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Abstract
The purpose of this study was to compare
alexithymia, negative emergency and aggression
in prisoners with and without intermittent
explosive disorder. The present study was causalcomparative. The statistical population of this
research included all prisoners of the central prison
of Rasht in 2017. The sample consisted of 150
prisoners with intermittent explosive disorder
based on DSM-5 and 169 prisoners without
intermittent explosive disorder who were chosen
by random sampling method. Data were collected
using the intermittent explosive disorder
questionnaire,
impulsive
behavior
scale,
aggression questionnaire and alexithymia
questionnaire. The results of multivariate analysis
of variance (MANOVA) showed that the average
scores of the alexithymia, negative emergency and
aggression in prisoners with intermittent explosive
disorder were significantly that of the prisoners
without intermittent explosive disorder. Regarding
the presence of alexithymia, negative emergency
and aggression in prisoners with intermittent
explosive disorder, this finding has important
implications for pathology and Treatment
Planning of intermittent explosive disorder.
Keywords: Alexithymia, Emergency, Aggression,
Anger
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مقدمه
هماکنون در سراسر جهان ،بيش از  61ميليون نفر در زندان بهسر ميبرند (والمسلي )3169 ،و طبق آخرین
گزارش رسمي ،تعداد زندانيان در ایران تا سال  3162به بيش از  335هزار نفر ميرسد (مرکز بينالمللي مطالعات
زندان .)3169 ،یکي از اختالالتي که هم براي خود زنداني و هم براي دیگر زندانيان آسيبزا ميباشد ،اختالل
خشم انفجاري متناوب 6ميباشد .طبق تعریف  ،DSM-5اختالل خشم انفجاري متناوب ،نوعي اختالل کنترل-
تکانه محسوب ميشود که مشخصه اصلي آن دورههاي مکرر از پرخاشگري تکانشي و غيرقابل کنترل است
که در طي آنها ،فرد به دیگران حمله یا اموال آنها را تخریب ميکند .خصوصيت اصلي اختالل انفجار خشم
متناوب پرخاشگري تکانشي3؛ یعني از دست دادن توانایي کنترل تکانههاي پرخاشگري است (گنجي.)6932 ،
افراد مبتال به اختالل خشم انفجاري متناوب ،قبل از انفجارهاي خشونتآميز خود ،یک تنش فزاینده و بعد از
انفجار خشم و پرخاشگري ،یک سبکباري خاص احساس ميکنند (انجمن روانپزشکي آمریکا .)3169 ،بهطور
معمول ،این افراد تالش ميکنند رفتار خود را توجيه نمایند؛ اما در عين حال ،از اینکه رفتارشان باعث رنجش
دیگران شده است ،واقعاً احساس پشيماني و عذاب وجدان دارند .از معيارهاي اختالل خشم انفجاري متناوب،
ميتوان به عدم تناسب شدت پرخاشگري ابراز شده با محرک برانگيزاننده انفجارهاي پرخاشگري مکرر از قبل
برنامهریزي نشده اشاره کرد (گنجي .)6932 ،مطالعات اخير ،نرخ شيوع اختالل خشم انفجاري متناوب را در
طول زندگي  9/5درصد (کوکارو ،فانينگ و لي )3169 ،و براي زندانيان  5/9درصد (موندت و همکاران)3169 ،
گزارش کردند.
یکي از متغيرهایي که بهنظر ميرسد در زندانيان مبتال به اختالل خشم انفجاري متناوب و عادي متفاوت
است ،نارسایي هيجاني ميباشد .بررسيها نشان دادهاند که نارسایي هيجاني بهمنزله یک عامل خطر بلندمدت
براي عدم تعادل در سيستم عصبي خودکار و اعصاب و غدد است (گراب و همکاران )3161 ،و منجر به جلوگيري
از تنظيم موفقيتآميز هيجانات منفي و در نتيجه ،افزایش هيجانات منفي و تضعيف سيستم ایمني ميشود که
ممکن است به ایجاد و تشدید بيماريهاي جسمي کمک کند (بياردیني ،آبا ،بلوري ،ویلموز و بریدو.)3166 ،
مفهوم نارسایي هيجاني را اولين بار سيفنئوس ( )6399مطرح کرد و اساساً با مشکل در تشخيص و بيان
احساسات ،خيالبافي بسيار کم ،سبک شناختي با جهتگيري بيروني و وابسته به محرک یا بهعبارتي ،فکر
برونمدار توأم با اصل اخالقي سودمندگرایي و مشکل در تميز دادن بين احساسات و حواس فيزیکي مشخص
