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ABSTRACT
Introduction: This study aimed to investigate the predictive role of the affective and
emotional composite temperament (AFECT) model concerning negative attitudes toward
delinquency in secondary high school students. Materials and Methods: This study was
a descriptive- correlational investigation and its statistical population was all secondary
high school students of Ardabil city. 221 students were selected using the multi- stage
cluster sampling method. Data was collected by Affective and Emotional Temperament
questionnaires, Lara (2012) and Questionnaire of Delinquency, Fazli (2010). Pearson
correlation and stepwise regression were used to analyze data. Results: The results revealed
that the anger, inhibition, and sensitivity of the AFECT model have a negative and significant
relationship with a negative attitude towards delinquency, and control. Furthermore, coping
has a significant positive relationship with negative attitudes towards delinquency. Among the
affective temperaments, anxiety, obsession, euthymia, and hyperthermia have a positive and
significant relationship with a negative attitude towards delinquency. Moreover, apathetic,
cyclothymic, volatile, and euphoric had a negative and significant relationship with negative
attitudes towards delinquency. Conclusion: Our data have important implications for use of
the AFECT model with the aim of identifying groups at risk of delinquency and can be used to
design preventive interventions to reduce the occurrence of delinquent behavior in students.s
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مقدمــه :ایــن پژوهــش بــا هــدف بررســی نقــش پیشبینیکننــدۀ مــدل ترکیبــی سرشــتهای
عاطفــی و هیجانــی ( )AFECTدر رابطــۀ بــا نگــرش منفــی بــه بزهــکاری در دانشآمــوزان مقطــع
متوســطۀ دوم انجــام شــد .مــواد و روشهــا :ایــن پژوهــش از نــوع توصیفــی -همبســتگی بــوده و
جامعــۀ آمــاری آن کلیــۀ دانشآمــوزان مقطــع متوســطۀ دوم شــهر اردبیــل بودنــد 221 .دانشآمــوز
بــا اســتفاده از روش نمونهگیــری خوشــهای چنــد مرحلــهای انتخــاب شــدند .دادههــا بــا اســتفاده از
پرسشــنامۀ سرشــتهای عاطفــی و هیجانــی الرا ( )2012و پرسشــنامۀ بزهــکاری فضلــی ()1389
جمــعآوری شــد .بــرای تجزیــه و تحلیــل دادههــا از همبســتگی پیرســون و رگرســیون گام بــه گام
اســتفاده شــد .یافتههــا :نتایــج نشــان داد کــه خشــم ،بــازداری و حساســیت از مــدل  AFECTبــا
نگــرش منفــی بــه بزهــکاری و کنتــرل رابطــۀ منفــی و معن ـیداری دارد .همچنیــن مقابلــه بــا نگــرش
منفــی نســبت بــه بزهــکاری رابطــۀ مثبــت و معنـیداری دارد .از میــان سرشـتهای عاطفــی ،اضطــراب،
وســواس ،متعــادل و هیجــان زده بــا نگــرش منفــی بــه بزهــکاری رابطــۀ مثبــت و معن ـیداری دارنــد.
همچنیــن ،بیتفــاوت ،ادواریخــو ،تغییــر پذیــر و ســرخوش بــا نگــرش منفــی بــه بزهــکاری رابطــۀ منفــی
و معن ـیداری داشــتند .نتیجهگیــری :دادههــای مــا تلویحــات مهمــی بــرای اســتفاده از مــدل AFECT
بــا هــدف شناســایی گروههــای در معــرض خطــر بزهــکاری داشــته و میتوانــد بــرای طراحــی مداخــات
پیشــگیرانه بهمنظــور کاهــش وقــوع رفتــار بزهکارانــه در دانشآمــوزان مــورد اســتفاده قــرار گیــرد.
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بزهــکاری 1بــه رفتارهــا و اعمالــی اطــاق میشــود کــه
برخــاف قوانیــن ،باورهــا و ارزشهــای جامعــه بــوده و توســط
افــراد زیــر  18ســال رخ میدهــد ( .)1، 2رفتــار بزهكارانــه
و ضــد اجتماعــي دامنــه وســيعي از اختاللهــاي رفتــاري را
شــامل ميشــود كــه موجــب نقــض قوانیــن و حقــوق ديگــران
ماننــد ســرقت ،فــرار از مدرســه و خانــه ،دروغگويــي ،حمــل
اســلحه ،پرخاشگــري و خشــونت میشــود ( .)3بزهــکاری
پدیــدهای در حــال افزایــش اســت بهطوریکــه بــر اســاس
آمارهــای منتشــر شــده در ایــاالت متحــدۀ آمریــکا ،در ســال
 2012در مقایســه بــا ســال  2002جرایــم دزدی ،قلــدری
و اســتفاده از اســلحه افزایــش یافتــه اســت ( .)4در ایــران
آمارهــای موجــود حاکــی از افزایــش میــزان جرایــم و ورود
بــه زنــدان در ســنین بیــن  12تــا  25ســال اســت امــا آمــار
دقیقــی در ایــن زمینــه در دســت نیســت ( .)5بزهــکاری
نوجوانــان از دو جنبــه از جملــۀ مســائل مهــم اجتماعــی
جامعــۀ ایــران بهشــمار میآیــد :اول ایــن کــه بزهــکاری در
نوجوانــی ،احتمــال رفتــار مجرمانــه را در دوران بزرگســالی
افزایــش میدهــد؛ دوم ایــنکــه بــر اســاس اطالعــات خــود
گزارشــی از نوجوانــان ،میــزان واقعــی بزهــکاری حتــی از
آمارهــای مربــوط بــه دســتگیریهای رســمی نیــز بیشــتر
