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Abstract
The purpose of this research is the study of
relations between personality factors and direct
and indirect aggression among mothers. multi
stage cluster random sampling was used to
choose 389 mothers of elementary school
students in Tehran. Neo Five-factory personality
inventory (short form), Buss-Perry aggression
questionnaire, The IAS-A indirect aggression
questionnaire were utilized. The data were
analyzed using Pearson Correlation and MultiVariables Regression. The findings of Pearson
Correlation indicated that excluding openness all
the other four factors have significant
relationship with direct and indirect aggression.
In this way, outgoingness, agreeableness and
conscientiousness, have negative significant
relation with sub-scales of aggression and
indirect aggression. Openness has a positive
significant relation with the sub-scales of
aggression, other than anger; it also has a
negative significant relation with indirect
aggression. Neuroticism has a positive significant
relation with indirect aggression and aggression.
Results from step by step analysis of regression
showed that agreeableness, neuroticism and
openness factors explain 41.5% of physical
aggression variation. Agreeableness, neuroticism,
openness and conscientiousness indicate 30% of
verbal aggression variation. Agreeableness,
conscientiousness, neuroticism and openness
factors explain 31% of anger variation.
Agreeableness, neuroticism and openness
indicate 26% of enmity variation. Agreeableness
and openness explain 20% of indirect aggression
variation. The result of this study shows that
there is a significant relation between the five
personality factors and direct and indirect
aggression.
Keywords: Personality factors, direct aggression,
indirect aggression, Mothers.
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چکیده
پددهشه حاضدد ب رسدد رابطددة عوامدد شخصددی بددا
هدد
 جامعدة ممداری.پ خاشگ ی مس قیم ش غی مس قیم در مادران بود
 نف از مدادران داند ممدوزان اب د ای شدر983 پهشه شام
تردد ان بددود کدد بدد شددیوة نموندد گیدد ی تصدداد خوشدد ای
 پ سشنامة شخصی پنج عامل نئدو. چن م حل ای ان خاب ش ن
 پ سشدنامة پ خاشدگ ی بداس ش پد ی ش پ سشدنامة،) ( م کوتدا
.  مددورد اس د فاد د ار گ ن دIAS-A پ خاشددگ ی غی مس د قیم
تحلی داد ها از ط یق ض یب همبسد گ پی سدون ش رگ سدیون
 ن ایج ض یب همبس گ پی سون ب غید از. چن م غی ی انجام ش
 رابطة معنداداری،رابطة عام گشودگ با خشم ک معنادار نبود
را بین عوام شخصیت با پ خاشگ ی مس قیم ش غی مس قیم نشان
 توا قپذی ی ش شظیف شناس بدا،  ب این ت تیب ک ب شنگ ای.داد
زی مقیدداسهددای پ خاشددگ ی ش پ خاشددگ ی غی مس د قیم رابط دة
 گشددودگ بدد غیدد از خشددم بددا بقیددة،منفدد معنددادار داشددت
زی مقیاسهای پ خاشگ ی رابطة مثبت معنادار ش با پ خاشدگ ی
غی مسددد قیم رابطد دة منفددد معندددادار ش رشانرنجورخدددوی بدددا
. پ خاشگ ی مس قیم ش غی مس قیم رابطدة مثبدت معندادار داشد ن
همچنین ن ایج تحلید رگ سدیون گدام بد گدام نشدان داد عوامد
درص د از14/5  رشانرنجورخددوی ش گشددودگ،توا ددقپددذی ی
، عوامدد د توا ددددقپددددذی ی، شاریددددان پ خاشددددگ ی بدد د ن
درص د از93 رشانرنجورخددوی ش گشددودگ ش شظیف د شناس د
، عوامددد توا دددقپدددذی ی، شاریدددان پ خاشدددگ ی کالمددد
درصدد از94  رشانرنجورخددوی ش گشددودگ، شظیفدد شناسدد
 رشانرنجورخددوی ش، عوامدد توا ددقپددذی ی،شاریددان خشددم
درصدد د از شاریددددان خصددددومت ش عوامدد د62 گشددددودگ
درصد از شاریدان پ خاشدگ ی63 توا قپدذی ی ش گشدودگ
 ن ایج پهشه نشان داد بین عوامد. غی مس قیم را تبیین م کنن
شخصددی پددنجگان د بددا پ خاشددگ ی مس د قیم ش غی مس د قیم در
.) شجود داردP>3/34( مادران دان مموزان رابطة معنادار
، پ خاشدگ ی مسد قیم،  عوامد شخصدی:واژ ه های کلیددی
 مادران،پ خاشگ ی غی مس قیم
mnikoogoftar@gmail.com : نویسندۀ مسئول.*
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مقدمه
پرخاشگری و خشونت بهعنوان بزرگترین مشکال ،سالمت
عمومی محسوب میشوند که مای توانناد سااختار وواماو و

سالمت وامعه را به خطر اندازند (سارشایاپون 1و همکااران،
 .)2009طباااع تعریاااف باااارون و ریچاردساااون)1991( 2

ویتیگ .)2019 ،13پرخاشگری روانشناختی والدینی با ساالمت
روانی و بدنی کودکان در طول زمان رابطه دارد .بهطوریکه باا
افزایش نشاانههاای درونساازیشاده و بارونساازیشاده در
کودکان و با خطر وضاعیت ساالمت وسامانی ضاعیفتار در
سال های بعادی و نوواوانی هماراه اسات (فاوران ،وانسان،

