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Abstract 

Background & Objective: Today one of the most complex and unpleasant issues that has attracted the attention of many psychologists, 
sociologists and criminologists is the issue of juvenile delinquents. Delinquency is a complex social phenomenon that can be seen in different 

ways in different social environments. The issue of delinquency has long been considered by intellectuals in human society and is now the subject 

of many studies. Groups of people who are most involved in this dilemma are children and adolescents. Adolescence is a time of high–risk 
behaviors and increased exploration. This evolutionary cycle is known to increase the risk of drug initiation and the growth of addiction. 

Increasing crime and juvenile delinquency has recently attracted more attention to the aesthetics of this problem. Because juvenile delinquency 

can be the cause of future adult crimes, and this is costly for the family and society, therefor government have to think as much as possible to 
eliminate crime and crime situations. The purpose of this study was to compare attachment styles, alexithymia and aggressive behaviors 

delinquents and normal adolescent. 

Methods: This descriptive study was a causal–comparative study. The statistical population of the study consisted of all teenage males of Shiraz 
prison and rehabilitation center in Shiraz (Fars province, south of Iran). The sample consisted of 84 people (42 delinquent adolescents and 42 

normal adolescents) who were selected randomly by juvenile delinquents and normal adolescents were matched in order to compare with the 
juvenile offenders. To collect the data, the attachment styles questionnaire (1990), the thoracic mood scale (1986), Toronto questionnaire and 

aggression questionnaire (1996) were used. The data were analyzed by multivariate analysis of variance (MANOVA) with SPSS 21 and 

probability values less than 0.05 were considered statistically significant. 

Results: The results of multivariate analysis of variance (MANOVA) showed that in safe attachment style, mean and standard deviation of 

normal adolescents was 19.55±3.595, and mean and standard deviation of delinquent adolescents was 13.952±2.784. There was a significant 

difference between adolescent and offender adolescents (p<0.001). In the avoidance attachment variable, mean and standard deviation of normal 
adolescents was 9.259±1/713, and mean and standard deviation of delinquent adolescents was 119.93±1.163. Anxiety mean and standard 

deviation of normal adolescents was 9.616±2.82, and mean and standard deviation of delinquent adolescents was 13.13±3.32, there were 

significantly different between normal and juvenile adolescents. In addition, in mood swings mean and standard deviation of normal adolescents 
was 54.214±13.39. The mean and standard deviation of delinquent adolescents was 646.66±14.43 (p<0.001) and aggression mean and standard 

deviation in normal adolescents were 61.142±14.916, 61.22±9.164, and the mean and standard deviation of delinquent adolescents was 

773.53±15.47. There were significantly different between the two groups (p<0.001). 
Conclusion: According to the findings of this study, it can be concluded that when the situation of the family environment is disorderly and 

there is no close relationship between the parents and the child, this leads to the formation of an insecure attachment style; the excitement of the 

individual affects later life stages. Therefore, in identifying, describing their emotions and expressing them, they are in difficulty, therefore, in a 
stressful situation, they have low adaptability and may resort to aggressive behaviors, which are directly linked to their criminal misconduct. 

Keywords: Attachment styles, Aggressive behaviors, Alexithymia, Delinquency, adolescence. 
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  .۴(:۰1؛ )۹1۳۹ی ناتوان مطالعات مجله 1

لیاصی پژوهش قالهم 1۳۹۹ روردینف برخط انتشار   

 بستگی، ناگویی خلقی و رفتارهای پرخاشگرانۀ نوجوانان بزهکار و عادیهای دلمقایسۀ سبک

 ۲*عادل مرادی ،1پریسا قانع
 سندگانینو حاتیتوض

 آمل، ایران؛ ،الله آملیشناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد آیتارشد روانکارشناسی. 1
 ، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.اقتصادی و توسعهشناسی . دانشجوی دکتری جامعه۲

 gmail.com307adelmoradi@ *رایانامۀ نویسندۀ مسئول:

 1۳۹۷ آذر1۵ پذیرش مقاله:؛ 1۳۹۷ خرداد1۳ ریافت مقاله:د

 

  