اســت ( .)6بزهــکاری پیامدهــای متعــددی بــرای نوجوانــان
در پــی دارد بهطوریکــه عواقــب رفتــار بزهکارانــه غالبــاً
بــرای نوجوانــان زیانبــار بــوده و میتوانــد آنــان را در تامیــن
امنیــت شــغلی ،دســتیابی بــه اهــداف تحصیلــی و همچنیــن
حفــظ روابــط اجتماعــی بــا مشــکل مواجــه کنــد ( .)7عــاوه بر
ایــن بزهــکاری نوجوانــان موجــب از دســت رفتــن ســرمایههای
اجتماعــی و صــرف هزینههــای بســیاری بــرای دســتگیری،
نگهــداری و بازپــروری آنــان میگــردد ( .)8بنابرایــن بــا آگاهــی
نســبت بــه پیامدهــای اجتماعــی ،روانشــناختی ،اقتصــادی و
انســانی پدیــده بزهــکاری ،درک علــل رفتــار بزهکارانــه و مغایــر
بــا قانــون یکــی از اولویتهــای اصلــی محققــان ،متخصصــان و
پژوهشــگران اســت ( .)6شــناخت علــل بــزه و رفتــار بزهکارانــه
میتوانــد بــه برنامهریــزان کمــک نمایــد تــا برنامههــای
دقیقتــر و متناســب بــا زمــان و مــکان خــاص طراحــی نمــوده
و بــه مرحلــۀ اجــرا در آورنــد ( .)9بنابرایــن شناســایی علــل
و عوامــل موثــر در بــروز رفتــار بزهکارانــه و ارائــۀ مداخــات
پیشــگیرانه بــا محوریــت ایــن عوامــل میتوانــد در کاهــش
میــزان ایــن رفتارهــا و عواقــب پیامدهــای آن اثــر گــذار باشــد.
در تبییــن علــت و ماهیــت بزهــکاری بــه نقــش مجوعــهای از
عوامــل زیســتی ،روانشــناختی ،اجتماعــی و فرهنگــی اشــاره
شــده اســت کــه از میــان عوامــل روانشــناختی ،متغیرهــا و
عوامــل سرشــتی توجــه ویــژهای را بـه خــود اختصــاص دادهاند.
سرشــت 2اصطالحــی اســت کــه بــرای بیــان تفاوتهــای

ف��ردی در مهارتهــا و عــادات ادراکــی ب��هکار مـیرود و مراکــز
تنظیــم آن عمدت��اً در آمیگــدال ،هیپوتاالمــوس ،اســتریاتوم و
بخشهــای دیگــر سیستــم لیمبیــک قــرار دارد (.)10-11
سرشــت ،اســاس وراثتــی هیجانــات و یادگیریهایــی اســت
کــه از طریــق رفتارهــای هیجانــی و خــودکار کسـ�ب شــده
و بهعنــوان عــادات قابــل مشــاهده در اوایــل زندگــی فــرد
دیــده میشــود و تقریب ـاً در تمــام طــول زندگــی ثابــت باقــی
میمانــد ( .)12-13یکــی از رویکردهــای مفیــد و موثــر در
بررســی رفتــار مجرمانــه بررســی ارتبــاط رفتــار قانــون شــکنانه
و رگههــای سرشــتی اســت ( .)14بهطــوری کــه شــناخت
بهتــر ویژگیهــای سرشــتی و شــخصیتی نوجوانــان بزهــکار
بــه درک ،ســنجش و طراحــی برنامههــای مداخل ـهای کمــک
میکنــد ( .)15امــروزه نظریههــای متعــددی در زمینــۀ
مفاهیــم سرشــتی وجــود دارد کــه از جملــه مهمتریــن
آنهــا ،آن دســته نظریاتــی اســت کــه بــه نقــش عوامــل و
متغیرهــای زیســتی توجــه دارد؛ ماننــد نظریــۀ سیســتمهای
مغــزی -رفتــاری گــری ،نظریــۀ روانــی -زیســتی کلونینجــر،
مــدل پنــج عاملــی مککــری و کاســتا و مــدل ســه بخشــی
واتســون و کالرک ( .)16نظریــۀ گــری 3بــا عنــوان حساســیت،
بــه تقویــت ســه سیســتم هیجانــی بنیــادی شــامل بــازداری
رفتــاری ،سیســتم فعالســاز رفتــار و سیســتم جنــگ و
گریــز منجــر میشــود ( .)17مــدل پنــج عامــل بــزرگ
توســط کاســتا و مککــری 4توســعه یافتــه و پنــج بعــد
روانرنجورخویــی ،برونگرایــی ،تجربهگرایــی ،توافقپذیــری
و وظیفهشناســی را در بــر میگیــرد ( .)18نظریــۀ روانــی-
زیســتی کلونینجــر 5شــامل چهــار بعــد سرشــتی (نوجویــی،
وابســتگی بــه پــاداش ،آســیب پرهیــزی و پشــتکار) و ســه بعــد
منــش (خــود راهبــری ،همــکاری و خــود فــراروی) میباشــد
( .)19کالرک و واتســون 6نیــز نظریــۀ ســه بخشــی را مطــرح
نمودنــد کــه شــامل ســه مولفــۀ عاطفــۀ مثبــت ،عاطفــۀ منفــی
و برانگیختگــی فیزیولوژیایــی اســت ( .)20اخیـ�را ً الرا ،بیســتول،
برانســتاین ،ریپولــد ،کاروالــو 7مدلــی را بــر مبنــای جنبههــای
سرشــتی شــخصیت مطــرح نمودهانــد کــه تحــت عنــوان مــدل
ترکیبــی سرشــت عاطفــی -هیجانــی  )AFECT(8شــناخته
میشــود و بســیاری از مفاهیــم بیــان شــده توســط گــری،
کلونینجــر ،واتســون و کاســتا و مککــری را در بــر میگیــرد
( .)12بــه اعتقــاد الرا مدلهــای فــوق موضــوع واحــدی را
بــا واژگان مختلــف مــورد بررســی قــرار دادهانــد .ایــن مــدل
ســعی دارد تــا مفاهیــم مطــرح شــده در نظریههــای مذکــور
را در قالــب یــک مــدل منســجم کنــار هــم قــرار دهــد و بــر
ایــن فــرض مبتنــی اســت کــه سرشــت بهعنــوان مرکــز ثقــل
و نیــروی رابــط بیــن رفتــار ،ادراک ،توجــه ،شــناخت ،خلــق و
عاطفــه عمــل میکنــد ( .)21مــدل ترکیبــی  AFECTشــامل
شــش سرشــت هیجانــی بــوده کــه عبارتنــد از اراده ،9خشــم،10
بــازداری ،11حساســیت ،12مقابلــه 13و کنتــرل .14همچنیــن از
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پژوهــش حاضــر یــک مطالعــۀ مقطعــی -توصیفــی از نــوع
همبسـ�تگی بـ�وده و جامعـ�ۀ آمـ�اری آن تمامـ�ی دانشآمـ�وزان
دخت��ر و پس��ر مقطــع متوســطه دوره دوم شــهر اردبیــل بودنــد.