پرخاشگری رفتاری است که باا هادص صادمهزدن و آسایب

کوهن ،رسه و هالوگ .)2019 ،11بسایاری از مطالعاا ،نشاان

رساندن به مووود زندهای که در تالش برای اوتناب از چنین

میدهند تنبیه بدنی توسط والدین با خطر مسائه رفتاری بیشاتر

آسیبی است ،بروز مایکناد .پرخاشاگری انساان ،شاامه هار

در کااود (مااا و گااروگن -کااایلر 2017 ،؛ السااون ،چااو و

15

سامروص )2017 ،16و مسائه درونسازیشاده (کاولی ،کاول و

رفتاری است که با قصد آسیبزدن به فرد دیگری انجام شود
(آندرسون و بوشمن.)2002 ،3

کرانااو  ،2011 ،رودریگااوز  )2006 ،ارتباااد دارد .هرچااه

شکههای مختلف پرخاشگری شامه آسایب وسامی باه

پرخاشگری ارتبااطی ماادران بیشاتر باشاد باا فرزنادان خاود

دیگااری (پرخاشااگری فیزیکاای 1ماننااد کتا زدن ،لگاادزدن،

18

17

کنترل گر هستند .پرخاشگری ارتباطی مادران مسائه ساازگاری
در فرزندانشان را پیشبینی میکند و با مسائه برونساازیشاده

ضرب و شتم و پرتاب کردن) ،آسیب رساندن به دیگاری باا
کلما ،گفتاری (پرخاشگری کالمی 5مانناد فریاادزدن ،ناسازا
گفتن و برچسبزدن )6یا آسیب رساندن به اعتبار یاا دوساتی

در پسران و دختران و مسائه درونسازیشده در پسران هماراه
است (رید ،گلدستاین ،موریس و کیاز)2008 ،19؛ بناابراین باه

دیگری از طریع آنچه بهصور ،کالمی یاا دیجیتاالی درباارة

دلیه آثار سوء پرخاشگری بر تحول کاود  ،شناساایی عواماه

دیگااران بیااان ماایشااود (پرخاشااگری ارتباااطی )7اساات.

پرخاشگری می تواند مستقیم( 8با حضور فیزیکی قرباانی) یاا
غیرمستقیم( 9بدون حضور قربانی مانند شکستن اموال فرد یاا
شااایعهپراکناای دربااارة او) نیااز اعمااال شااود (واربااورتن و
10

اندرسون .)2015 ،

خطر اثرگذار بر پرخاشگری والدین بهویاهه ماادران از اهمیات
زیادی برخوردار است.
تعیین کننده های پرخاشگری عوامه فاردی (تفااو ،هاای

ونسیتی در پرخاشگری ،صافا ،بایعااطفگی شخصایتی،20
صفت خشم ،تکانشگری و خودکنترلی ،هوش ،صافا ،پان
عاملی شخصیت ،هورمون ها و آمادگی های ژنتیکی) و عوامه

از سااوی دیگاار آنچااه تووااه محققااان را بااه موضااو
پرخاشگری ولب می کند ،پیامدهای رفتارهاای پرخاشاگرانه

محیطی (تحری

برای قربانیان پرخاشگری است .بسیاری از تحقیقاا ،ملای و

فشارزاهای محیطای ،گمناامی  ،طارد اوتمااعی و ماواد) را

وهانی اثرا ،خشونت به خصوص خشونت علیه کاود بار

دربرمی گیرد (واربورتن و اندرسون .)2015 ،مطالعاة حاضار

شاخص های سالمت و اوتماعی را مورد بررسی قرار داده اند

در راستای عوامه فردی ،به بررسی صفا ،شخصیت بهعنوان

(کمال الدین ،شاریف ،اوتمان ،اساماعیه و ساا.)2011 ،11،
بااهطااورکلی پرخاشااگری والاادینی /مااادری 12بساایاری از
مشکال ،رفتاری کود را پیشبینی میکند (رودریگوز و
2. Baron & Richardson
4. physical aggression
6. Name calling
8. direct
10. Warburton & Anderson
12. Parental and maternal aggression
14. Foran, Jansen, Kuhn, Restle & Hahlweg
16. Olson, Choe & Sameroff
18. Rodriguez
20. Callous Unemotional Personality Traits
22. Weapons
24. Factor models

21

22

 ،تسلیحا ، ،محیط خشن ،رسانه خشان،
23

عامه مهم فردی اثرگذار بر پرخاشگری پرداخته است.
در زمینة مطالعة ویهگی های شخصیتی ،الگوهای عاملی

21

در مقایسه با سایر الگوها در سالهای اخیر بیشتر مورد تووه
1. Sarchiapone
3. Anderson & Bushman
5. verbal aggression
7. relational aggression
9. indirect
11. Kamaluddin, Shariff, Othman, Ismail & Saat
13. Rodriguez & Wittig
15. Ma & Grogan-Kaylor
17. Coley, Kull & Carrano
19. Reed, Goldstein, Morris & Keyes
21. Provocation
23. Anonymity
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قاارار گرفتااهانااد (واساات .)2011 ،1رویک ارد پاان عاااملی،

پرخاشااگرانه رابط اة معناااداری ووااود ناادارد .طبااع مطالع اة

ویهگی هایی را مورد دقت و تووه قرار می دهد کاه کاراراً در

رحیمی ،عباسی و کشاتکارقالتی ( )1393روانرنجورخاویی

بین فرهنگ ها و نسهها پدیدار میشود ،ازاینرو مادل غالاب
شناخته می شود (بارلت و آندرسون .)2012 ،2در رویکرد پن

قوی ترین پیش بینیکنندة مثبات و توافاعپاذیری قاوی تارین
پیش بینیکنندة منفی پرخاشگری کلی بود .روانرنجورخاویی

عاملی که به «پان عاماه بازرگ» شاهر ،دارد برونگرایای،3
توافعپذیری ،1روانرنجورخویی ،5گشودگی 6و وظیفهشناسی

به طور مثبت و برونگرایی ،توافعپذیری و وظیفاهشناسای باه

7

صااور ،منفاای پرخاشااگری وساامی را پاایشبیناای کردنااد.

