیق سب 

بینا  کنناد. هار چناد در ایان       درصد پرخاشگری را پی  31نمای  اجتماع  به لی ان  سهم لقبرل
کننده نبردناد الاا باا عوا  باه       بین وخری  و لرتب  با دلبستگ  پی  ترکیب دیگر لتغیرهای خیق

ی  اجتماع  )در ضرایب همبستگ  تفکیکا (  نما ها و پس از لهار اثر لقبرل ت  لتغیر به رواب  ت 
ی لثبات و   پرهی ی و پشتکار نی  با پرخاشگری دارای رابواه  وخری  نرجری ، آسیب لتغیرهای خیق

 دار بردند. لعن 
ی بررس  عیم  پرخاشگری بر نق  عرالل یابل اصال   بسیاری از لحققین در طرل تاریخچه
(. هر چند ایان تحقیاق لؤیاد    8112ند )آلن و همکاران، ا لریعیت  و لرتب  با یادگیری تأکید داشته

نق  نسب  برخ  عرالل دیرپای فردی در پرخاشگری است الا ساهم انادک ایان عرالال جاا را      
کند. بار ایان اسااس شااید بتاران انتظاار        تر باز ل  تر و یابل اصال  احتماالً برای عرالل لریعیت 

درلاان  داشات.    -اجتماع  یا آلرزشا   -ریعیت بیشتری را برای اصال  پرخاشگری با تمهیدات ل
های دلبساتگ  نااایمن اجتنااب  و     حت  در لررد برخ  عرالل فردی دیرپای تأئید شده یعن  سب 

رغام   ها براساس لرایبت لاادر یابال شاکل دادن بارده و عیا       تران گفت، این سب  دوسرگرا ل 
تران باا حمایات و    ( در نتیجه ل 8112ن، باشند )گراه و همکارا دیرپای ، وراثت  و غیراکتساب  نم 
گیری کرد. حت  تحقیقات جدیدتر تا حادی بار یابال     ها پی  آلرزش لادران به نحری از ایجاد آن

های دلبستگ  بر اسااس روابا  فاردی در ب رگساال  تأکیاد دارناد )دیاریال و         اصال  بردن سب 
هاای   بار اسااس اصاال  دلبساتگ     ( از این حیث باز هم انتظار تغییر پرخاشگری 1112همکاران، 

 شرد.  اجتناب  و دو سرگرا بیشتر ل 
پرهیا ی بعناران عاالی  سرشات  ترانسات       های دلبستگ ، صرفاً آسیب هر چند در کنار سب 

تا  باا    باه  تا  هاای   ی پرخاشگری باشد؛ ساایر عرالال سرشات  در همبساتگ      بین  کننده پی 
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وخاری کاردک باا ساب       سأله را به تعالل خیاق پرخاشگری دارای رابوه بردند. شاید بتران این ل
پرهی ی باا   ی لثبت نرجری  و آسیب دلبستگ  نسبت داد. ترجه به رواب  همبستگ  حاک  از رابوه

ی لنفا    ی لثبات پشاتکار باا دلبساتگ  دوسارگرا و رابواه       دلبستگ  اجتناب  و دوسرگرا، رابواه 
هاای   وانشناساان رشاد لعتقدناد ویوگا     وابستگ  به پاداش با دلبستگ  دوسرگرا برد. بسیاری از ر

تراند، باعث شرد؛ لتغیر لحیو  لرایبت لادر تحت تأثیر یرار گرفته و بار ایان    سرشت  کردک ل 
(. در 8112گریند )گراه و همکاران،  وخر و سب  دلبستگ  سخن ل  ها از تعالل بین خیق اساس آن

گری ساب  دلبساتگ     ری  با لیانج وخ وایع شاید بتران این فرضیه را لور  کرد که عرالل خیق
 شرند.  باعث پرخاشگری ل 

بین  و رابوه با پرخاشگری و ابعاد آن تاحادی دور از انتظاار و    داری هرش در پی  عدم لعن  
( بر دانشجریان لهستان  و عظیم پرر و سییم  8112ناهمخران با تحقیق زاجنرسک  و زاجنرسکا )