پــس از کســب مجوزهــای الزم و مراجعــه بــه اداره آمــوزش
و پــرورش شــهر اردبیــل ،بــا اســتفاده از روش نمونهگیــری
خوش ـهای چنــد مرحل ـهای ،در ابتــدا از میــان مناطــق یــک و
دو اردبیــل ،ناحیــۀ یــک انتخــاب شــد و ســپس از میــان هشــت
دبیرســتان دورۀ دوم  4 ،دبیرســتان (دو دبیرســتان دخترانــه و
دو دبیرســتان پســرانه) بهصــورت تصادفــی انتخــاب شــدند.
در نهایــت تعــداد  221دانشآمــوز بــا اســتفاده از پرسشــنامۀ
سرشــتهای عاطفــی -هیجانــی الرا ( )2012و پرسشــنامۀ
نگــرش بــه بزهــکاری فضلــی ( )1389مــورد بررســی قــرار
گرفتنــد .مقیــاس مرکــب سرشــت عاطفــی و هیجانــی
( :)AFECTایــن مقیــاس توســط الرا و همــکاران ( )2012بــا
هــدف یکپارچــه ســاختن سرشــتهای عاطفــی و هیجانــی
در قالــب یــک مــدل ســاخته شــد 52 .ســؤال ایــن مقیــاس،
سرشــت هیجانــی را انــدازه میگیــرد کــه شــامل  6مؤلفــۀ
اراده ،خشــم ،بــازداری ،حساســیت ،مقابلــه ،کنتــرل اســت و این
مــوارد را در مقیــاس لیکــرت  7نقط ـهای و  12ســؤال آن نیــز
 12سرشــت عاطفــی شــامل :افســرده ،مضطــرب ،بیتفــاوت،
Depressive
Anxious
17
Apathetic
18
Obsessive
19
Hyperthimia
20
Euthymia
21
Stable
22
Volatile

23

15

24
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Cyclothymic
Dysphric
25
Unstable
26
Irritable
27
Disinhibited
28
Euphoric
29
Risk factor
30
Protective factor

مواد و روشها
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ترکیــب ابعــاد هیجانــی ذکــر شــده ،دوازده بعــد عاطفی شــامل
افســردگی ،15اضطــراب ،16بیتفاوتــی( 17انــواع درونیســازی
20
شــده) ،وسواســی ،18هیجــانزده 19و ســرحال (متعــادل)
(انــواع پایــدار) ،21تغییرپذیــر (دمدمــی) ،22ادواریخــو 23و
27
مــال( 24انــواع ناپایــدار) 25و تحریکپذیــر ،26بــازداری زدا
و سرخوشــی (نشــئه)( 28انــواع برونیســازی شــده) بهوجــود
میآیــد ( .)12، 21فــرض اساســی در ایــن مــدل ایــن اســت که
سرشــت ،عنصــر کلیــدی بــرای فهــم ســامت و آسیبشناســی
روانــی اســت و ویژگیهــای سرشــتی میتواننــد بهعنــوان
عوامــل خطرســاز 29یــا محافظتکننــده 30بــرای رشــد
اختــاالت روانــی در نظــر گرفتــه شــوند ( .)21، 22در پژوهــش
حاضــر بهدنبــال شناســایی ویژگیهــای سرشــتیای هســتیم
کــه جــزو عوامــل محافظتکننــده در برابــر بزهــکاری بــوده
و بــا نگــرش منفــی بــه بزهــکاری رابطــه دارنــد و منظــور
از نگــرش منفــی بــه بزهــکاری آن دســته نگرشهــا بــه
رفتــار بزهکارانــه اســت کــه نشــاندهندۀ عــدم گرایــش بــه
انجــام بزهــکاری بهعنــوان واکنشــی در برابــر رویدادهــا یــا
راه حلــی بــرای رفــع مشــکالت میباشــد .در واقــع افــرادی
کــه دارای نگــرش منفــی بــه بزهــکاری هســتند ،تمایلــی بــه
انجــام رفتــار بزهکارانــه در موقعیتهــای مختلــف ندارنــد
( .)23برخــی پژوهشهــا بــه بررســی ارتبــاط ویژگیهــای
سرشــتی و بزهــکاری پرداختهانــد؛ بــرای مثــال مطالعــات
متعــددی وجــود رابطــۀ مثبــت بیــن نگــرش بــه بزهــکاری
بــا روانرنجورخویــی و رابطــۀ منفــی آنرا بــا خوشــایندی،
گشــودگی بــه تجربــه و وظیفهشناســی از مــدل پنــج عاملــی
را نشــان دادهانــد ( .)9، 14، 24در پژوهشهــای انجــام شــده
توســط فارنگتــون و تافی ارتبــاط روانرنجورخویی ،تکانشــگری
و برونگرایــی (تکانشــگری و تــاش بــرای کســب هیجــان)
از نظریــۀ شــخصیت آیزنــک را بــا بزهــکاری نشــان دادهانــد
( .)25همچنیــن در برخــی پژوهشهــا نیــز مشــخص شــد کــه
نوجوانــان بزهــکار در مقایســه بــا گــروه کنتــرل نمــرات باالتری