عواملی هستند که با عنوان «پن عامه بزرگ» شناخته شده اند

روانرنجورخااویی و گشااودگی بااه تجربااه قااویتاارین

(گلدبرگ.)1990 ،8

پیشبینیکنندة مثبت و توافعپذیری قویترین پیشبینیکننادة

مطالعا ،نسبتاً زیادی در رابطاه باا صافا ،پان عااملی

منفی پرخاشگری کالمای باود .مطالعاة میرنساب ،بیرامای و

شخصیت و اشکال مختلف پرخاشگری صور ،گرفته است.

زناادکریمی ( )1390نیااز نشااان داد گااروه پرخاشااگر از نظاار

طبع مطالعة اکسایی ،چن ،لی ،زینگ و ژاناگ )2016( 9تماام

عامه های روانرنجورخویی و برون گرایی ،میاانگین بااالتری

پن صافت شخصایت ،پرخاشاگری را پایشبینای کردناد و
مطالع اة شااارما و راوااو )2013( ،10نشااان داد گشااودگی بااه

نسبت به گروه غیر پرخاشگر دارند و گروه غیر پرخاشاگر از
نظر عاماههاای گشاودگی ،توافاعپاذیری و وظیفاهشناسای،

تجربه ،توافعپاذیری و وظیفاهشناسای باا تماام شاکه هاای

میانگین باالتری نسبت به گاروه پرخاشاگر دارناد .مطالعاا،

پرخاشگری (روانشناختی ،فیزیکی ،ونسی و کالمای) رابطاة

بسیار محدودی نیز عدم رابطه را نشان دادند .بارای مثاال بار

منفی داشاتند .پرخاشاگری فیزیکای باا روانرنجورخاویی و

اساس مطالعة سیدحسنی ،سدرپوشاان و فاال ( )1397باین

برونگرایی رابطة مثبت و با توافعپذیری رابطاة منفای دارناد

هیچکدام از  5صفت شخصایتی و پرخاشاگری در نووواناان

و واکنشی 12باا برونگرایای ،توافاعپاذیری ،وظیفاهشناسای و

مطالعا ،ایرانی بیان شده در میان ومعیت نمونة کودکاان

گشودگی رابطة منفی درحالیکه باا روانرنجورخاویی رابطاة

پیش دبستانی ،دانشآموزان ،نوووانان ،دانشاجویان ،مراوعاان

(کاوانکانتلی و پیمنته )2016 ،11و پرخاشگری ارتباطی کنشی

مثبت نشان داد (کوکیوس ،کاراگیانی و وولگاریدو.)2017 ،13
بر اساس مطالعة ژانگ ،کیاو ،وای ،ساان و ژاناگ)2017( 11

رابطه ووود نداشت.

به مراکز انتظامی یا مجرمان صور ،گرفته است درحاالی کاه
پرخاشگری مادران و عوامه مؤثر بر آن بهطاورکلی و ارتبااد

توافعپذیری و وظیفهشناسای باا پرخاشاگری خصامانه 15در

آن با صفا ،شخصایتی باهطاور خااص در کشاور صاور،

رانندگی رابطة منفای دارد و روانرنجورخاویی باا راننادگی

نگرفته یا بسیار محدود است .بدین ترتیب با تووه به اهمیت

پرخاشگرانه رابطة مثبت داشت .در مطالعة هاوزی ،گیلبار،،

تربیات

خانواده در رشد و نمو کودکان باه خصاوص ساب

سمپساااون و دافااارن )2011( 16فقاااط توافاااعپاااذیری و

مادر ،پهوهش حاضر بر آن شد تا رابطة صفا ،شخصایت باا

وظیفهشناسی با پرخاشگری رابطاه داشاتند .بیشاتر مطالعاا،

پرخاشگری مستقیم و غیرمستقیم در مادران را ماورد مطالعاه

داخلی نیز مؤید این رابطاه هساتند .بارای مثاال در پاهوهش

قرار دهد .از این رو فرضیههای پهوهش عبار،اند از:

طهماسبیوند و شیخ االسالمی ( )1396میان روانرنجورخویی

 .1میان پن عامه شخصیت و پرخاشگری مستقیم مادران

با رفتار پرخاشگرانه رابطة مثبت و معنادار و بین برونگرایی و
وظیفهشناسی باا رفتاار پرخاشاگرانه رابطاة منفای معنااداری

رابطه معناداری ووود دارد.
 .2میان پن عامه شخصایت و پرخاشاگری غیرمساتقیم

وواود دارد ،اماا بیان تاوافعپاذیاری و گشودگای باا رفتاار

مادران رابطه معناداری ووود دارد.

2. Barlett & Anderson
4. Agreeableness
6. Openness
8. Goldberg
10. Sharma & Raju
12. proactive & reactive
14. Zhang, Qu, Ge, Sun & Zhang
16. Hosie, Gilbert, Simpson & Daffern

1. Just
3. Extraversion
5. neuroticism
7. Conscientiousness
9. Xie, Chen, Lei, Xing & Zhang
11. Cavalcanti & Pimentel
13. Kokkinos, Karagianni & Voulgaridou
15. Hostile aggression
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روش
روش پژژژوهش ،جام ژة آمژژاری و نمونژژه :ای ان پااهوهش،

و غم میکنم ،همکاری را بر رقابت ترویح میدهم .کاساتا و
م

کری ( )1992پایاایی ایان پرسشانامه را توساط آلفاای

توصیفی از نو همبستگی است .وامعة آمااری شاامه هماة

کرونباخ محاسابه کارده و بارای عواماه روان رنجورخاویی
 ،0/79برونگرایی  ،0/76گشودگی  ،0/51توافاعپاذیری 0/61

مشغول به تحصیه که در سال  90 1392-93هزار نفر بودند.
علت انتخاب پایه ششم ،توانایی بیشتر دانشآموزان این پایاه

و وظیفه شناسی  0/78به دست آوردند (کیامهر .)1381 ،نتیجة
بازآزمایی نساخة فارسای آزماون  NEO-PI-Rکاه باهمنظاور

در نگهداری و تحویه پاکتهای حاوی پرسشنامه نسابت باه

سنجش پایائی آن انجام شد ضریب همبستگی  0/76تاا 0/83

دانشآموزان پایه هاای پاایین تار باود .باا اساتفاده از وادول

را نشااان داد (حااعشااناس .)1385 ،در ایاان پااهوهش آلفااای

کروسی و مورگان ( )1977از این وامعه  386نفار باه روش
نمونه گیری تصادفی خوشهای چندمرحلهای انتخااب شادند

کرونباااخ باارای عوامااه روانرنجورخااویی ،باارونگرایاای،
گشودگی ،توافعپاذیری و وظیفاه شناسای باه ترتیاب ،0/61

که با احتساب احتمال 20درصاد ریازش پرسشانامههاا163 ،

 0/59 ،0/69 ،0/70و  0/75به دست آمد.