ميشود (سيفنئوس .)3111 ،این افراد در بازشناسي ،آشکارسازي ،پردازش و نظمدهي هيجانها با دشواريهایي
مواجه هستند و در تمایز احساسات دروني از احساسات بدني مشکل دارند (سوارت ،کورتکاس و آلمن.)3113 ،
همچنين این افراد بهدليل مشکالتي که در برقراري ارتباط با هيجانات دروني خود و درک ضعيف از احساسات
دیگران دارند ،نميتوانند روابط نزدیکي با دیگران داشته و آن را حفظ کنند و بهطور مناسب از حمایتهاي
اجتماعي بهمنظور محافظت از خود در برابر تأثيرات بالقوه از وقایع استرسآميز استفاده کنند (کوجيما ،سندا،
1. intermittent explosive disorder
2. impulsive aggression
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ناگایا ،توکودم و فورکاو .)3119 ،بين نارسایي هيجاني و اختالالت رواني رابطه مثبت و معناداري وجود دارد
(زکيیي ،کرمي ،عليخاني ،قاسمي و رجبي .)3169 ،بهطوري که تحقيقات کوکارو ،سوليس ،فانينگ و لي
( )3165نشان داد ،گروه مبتال به اختالل خشم انفجاري متناوب نسبت به گروه کنترل روانپزشکي و سالم
بهطور معناداري نمرات بيشتري در تمام مؤلفههاي پردازش اطالعات اجتماعي -هيجاني (سوءگيري اسناد
خصمانه ،پرخاشگري و واکنش عواطف منفي) بهدست آوردند .جنکينز ،مککلوزکي ،کولپر ،برمن و کوکارو
( ،)3165هم طي پژوهشي دریافتند که افراد با اختالل خشم انفجاري متناوب نسبت به افراد عادي بيثباتي
عاطفي بيشتري دارند و بيثباتي عاطفي اثرات غيرمستقيمي بين اختالل خشم انفجاري متناوب و اختالل
شخصيت با خودزنيهاي بدون خودکشي ميگذارد .همچنين فتيچ ،مککلوزکي ،لوک و کوکارو ( ،)3165با
بررسي نقایص تنظيم هيجان در افراد مبتال به اختالل خشم انفجاري متناوب نشان دادند که این افراد نسبت
به بيماران روانپزشکي بدون اختالل خشم انفجاري متناوب و افراد سالم نمرات بيشتري را در شدت عواطف
منفي (واکنشپذیري مثبت و منفي) و بيثباتي عاطفي در حوزههاي مختلف (خشم ،اضطراب و افسردگي)
کسب ميکنند.
یکي دیگر از متغيرهایي که بهنظر ميرسد در شکلگيري و تشدید نشانههاي اختالل خشم انفجاري متناوب
نقش دارد ،اضطرار منفي است .اضطرار منفي ،بهعنوان شکل جدید از تکانشگري معرفي شده است .همچنين
اضطرار منفي ،بهعنوان اینکه افراد به چه ميزان تمایل دارند تا در پاسخ به عاطفه منفي بهطور بيمالحظه و
بيپروا عمل کنند ،تعریف شده است .در پژوهشهاي متعدد ،هم در نمونههاي باليني و هم در نمونههاي
غيرباليني ،اضطرار منفي با رفتارهاي ناسازگارانه مرتبط بوده است (آنستيز ،اسميت ،فينک و جوینر.)3113 ،
آنستيز و جوینر ( )3166در پژوهشي دریافتند ،افرادي که سطوح باالتري از اضطرار منفي را نشان ميدهند،
هنگامي که موقعيتهاي عاطفي منفي را تجربه ميکنند ،بهسرعت خيالپردازي خودکشيگرایانه را گسترش
ميدهند و به رفتارهاي خودآسيبي دردناک متوسل ميشوند .همچنين اضطرار منفي ،جامعهستيزي ثانویه را
پيشبيني ميکند و ارتباط ميان اضطرار منفي و جامعهستيزي ثانویه ،نسبت به ارتباط ميان اضطرار منفي و
جامعهستيزي اوليه بهطور معناداري باالتر بوده و این ميتواند بهعنوان محوري براي تفکيک مؤلفههاي
جامعهستيزي استفاده شود .آلبين -یوریوس و همکاران ( ،)3169در پژوهشي به این نتيجه رسيدند که هم
رویدادي وابسته به کوکائين و اختالالت شخصيت دسته  Bبا خلق منفي ،اضطرار منفي و تکانشي بودن مرتبط
است .فوساتي ،گراتز ،مافي و بوروني ( ،)3162دریافتند که اضطرار منفي با ویژگيهاي اختالل شخصيت مرزي
مرتبط است .بنابراین ،افراد ممکن است در موقعيتهاي تجربه هيجانهاي شدید مثبت و منفي کنترلي رفتار
و همچنين بازداري رفتارهاي غيرانطباقي را از دست بدهند و رفتارهاي تکانشي داشته باشند .در این خصوص
کوکارو و همکاران ( ،)a3161طي پژوهشي نشان دادند که ویژگي تکانشگري در افراد مبتال به اختالل خشم
انفجاري متناوب نسبت به افراد سالم بهطور معناداري بيشتر است .همچنين پژوهش پوهاال ،آمرمن ،یویجي،
برمن و مککلوزکي ( ،)3161هم ثابت کرد که نمرات اضطرار منفي و مثبت در افراد مبتال به اختالل خشم
انفجاري متناوب ،بيشتر از نمونههاي گروه روانپزشکي و سالم است.