در هیجــان پذیــری منفــی و نمــرات پایینتــری در کنتــرل
تالشــمند کســب نمودنــد ( .)26در راســتای ایــن پژوهشهــا،
مطالع��ات انج��ام شــده در ایــران نیــز بــه بررســی ارتبــاط
مولفههــای سرشــتی و شــخصیتی بــا بزهــکاری پرداختهانــد؛
بهعنـ�وان مثاــل در مطالعــۀ موســوی ،رضایــی ،شــیری و عبــد
خدایــی مشــخص شــد کــه نوجوانــان بزهــکار در مقایســه
بــا نوجوانــان عــادی نمــرات باالتــری در روانرنجورخویــی
و نمــرات پایینتــری در برونگرایــی ،گشــودگی بــه تجربــه،
توافقپذیــری و وظیفــه شناســی کســب نمودنــد (.)27
کربالیــی ،افــروز و رقیبــی در پژوهــش خــود نشــان دادنــد کــه
نوجوانــان بزهــکار در زمینــۀ برونگرایــی ،روانرنجورخویــی و
روانپریشخویــی نمــرات باالتــری داشــتند ( .)9در پژوهــش

انجــام شــده توســط صــدری ،پزشــک و طیبلــی مشــخص
شــد کــه نوجوانــان بزهــکار نســبت بــه نوجوانــان گــروه
کنتــرل در زمینــۀ مولفههــای پنجگانــه شــخصیت کاســتا و
مککــری تفــاوت معنــیداری دارنــد ( .)28احمــدی ،پــور
نقــاش تهرانــی ،صابــری و ارجمندنیــا نشــان دادنــد کــه
بیــن دو گــروه نوجوانــان بزهــکار و عــادی در ابعــاد سرشــت
(پشــتکار ،نوجویــی ،آســیب پرهیــزی و پــاداش وابســتگی) و
منــش (خــود راهبــری ،خــود فــراروی و همــکاری) تفــاوت
معنـیداری وجــود دارد ( .)29در مجمــوع پژوهشهــای انجــام
شــده حاکــی از ارتبــاط ویژگیهــای شــخصیتی و سرشــتی بــا
بزهــکاری و تفــاوت نوجوانــان بزهــکار بــا نوجوانــان عــادی در
برخــی از ایــن مولفههــا اســت .بنابرایــن بــا توجــه بــه اینکــه
در میــان مدلهــا و نظریــات سرشــتی مطــرح شــده تــا
کنــون ،مــدل مطــرح شــده توســط الرا ( )2012کامــل کننــدۀ
نظریــات پیشــین بــوده و هــر دو ســاخت سرشــت هیجانــی
و عاطفــی را در یــک مــدل یکپارچــه مــورد بررســی قــرار
داده و درک کاملتــری از ســامت و آسیبشناســی روانــی
فراهــم کردهانـ�د ،و نیــز ضــرورت شناســایی علــل و عوامــل
موثــر بــر بــروز بزهــکاری و انجــام مداخــات پیشــگیرانه
بهمنظــور کاهــش پیامدهــای آن ،پژوهــش حاضــر بــا هــدف
بررســی ارتبــاط ابعــاد مــدل ترکیبــی سرش ـتهای عاطفــی-
هیجانـ�ی بـ�ا نگـ�رش منفـ�ی بـ�ه بزهـ�کاری انجـ�ام شـ�د (.)22
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وســواس ،ادواری خــو ،بیقــرار ،تحریکپذیــر ،دمدمــی،
بــازداری نشــده ،هیجــان زده ،متعــادل و ســرخوش را در یــک
مقیــاس لیکــرت  5نقطــهای انــدازه میگیــرد 3 .ســؤال نیــز
اطالعــات کلــی دربــارۀ سرشــت عاطفــی و هیجانــی شــخص
بهدســت میدهنــد .الرا و همــکاران ضرایــب آلفــای کرونبــاخ
 5بعــد سرشــت هیجانــی را در دامنــۀ  0/87الــی  0/90و
بــرای بعــد بــازداری  0/75بهدســت آوردنــد ( .)21نتایــج
آلفــای کرونبــاخ خــرده مقیاسهــای ایــن آزمــون بــر روی
آزمودنیهــای مطالعــه حاضــر  0/95بــرای اراده  0/86بــرای
خشــم 0/80 ،بــرای بــازداری 0/88 ،بــرای حساســیت0/91 ،
بــرای مقابلــه و  0/94بــرای کنتــرل ،بهدســت آمــد .بررســی
ویژگیهــای روانســنجی ایــن پرسشــنامه در ایــران توســط
چلبیانلــو و همــکاران انجــام شــد کــه در پژوهــش آنــان ضریب
آلفــای کرونبــاخ  0/82بهدســت آمــد ( .)30پرسشــنامۀ نگــرش
بــه بزهــکاری :ایــن پرسشــنامه بــا هــدف ســنجش نگــرش بــه
رفتارهــای بزهکارانــه توســط فضلــی ( )1389بــرای نوجوانــان
 15الــی  19ســال تهیــه شــده اســت .ایــن مقیــاس  28مــاده
دارد و بــر اســاس لیکــرت  4عامــل نمرهگــذاری میشــود.