مادران دانشآموزان پسر پایة ششم مقطو ابتدایی شهر تهاران

پرسشنامه توزیو و در نهایات  389پرسشانامه تکمیاه شاده

پرسشژژنامة پرخاشژژگری ب ژاس و پژژری :)1992( 3ایاان

عود ،داده شد .به منظور تعیین گاروه نموناه ،باا اساتفاده از

پرسشنامه حاوی  29گویه  5گزینهای (از کامالً شبیه مان = 5

نقشة وغرافیایی ،شهر تهران به سه بخش شامالی ،مرکازی و
ونوبی تقسیم شد .در هر ی از این سه بخش ،دو منطقاه از

تااا کااامالً متفاااو ،از ماان =  1بااهوااز سااؤال  21و  29ک اه
به صور ،عکس نمره گذاری مای شاوند) اسات کاه  1عاماه

مناطع آموزشوپرورش به قید قرعه انتخاب شد .سپس باا در

رفتاری پرخاشگری بدنی ( 9گویه مانند وقتی خیلی عصابانی

نظر گرفتن میزان پراکندگی ومعیت دانش آموزان پایة ششام

شوم ،چیزها را میشکنم) ،پرخاشگری کالمی ( 5گویه مانناد

ابتدایی در شمال ،مرکز و وناوب شاهر تهاران ،ساه مدرساة
ابتدایی در شمال شهر (مناطع  1و  ،)2پن مدرسة ابتدایی در

وقتی مردم مرا آزار میدهند ،شاید به آنهاا بگاویم کاه چاه
فکری دربارة آنها میکنم) ،خشم ( 7گویه مانند گاهی حاس

مرکز شهر (مناطع  6و  )7و سه مدرساة ابتادایی در وناوب

مایکاانم مثااه یا

بشااکه بااارو ،آمااادة انفجااار هسااتم) و

شهر (مناطع  11و  )19به قید قرعه انتخاب شدند.

کینه توزی ( 8گویه مانند گاهی حساد ،می کانم) را ارزیاابی

ابزار سنجش
پرسشنامة عوامل شخصیتي ( : )NEO-FFIایان پرسشانامه

ماایکنااد .ای ان عوامااه در سااه مؤلف اة حرکت ای ی اا اباازاری
(پرخاشگری بدنی و کالمای) ،هیجاانی (خشام) و شاناختی

فرم کوتاه شده پرسشنامه شخصایتی  NEOمای باشاد کاه باه

(کینه توزی) طبقهبندی میشوند (خاکباز و همکااران.)1392 ،

1

دست کاساتا و روبار ،ما کاری )1992( 2تهیاه و توساط

روایی فرم اصلی این پرسشنامه توسط سازندگان آن محاسابه

کیااامهر ( )1381هنجااار شااده اساات .ایاان پرسشاانامه کااه

شاده و باارای عوامااه پرخاشااگری باادنی ،کالمای ،خشاام و

بهطورکلی حاوی  60پرسش است برای ارزیاابی پان عاماه

کیناهتاوزی باه ترتیاب  0/80و  0/76و  0/72گازارش شاده

بزرگ شخصیت به کار می رود و برای هر عامه شخصیتی 12

اساات .سااامانی ( )1386در بررساای روایاای و پایااایی ایاان

سااؤال طراحاای شااده اساات .ایاان عوامااه عبااار،انااد از:
روانرنجورخویی ،برونگرایای ،گشاودگی ،توافاع پاذیری و

پرسشنامه از طریع تحلیه عاملی به  1عامه دست یافات کاه
آنهااا را خشاام ،پرخاشااگری باادنی و کالماای ،رنجیاادگی و

وظیفه شناسی .ایان پرسشانامه باه صاور ،سیساتم لیکار،

بدگمانی نامگذاری کرد.

طراحی شده و آزماودنی بایاد در یا

طیاف  5درواه ای از

ضریب آلفای کرونباخ بارای هریاا

از عواماااه باااه

کامالً موافقم تا کامالً مخالفم ،مناسب ترین پاسخ را در رابطاه
با ویهگی هاای شخصایتی خاود انتخااب کناد .دو نموناه از

همچنین در بررسی پایایی پرسشناماه باه روش باز آزمایی با

سؤاال ،این پرسشنامه عبار،اند از :بندر ،احساس تنهایای

فاصاله زماانی دو هفتااه ضاریب پایااایی 0/68،0/78،0/71

2. Costa & McCrae

ترتیااب برابر بااا  0/77،0/79،0/83و  0/70باه دسات آماد.

1. Neo Five-Factory Inventory
3. Buss & Perry
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و  0/68را بااااه ترتیااااب باااارای عامااههااای خااااشم،

روش اجرا و تحلیل دادهها
در این پهوهش ،دادههای حاصه از پرسشنامههای شخصایتی

دهندة کارایی این پرسشانامه بارای داخاه کشاور اسات .در
پااهوهش حاضاار آلفااای کرونباااخ باارای عوامااه خشاام،

پان عااملی نئاو ،پرخاشاگری باسس و پاری و پرخاشاگری

پرخاشااگری ،رنجیدگی و بدگمانی اسات کاه نتاای نشاان

پرخاشگری بدنی ،پرخاشگری کالمی و خصومت به ترتیاب

غیرمستقیم  IAS-Aبا استفاده از ضریب همبستگی پیرساون و
رگرسیون چندگانه مورد تجزیه و تحلیه قرار گرفت.