                                                      
( deed.fa/4.0nc/-https://creativecommons.org/licenses/byی )المللنیب ۰٫۴ی رتجاریغ-اریاخت مجوز تحت که است آزادی دسترس با مقاله کی نیا. یناتوان مطالعات مجله ،۱۳۹۵  © است محفوظ انتشار حق

 .دیکن عیتوز وی بردارنسخهی رتجاریغ طوربه ،یاصل نسخۀ به مناسب ارجاع شرط با را مقاله نیا در شده منتشر مواد که دهدیم اجازه شما به که است شده منتشر

 
 دهیچک

 . بودبستگی، ناگویی خلقی و پرخاشگری نوجوانان بزهکار و عادی های دلهدف پژوهش حاضر، مقایسۀ سبکهدف و زمینه: 
های شهر شیراز و ای بود. جامعۀ آماری پژوهش شامل تمام نوجوانان پسر بزهکار کانون اصالح و تربیت زندانمقایسهروش این پژوهش توصیفی از نوع علّی بررسی:روش

صورت تصادفی ساده انتخاب و بزهکار بهنوجوانان عادی( بودند که نوجوانان  ۴۲نوجوانان بزهکار و  ۴۲نفر ) ۸۴نوجوانان پسر عادی شهر شیراز بودند. نمونۀ پژوهش شامل 
(، مقیاس ناگویی خلقی تورنتو 1۹۹۰بستگی )های دلنامۀ سبکها از پرسشآوری دادهمنظور مقایسه با نوجوانان بزهکار همتاسازی و انتخاب شدند. برای جمعنوجوان عادی به

 وتحلیل شدند.تجزیه ۲1نسخۀ  SPSSافزار ش تحلیل واریانس چندمتغیره و با نرمها با استفاده از روداده( استفاده شد. 1۹۹۶نامۀ پرخاشگری )و پرسش
( 1۳٫۹۵۲±۲٫۷۸۴( با نوجوانان بزهکار )1۹٫۵۰۰±۳٫۰۵۴بستگی ایمن، بین نوجوانان عادی )متغیری )مانوا( نشان داد در متغیر سبک دلنتایج تحلیل واریانس چند ها:یافته

(، در متغیر اضطرابی نیز بین 1۴٫11۹±۳٫1۶۳( با نوجوانان بزهکار )۹٫۴۵۲±1٫۷1۳بستگی اجتنابی نوجوانان عادی )(. در متغیر دل>۰٫۰۰1pتفاوت معناداری وجود داشت )
عالوه در متغیر ناگویی خلقی نیز بین نوجوانان عادی (. به>۰٫۰۰1p( تفاوت معناداری وجود داشت )1۳٫۰۰۰±۳٫۲۰۰( با نوجوانان بزهکار )۹٫1۶۶±۲٫۰۸۲نوجوانان عادی )

( و نوجوانان ۶1٫1۴۲±1۴٫۹1۶(. پرخاشگری بین دو گروه نوجوانان عادی )>۰٫۰۰1p) ( تفاوت معنادار بود۶۴٫۶۶۶±1۴٫۴۳۳( با نوجوانان بزهکار )۵۴٫۲1۴±1۳٫۳۷۹)
 (.>۰٫۰۰1p( نیز تفاوت معناداری داشت )۷۷٫۵۲۳±1۵٫۴۷۳بزهکار )

پیوند نزدیک و صمیمانه وجود ندارد،  توان نتیجه گرفت، هنگامی که وضع محیط خانوادگی نابسامان است و بین والدین و فرزندهای این پژوهش میبا توجه به یافته گیری:نتیجه
ها دچار مشکل گذارد. بنابراین در شناسایی، توصیف احساسات و بیان آنگیرد. این مسئله بر تنظیم هیجان فرد در مراحل بعدی زندگی تأثیر میبستگی ناایمن شکل میسبک دل

 آورد که این عوامل ارتباط مستقیمی با بزهکاری وی دارند.های پرخاشگرانه روی زا سازگاری کمی دارد و ممکن است به رفتارشود؛ لذا در موقعیت تنشمی
 بستگی، رفتارهای پرخاشگرانه، ناگویی خلقی، بزهکاری، نوجوانی.های دلسبکها: کلیدواژه
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۲ 