جهــت حصــول اطمینــان از پایایــی و روایــی پرسشــنامه،
عبــارات و طیــف مــورد اســتفاده بــرای پاســخ ،بــه افــراد
صاحــب نظــر در رابطــه بــا موضــوع مــورد مطالعــه (اســتادان
رشــتههای روانشناســی ،جرمشناســی و جامعهشناســی)

ارائــه گردیــد و بــر اعتبــار آن صحــه گذاشــته شــد .ایــن ابــزار
بــرای مشــخص کــردن نگــرش مثبــت و منفــی بــه رفتارهــای
بزهکارانــه در نظــر گرفتــه شــده اســت .در طــی یــک بررســی،
ســواالت بهصــورت پایلــوت بــر روی  200نفــر از نوجوانــان
 15-19ســال مــدارس دولتــی شــهر تهــران انجــام گرفــت و بــا
اســتفاده از روش آلفــای کرونبــاخ میــزان پایایــی بــرای نگــرش
مثبــت بــه رفتارهــای بزهکارانــه  0/71و بــرای نگــرش منفــی
بــه رفتارهــای بزهکارانــه  0/77بهدســت آمــد ( .)23تجزیــه
و تحلیــل دادههــا :پــس از جمــعآوری اطالعــات ،دادههــا بــا
اســتفاده از نــرم افــزار  SPSSو آزمــون همبســتگی پیرســون
و رگرســیون گامب ـهگام مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار گرفــت.
یافتهها
تعــداد  221دانشآمــوز ( 112پســر و  109دختــر) بــا
محــدودۀ ســنی  15-19ســال در ایــن پژوهــش شــرکت
داشــتند .در ابتــدا اطالعــات توصیفــی مربــوط بــه
شــرکتکنندگان در پژوهــش در جــدول  1ارائــه میشــود.
در جــدول شــماره  2نتایــج مربــوط بــه همبســتگی
بی�نـ ابعــاد سرشــت هیجانــی مــدل  AFECTبــا نگــرش
منفــی بــه بزهــکاری و جــدول شــماره  3نتایــج مربــوط بــه
همبســتگی بیــن ابعــاد سرشــت عاطفــی مــدل AFECT
بــا نگرــش منفـ�ی بــه بزهــکاری نشــان داده شــده اســت.

جدول  -1اطالعات توصیفی مربوط به شرکتکنندگان در پژوهش
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جدول  -3ماتریس همبستگی ابعاد سرشت عاطفی مدل  AFECTبا نگرش منفی به بزهکاری

نتایــج جــدول  2نشــان میدهــد کــه ابعــاد خشــم ،بــازداری و
حساســیت از مــدل  AFECTبــا نگــرش منفــی بــه بزهــکاری
دارای رابطــۀ منفــی و معنـیدار و ابعــاد کنتــرل و مقابلــه مــدل
 AFECTبــا نگــرش منفــی بــه بزهــکاری دارای رابطــۀ مثبــت
معنــیدار هســتند .همچنیــن مندرجــات جــدول شــماره 3
نشــان میدهــد کــه ابعــاد مضطــرب ،وسواســی ،متعــادل
و هیجــانزده بــا نگــرش منفــی بــه بزهــکاری دارای رابطــۀ
مثبــت و معنــیدار بــوده و ابعــاد بیتفــاوت ،ادواریخــو،
تغییرپذیــر و سرخوشــی سرشــت عاطفــی مــدل AFECT

بــا نگــرش منفــی بــه بزهــکاری رابطــۀ منفــی و معنــیدار داشــتند.
همچنیــن بهمنظــور تــوان ابعــاد هیجانــی و عاطفــی مــدل
 AFECTدر پیشبینــی نگــرش منفــی بــه بزهــکاری ،از
تحلیــل رگرســیون چندگانــۀ گام بــه گام اســتفاده شــد .جــدول
شــماره  4نتایــج مربــوط بــه پیشبینــی نگــرش منفــی بــه
بزهــکاری از روی ابعــاد سرشــت هیجانــی و جــدول شــماره 5
نتایــج مربــوط بــه پیشبینــی نگــرش منفــی بــه بزهــکاری از
روی ابعــاد سرشــت عاطفــی مــدل  AFECTرا نشــان میهــد.