 0/56 ،0/60 ،0/59و  0/60به دست آمد.
IAS

یافتهها
هدص از پهوهش حاضر بررسی رابطه بین عوامه شخصیت با

همکااران ( )2005طراحای شااد دارای دو نساخة پرخاشااگر

پرخاشگری مستقیم و غیرمساتقیم در ماادران داناش آماوزان

 IAS-Aو هدص (قربانی)  IAS-Tاست .نسخه های پرخاشاگر

کالس ششم شهر تهران بود .تعداد که شارکتکننادگان 389

و هدص مقیاس  IASدارای  25سؤال یکسان هستند که از دو

نفر بود ( )n=389که دامنة سنی آنها بین  26-51ساال قارار
داشت (.)M=39/9 ،SD=5/39

مقیاس پرخاشژگری غیرمسژتقیم  :IAS-Aمقیااس

برای سنجش پرخاشگری غیرمساتقیم کاه توساط فارسات و

دیدگاه متفاو ،مطار شادهاناد ،دیادگاه فارد پرخاشاگر و
دیدگاه فرد هدص .هر دو نسخه دارای سه زیرمقیاس هساتند:

باارای آزمااون فرض ایا ،تحقی اع از ضااریب همبسااتگی

محرومیاات اوتماااعی ( 10سااؤال) ،اسااتفاده از شااوخیهااای

پیرسون و تحلیه رگرسیون چندگاناه اساتفاده شاد .ابتادا باا

مغرضانه ( 9سؤال) و ایجاد احساس گناه ( 6سؤال) .هر کدام

آزمون کالموگروص-اسمیرنوص نرماال باودن توزیاو داده هاا
بررسی گردید .همچنین از خطی باودن رواباط باین متغیرهاا

کرونباخ بیشتر از  0/80است که بیانگر همسانی درونی قاوی

اطمینان حاصه شد.

از زیرمقیااسهااای نسااخة پرخاشاگر و هاادص دارای آلفااای
است .با تووه به هادص ایان مطالعاه ،نساخة  IAS-Aماورد

نتیجة آزمون ضریب همبستگی باین هار یا

از عواماه

استفاده قرار گرفته است این مقیاس  25ماده ای خودگزارشی،

شخصیت با پرخاشگری بدنی ،پرخاشگری کالمای ،خشام و
خصومت به عنوان عوامه تشکیه دهنده پرخاشگری مستقیم و

دیگر را می سنجد و از آزمودنی می خواهد میزان به کاارگیری
هر ی از  25عملکرد مشخص شاده را در مقابلاه باا افاراد

با عامه پرخاشگری غیرمستقیم در ودول  1نشاان داده شاده
است .با تووه به وادول  1باین عاماه روانرنجورخاویی و

مقیااس  5درواه ای

پرخاشگری مستقیم و غیرمستقیم رابطة معنادار و مثبت ووود

به کاربردن پرخاشگری غیرمساتقیم در رویاارویی باا فاردی

دیگر طی  12ماه اخیر با استفاده از یا

(=1هیچوقت =5 ،همیشه) تعیین کناد .دو نموناه از ساؤاال،
این پرسشنامه عبار،اند از :عمداً برایش مانوتراشی مایکانم،

دارد ( )P>0/01کااه از ایاان میااان بیشااترین همبسااتگی بااه
پرخاشااگری باادنی ( )r=0/527و کمتاارین همبسااتگی بااه

به دیگاران اوباار مایکانم کاه باا او صاحبت نکنناد .ابتادا

پرخاشگری غیرمستقیم ( )r=0/239مربود است .به این معناا

پرسشنامه از انگلیسی به فارسی ترومه شد .ایان تروماه باه

که با افزایش عامه روانرنجورخویی ،پرخاشگری مساتقیم و

چند تن از اساتادان صااحب نظار دانشاگاه باه منظاور اعاالم

غیرمستقیم نیز افزایش پیدا میکنند .برونگرایی با پرخاشگری
مستقیم و غیرمستقیم رابطاة معناادار و منفای دارد ()P>0/01

پرسشنامه تهیه گردید .پرسشنامه اولیه ،در مطالعه ای پاایلو،
به کار برده شد و توسط  30نفار از باانوان شاهر تهاران کاه

به گونه ای که بیشترین همبستگی معکوس را با خشم (0/280
 )r= -و کمتاارین همبسااتگی معکااوس را بااا پرخاشااگری

به طور تصادفی انتخاب شدند تکمیه گردید .پاس از بررسای

غیرمستقیم ( )r= - 0/181دارد کاه نشاانگر رابطاة معکاوس

نتااای مطالعااه پااایلو ،،تغییاارا ،اناادکی بااا نظرخااواهی از

برونگرایی با پرخاشگری مستقیم و غیرمستقیم اسات .عاماه
گشودگی با زیرمقیاس های پرخاشاگری بادنی ( )P>0/01و

آماده و در مطالعه اصلی به کار برده شد .آلفای کرونباخ ایان

پرخاشگری کالمی ( )P>0/05و خصاومت ( )P>0/01رابطاة

پرسشنامه در این تحقیع معادل  0/89به دست آمد.