 مقدمه ۱
کننده که توجه بسیاری تردید یکی از مسائل پیچیده و ناراحتامروزه بی

شناسان را به خود معطوف داشته، شناسان و جرمشناسان، جامعهاز روان
بسیار ای هاست. بزهکاری پدید 1موضوع کودکان و نوجوانان بزهکار

های های اجتماعی مختلف به شکلپیچیدۀ اجتماعی است که در محیط
شود. یک گروه از افرادی که بیشتر درگیر این معضل متفاوتی دیده می

اند. نوجوانی دورۀ رفتارهای شوند، کودکان و نوجوانانپیچیده می
پرخطر و افزایش اکتشاف است. این دورۀ تحولی، با افزایش احتمال 

(. 1شود )خطر برای شروع مصرف دارو و رشد اعتیاد شناخته می
م و بزهکاری در بین نوجوانان، اخیراً توجه بیش از افزایش وقوع جرائ

شناسی این مشکل جلب کرده است؛ چراکه بزهکاری پیش را به سبب
ساالن باشد و امروز نوجوانان ممکن است عامل جرائم فردای بزرگ

این معضل برای خانواده و جامعه هزینۀ بسیار گزافی داشته باشد. 
زا، در حد های جرمایط و موقعیتبردن شربنابراین باید برای ازبین

 (.۲ای اندیشید )امکان چاره
دهد که عوامل فردی، خانوادگی و مرور پیشینۀ پژوهش نشان می

اند. یکی از عوامل خانوادگی اجتماعی در بزهکاری نوجوانان دخیل
 دهد که سبک(. تحقیقات نشان می۳بستگی است )های دلسبک

ترین عوامل بزهکاری نوان یکی از مهمعبستگی ناایمن والدین، بهدل
بستگی ناایمن سبب (. داشتن سبک دل۴،۵شود )فرزندان شناخته می

شان به شیوۀ منفی رفتار کنند. در نتیجه شود افراد در روابط عاطفیمی
زا گرایش های مشکلها به شرکت در رفتار مخرب در جریان موقعیتآن

ای برای درک وجود نظری قوی بستگی مبنایکنند. نظریۀ دلپیدا می
مشکالت رفتاری و هیجانی در دوران نوجوانی در اختیار قرار داده است 

علت نقشی که برای رویدادهای دوران کودکی بستگی به(. نظریۀ دل۶)
و محرومیت مادرانه در ایجاد رفتار مجرمانه قائل است، جایگاه خاصی 

اند. در نظریۀ بزهکارانه پرداخته هایی دارد که به تبیین رفتاردر بین نظریه
بستگی همواره بر دو نکته تأکید شده است: اول اینکه رابطۀ گرم و دل

نزدیک و پیوستۀ مادر )یا جانشین دائم وی( با کودک، برای سالمت 
اش ضروری است؛ دوم اینکه جدایی از مادر یا طردشدگی از سوی روانی

شناختی بزهکاری از نظر روان(. ۷شود )وی در اغلب بزهکاران دیده می
شود؛ های مختلف بررسی میپزشکی در چهارچوب اختاللو روان

 ۲پزشکی امریکاصورتی که راهنمای تشخیصی و آماری انجمن روانبه
بزهکاری را تحت چندین برچسب متفاوت، مبتنی بر شدت مشکل 
رفتاری از جمله اختالل تضادورزی، اختالل سلوک و اختالل شخصیت 

اند که (. مطالعات مختلف نشان داده۸اجتماعی به کار برده است )ضدّ
بستگی نوجوان و بروز مشکالت رفتاری در دورۀ نوجوانی بین سبک دل

اند که سبک ها نشان دادهعبارت دیگر، پژوهشارتباط وجود دارد؛ به
بستگی ناایمن کودکان و نوجوانان با الگوهای رفتارهای دل

های بعدی زندگی هیجانی در سالورزی روانیشنایافته و کنسازش
(. آلن و همکاران در پژوهش جامعی که دربارۀ ۶،۸مرتبط است )