نتایــج منــدرج در جــدول  4نشــان میدهــد کــه ابعــاد
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ددوره

سرشــت هیجانــی بــا ضریــب همبســتگی گام بــه گام 0/639
حــدود  40درصــد ازتغییــرات مربــوط بــه نگــرش منفــی
بــه بزهــکاری را تبییــن و پیشبینــی میکنــد و در ایــن
میــان ابعــاد خشــم و حساســیت بهصــورت منفــی و مقابلــۀ
بهصــورت مثبــت توانســتند نگــرش منفــی بــه بزهــکاری را
پیشبینــی نماینــد .نتایــج ذکــر شــده در جــدول شــمارۀ
 5نیــز نشــان میدهــد کــه ابعــاد سرشــت عاطفــی مــدل
 AFECTدر مجمــوع توانســتند بــا ضریــب همبســتگی ،0/227
حــدود  5/1درصــد از تغییــرات مربــوط بــه نگــرش منفــی
بــه بزهــکاری را تبییــن و پیشبینــی نماینــد کــه از میــان
ابعــاد سرشـ�ت عاطف�یـ ،بعدــ متع�اـدل توانســت نگــرش منفــی
بــه بزهــکاری را بهصــورت معنــیدار پیشبینــی نمایــد.
بحث و نتیجهگیری
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پژوهــش حاضــر بــا هــدف بررســی نقــش پیشبینــی کننــدۀ
مــدل ترکیبــی سرشــتهای عاطفــی و هیجانــی در ارتبــاط
بــا نگــرش منفــی بــه بزهــکاری در دانشآمــوزان متوســطه
دورۀ دوم انجــام شــد .بــر اســاس نتایــچ بهدســت آمــده ،ابعــاد
خشــم ،بــازداری و حساســیت از مــدل  AFECTبــا نگــرش
منفــی بــه بزهــکاری دارای رابطــۀ منفــی و معن ـیدار و ابعــاد
کنتــرل و مقابلــه مــدل  AFECTبــا نگــرش منفی بــه بزهکاری
دارای رابطــۀ مثبــت معنـیدار هســتند .همچنیــن ابعــاد خشــم
و حساســیت بهصــورت منفــی و مقابلــه بهصــورت مثبــت
توانســتند نگــرش منفــی بــه بزهــکاری را پیشبینــی نماینــد.
در میــان سرشــتهای عاطفــی مــدل  AFECTنیــز ،ابعــاد
مضطــرب ،وسواســی ،متعــادل و هیجــانزده بــا نگــرش منفــی
بــه بزهــکاری دارای رابطــۀ مثبــت و معن ـیدار بــوده و ابعــاد
بیتف��اوت ،ادواریخوــ ،تغییرپذیـ�ر و سرخوشـ�ی بــا نگــرش
منفــی بــه بزهــکاری رابطــۀ منفــی و معنــیدار داشــتند
ک��ه از میــان آنه��ا بعـ�د متعاــدل توانســت نگــرش منفــی
بــه بزهــکاری را پیشبینــی نماینــد .سرشــت بــه مثابــه
یــک مرکــز ثقــل بــرای تاثیرگــذاری و تاثیرپذیــری از ســایر
حوزههــا ماننــد رفتــار ،شــناخت ،درک ،توجــه ،ارتبــاط،
قصــد ،خلــق و عاطفــه عمــل میکنــد و بهعنــوان نیــروی
پیونــد دهنــده درمیــان ایــن بخشهــا اســت ( .)22مــدل
 AFECTاز دو منظــر اهمیــت زیــادی دارد :در ابتــدا ایــن مــدل
بــرای درک جنبههــای آسیبشــناختی و ســامتی در یــک
چارچــوب واحــد بــرای کارشناســان بالینــی حمایــت فراهــم
کــرده و دوم اینکــه ترکیبــی از اصــول روانســنجی و نظریــه
را بــرای نشــان دادن تفاوتهــای فــردی از نظــر بالینــی بــا
سرشــت ،کــه بــا دامنــۀ گســتردهای از نشــانگان روانشــناختی
مرتبــط هســتند ،ایجــاد کــرده اســت ( .)12، 21همانگونــه
کــه نتایــج پژوهــش حاضــر نشــان میدهــد ،سرشــت هیجانــی
مقابلــه و کنتــرل بــا نگــرش منفــی بــه بزهــکاری رابطــۀ مثبــت
و معنــیدار داشــته اســت .مقابلــه ،فراینــد کنــار آمــدن بــا

بدبیــاری اســت و تلویحــات عمــدهای بــرای ســامتی دارد.