مثبت معنادار و با پرخاشگری غیرمستقیم رابطة معناادار منفی

نظراتشان ارائه و پس از اعمال نظرهای ایشان نساخه موقات

متخصصان در پرسشنامه اعمال شد .نسخه نهاایی پرسشانامه

صفات پنج عاملي شخصیت به منزله عاملي پیشبین در پرخاشگری مادران 63 /

دارد ( .)P>0/05به بیان دیگر ،با افزایش گشودگی پرخاشگری

پرخاشااگری غیرمسااتقیم رابطااة معنااادار و منفاای داشااتند

باادنی ،کالماای و خصااومت افاازایش پیاادا ماایکننااد ،امااا

( .)P>0/01بااهعبااار،دیگاار ،بااا افاازایش توافااعپااذیری و

پرخاشگری غیرمستقیم کاهش مییابد .بین گشودگی و خشم
رابط اة معناااداری ووااود نداشاات .عوامااه توافااعپااذیری و

وظیفه شناسی پرخاشگری مستقیم و غیرمستقیم کااهش پیادا
میکنند.

وظیفهشناسی با تمام ابعاد پرخاشگری مستقیم و همچناین باا
جدول  .1ضرایب همبستگي بین متغیرها
پرخاشگری مستقیم

متغیر

پرخاشگری

پرخاشگری بدنی

پرخاشگری کالمی

خشم

خصومت

غیرمستقیم

روان رنجورخویی

**0/527

**0/389

**0/387

**0/366

**0/239

برونگرایی

**-0/278

**-0/206

**-0/280

**-0/189

**-0/181

گشودگی

**0/119

*0/111

0/102

**0/111

*0/138

توافع پذیری

**-0/529

**-0/159

**-0/183

**-0/118

**-0/131

وظیفهشناسی

**-0/276

**-0/331

**-0/331

**-0/232

**-0/225
P<0/05

*

P<0/01

**

بهمنظور تعیین سهم هر ی از متغیرهای پیشبین (عوامه
شخصیت) در تبیاین متغیار ماال (پرخاشاگری مساتقیم و

ودول  2با تووه به سطح معناداری آن ها نشان مای دهاد کاه
به ترتیب اولویت عوامه توافاعپاذیری (باه طاور معکاوس)،

غیرمستقیم) از تحلیاه رگرسایون گاامباهگاام اساتفاده شاد.

روانآزردگی و گشودگی باه طاور مثبات و همساو قاادر باه

خالصة تحلیه رگرسیون گامبهگام عواماه شخصایت باا هار

پیش بینی پرخاشگری بدنی هستند .با تووه به یافتاه هاا ،ساه

ی از ابعاد پرخاشگری مستقیم و پرخاشگری غیرمستقیم در
وداول  6-2آورده شده است .ضرایب بتای به دست آمده در

عامه توافع ،روانآزردگی و گشودگی 11/5درصد از تغییرا،
پرخاشگری بدنی را تبیین میکنند.

جدول  .2خالصه تحلیل رگرسیون گامبهگام برای تبیین متغیر پرخاشگری بدني بر اساس متغیرهای پیشبین
مدلهای
پیشبینی

متغیر /متغیرهای
پیشبین

1

توافعپذیری

-0/600

توافعپذیری

-0/111

-0/361

روانرنجورخویی

پرخاشگری

0/301

0/362

توافعپذیری

بدنی

-0/113

-0/361

روان رنجورخویی

0/310

0/372

گشودگی

0/276

0/178

2

3

متغیر مال

B

Beta

R

R2

F

Sig

-0/529

0/529

0/277

118/005

0/001

0/619

0/381

51/151

0/001

0/615

0/115

16/393

0/001
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ودول  3نتای رگرسیون گام به گام به منظور تعیاین ساهم

همسو و وظیفهشناسی (بهطور معکوس) قاادر باه پایشبینای

از عوامااه شخصاایت در پاایشبیناای زیرمقیاااس

پرخاشگری کالمی هستند .با تووه به یافته هاا ،چهاار عاماه

پرخاشگری کالمی را نشان میدهد .ضرایب بتاای باه دسات
آمده در ودول  3با تووه باه ساطح معنااداری آن هاا نشاان

توافعپذیری ،روانرنجورخویی ،گشاودگی و وظیفاه شناسای
نزدی به 30درصد از تغییرا ،پرخاشگری کالمای را تبیاین

میدهد که به ترتیب اولویت عوامه توافاعپاذیری (باه طاور

میکنند.

هاار یاا

معکوس) ،روانرنجورخاویی و گشاودگی باه طاور مثبات و
جدول  .3خالصة تحلیل رگرسیون گامبهگام برای تبیین متغیر پرخاشگری كالمي بر اساس متغیرهای پیشبین
مدلهای
پیشبینی
1
2
3

1

متغیر/متغیرهای
پیشبین
توافعپذیری
توافعپذیری
روان رنجورخویی
توافعپذیری
روانرنجورخویی
گشودگی
توافعپذیری
روانرنجورخویی
گشودگی
وظیفهشناسی

B

Beta

R

R2

F

Sig

-0/292
-0/226
0/106
-0/226
0/111
0/111
-0/192
0/097
0/155
-0/102

-0/159
-0/355
0/228
-0/355
0/237
0/162
-0/302
0/208
0/179
-0/162

0/159

0/210

71/075

0/001

0/502

0/252

15/278

0/001

0/527

0/278

10/013

0/002

0/517

0/299

8/230

0/001

متغیر مال

پرخاشگری
کالمی

ودول  1رگرسیون گام به گام به منظور تعیین سهم هر ی

روانرنجورخویی و گشودگی به طور مثبت و همسو قاادر باه

از عوامه شخصیت در پیشبینای زیرمقیااس خشام را نشاان

پیش بینی خشم هستند .باا توواه باه یافتاه هاا ،چهاار عاماه

میدهد .ضرایب بتای به دست آمده در ودول  1با تووه باه

توافعپذیری ،مسئولیت پذیری ،روانرنجورخویی و گشاودگی

سطح معناداری آن ها نشان میدهاد کاه باه ترتیاب اولویات

31درصد از تغییرا ،خشم را تبیین میکنند.