بستگی و مشکالت رفتاری انجام دادند، به این نتیجه رسیدند که دل

                                                      
1. Delinquency 
2. American Psychological Association (APA) 
3. Alexithymia 
4. Difficulty identifying feeling 

بستگی اضطرابی/ دوسوگرا با بزهکاری در نوجوانان مرتبط سبک دل
طور دوسوگرا به بستگی اضطرابی/حال، سبک دلاست و درعین

 (. ۹شود )مستقیم به پرخاشگری و بزهکاری مربوط می
دهند و ابراز هایشان را نشان نمیهای اولیه با مراقبانی که هیجانتجربه

دهند و با های در حال تحول کودک اهمیتی نمیکنند، به هیجاننمی
تواند بر تنظیم عاطفه در کنند، میهای کودک خوب رفتار نمیهیجان

دهی (. حساسیت و پاسخ1۰مراحل بعدی زندگی تأثیر داشته باشد )
کنندۀ اصلی یادگیری های هیجانی کودک، تعیینمراقب اولیه به حالت

روش تنظیم عواطف و رابطه با دیگران است. والدینی که هنگام برخورد 
دهی منطقی و بهنجار دارند، فرزندان آنان تنظیم با نوزادان خویش پاسخ

های مثبت بهتری دارند و هنگام مواجهه با مشکالت از هیجانهیجانی 
دهی غیرمنطقی و برند؛ اما والدینی که به نوزادان خویش پاسخبهره می

شوند آنان در زندگی احساس ناامنی داشته نابهنجار دارند، سبب می
دهند و دائم هیجانات های منفی بیشتری از خود نشان باشند و هیجان
ها، گفتار و افکار ب کرده یا در شناسایی و بیان هیجانخویش را سرکو

عینی به وقایع بیرونی وابسته باشند؛ این چیزی است که ناگویی 
ی معنای فقدان یا بروز شود. ناگویی خلقی بهتعریف می  ۳هیجان

مشکالتی در تشخیص، توصیف و درگیرشدن با احساسات فردی است 
عبارت شود؛ بهنیز منجر میکه اغلب به نفهمیدن احساسات دیگران 

معنی نبود کلمه برای بیان احساسات و ابراز دیگر ناگویی خلقی به
 ،4لحاظ مفهومی به دشواری در تشخیص احساساتهاست و بههیجان

شود تعریف می  6مدارو تفکر برون  5دشواری در توصیف احساسات
 عنوان یک(. در طی دو دهۀ گذشته، مفهوم ناگویی خلقی، به11)

مفهوم مشخص شخصیتی پدید آمده است که با اختالل خاص در 
نظمی در شود و بیانگر بیها مشخص میارزیابی شناختی هیجان

عملکرد شناختی است که عبارت است از: نارسایی قشر مخ برای تنظیم 
ههای پریشانو تعدیل هیجان ناگویی خلقی با (. افراد 1۲)  ۷کنند

کنند، بر جنبۀ هیجان را درک نمیسؤاالت مربوط به محتویات عاطفی 
عنوان ها را بهشوند و هیجانبدنی برانگیختگی هیجانی متمرکز می

کنند. ناگویی خلقی در شده تجربه میشناختی تقویتحاالت احساسی
کند؛ چون افراد دارای فردی نیز اختالل ایجاد میمسائل بین

و نقص  های دیگرانخصوصیات ناگویی خلقی، نقص در درک هیجان
ها برای دهند و توانایی آندادن به آنان را نشان مینشاندر واکنش

شود. همچنین رابطۀ بین ناگویی خلقی با سطح همدلی مختل می
ساالن را نیز تأیید تحصیلی پایین و طبقۀ اجتماعی پایین در بزرگ

کنند. ناگویی هیجانی ممکن است ناشی از عملکرد نادرست محیط می
ویژه فقدان توجه والدین به نیازهای هیجانی کودکان در هخانواده، ب

بستگی های دل(. مطالعات نیز رابطۀ سبک11مراحل اولیۀ رشد باشد )
های مربوط به اند که ویژگیو ناگویی خلقی را بررسی و نشان داده