مقابلــۀ ســازگارانه همچنــان کــه در بعــد منــش خــود راهبــری
مــدل کلونینجــر توصیــف شــده اســت ،بــه یادگیــری پختگــی
و کاردانــی طوالنــی مــدت میانجامــد ( .)22ایــن یافتــه را
میتــوان بــا مطالعاتــی ماننــد مطالعــۀ احمــدی و همــکاران
کــه نشــان دادنــد نوجوانــان بزهــکار بــا نوجوانــان عــادی در
رابطــه بــا منــش خــود راهبــری تفــاوت دارنــد ،همســو دانســت
( .)29همچنیــن سرشــت مقابلــه بــه چگونگــی یافتــن راه حــل
بــرای مســائل شــخصی و راهبردهایــی کــه بــرای مواجهــه بــا
مشــکالت ب ـهکار گرفتــه میشــود ،اشــاره دارد کــه در نهایــت
بــه تکامــل فــردی منجــر میشــود ( .)21در همیــن راســتا
راســکین ،ایســمان و هاگلــوف 31در مطالعــۀ خود نشــان داد که
نوجوانــان عــادی و بزهــکار در زمینــۀ راهبردهــای مقابلـهای بــا
هــم تفــاوت داشــته و نوجوانــان بزهــکار بیشــتر از راهبردهــای
مقابلــهای هیجــان محــور اســتفاده مینماینــد در حالیکــه
نوجوانــان عــادی غالبــاً از راهبردهــای مقابلــهای مســئله
محــور بهــره میبرنــد ( .)31از ســوی دیگــر مفهــوم کنتــرل
در مــدل  AFECTشــامل کنتــرل کــردن محیــط بهوســیله
توجــه ،رشــد آگاهــی و توجــه ،ظرفیــت تصمیمگیــری و
راهکارهــای برنامهریــزی و حــس ســازماندهی ،وظیفــه و
کفایــت بــوده و بــه همــراه سرشــت مقابلــه بــه تنظیــم ابــراز
فعالســازی ،اجتنــاب از ابــراز آشــفته ،مخــرب و دفاعــی خشــم
کمــک میکنــد ( .)22کنتــرل ،توانایــی نظــارت بــر محیــط،
ســازگاری و ســازماندهی بــوده کــه در واقــع توانایــی عملکــرد
اجرای��ی را ش��امل میش��ود بنابرایــن راهبردهــای مقابلــهای
کــه فــرد بههنــگام مواجهــه بــا مشــکالت و تجربههــای
ناخوشــایند ب ـهکار میگیــرد و میــزان کنتــرل و نظارتــی کــه
بــر امــور مختلــف دارد ،نقــش مهمــی در نگــرش فــرد بــه
انجــام رفتارهــای منطبــق یــا مغایــر بــا قانــون داشــته و هــر
انــدازه مقابلــه و کنتــرل باالتــر باشــد ،توانمنــدی وی بــرای
مقابلــه بــا شــرایط ناخوشــایند و کنتــرل وی بــر هیجانــات
و توانایــی تصمیمگیــری موثــر وی نیــز باالتــر خواهــد بــود
و بــه همــان میــزان گرایــش وی بــه رفتــار بزهکارانــه نیــز
کاهـ�ش مییابـ�د ( .)32همچنیــن بــر اســاس نتایــج بهدســت
آمــده ،سرشــتهای هیجانــی خشــم ،بــازداری و حساســیت
بــا نگــرش منفــی بــه بزهــکاری رابطــۀ منفــی و معنــیدار
داشــتهاند؛ خشــم یکــی از ابعــاد سرشــت هیجانــی بــوده و
زمانــی بــروز پیــدا میکنــد کــه تمایــات فــرد نــاکام شــود
یــا رویــداد ناخوشــایندی بهوقــوع بپیونــدد ( .)21مطالعــات
مختلــف بــه نقــش خشــم و ارتبــاط آن بــه انجــام رفتــار مغایــر
بــا قانــون اشــاره داشــت ه و میــزان بــاالی خشــم را بــا انجــام
رفتــار پرخاشــگرانه و درگیــری بــا قانــون مرتبــط دانســتهاند
32
( .)33نتیجــۀ بهدســت آمــده در راســتای پژوهــش اوکانــر
اســت .در ایــن مطالعــه مشــخص شــد کــه نوجوانــان عــادی
میــزان خشــم و پرخاشــگری کمتــری نســبت بــه نوجوانــان
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بزهــکار داشــتند و میــزان مشــکالت برونیســازی شــده از
جملــه خشــم و پرخاشــگری در نوجوانــان بزهــکار نســبت بــه
نوجوانــان عــادی دو برابــر بــوده اســت ( .)34از ســوی دیگــر
در مطالعــات مختلــف مشــخص شــده اســت کــه آموزشهــای
مدیریــت خشــم بــه کاهــش رفتــار پرخاشــگرانه ،درگیــری
بــا قانــون و دســتگیری مجــدد منجــر میگــردد ( .)35بعــد
هیجانــی بــازداری ،از ترکیــب تــرس (نگرانــی ،کمرویــی و
تــرس) و احتیــاط (دقــت ،اجتنــاب از خطــر و بــا مالحظــه
بــودن) بهدســت میآیــد ( .)21ابعــاد ایــن سرشــت در
مجمــوع تمایــل کلــی بــه عواطــف منفــی ماننــد تــرس ،غــم،
عصبانیــت و نفــرت را شــامل میشــود و بــه کنارهگیــری
از تجربــۀ محرکهــای جدیــد و اســتعداد تجربــۀ هیجانــات
منفــی در برابــر محرکهــای جدیــد اشــاره دارد ( .)36ایــن
یافتــه همســو بــا نتایــج پژوهشهایــی از جملــه پژوهــش
عطادخــت و قرهگوزلــو اســت کــه نشــان داد آشــفتگی
روانشــناختی ،افســردگی و اضطــراب بــا نگــرش منفــی بــه
بزهــکاری رابطــۀ منفــی و معنــیدار دارد ( .)37سرشــت
هیجانــی دیگــر کــه بــا نگــرش منفــی بــه بزهــکاری رابطــۀ
منفــی داشــته اســت ،حساســیت میباشــد .در مــدل ترکیبــی
 ،AFECTسرشــت حساســیت ناشــی از آســیبپذیری نســبت