بتراناد، بادلیل   شناخت   ندرعباس  برد. انتظار این برد که ترانب دبیرستان ( بر دان  آلرزان 1318)
ی لنفا    ( حدایل با برخ  ابعاد پرخاشگری دارای روابواه 8114)پیکر و پین ه، شناخت   اثر بر لهار

ی آلااری   باشد. شاید بتران این ناهمخران  را تا حدی با ترجه به بافت و پراکندگ  انادک جالعاه  
ی  دانشگاه کرچ ( در لتغیر هرش و پرخاشگری نسبت داد. به هر حاال   )دانشجریان اکثراً دختر

هاای   تحقیق حاضر نشان داد که در دانشجریان دانشگاه  چرن سیمان فارسا  کاازرون، تفااوت   
 های افراد در پرخاشگری و ابعاد آن باشد. تفاوت ی کننده بین تراند، پی  هرش  نم 

ی پرخاشگری و برخ  ابعاد  وخر رابوه لختی  خیق های در تحقیقات گذشته با استفاده از لدل
؛ راساال و 8111؛ ییااان و همکاااران، 8116وخاار تأئیااد شااده اساات )ویتااارو و همکاااران،   خیااق

ها در این پاووه  نیا  از ابعااد     (. همخران با این پووه 8112؛ الیرا و همکاران، 8111همکاران،
وابستگ  به پاداش و پشتکار، سه لتغیار  پرهی ی،  وخری لدل کیرنینجر شالل نرجری ، آسیب خیق

ای لثبت بردناد. یکا  از انتظارهاای     پرهی ی و پشتکار با پرخاشگری دارای رابوه نرجری  و آسیب
این است که لتغیرهای  با بار لعنای  لنف  )لثل پرخاشگری( ل ولاً با لتغیرهای  با بار  1عقل سییم

ف  باشند. الا وایعیت این است کاه حادی از برخا     ای لن لعنای  لثبت )لثل پشتکار( دارای رابوه
( و لمکان  8112)رنگهام،   لتغیرهای ظاهراً لنف  لثل پرخاشگری از لحاظ تکالی  سازگارانه برده

است، بهنجار باشاد. در وایاع سانج  تنارع پرخاشاگری در دانشاجریان عمرلاًا بهنجاار، ل ولاًا          
انه باشد. شاید افرادی با پشتکار بیشتر در صاررت  تراند؛ به لعنای ارزیاب  پرخاشگری ناسازگار نم 

پرخاشاگری   -ی ناکاال    لراجهه با شکست، احساس ناکال  بیشتری کرده و در چهارچرب نظریه
هاا   ( بتاران انتظاار پرخاشاگری بیشاتری از آن    8112؛ بروئر و همکاران، 1131و همکاران،  )دالرد
 8داشت.

                                                           
1. Common sence  

 (حافظ) کوشسخ  مردمان بر جهان گیردمی سخ      طبع روی کز کارها، خود بر گیر آسان گف . 6
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  تحقیقات یبی  نی  تکرار شده است )باسرگیر و ی لثبت نرجری  و پرخاشگری در برخ رابوه 
(. افراد نرجر فعالسازی رفتاری باالتری  را در ارتبااط  1312و درودی و همکاران،  8111همکاران، 
دهناد )کاویاان  و    های تازه برای جستجری پاداش یا رهای  از تنبیاه از خارد باروز لا      با لحرک
ز هم بتران انتظار داشت، افرادی باا فعالیات بیشاتر در    (. شاید لثل لررد پشتکار با1324پررناصح، 

پرخاشاگری،    -ی ناکاال   صررت شکست، احساس ناکال  بیشتری داشته و در چهاارچرب نظریاه  
دار ایان لتغیار باا     رغام همبساتگ  لعنا     دهند. البته عیا   پرخاشگری بیشتری را از خرد بروز ل 

ای دلبساتگ  دوسارگرا و اجتنااب  و آسایب     پرخاشگری در رگرسیرن و در ترکیب با سایر لتغیرها 
داری بارای پرخاشاگری باشاد. ایان لساأله       لعنا    بین  کنناده  پرهی ی، این لتغیر نترانست پی 

  اهمیت بیشتر سایر لتغیرهای ذکر شده برای پدیدآی  پرخاشگری باشد.  تراند، نشانه ل 

و درودی و  8111کااران،  پرهی ی الا با ناهمخران با تحقیقاات گذشاته )باسارگیر و هم    آسیب
ای لثبت با پرخاشگری داشت. با ترجه به لفهارم ایان لتغیار باه عناران       ( رابوه1312همکاران، 