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پرخاشگري نيز ،یکي دیگر از رفتارهایي که در زندانيان مبتال به اختالل خشم انفجاري متناوب به کرات
دیده ميشود .پرخاشگري ارتکاب هرگونه رفتار کالمي و غيرکالمي است که بهصورت مستقيم یا غيرمستقيم
به قصد آزار جسمي و رواني دیگران صورت گيرد (خليلي ،غالمعليلواساني و آزادفارساني .)6932 ،در واقع،
مفهوم بسيار پيچيدهاي است که از یکسو تحتتأثير عوامل موقعيت و روانشناختي و از سوي دیگر ،تحتتأثير
عوامل ژنتيکي ميباشد (استریت و همکاران .)3161 ،روانشناسان اجتماعي ،عمل پرخاشگري را رفتار آگاهانهاي
ميدانند که هدفش اعمال درد و رنج جسماني یا رواني ميباشد (ایکساي ،چن ،لي ،ایکسينگ و ژانگ.)3161 ،
در واقع پرخاشگري ،یکي از انواع رفتارهاي ضداجتماعي است که ميتواند باعث آسيب یا صدمه به دیگران
شود (گراوس ،کاسلو و فرابوت .)3161 ،در این خصوص پژوهش کوکارو ،فانينگ ،کيدي و لي ( ،)b3161نشان
ميدهد که سابقه پرخاشگري در تاریخچه زندگي افراد با اختالل خشم انفجاري متناوب ،نسبت به افراد مبتال
به اختالالت روانپزشکي و افراد سالم بيشتر است .همچنين کوکارو و همکاران ( ،)a3161نيز دریافتند که
خشم و پرخاشگري در افراد مبتال به اختالل خشم انفجاري متناوب نسبت به افراد سالم بهطور معناداري بيشتر
است .طبق تحقيقات کوکارو و همکاران ( ،)3165هم نشان داده شد که گروه مبتال به اختالل خشم انفجاري
متناوب ،نسبت به گروه کنترل روانپزشکي و سالم بهطور معناداري نمرات بيشتري در پرخاشگري و سابقه
پرخاشگري در تاریخچه زندگي کسب کردند .دليسي و همکاران ( ،)3169با بررسي اختالل خشم انفجاري
متناوب ،نشان دادند که این اختالل توان پيشبيني پرخاشگري شدید را دارد .فانينگ ،کولمن ،لي و کوکارو
( ،)3163نيز با مقایسه صفت پرخاشگري ،اعمال پرخاشگرانه و ابراز پرخاشگرانه به تحریکات در بيماران مبتال
به اختالل خشم انفجاري متناوب ،بيماران روانپزشکي و افراد سالم نشان دادند که نمرات تمام ابعاد پرخاشگري
در بيماران مبتال به اختالل خشم انفجاري متناوب ،بيشتر از بيماران روانپزشکي و افراد سالم است.
تداوم خشم ،ناشي از اختالل انفجار خشم در زندان ،با توجه به مهيا بودن شرایط بروز آن ،عواقب خطرناکي
را در بردارد .پرخاشگري زندانيان ،ریشه بيشتر تخلفات درون زندانها و بهخصوص اخالل در نظم است؛ بدین
دليل که پرخاشگري مقدمهاي براي رفتارهاي خشونتبار است .مشاهدات باليني مکشان )6393( 6نشان
ميدهد که زندانيان مبتال به مشکالت و بيماريهاي رواني ،پنج برابر سایر زندانيان به کارکنان زندان و زندانيان
دیگر حملهور ميشوند .همچنين طبق گزارشي که از سيستم زندان در آمریکا ارائه شده است ،نسبت حمالت
زنداني به زنداني  39درصد و حمالت زنداني به کارکنان زندان  93درصد افزایش یافته است (بهنقل از بهدادفر،
 .)6999مطالعات نشان ميدهد که زندانيان مبتال به مشکالت پرخاشگري؛ بيشتر مرتکب خالف در زندان
ميشوند و بهطول دوره محکوميت آنان افزوده ميشود (اوکانر ،الول و براون .)3113 ،همچنين صرف منابع
هنگفت مالي براي ترميم و اصالح صدمات حاصل از اختاللهاي مرتبط با پرخاشگري ،ضرورت توصيف،
شناخت ،درمان و بازپروري را مطرح ميسازد .بنابراین ،پرداختن جدي به این موضوع ،هم براي حفظ نظم و
امنيت زندانها و هم حفظ امنيت کارکنان و زندانيها بسيار ضروري است.
1. Mc Shane, M. D.
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با توجه به شيوع اختالل انفجار خشم متناوب در زندان و این نکته که تنها بعضي از پژوهشها بهطور
غيرمستقيم به بررسي نارسایي هيجاني ،اضطرار منفي و پرخاشگري در بيماران مبتال به اختالل خشم انفجاري
متناوب پرداختهاند و پژوهشي که این متغيرها را در زندانيان با اختالل خشم انفجاري متناوب مورد بررسي قرار
داده باشد ،مشاهده نشد؛ هدف پژوهش حاضر ،مقایسه زندانيان با و بدون اختالل خشم انفجاري متناوب از نظر
نارسایي هيجاني ،اضطرار منفي و پرخاشگري است .در واقع این مطالعه ،درصدد آن است که کشف کند ،آیا
زندانيان با اختالل خشم انفجاري متناوب نارسایي هيجاني ،اضطرار منفي و پرخاشگري بيشتري نسبت به
زندانيان بدون اختالل خشم انفجاري متناوب تجربه ميکنند؟