عوامه توافاعپاذیری و وظیفاهشناسای (باهطاور معکاوس)،
جدول  .4خالصه تحلیل رگرسیون گامبهگام برای تبیین متغیر خشم بر اساس متغیرهای پیشبین
مدلهای
پیشبینی
1
2
3

1

متغیر/متغیرهای
پیشبین
توافعپذیری
توافعپذیری
وظیفهشناسی
توافعپذیری
وظیفهشناسی
روانرنجورخویی
توافعپذیری
وظیفهشناسی
روان رنجورخویی
گشودگی

متغیر مال

خشم

B

Beta

R

R2

F

Sig

-0/360
-0/295
-0/155
-0/215
-0/132
0/097
-0/210
-0/115
0/100
0/115

-0/183
-0/397
-0/212
-0/329
-0/180
0/178
-0/323
-0/198
0/183
0/113

0/183

0/233

95/039

0/001

0/520

0/271

15/905

0/001

0/513

0/295

10/723

0/001

0/562

0/315

9/091

0/003
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در ودول  5رگرسیون گام به گام به منظور تعیین سهم هار

روانرنجورخویی و گشودگی به طور مثبت و همسو قاادر باه

از عوامه شخصیت در پیش بینای زیرمقیااس خصاومت،

پیش بینی خصومت هستند .با تووه باه یافتاه هاا ،ساه عاماه

نشان داده شده است .ضرایب بتای به دست آمده در وادول
 5با تووه به سطح معناداری آن ها نشان میدهد که به ترتیب

توافعپاذیری ،روانرنجورخاویی و گشاودگی  26درصاد از
تغییرا ،خصومت را تبیین میکنند.

ی

اولویاات عواماااه توافاااعپاااذیری (باااهطاااور معکااوس)،
جدول  .5خالصة تحلیل رگرسیون گامبهگام برای تبیین متغیر خصومت بر اساس متغیرهای پیشبین
مدلهای

متغیر/متغیرهای

پیشبینی

پیشبین

1

توافع پذیری

-0/101

توافع پذیری

-0/318

-0/355

روان رنجورخویی

0/131

0/201

-0/318

-0/351

روان رنجورخویی

0/110

0/211

گشودگی

0/200

0/161

2

توافع پذیری
3

متغیر مال

خصومت

B

Beta

R

R2

F

Sig

-0/118

0/118

0/200

118/005

0/001

0/183

0/233

51/151

0/001

0/510

0/260

16/393

0/001.

ودول  6رگرسیون گام به گام به منظور تعیین سهم هر ی

اولویت عوامه توافعپذیری و گشودگی به طور معکوس قاادر

از عوامه شخصیت در پیش بینای پرخاشاگری غیرمساتقیم را

به پیش بینای پرخاشاگری غیرمساتقیم هساتند .باا توواه باه

نشان میدهد .ضرایب بتای به دسات آماده در وادول  6باا

یافته هاا ،دو عاماه توافاعپاذیری و گشاودگی 20درصاد از

تووه به سطح معناداری آن ها نشان مایدهاد کاه باه ترتیاب

تغییرا ،پرخاشگری غیرمستقیم را تبیین میکنند.

جدول  .6خالصة تحلیل رگرسیون گامبهگام برای تبیین متغیر پرخاشگری غیرمستقیم بر اساس متغیرهای پیشبین
مدلهای
پیشبینی

متغیر/متغیرهای
پیشبین

1

توافعپذیری

2

توافعپذیری
گشودگی

متغیر مال
پرخاشگری
غیرمستقیم

B

Beta

R

R2

F

Sig

-0/571

-0/131

0/131

0/186

18/911

0/001

-0/570

-0/128

-0/232

-0/128

0/150

0/202

1/359

0/038

بحث و نتیجهگیری
پهوهش حاضر با هدص بررسی رابطة میان عوامه شخصایت
با پرخاشگری مستقیم و غیرمستقیم در مادران انجام شد.
نتای نشان داد بین عامه هاای شخصایت توافاعپاذیری،

کوکیوس و همکاران ( ،)2017ژاناگ و همکااران ( )2017و
رحیمی و همکاران ( )1393همخوان است .توافاعپاذیری باا
ازخودگذشااتگی ،هماادلی ،مهربااانی ،اعتماااد ،خااوشنیتاای،
سازشپذیری ،ناو دوساتی و تمایاه باه کما

باه دیگاران

وظیفه شناسی و برونگرایی با همة زیرمقیاسهای پرخاشگری

توصاایف ماایشااود (کاسااتا و م ا

مستقیم (فیزیکی ،کالمی ،خشام و خصاومت) و غیرمساتقیم

قابه انتظار است که فردی با این ویهگیهاا کمتار نسابت باه
دیگران پرخاشگری داشته باشد .یکی از مشخصه های اصالی

توافعپذیری ،وظیفهشناسی و برونگرایی پرخاشاگری کااهش

وظیفااهشناساای خااودکنترلی و خویشااتنداری اساات .طبااع

مییاباد .ایان یافتاه باا نتاای اکساایی و همکااران (،)2016

مطالعا ،،خودکنترلی پایین پارخاشگری را پیشبینی میکناد

رابطة منفی معنادار ووود داشت .به این معنا که با باالتر بودن

کااری)1992 ،؛ بنااابراین
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(دنسااون ،دی وال و فینکااه)2012 ،1؛ بنااابراین فاارد دارای

و نوگرایی و آزمون مجدد امور مختلف را تارویح مایدهاد

وظیفهشناسی باال ،خودکنترلی باال و درنتیجه پ رخاشاگری

(کاستا و م

کاری .)1992 ،چناین فاردی ممکان اسات در

کمتاااری دارد .یکااای از خصیصاااههاااای فااارد برونگااارا
هیجااانخااواهی 2اسااات (کاسااتا و ماا کاااری.)1992 ،

تضاد با تمایال ،سنتی برخی افراد و یا باهطاورکلی سیساتم
قرار گیرد و در ایان شارایط در واکانش باه افاراد و محایط