( انتظاار  8113بازداری رفتاری جهت عدم لراجهه با تنبیه یا عدم لراجهه با نبارد پااداش )کااس،    
  نگارنادگان لقالاه از   لنف  این لتغیر با پرخاشاگری و ابعااد آن بارد. بررسا      پووهشگران، رابوه

( نشان داد که لتأسفانه در این راهنما )و احتماالً TCIلن  ) و ناله سرشت راهنمای فارس  پرس 
ای  ها اشااره  گذاری لعکرس بسیاری از گریه در بسیاری از تحقیقات داخی  و شاید خارج ( به نمره

به اشتباه تحقیقاات گذشاته در    (. شاید این ناهمخران 1324نشده است )لثال کاویان  و پررناصح، 
پرهی ی باا پرخاشاگری،    ی لنف  آسیب پرهی ی لرتب  باشد. در تبیین رابوه گذاری بعد آسیب نمره

پرهی  بدلیل اجتناب از لراجهه  پرهی ی، افراد آسیب شاید بشرد، گفت؛ به رغم لعنای ظاهری آسیب
هاای زنادگ ، تنیادگ  و     اجهه با چاال  ها، در لر ها و تالش برای لبارزه و تسی  بر آن با تنیدگ 

هاای پرخاشاگرانه از    کنند و از این رو آلادگ  بیشتری برای واکان   ناکال  بیشتری را تجربه ل 
 دهند.  ل  خرد بروز

در این پووه  همچنین دو سب  دلبستگ  ناایمن اجتناب  و دوسرگرا ترانستند، پرخاشاگری  
تغیر با پرخاشگری همخران با تحقیقات گذشاته )کنا  و   ی لثبت این دو ل بین  کنند. رابوه را پی 

؛ صابری و همکااران،   1318؛ ساجادی و همکااران،   1322لحمدی،  و ؛ لشهدی8112همکاران، 
( است. 8113؛ وییسرن و همکاران، 1312؛ شفیع پرر و همکاران، 1313 ؛ زارع  و همکاران،1313

کنناده   زا و ناکاام  های روزلره را تنیادگ   ال ها و چ شاید افرادی با حس ناالن  ل لن، بیشتر ابهام
دیده و دچار پرخاشگری شرند. البته در این تحقیق دلبستگ  ایمن با پرخاشگری و ابعااد آن دارای  

؛ ساجادی  8112رابوه نبرد که با ترجه ناهمخران  این یافته با تحقیقات گذشته )کین  و همکاران، 
؛ خ اعا  و همکاارن،   1312؛ شفیع پرر و همکااران،  1313؛ زارع  و همکاران، 1318و همکاران، 

ی لنف  دلبستگ  ایمن با پرخاشگری، شااید الزم باشاد در تعمایم ایان      ( لبن  بر به رابوه1312
  یافته به جرالع آلاری دیگر احتیاط کرد.
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تراند با ترجه به سهم اندک لتغیرهای سرشت  و نسابتاً دیرپاا لؤیاد     در کل تحقیق حاضر ل 
صال  و درلاان و تغییار پرخاشاگری فارد باشاد. حتا  در لاررد لتغیار دیرپاای  چارن           احتمال ا
تران الید به اصال  داشات و یاا اینکاه حادایل باا آلارزش        های ناایمن نی  همچنان ل  دلبستگ 

 های ناایمن و تبعات لنف  آن )از جمیه پرخاشگری( جیرگیری کرد. گیری سب  لادران از شکل
ی آلاری دانشجری  آن )دانشجریان عمرلاا دختار    ن پووه  جالعههای ای یک  از لحدودیت

ها به جرالع آلااری   دانشگاه دولت  کرچک  چرن سیمان فارس  کازرون( و لشکل تعمیم این یافته
ی لثبات   های لتفاوت با تحقیقاات گذشاته )لثال رابواه     دیگر برد. در وایع شاید عیت برخ  یافته

ی هرش  پذیری پرخاشگری ترس  نرجری ، عدم رابوه بین  پرهی ی و پرخاشگری، عدم پی  آسیب
و پرخاشگری و همچنین دلبستگ  ایمن و پرخاشگری( عدم وجرد پراکندگ  کاف  در لتغیرهاای   