روش
جامعه آماری ،نمونه و روش اجرای پژوهش
روش پژوهش حاضر علّي -مقایسهاي و از نوع مقطعي -مقایسهاي بود که بهصورت گذشتهنگر انجام شد.
وجود و عدم وجود اختالل خشم انفجاري متناوب بهعنوان متغير مستقل و نارسایي هيجاني ،اضطرار منفي و
پرخاشگري بهعنوان متغيرهاي وابسته در نظر گرفته شد .جامعه پژوهش حاضر ،شامل زندانيان زندان مرکزي
رشت در سال  6931بود که جمعيت آنها بالغ بر  9511نفر ميباشد .جهت شناسایي زندانيان با اختالل خشم
انفجاري متناوب ،تمامي زندانياني که جرائم مرتبط با خشونت ،درگيري ،قتل و سایر جرائم مشابه داشتند،
شناسایي شدند .سپس پرسشنامه تشخيصي اختالل انفجار خشم ميان آنها اجرا و موارد مشکوک و باالتر از
نمره برش  ≤63جهت بررسي دقيقتر و اطمينان از ابتال به اختالل انفجار خشم متناوب ،به روانپزشک زندان
ارجاع داده شد .سپس از ميان زندانياني که تشخيص اختالل انفجار خشم دریافت کردهاند ،تعداد  695نفر
بهصورت تصادفي ساده انتخاب شدند .همچنين  695نفر از زندانيان ،بدون اختالل خشم انفجاري متناوب
به عنوان گروه مقایسه انتخاب و با زندانيان با اختالل خشم انفجاري متناوب از نظر تعداد سوابق ،نوع جرم،
سطح تحصيالت ،سن و وضعيت تأهل همتا شدند؛ اما بهدليل ناقص بودن بعضي پرسشنامهها ،تعداد گروه با
اختالل خشم انفجاري متناوب به  651نفر و گروه بدون اختالل خشم انفجاري متناوب به  613نفر کاهش
یافت .مالک هاي ورود پژوهش عبارتند از :جنسيت (مرد) ،داشتن تحصيالت حداقل راهنمایي ،مدت باقيمانده
حبس بيش از ششماه ،عدم استفاده از دارو بود .همچنين مالکهاي خروج شامل عدم تمایل به شرکت در
پژوهش ،دریافت مداخلههاي روانپزشکي و روانشناختي ،داشتن بيماري جسمي مزمن و آسيبهاي وارد شده
بهسر بود .مالحظات اخالقي پژوهش بدین صورت بود که از آزمودنيها درخواست شد تا در پژوهش شرکت
کنند.
براي اجراي پژوهش حاضر ،پس از اخذ مجوز از سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي استان گيالن
به زندان مرکزي رشت مراجعه و پرونده زندانيان موردمطالعه قرار گرفت .سپس زندانياني که جرائم مرتبط با
خشونت ،درگيري ،قتل و سایر جرائم مشابه داشتند ،بر اساس مالکهاي تجدیدنظر شده پنجمين راهنماي
تشخيصي و آماري اختاللهاي رواني شناسایي شدند .سپس از آنها درخواست شد تا در پژوهش شرکت نمایند
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و این درخواست بهگونهاي بود که حق انتخاب به زندانيان داده ميشد تا در صورت تمایل ،در پژوهش شرکت
کنند .در نهایت ،پس از هماهنگي با مسؤوالن مربوطه ،مقياسهاي اضطرار منفي ،نارسایي هيجاني و
پرخاشگري بين نمونه پژوهشي توزیع گردید .براي تحليل دادههاي جمعآوري شده از روش تحليل واریانس
چندمتغيره ( )MANOVAاستفاده شد .جهت تحليل موارد ذکر شده نيز از نرمافزار آماري  Spss-32و سطح
معناداري  1/15استفاده گردید.