بستگی ناایمن بیشتر است و یکی از های دلناگویی هیجانی در سبک
 (.۸،1۳بزهکاری افراد است ) کنندۀبینیعوامل پیش

های خود سها نشان داده است افراد ناتوان از نظر هیجانی احسابررسی

5. Difficulty Describing Feeling 
6. Externally oriented thinking 
7. Adjusted Excitement Disturbing 
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۳ 

گونۀ منفی کنند و بهدهند، مفاهیم ضمنی آن را درک نمیرا تشخیص نمی
(. به نظر ۸کنند )های هیجانی خود را برای دیگران بیان میحالت

ند در فرایند پردازش که اطالعات هیجانی نتوانرسد مادامی می
شناختی، ادراک و ارزشیابی شوند و فرد در بیان، تنظیم و فهم 

های خود ناتوان بماند، از لحاظ عاطفی و شناختی دچار آشفتگی هیجان
های تواند سازمان عواطف و شناختو درماندگی شده، این ناتوانی می

ها و ز هیجاندلیل عدم ابراآنان را مختل سازد؛ در نتیجه این افراد به
ناتوانی در پردازش شناختی احساسات خود، معموالً قادر به شناسایی، 

های های خویش نیستند؛ بنابراین در موقعیتدرک یا توصیف هیجان
 آورند.زا سازگاری کمی دارند و به رفتارهای پرخاشگرانه روی میتنش

و  رفتارهای پرخاشگرانه اغلب با مشکالت هیجانی، رفتاری، تحصیلی
مشکل در روابط اجتماعی همراه است. در خالل نوجوانی، نوجوانان 
پرخاشگر اغلب با مشکالتی نظیر افزایش میزان ترک تحصیل، 

ساالن ضعیف با هممصرف مواد و روابط افسردگی، بزهکاری، سوء
 (.1۴) شوندمواجه می

افزایش وقوع جرائم و بزهکاری در بین نوجوانان، اخیراً توجه بیش از 
شناسی این مشکل جلب کرده است؛ چراکه بزهکاری پیش را به سبب

ساالن باشد و امروز نوجوانان ممکن است عامل جرائم فردای بزرگ
این معضل برای خانواده و جامعه هزینۀ بسیار گزافی داشته باشد؛ 

زا، در حد های جرمبردن شرایط و موقعیتای ازبینبنابراین باید بر
ای اندیشید. گفتنی است پیوند عاطفی میان کودک و والدین امکان چاره

کنندۀ رفتار آیندۀ فرد است و بینییکی از متغیرهای مهمی است که پیش
های هیجانی تأثیر زیادی بر زندگی فرد دارد و اینکه نقص در پردازش

بستگی ناایمن و اجتنابی در کودکی رفته از سبک دلتا حدود زیادی برگ
سبب عدم ابراز هیجانات، موجب بروز تواند بهاست و این خود می

رو هدف پژوهش حاضر اینرفتارهای پرخاشگرانه در افراد شود؛ از
بستگی، ناگویی خلقی و پرخاشگری نوجوانان های دلمقایسۀ سبک

 . بودبزهکار و عادی 

 روش بررسی 2
ای بود. جامعۀ آماری مقایسهاین پژوهش توصیفی از نوع علّیروش 

پژوهش شامل تمام نوجوانان پسر بزهکار کانون اصالح و تربیت 
های شهر شیراز و نوجوانان پسر عادی شهر شیراز بودند. جامعۀ زندان

نوجوان بزهکار بودند که بر اساس جدول  ۵۶آماری پژوهش شامل 
عنوان نمونۀ پژوهش اری مذکور، بهنفر از جامعۀ آم ۴۲مورگان 

منظور مقایسه نوجوان عادی، به ۴۲صورت تصادفی ساده انتخاب و به
ها آوری دادهبا نوجوانان بزهکار همتاسازی و انتخاب شدند. برای جمع

(، مقیاس ناگویی خلقی 1۹۹۰بستگی )های دلنامۀ سبکاز پرسش
های ( استفاده شد. داده1۹۹۶پرخاشگری ) نامۀتورنتو و پرسش