بــه کنارهگیــری و طــرد در روابــط بیــن فــردی (مــورد انتقــاد
قــرار گرفتــن و طــرد شــدن در روابــط) و رویدادهــای زندگــی
روزمــره (ماننــد ســرخوردگیها ،عــدم موفقیــت و ضربههــا)
اســت ( .)21از آنجایــی کــه حساســیت یــک عامــل ،خطــر
کلــی بــرای رنــج روانــی و رشــد اختــاالت روانــی بــوده و یــک
مولفــۀ اصلــی روانرنجورخویــی در مــدل پنــج عاملــی و نیــز
آســیب پرهیــزی در مــدل کلونینجــر اســت ( ،)30بنابرایــن
میتــوان گفــت نتیجــۀ بهدســت آمــده در راســتا و همســو
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بــا پژوهشهایــی ماننــد موســوی و همــکاران ،گالــون و مــور
و مارکــی 34بــوده کــه در ایــن مطالعــات مشــخص شــد کــه
میــزان روانرنجورخویــی در نوجوانــان بزهــکار بیــش از نوجوانان
عــادی اســت ( .)27، 30، 38، 39از میــان سرشــتهای
عاطفــی ،ابعــاد مضطــرب ،وسواســی ،ســرحال و هیجــانزده بــا
نگــرش منفــی بــه بزهــکاری دارای رابطــۀ مثبــت و معن ـیدار
بــوده و ابعــاد بیتفــاوت ،ادواری خــو ،تغییرپذیــر و سرخوشــی
بــا نگــرش منفــی بــه بزهــکاری رابطــۀ منفــی و معنــیدار
داشــتند .ایــن یافتــه را میتــوان بــا توجــه بــه اینکــه الرا
سرشــتهای عاطفــی را در چهــار دســته پایــدار ،ناپایــدار،
درونــی ســازی شــده و برونــی ســازی شــده تقســیم میکنــد،
تببیــن نمــود .ابعــاد مضطــرب و بیتفــاوت در دســتۀ درونــی
ســازی شــده ،ابعــاد وسواســی ،متعــادل و هیجانزده در دســتۀ
سرش ـتهای پایــدار ،ابعــاد ادواریخــو و تغییرپذیــر در دســتۀ
سرشــتهای ناپایــدار و سرخوشــی در دســتۀ برونــی ســازی

شــده قــرار میگیــرد ( .)21سرشــت مضطــرب بــا میــزان
درونــی ســازی بــاال مشــخص میشــود .سرشــت متعــادل
(ســرحال) بــا فعالســازی و بــازداری متــوازن ،باثباتتریــن
نــوع سرشــت اســت .سرشــت هیجــانزده و وسواســی هــر
دو باثبــات هســتند بــا ایــن تفــاوت کــه سرشــت هیجــانزده
در مقایســه بــا سرشــت متعــادل بــا فعالســازی بیشــتر و
بــازداری کمتــر و سرشــت وسواســی بــا فعالســازی کمتــر و
بــازداری بیشــتر مشــخص میشــود .سرشــت تغییرپذیــر بــا
بیقــراری مشــخص میشــود و مشــخصۀ اصلــی سرشــت
ادواریخــو بیثباتــی خلقــی و هیجانــی اســت .سرشــت
سرخوشــی (نشــئه) نیــز دارای بیشــترین میــزان برونــی ســازی
شــدگی بــوده و در کل پیشآمادگــی بــرای اختــاالت برونــی
سـ�ازی شـ�ده اسـ�ت ( .)21، 22در مجمــوع نتایــج بهدســت
آمــده نشــان میدهــد کــه ابعــاد هیجانــی و عاطفــی مــدل
 AFECTبــا نگــرش منفــی بــه بزهــکاری رابطــۀ معن ـیداری
داشــته و همچنیــن مــدل AFECTمدلــی کارآمــد در تبییــن
و پیشبینــی نگــرش منفــی بــه بزهــکاری اســت کــه از آن
میتــوان در زمینههــای پژوهشــی و بالینــی اســتفاده نمــود.
بــا توجــه بــه اینکــه پرسشــنامۀ نگــرش بــه بزهــکاری
(فضلــی )1389 ،بــرای گــروه ســنی  15-19ســال طراحــی
شــده اســت ،یکــی از محدودیتهــای پژوهــش حاضــر
اســتفاده از دانشآمــوزان دورۀ دوم متوســطه بهعنــوان تنهــا
منبــع جم ـعآوری اطالعــات بــود .بنابرایــن پیشــنهاد میشــود
ابزارهایــی بــرای ارزیابــی نگــرش بــه بزهــکاری در ســنین
پایینتــر نیــز طراحــی شــده و پژوهشهایــی بــا اســتفاده از
ایــن ابزارهــا در ســنین پایینتــر ماننــد دانشآمــوزان دورۀ اول
متوســطه انجــام شــود .همچنیــن بــا توجــه بــه اینکــه پژوهش
حاضــر بــر دانشآمــوزان متوســطه دورۀ دوم شــهر اردبیــل
صــورت گرفتــه اســت بایــد در تعمیــم نتایــج احتیــاط نمــود،
بنابرایــن پیشــنهاد میشــود کــه پژوهشهــای هماننــدی
در ســایر جمعیتهــا و مناطــق انجــام شــده و بــا اســتفاده
از نتایــج ایــن پژوهشهــا افــراد در معــرض خطــر رفتــار
بزهکارانــه شناســایی شــوند .بــا توجــه بــه اینکــه نیمرخهــای
سرشــتی میتواننــد بــر ایــن موضــوع کــه چــه اختالالتــی
بهصــورت احتمالــی یــا جبــری بهوجــود بیاینــد و اینکــه
صفــات سرشــتی میتواننــد بهعنــوان عوامــل حمایتــی یــا
خطــر بــرای رشــد اختــاالت روانشــناختی در نظــر گرفتــه
شوــند ،نتایـ�ج پژوهــش حاضــر تلویحــات مهمــی در زمینــه
اســتفاده از مــدل  AFECTبــا هــدف شناســایی گروههــای
در معــرض خطــر رفتــار بزهکارانــه داشــته و میتــوان از آن
بهمنظــور طراحــی مداخــات پیشــگیرانه بــرای کاهــش وقــوع
رفت��ار بزهکاران��ه و مغای��ر ب��ا قان��ون اس��تفاده نم��ود (.)21، 22
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