ابزار سنجش
پرسشنامه اختالل خشم انفجاری متناوب ) :(IED-SQاین پرسشنامه توسط کوکارو ،برمن و مک
3

کلوزکي ( )3169طراحي شده است .پرسشنامه اختالل خشم انفجاري متناوب ،در بررسيهاي مقدماتي از هفت
آیتم براي شناسایي اختالل انفجار خشم متناوب در  DSM-5در آزمودنيهاي بزرگسال تشکيل شده بود؛ اما
بعدها در پژوهشي براي بررسي مشخصات روانسنجي پرسشنامه اختالل خشم انفجاري متناوب بهمنظور
غربالگري ،کوکارو ،برمن و مک کلوزکي ( )3169آن را به پنج آیتم تقليل دادند .آیتمهاي در یک مقياس
ليکرت پنج درجهاي از صفر تا چهار نمرهگذاري ميشوند .کوکارو ،برمن و مک کلوزکي ( )3169ضریب همساني
دروني از طریق آلفاي کرونباخ این پرسشنامه را  1/99گزارش کردند .همچنين اعتبار آزمون -بازآزمون را براي
این مقياس  1/32گزارش کردهاند.
مصاحبه بالینی ساختار يافته براساس عالئم مندرج در  :3DSM-Vدر این پژوهش براي تشخيص
قطعي و کاملتر ،از مصاحبه باليني ساختار یافته بر اساس عالئم توصيف شده براي اختالل خشم انفجاري
متناوب طبق  DSM-5استفاده شد .مصاحبه باليني ساختار یافته بر اساس عالئم مندرج در  DSM-Vبه این
دليل صورت گرفت که از همبودي اختالل خشم انفجاري متناوب و سایر اختاللهاي رواني در نمونه پژوهش
جلوگيري شود.
مقیاس رفتار تکانهای :)IBS( 1این مقياس توسط الینام ،اسميت ،وایتساید و سایدرز در سال 3111
ساخته شده و مشتمل بر  53آیتم است که پنج بعد رفتار تکانهاي (اضطرار منفي ،اضطرار مثبت ،فقدان برنامه
قبلي ،فقدان پشتکار و هيجانخواهي) را اندازهگيري ميکند .این آزمون ميزان رفتار تکانهاي را در مقياس
ليکرت چهار نقطهاي (از کامالً موافقم تا کامالً مخالفم) اندازهگيري ميکند .در این پژوهش از خرده مقياس
اضطرار منفي استفاده شده است که ضریب آلفاي کرونباخ آن باالي  1/91گزارش شده است .الینام ،ميلر،
ميلر ،بورنووالوا و لجيوز ( ،)3166روایي همزمان این مقياس را با پرسشنامه اختالل شخصيت مرزي ،اقدام به
خودکشي در گذشته ،افکار خودکشي ،خطرپذیري باال و خودزني بدون خودکشي بهترتيب ،1/95 ،1/99 ،1/16
)1. Intermittent Explosive Disorder Screening Questionnaire (IED-SQ
2. Structured clinical interview based on DSM-V
)3. Impulsive Behavior Scale (IBS
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 1/39و  1/35گزارش کردند .مالوف ( ،)3162در نمونه زندانيان ضریب همساني دروني از طریق آلفاي کرونباخ
را براي اضطرار منفي  1/39بهدست آورد.
پرسشنامه نارسايی هیجانی :)TAS( 3مقياس  31مادهاي که توسط بگبي ،پارکر و تيلور ( )6332ساخته
شده است و ناگویي خلقي را در سه زیرمقياس دشواري در شناسایي احساسات (هفت ماده) ،دشواري در توصيف
ال
احساسات (پنج ماده) و تفکر معطوف به بيرون (هشت ماده) در مقياس پنج درجهاي ليکرت از نمره یک (کام ً
مخالف) تا نمره پنج (کامالً موافق) ميسنجد (بشارت .)6999 ،در نسخه فارسي ،ضریب آلفاي کرونباخ براي
ناگویي خلقي  1/95و سه خرده مقياس دشواري در شناسایي احساسات ،دشواري در توصيف احساسات و تفکر
معطوف به بيرون  1/95 ،1/93و  1/93محاسبه شده است که نشانه همساني دروني خوب مقياس است (بشارت،
 .)3119بشارت ( ،)3119همچنين روایي همزمان این مقياس را با مقياس هوش هيجاني ،بهزیستي روانشناختي
و آشفتگي روانشناختي بهترتيب  -1/99 ،-1/91و  1/22گزارش کرد .قرباني ،بينگ ،واتسون ،دویسون و ماک3
(3113؛ بهنقل از شاهقليان ،مرادي و کافي )3119 ،آلفاي کرونباخ این مقياس را در نمونه ایراني براي دشواري
در شناسایي احساسات  ،1/92براي دشواري در توصيف احساسات  1/16و براي تفکر معطوف به بيرون 1/51
بهدست آوردند .همچنين محمدي ( ،)6935ضریب همساني دروني از طریق آلفاي کرونباخ را در جمعيت زنداني
 1/95و اعتبار آن را از طریق روش بازآزمایي  1/92گزارش کرده است.
پرسشنامه پرخاشگری :(AQ) 1این پرسشنامه توسط ویليامز ،بوید ،کاسکاردي و پایتریس ( ،)6331از
پرسشنامه پرخاشگري باس و پري ( )6333گرفته شده است .این پرسشنامه  31آیتم دارد که هر آزمودني
ميبایست در پاسخ به سئواالت یکي از گزینههاي هرگز ( ،)6بهندرت ( ،)3گاهي ( ،)9اغلب ( ،)2هميشه ( )5را
انتخاب نماید .این پرسشنامه دو مؤلفه پرخاشگري فيزیکي /خشم و پرخاشگري کالمي /خصومت را مورد
سنجش قرار ميدهد .آیتمهاي  6تا  62پرخاشگري /خشم فيزیکي و آیتمهاي  65تا  31پرخاشگري /خشونت
کالمي را ميسنجد .ضریب پایایي بازآزمایي (بعد از نه هفته) پرسشنامه پرخاشگري و مؤلفههاي آن در جمعيت
زندانيان از  1/93تا  1/91گزارش شده است و ضریب همبستگي پرسشنامه پرخاشگري با مقياس خشم نووکا
( 1/93 ،)6332گزارش شده است ( .)P<1/16همچنين ضریب همبستگي مؤلفه پرخاشگري فيزیکي /خشم و
مؤلفههاي پرخاشگري کالمي /خصومت با مقياس خشم بهترتيب  1/99و  1/92ميباشد (.)P<1/16