های آمار توصیفی، مانند میانگین، شده با استفاده از روشآوریجمع
معیار و تحلیل واریانس چندمتغیره )مانوا(، آزمون المبدای انحراف

 تحلیل شدند. ۲1نسخۀ  SPSSافزار ویلکز و با کمک نرم
 شد:ها از ابزار زیر استفاده آوری دادهبرای جمع

                                                      
1. Rubins love scale 
2. Dependency scale Bercheid & Fei 
3. Toronto Alexithymia Scale (TAS-26) 

( 1۵نامه را سیمپسون )این پرسش بستگی:های دلنامۀ سبک. پرسش1
جمله در مقیاس لیکرتی است که  1۳ساخته است. این آزمون شامل 

ای درجه۵های طیف آزمودنی در پاسخ به هر سؤال باید یکی از گزینه
 1۳)از کامالً موافق تا کامالً مخالف( را انتخاب کند. دامنۀ نمرات بین 

نامه از مقیاس منظور بررسی روایی این پرسشاست. سیمپسون به ۶۵تا 
بستگی استفاده کرد. هم ۲و مقیاس وابستگی برشید و فی 1عشق رابین

بستگی ایمن، اجتنابی و دوسوگرای بین مقیاس عشق رابین با سبک دل
بستگی بین بود. هم -۰٫1۲و  -۰٫۲۲، ۰٫۲۲ترتیب اضطرابی، به

بستگی ایمن، اجتنابی و و فی با سبک دل مقیاس وابستگی برشید
به دست آمد  -۰٫1۲و  ۰٫۲۸، ۰٫۲۶ترتیب دوسوگرای اضطرابی، به

شیوۀ اجرای مجدد بر روی (. رضازاده پایایی این آزمون را به1۵)
به دست  ۰٫۶۸فاصلۀ زمانی شش هفته زوج و به ۲۵ای متشکل از نمونه

 (. 1۶آورد )

این مقیاس را در سال  :۳لقی تورنتوای ناگویی خماده۲۰. مقیاس ۲
توسط بگبی، تیلور و پارکر  1۹۹۴تیلور ساخته است و در سال  1۹۸۶

(. نسخۀ تجدیدنظرشدۀ دوم مقیاس ناگویی خلقی 1۷تجدیدنظر شد )
سؤالی بود که پیشرفتی برای سازندگان اولیۀ تست به نظر ۲۰تورنتو 

 ۲۰دامنۀ نمرات بین گیرد و رسید. هر سؤال از یک تا پنج نمره میمی
نفری از ۶۸است. پایایی بازآزمایی این مقیاس را در یک نمونۀ  1۰۰تا 

 =۰٫۸۷rتا  =۰٫۸۰rدانشجویان، در دو نوبت در فاصلۀ چهار هفته از 
های مختلف آن تأیید کرده است برای کل ناگویی خلقی و زیرمقیاس

این نفری از دانشجویان، پایایی ۸۰(. افشاری در یک نمونۀ 1۷)
مقیاس را با استفاده از روش آلفای کرونباخ محاسبه کرده است. آلفای 

، برای دشواری در تشخیص احساسات ۰٫۷۵کرونباخ برای کل مقیاس 
گیری و تفکر با جهت ۰٫۷۲، دشواری در توصیف احساسات ۰٫۷۲

 (.1۸به دست آمد ) ۰٫۵۳خارجی 
 5ۀ باس و پرینامنامه از پرسشاین پرسش :4نامۀ پرخاشگری. پرسش۳
آیتم دارد که هر آزمودنی  ۲۹نامه ( گرفته شده است. این پرسش1۹)

، ۲=ندرت، به1=های هرگزبایست در پاسخ به سؤاالت یکی از گزینهمی
 1۶و  ۹را انتخاب کند. دو عبارت  ۵=، همیشه۴=، اغلب۳=گاهی

 1۴۵تا  ۲۹شود و دامنۀ نمرات بین گذاری میصورت معکوس نمرهبه
های پرخاشگری و مقیاسضریب آلفای کرونباخ برای خرده است.