هیجااانخااواهی بااهطااور مثبتاای بااا پرخاشااگری رابطااه دارد

محدودکننده و سنتی یا موانو تنو طلبای او ،باا پرخاشاگری

(ویلسون و اسکارپا .)2012 ،3به این ترتیب هرچه برونگرایی

واکنش نشان دهد و در ایان صاور ،ممکان اسات احتماال

بیشتر باشد هیجانخواهی بیشتر و به دنبال آن پرخاشگری نیز

رویارویی مستقیم با منبو خشام ،بیشاتر شاود .ایان یافتاه از

بیشااتر ماایشااود .ایاان یافتااه بااا مطالع اة طهماساابیونااد و

وهت رابطة منفی با پرخاشگری با یافتههاای شاارما و راواو

شیخاالسالمی ( )1396مبنی بر اینکاه میاان توافاعپاذیری باا

( )2013و کوکیوس و همکااران ( )2017و از وهات رابطاة

رفتار پرخاشگرانه رابطة معناداری ووود نادارد و باا مطالعاة

مثبت با پرخاشاگری باا یافتاة رحیمای و همکااران ()1393

هوزی و همکاران ( )2011مبنی بر عدم ووود رابطة معناادار

همخوان است .از ساوی دیگار باا مطالعاة طهماسابیوناد و

میان برونگرایی با پرخاشگری نااهمخوان اسات .شااید ایان
ناهمخوانی را بتوان به تفااو ،در نموناة ایان دو مطالعاه باا

شیخاالسالمی ( )1396مبنی بر عدم ووود رابطة معنادار میاان
گشودگی نسبت به تجربه و پرخاشاگری ،نااهمخوان اسات.

مطالعاة حاضاار نساابت داد .دو مطالع اة مااذکور در ومعیاات

همچنین عدم معناداری رابطة گشودگی نسبت باه تجرباه باا

مجرمان صور ،گرفته است و ازآنجاکه احتمااالً در مجرماان

خشم با مطالعة پیز و لوئیس ( )2015مبنی بار وواود رابطاة

میزان پرخاشگری فراتر از حد میاانگین باوده ،ممکان اسات

معنادار میان گشودگی نسابت باه تجرباه باا خشام صافتی

سازوکار تسثیر صفا ،شخصیت در آنها به صور ،متفاو،تر

ناهمخوان است .نتای مطالعا ،مربود به رابطه میاان صافت

و تحت میانجیگری عوامه دیگری باشاد .طباع یافتاة دیگار

گشودگی نسبت به تجربه با پرخاشگری و خشم بارخالص 1

مطالعه میان روانرنجورخاویی و پرخاشاگری رابطاة مثبات

صاافت دیگاار ،بساایار متناااقن اساات و نحااوة تااسثیر آن باار

معنادار ووود داشت .این یافته با نتای کاوانکانتلی و پیمنتاه

پرخاشگری و خشم روشن و مشخص نیست .شاید در تبیین

( ،)2016کوکیاوس و همکاااران ( ،)2017ژانا و همکاااران
( ،)2017طهماسبیوند و شیخ االسالمی ( )1393و میرنسب و

عدم معناداری رابطه میان این صافت باا خشام بتاوان گفات
خشم ،تجربة درونی پرخاشگری است و میتواناد لزومااً باه

همکاااران ( )1390مطابقاات دارد .افااراد روانرنجورخااو بااا

پرخاشگری منجر نشود؛ بنابراین ممکان اسات تاسثیر صافت

بیثباتی هیجانی ،کنترل تکانه پایین و تجربة هیجاناا ،منفای

شخصیت بر تجربة درونی (خشام) باا رفتاار بیرونای مانناد

کری .)1992 ،همچناین افاراد

پرخاشگری متفاو ،باشد .تبیین این یافتاه نیازمناد مطالعاا،

شناخته میشوند (کاستا و م

پرخاشگر دشواریهایی در کنترل تکانه و نظمبخشی هیجانی

5

6

بیشتر و دقیعتری است.

نشان میدهند (کراکوفسکی)2003 ،1؛ بناابراین کنتارل تکاناه

پیشاانهاد ماایشااود نتااای پااهوهش حاضاار در تاادوین و

ضعیف مای تواناد عاماه اثرگاذار بار پرخاشاگری در افاراد

طراحی برنامه های فرزندپروری والدین بهمنظور ارتقای بهبود

روانرنجورخو باشد .درنهایت میان گشودگی نسبت به تجربه

کیفیت رابطة والد -کود از طریاع کااهش پرخاشاگری در

با پرخاشگری غیرمستقیم رابطة منفی معنادار ،با پرخاشاگری
مستقیم رابطة مثبت معنادار و باا خشام (یکای از زیرمقیااس

مادران مورد استفاده قرار گیرد ،زیرا ساب تربیتای نادرسات
والدین از همان ابتدا زمینه ساز مشاکال ،ساالمت در آینادة

های پرخاشگری مستقیم) عدم رابطة معنادار باه دسات آماد.

فرزناادان اساات .عاادم انجااام مطالعااه در پاادران ،اسااتفاده از

هرچه گشودگی بیشتر باشد پرخاشگری غیرمساتقیم کمتار و

پرسشنامه بهعنوان ابزار گردآوری اطالعا ،و استفاده فقاط از

پرخاشگری مستقیم بیشتر است .فرد دارای گشودگی ،بیشاتر

پایة ششم محدودیتهای مطالعه حاضر بود .پیشنهاد میشاود

تمایه به پذیرش عقاید ودید و ارزشهای غیارمتعارص دارد

ماوضو مطالعة حااضر در قاالب پاهوهش طاولی بهمنظاور

2. Sensation seeking
4. Krakowski
6. Trait anger

1. Denson, DeWall & Finkel
3. Wilson & Scarpa
5. Pease & Lewis
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