)1. Toronto Alexithymia Scale (TAS
2 . Ghorbani, N., Bing, M. N., Watson, P. J., Davison, H. K., & Mack, D. A.
)3. Aggression Questionnaire (AQ

مقايسه نارسايی هیجانی ،اضطرار منفی و ...

376

يافتهها
متغیر

سن
تأهل

گروه
 69-35سال
 31-95سال
 91-25سال
 21-55سال
باالي  55سال
مجرد
متأهل
مطلقه

با اختالل خشم انفجاری متناوب
62
23
53
63
3
11
93
3

بدون اختالل خشم انفجاری متناوب
1
16
19
35
3
13
611
6

مشخصههاي آماري آزمودنيها برحسب نمرههاي اضطرار منفي ،نارسایي هيجاني و پرخاشگري به تفکيک در
مورد در جدول  6ارائه شده است.
جدول  -3میانگین و انحراف معیار میانگین متغیرهای موردمطالعه در زندانیان با و بدون اختالل
خشم انفجاری متناوب
متغیر
نارسایي هيجاني
اضطرار منفي
پرخاشگري

با اختالل خشم انفجاری متناوب

بدون اختالل خشم انفجاری متناوب

M

SD

M

SD

13/25
93/95
93/95

65/59
61/95
69/39

59/13
96/99
53/61

65/53
9/15
69/13

قبل از استفاده از آزمون پارامتریک تحليل واریانس چندمتغيري جهت رعایت فرضهاي آن ،از آزمون باکس،
لوین و کلموگروف -اسميرنف استفاده شد .آزمون کلموگروف -سميرنف و سطوح معناداري آن براي هریک از
متغيرهاي نارسایي هيجاني ،اضطرار منفي و پرخاشگري بهترتيب  1/39 ،1/699و  1/325بهدست آمد که نشان
داد ،سطح معناداري در همه متغيرها باالتر از  1/15است و به این معنا ميباشد که داراي توزیع نرمال است.
بر اساس آزمون باکس که براي متغيرها معنادار نبوده است ،شرط همگني ماتریسهاي واریانس /کوواریانس
بهدرستي رعایت شده است ( F=6/599 ،P=1/621و  .)Box=3/139بر اساس آزمون لوین و عدم معناداري
آن براي متغيرهاي اضطرار منفي ( ،)P=1/996نارسایي هيجاني ( )P=1/391و پرخاشگري ( ،)P=1/965شرط
برابري واریانسهاي بين گروهي رعایت شده است .نتایج آزمون المبداي ویلکز نشان داد که اثر گروه بر ترکيب
اضطرار منفي ،نارسایي هيجاني و پرخاشگري معنادار ميباشد ( F=29/199 ،p> 1/116 ،Eta=1/963و
 .)Wilks=1/199همچنين سطوح معناداري همه آزمونها قابليت استفاده از تحليل واریانس چندمتغيري را
مجاز ميشمارد .این نتایج نشان ميدهند که بين زندانيان با و بدون اختالل خشم انفجاري متناوب حداقل در
یکي از متغيرهاي وابسته تفاوت معنادار وجود دارد .مجذور اتا (که در واقع مجذور ضریب همبستگي بين
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متغيرهاي وابسته و عضویت گروهي است) نشان ميدهد که تفاوت بين دو گروه در متغيرهاي موردمطالعه
معنادار ميباشد و ميزان این تفاوت  1/352است؛  35/2درصد واریانس مربوط به اختالف بين دو گروه ،ناشي
از تأثير متقابل متغيرها ميباشد.
جدول  -1نتايج تحلیل واريانس چندمتغیری روی میانگین متغیرهای موردمطالعه در زندانیان با و
بدون اختالل خشم انفجاری متناوب
متغیر وابسته