، ۰٫۷۲، ۰٫۸۵ترتیب ضریب فیزیکی، کالمی، خشم و خصومت به
 ۰٫۸۹نامه های پرسشو ضریب آلفای کرونباخ کل نمره ۰٫۷۷و  ۰٫۸۳

ای برابر با هفتهبستگی بازآزمایی بعد از یک دورۀ نُه(. هم1۹است )
نامه بوده برای کل نمرات پرسش ۰٫۸۰و  ۰٫۷۲، ۰٫۷۲، ۰٫۷۶، ۰٫۸۰

(. در پژوهش محمدی که برای بررسی روایی و پایایی این 1۹است )
و ضریب  ۰٫۸۹نامه صورت گرفته بود، آلفای کرونباخ ابراز پرسش

 (.۲۰حاصل شد ) ۰٫۷۸بازآزمایی آن 

 هایافته ۳
ترتیب معیار سن برای نوجوانان عادی، بهمیانگین سنی و انحراف

 1۶٫۵۲۳±1٫1۰۹ترتیب و برای نوجوانان بزهکار به 1۶٫1۹۰±1٫۵۳۳

4. The Aggression Questionnaire- AQ 
5. Buss & Perry Questionnaire 
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۴ 

 بود. 
 معیار متغیرهای موردمطالعه. میانگین و انحراف1جدول 

 متغیر نوجوانان میانگین معیارانحراف مقدار احتمال مجذور اتا

۰٫۴۸ ۰٫۰۰1> 
 عادی 1۹٫۵۰ ۳٫۹۵

 بستگی ایمندل
 بزهکار 1۳٫۹۵ ۲٫۷۸

۰٫۴۶ ۰٫۰۰1> 
 عادی ۹٫۴۵ 1٫۷1

 بستگی اجتنابیدل
 بزهکار 1۴٫11 ۳٫1۶

۰٫۳۴ ۰٫۰۰1> 
 عادی ۹٫1۶ ۲٫۰۸۲

 بستگی اضطرابیدل
 بزهکار 1۳٫۰۰ ۳٫۲۰۰

۰٫1۲ ۰٫۰۰1> 
 عادی ۵۴٫۲1 1۳٫۷۹

 ناگویی خلقی
 بزهکار ۶۴٫۶۶ 1۴٫۴۳

۰٫۲۲ ۰٫۰۰1> 
 عادی ۶1٫1۴ 1۴٫۹1۶

 پرخاشگری
 بزهکار ۷۷٫۵۲ 1۵٫۴۷

نشان داد که اثر گروه بر ترکیب سبک   1نتایج آزمون المبدای ویلکز
بستگی، ناگویی خلقی و پرخاشگری نوجوانان بزهکار و عادی دل

مشاهده  1(. همان طور که در جدول p<۰٫۰۰1) استدار معنی
ناگویی خلقی و پرخاشگری بستگی، شود، در سه متغیر سبک دلمی

داری وجود داشت میان نوجوانان بزهکار و عادی تفاوت معنی
(۰٫۰۰1>p.) 

 بحث 4
بستگی، ناگویی خلقی و هدف پژوهش حاضر مقایسۀ سبک دل

های اول این پرخاشگری نوجوانان بزهکار و عادی بود. بر اساس یافته
عادی  بستگی میان نوجوانپژوهش، مشخص شد که در متغیر سبک دل

( ۳،۵،۶و بزهکار تفاوت معناداری وجود داشت که این یافته با نتایج )
بستگی های دلتوان چنین استنباط کرد که سبکسو است. میهم

دهندۀ اهمیت خاص روابط عاطفی میان فرزندان با والدینشان نشان
کند که روابط کودک با ( بیان می۵بستگی بالبی )است. نظریۀ دل

های اولیۀ زندگی به تشکیل ر یا جانشین مادر( در سالمراقبان )ماد
فردی شود که مبنای بیشتر روابط بینالگوهای روانی خاصی منجر می

کردن به نوجوان بستگی نقش بسزایی در کمکسالی است. دلدر بزرگ
بستگی طوری که الگوهای دلهای نوجوانی دارد؛ بهدر مواجهه با چالش