ی آلاری باشد. تکیه بر این نتاای  لتفااوت شااید نیازلناد      چرن پرخاشگری و هرش در این جالعه
 اشد. تر ب تکرار این پووه  در جرالع آلاری لتنرع

های دلبستگ  و اشاره به تعالال ایان دو ترسا      وخر و سب  با ترجه به رواب  لتغیرهای خیق
گری سبکهای دلبستگ   لیانج   ( برای بررس  فرضیه8112پووهشگران گذشته )گراه و همکاران، 

 خری  و پرخاشگری شاید بتران پیشنهاد انجام تحقیق  با روش تحییل و ی لتغیرهای خیق در رابوه
ی بسایار بااالتری    یاب  لعادالت ساختاری را لور  کرد. تحقیق  که به حجم نمرناه  لسیر یا لدل

  (.14، ص 8112نیازلند است )کالین، 
هاای همبساتگ     اصای  طار   های  پووه  حاضر دارای طر  همبستگ  برده و از لحدودیت

رجاه باه تغییرپاذیری    (. باا ت 823، ص1324هاسات )بیاباانگرد،    یوع  نبردن استنباط عیّا  از آن 
هاای   های دلبستگ ، شاید بتران افرادی با دلبستگ  دوسارگرا یاا اجتنااب  را لاررد لداخیاه      سب 

لداخیاه بار کااه     درلان  برای اصال  سب  دلبستگ  یرار داد و از این طریق بررس  تأثیر این 
برخ  لتغیرهای دیرپاا    تری دست یافت. با ترجه به رابوه ها، به رواب  عیّ  لومئن پرخاشگری آن
های دلبستگ  ناایمن با پرخاشگری شاید بتران بعنران پیشنهادی کاربردی افارادی باا    چرن سب 
این که لاداخالت   ها را بعنران هدف برای لداخالت اصال  پرخاشگری لحاظ کرد و یا  این ویوگ 

 تر و شدیدتر را برای کاه  پرخاشگری در این گرنه افراد در نظر گرفت.  عمیق

 

 منابع
 در دلبساتگ   سابکهای  ی تعدیل کنناده  (. نق 1311) پری . لحمدعی  و گنج ، بشارت، -

(، 6) 14 روانا ،  بهداشات  اصارل  ی لجیه . زناشری  رضایت و ناگری  هیجان  بین ی رابوه
38-32. 
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شناسا  باا    هاای روان  (. تحییل داده1324، نیکالس؛ کمپ، ریچارد و سنیگار، رزلری. )بریس -
آبادی و عیا  صامدی. تهاران: نشار دوران      ی خدیجه عی  برناله ی اس پ  اس اس. ترجمه
 (8116)تاریخ انتشار اثر به زبان اصی : 

تهاران: نشار    تا . شناس  و عیرم تربی های تحقیق در روان روش (.1324بیابانگرد، اسماعیل. ) -
 دوران.

ی  (. رابواه 1312الاه و زهراکاار، کیاانرش؛ )    خ اع ، سمانه؛ نراب  ناواد، شاکره؛ فارزاد، ولا      -
گاری احسااس شارم و گنااه.      های دلبستگ  و پرخاشگری ارتباط  پنهاان: باا واساوه    سب 

 .128-122 (،14) 24 فصیناله روانشناس  تحرل : روانشناسان ایران ،

 و و لان    سرشات  رابوه (. بررس 1312) لحمد. نریمان ، و نییرفر ییی ،لیکا جراد؛ درودی، -
 و شخصایت  فصایناله آلارزان.   دانا   در سایرک  هاای  نشاانه  باا  لغ ی رفتاری های سیستم
 .41-14(: 2) 66 فردی، تفاوتهای

(. احتماالت و آلار کاربردی در روانشناس  و عیرم تربیت . تهران: انتشارات 1322دالور، عی . ) -
 د. رش

حااتم.   لحمادی،  لهاین و  عساکری،  لجتب ؛ نرد ، لحمردی حسین؛ حیدری، ایبال؛ زارع ، -
تحرل  فصینالهآلرزان.  دان  سیرک اختالل بین  پی  در دلبستگ  های سب  (. نق 1313)