SS

Df

MS

F

P

Eta

Observed
Power

نارسایي هيجاني

61391/311

6

61391/311

25/926

1/116

1/635

6/111

اضطرار منفي
پرخاشگري

2239/263
92313/119

6
6

2239/263
92313/119

21/599
619/113

1/116
1/116

1/639
1/352

6/111
6/111

همانطور که نتایج تحليل واریانس چندمتغيري و مقادیر  ،Fدر جدول  3مشاهده ميشود ،نارسایي هيجاني
( ،)F=25/926اضطرار منفي ( )F=21/599و پرخاشگري ( )F=619/113بهطور معناداري در زندانيان با اختالل
خشم انفجاري متناوب از زندانيان بدون اختالل خشم انفجاري متناوب بيشتر است (.)P<1/116

بحث و نتیجهگیری
هدف از پژوهش حاضر ،مقایسه نارسایي هيجاني ،اضطرار منفي و پرخاشگري در زندانيان با و بدون اختالل
خشم انفجاري متناوب است .نتایج مطالعه حاضر نشان داد ،نارسایي هيجاني در زندانيان با اختالل خشم
انفجاري متناوب نسبت به زندانيان بدون این اختالل در سطح باالتري قرار دارد .این یافته با نتيجه پژوهشهاي
زکيیي و همکاران ( ،)3169کوکارو و همکاران ( ،)3165جنکينز و همکاران ( )3165و فتيچ و همکاران ()3165
مبني بر ميانگين نمرات بيشتر نارسایي هيجاني در زندانيان با اختالل خشم انفجاري متناوب همخوان است.
نارسایي هيجاني ،اختالل در تنظيم هيجان محسوب ميشود .افراد مبتال به نارسایي هيجاني ،تهييجهاي بدني
بهنجار را بزرگ ميکنند ،درماندگي هيجاني را از طریق شکایتهاي بدني نشان ميدهند .زماني که اطالعات
هيجاني بهدرستي دریافت نميشوند ،درماندگي و آسيب فرد قابل پيشبيني است .این درماندگي بهصورت
متقابل ميتواند به اختالل در شناختها و عواطف فرد منجر شود و احتمال استفاده از مکانيسمهاي نوروتيک
و رشد نيافته را در شرایط استرسزا افزایش دهد (بشارت و شهيدي .)3166 ،در این شرایط پيوند ميان
برانگيختگي هيجاني و بازنمایي ذهني برقرار نميشود و در نتيجه ،تنش در سطح جسماني باقي ميماند (امکان
پردازش هيجاني در سطح رواني براي فرد ممکن نيست) .در این حالت ،تنش مستقيماً در سطح بدن و بهصورت
تنش جسماني غيرقابل تحمل تجربه ميشود (بشارت ،محمديحسينينژاد و غالمعليلواساني)6939 ،؛ در حالي
که در صورت برقراري پيوند بين تنش و بازنمایي ذهني ،تنش به شيوه بهتري تخليه ميشد .افراد با اختالل
انفجار خشم متناوب نيز با نقایص شناختي -عاطفي متفاوتي نظير بدتنظيمي هيجاني مشخص ميشود (فتيچ
و همکاران .)3165 ،این بدتنظيمي ،ناشي از بدکارکردي در آميگدال -اوربيتوفرونتال است که افراد با اختالل
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انفجار خشم متناوب در مقایسه با افراد سالم در پاسخ به عالئم تهدید کننده اجتماعي نشان ميدهند
(مککلوزکي ،فان ،آنگستادت ،فتيچ و کوکارو .)3161 ،آميگدال براي پردازش هيجاني (کرینگلباچ و رولس،
 )3112و قشر اوربيتوفرونتال براي سبک تصميمگيري و پردازش پاداش /تنبيه (رولس و گرابنهورست)3119 ،
حياتي هستند .در واقع ،زندانيان با اختالل خشم انفجاري متناوب در بازشناسي ،آشکارسازي ،پردازش و نظمدهي
هيجانها با دشواري هایي مواجه هستند و در تمایز احساسات دروني از احساسات بدني مشکل دارند .همچنين
این افراد به دليل مشکالتي که در برقراري ارتباط با هيجانات دروني خود و درک ضعيف از احساسات دیگران
دارند نميتوانند روابط نزدیکي با دیگران داشته و آن را حفظ کنند و بهطور مناسب از حمایتهاي اجتماعي
بهمنظور محافظت از خود در برابر تأثيرات بالقوه از وقایع استرسآميز استفاده کنند .ازاینرو ،نمرات باالي
نارسایي هيجاني در زندانيان داراي اختالل خشم انفجاري متناوب قابلتوجيه بهنظر ميرسد.
نتيجه دیگر پژوهش نشان داد که بين ميانگين نمرات اضطرار منفي در در زندانيان با و بدون اختالل خشم
انفجاري متناوب تفاوت معناداري وجود دارد .این یافته با نتيجه پژوهشهاي فوساتي و همکاران (،)3162
کوکارو و همکاران ( )a3161و پوهاال و همکاران ( )3161مبني بر ميانگين نمرات اضطرار منفي بيشتر در