کی، مشکل رفتاری و اعمال بزه را در نوجوانی ناسالم در طی دورۀ کود
 (.۵،۶کند )ایجاد می

بر اساس یافتۀ دیگر این پژوهش، مشخص شد که میان ناگویی خلقی 
نوجوانان بزهکار و عادی تفاوت معناداری وجود دارد. این یافته با 

ها را با سو است. ناتوانی در تفسیر و ابراز هیجان( هم۸،1۳نتایج )
اند. عقیده بر این است که نقص ی مرتبط دانستهناگویی خلق

های های هیجانی، عاملی خطرناک برای بسیاری از اختاللپردازش
فشار  رود؛ زیرا افراد مبتال به این نارسایی خیلی تحتروانی به شمار می

آیند. این نارسایی های جسمانی هیجاناتی بوده که به کالم درنمیبستههم
کند. رو میشود و سازگاری فرد را با مشکل روبهمی هیجان مانع تنظیم

وسیلۀ آن صورت یک پردازش که بهتوان پردازش هیجانی را بهمی
                                                      

1. Wilks' lambda 

شود، در نظر گرفت. این های هیجانی جذب شده و حل میتحریف
سمت بیماری و اختالل ها رفتارها و تجارب دیگر فرد را بهتحریف

ای که آمیز، حوادث آزاردهندهتطور موفقیدهد. اغلب مردم بهسوق می
کنند؛ ولی برخی از افتد، پردازش میشان اتفاق میدر زندگی شخصی

های هیجانی نیستند؛ در افراد قادر به حل یا پردازش سازگارانۀ تحریف
هایشان نتیجه این افراد در سطوح باالی برانگیختگی با تداخل احساس

ن مسئله به درگیری و شرکت دهند و ایمدت طوالنی واکنش نشان میبه
 (.۲1شود )در رفتارهای بزهکارانه منجر می

بر اساس یافتۀ آخر این پژوهش مشخص شد که میان رفتارهای 
پرخاشگرانۀ نوجوانان بزهکار و عادی، تفاوت معناداری وجود دارد که 

های هیجانی یک مؤلفۀ سو است. پردازش( هم1۴)این یافته با نتایج 
گیرد و یک مؤلفۀ ها را در بر میآگاهی کم از هیجان عاطفی دارد که

گیرد. افراد با نقص می شناختی دارد که سبک تفکر عملیاتی را در بر
های هیجانی، سؤاالت مربوط به محتویات عاطفی هیجان را پردازش

شوند و کنند، بر جنبۀ بدنی برانگیختگی هیجانی متمرکز میدرک نمی
شده تجربه شناختی تقویتاالت احساسیعنوان حها را بههیجان

فردی نیز اختالل های هیجانی در مسائل بینکنند. نقص پردازشمی
کند؛ چون افراد دارای خصوصیات ناگویی خلقی، نقص در ایجاد می

دادن به آنان را نشان نشانهای دیگران و نقص در واکنشدرک هیجان
شود. گفتنی است این یها برای همدلی مختل مدهند و توانایی آنمی

توان چنین بنابراین می ؛کنندافراد ناتوانی عمیق شناختی را تجربه می
استنباط کرد که وقتی فرد در درک هیجانات خویش نقص دارد و 

تواند هیجاناتش را بروز دهد، ممکن است در پاسخ به رفتار دیگران نمی
 پرخاشگری کند.

 گیرینتیجه ۵
توان چنین نتیجه گرفت: پژوهش، می های اینبا توجه به یافته

وجودنداشتن پیوند نزدیک و صمیمانه بین والدین و فرزند، سبب 
شود که این مسئله بر تنظیم بستگی ناایمن میگیری سبک دلشکل

گذارد. بنابراین در هیجان فرد در مراحل بعدی زندگی تأثیر می
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۵ 

ود؛ لذا در شها دچار مشکل میشناسایی، توصیف احساسات و بیان آن
زا سازگاری کمی دارد و ممکن است به رفتارهای های تنشموقعیت

پرخاشگرانه روی آورد که این عوامل ارتباط مستقیمی با بزهکاری وی 
 دارند. 
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