 .848-838(1) 1کردک، شناخت  روان

رخاشاگری  پ ی (. لقایساه 1318پرویا . )  درآلادی،  سعید و شریف  سرابیان، لوگان؛ سجادی، -
 عیما   لجیاه  فرزناد. -والاد  دلبستگ  سبکهای و فرزندپروری های سب  اساس بر نرجرانان

 .142-181(، 4) 31 پ شک ، سازلان نظام

 .43-41، 38 روانشناس  جالعه،(. نه هرش هیجان ، نه هیجان هرش . 1322اکبر ) سی ، عی  -

 (.1312احسان. ) نواد لیی ، لعصرله و کاظم اصل، جعفری رباب؛ صادق، سیده زهرا؛ پرر، شفیع -
 21جالعه نگار،  لالای  و پرستاری لجیهنرجرانان.  در دلبستگ  سبکهای در انراع پرخاشگری

(82 ،)22-64 . 

(. بررسا  ارتبااط سااللت روان و    1311صادی ، حسن؛ عابدین ، زهرا و نارروزی، لهادی. )   -
یه ی دانشاگاه عیارم   ، لج1311یم سال  لرفقیت تحصیی  دانشجریان دانشگاه عیرم پ شک 

 .88-12(، 8) 2 پ شک  یم،

بینا  گارای  باه     (. پی 1312طالقان  نواد، لحمدعی ؛ داوری، رحیم و لوف  کاشان ، فر . ) -
های کناار   لصرف لراد و اعتیاد به اینترنت بر اساس حمایت اجتماع  ادراک شده و سب  سرء

شناسا    هاای روان  . پاووه  آلارزان  هیجاان  در دانا    آلدن با استرس با لیانجیگری هرش
 .182-112اجتماع ، 
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و  دلبساتگ   هاای  سب  (. رابوه1313حمیدرضا. ) گی ار، و فریبا خرشبخت، لصوف ؛ صبری، -
 روانشناساان  تحارل   روانشناسا   لجیاه  .هیجان  هرش ای واسوه اجتماع : نق  سازگاری

 .21-81(، 11) 48 ایران ،

لقبارل   (. رابواه 1318اکرم و هاشم ، لحبرباه. ) رضا؛ نظرپرر، لحسن؛ نرای ،  پرر، عی  عظیم -
 پایه و سن اخالی ، هریت هرش، با و غیرگمنام گمنام شرای  در دانشجریان اجتماع  نمای 

 .12 -1(، 18) 3، روانشناس  اجتماع های  . پووه تحصیی 

  آلارزان دبیرساتان   بین  پرخاشگری دانا   (. پی 1312رضا؛ و سییم ، الهام. ) پرر، عی  عظیم -
 .814-812(: 2) 2 روی  روانشناس ، براساس هرش و خردکارآلدی تحصیی .

نالاه ی   (. اعتباریااب  و هنجارسانج  پرسا    1324کاویان ، حسین و پررناصاح، لهرانگیا . )   -
ی پ شک  دانشگاه عیارم   ی دانشکده لجیهایران . در جمعیت  TCIسرشت و لن  کیرنینجر 

 . 12-21(، 3) 63، پ شک  تهران

 ی اثربخشا   (. لقایساه 1318عیا . )  لحمدی،زاده لهدی؛ رضا و دهستان ، سید عی  ،گنجه -

 پسار  آلارزان  دانا   پرخاشاگری  کااه   در هیجاان   هارش  و حل لسئیه لهارت آلرزش

 .21-12(، 8) 14 کاربردی، در روانشناس  پووه  و دان  لجیه دبیرستان .

و آزلارن حافظاه ی بصاری     3(. بررس  تران لقیاس هرش کتل 1326یارلحمدیان، لحمد. ) -
تربیتاا  و هااای  ی پااووه  لجیااهآناادره ری در تشااخیص دانشااجریان اسااتعداد درخشااان. 

 .14-22، 2( 1) 3، دانشکده ی عیرم تربیت  و روان شناس  دانشگاه اصفهان شناخت  روان

و  عاادی  نرجرانان در دلبستگ  سبکهای (. لقایسه1322لحسن. ) لحمدی، و عی  لشهدی، -
 .81-2(، 3) 11و روانشناس ، تربیت  لوالعات یهلجب هکار. 
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