زندانيان با اختالل خشم انفجاري متناوب همخوان است .در این خصوص پوهاال و همکاران ( ،)3161با بررسي
حساسيت به پاداش و حساسيت به تنبيه در افراد مبتال به اختالل انفجار خشم متناوب نشان دادند که افراد
مبتال به اختالل انفجار خشم متناوب ،سطوح بيشتري از حساسيت به پاداش و حساسيت به تنبيه را نسبت به
افراد سالم دارند و اضطرارهاي منفي تنها پيشبينيکننده تشخيص اختالل انفجار خشم متناوب ميباشد .در
راستاي تبيين یافته بهدست آمده باید بيان داشت که خشم یک تجربه هيجاني پيچيده و داراي مؤلفههاي
شناختي و فيزیولو ژیک است .رفتارهاي ضداجتماعي و رفتارهاي تهاجمي عموماً از تبعات و پيامدهاي خشم
محسوب ميشود .افراد مبتال به اختالل خشم انفجاري متناوب ،گهگاه دورههایي از خشم شدید از خود بروز
ميدهند که در آنها بدون عمل تحریکآميزي ،به خشم تهاجمي ویرانگر تبدیل ميشود (زماني ،فرهادي،
جميليان و حبيبي .)6932 ،این افراد نسبت به آنچه که براي دیگران عصبانيت خفيف ایجاد ميکند ،واکنش
افراطي و خشونتآميز نشان ميدهند و تعریف اضطرار منفي بهعنوان اینکه افراد به چه ميزان تمایل دارند تا
در پاسخ به عاطفه منفي بهطور بيمالحظه و بيپروا عمل کنند نيز معرف این ویژگي ميباشد (طاهريفرد،
ابوالقاسمي و حاجلو .)6932 ،در واقع ،هم در نمونههاي باليني و هم در نمونههاي غيرباليني ،اضطرار منفي با
رفتارهاي ناسازگارانه مرتبط بوده است (آنستيز و همکاران .)3113 ،افرادي که سطوح باالتري از اضطرار منفي
را نشان ميدهند ،هنگامي که موقعيتهاي عاطفي منفي را تجربه ميکنند ،بهسرعت به خيالپردازي و رفتارهاي
خصومتگرایانه متوسل ميشوند .همچنين اضطرار منفي جامعهستيزي ثانویه را پيشبيني ميکند و ارتباط ميان
اضطرار منفي و جامعهستيزي ثانویه نسبت به ارتباط ميان اضطرار منفي و جامعهستيزي اوليه بهطور معناداري
باالتر بوده و این ميتواند بهعنوان محوري براي تفکيک مؤلفههاي جامعهستيزي استفاده شود (آنستيز و جوینر،
 .)3166بنابراین ،قابلتوجيه است که زندانيان با اختالل خشم انفجاري متناوب ،در موقعيتهاي تجربه
هيجانهاي ش دید مثبت و منفي کنترلي رفتار و همچنين بازداري رفتارهاي غيرانطباقي را از دست بدهند و
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رفتارهاي تکانشي داشته باشند.
همچنين نتيجه دیگر پژوهش نشان ميدهد که بين ميانگين نمرات پرخاشگري در در زندانيان با و بدون
اختالل خشم انفجاري متناوب ،تفاوت معناداري وجود دارد .این یافته با نتيجه پژوهشهاي کوکارو و همکاران
( ،)3165کوکارو و همکاران ( )a3161و کوکارو و همکاران ( )b3161مبني بر ميانگين نمرات پرخاشگري
بيشتر در زندانيان با اختالل خشم انفجاري متناوب همخوان است .پرخاشگري ،مفهوم بسيار پيچيدهاي است
که از یکسو تحتتأثير عوامل موقعيت و روانشناختي و از سوي دیگر ،تحتتأثير عوامل ژنتيکي ميباشد
(استریت و همکاران .)3161 ،اختالل خشم انفجاري متناوب ،نوعي اختالل کنترل -تکانه محسوب ميشود که
مشخصه اصلي آن دورههاي مکرر از پرخاشگريِ تکانشي و غيرقابل کنترل است .خصوصيت اصلي اختالل
انفجار خشم متناوب پرخاشگريِ تکانشي ،6یعني از دست دادن توانایي کنترل تکانههاي پرخاشگري است
(گنجي .)6932 ،نتایج پژوهش کوکارو و همکاران ( )b3161نشان ميدهد که سابقه پرخاشگري در تاریخچه
زندگي افراد با اختالل خشم انفجاري متناوب ،نسبت به افراد مبتال به اختالالت روانپزشکي و افراد سالم بيشتر
است .در تبيين یافته بهدست آمده ،باید بيان داشت که افراد مبتال به اختالل انفجار خشم متناوب ،قبل از
انفجارهاي خشونتآميز خود ،یک تنش فزاینده و بعد از انفجار خشم و پرخاشگري ،یک سبکباري خاص
احساس ميکنند (انجمن روانپزشکي آمریکا .)3169 ،باید توجه داشت که نام زندان ،تداعي کننده وضعيت
دشوار و سختي است و محيطي استرسآور محسوب ميگردد .عموماً زندانيان هنگام مواجهه با موقعيت
خشمبرانگيز ،فاقد مهارت الزم جهت تسلط بر هيجانات خود هستند (اميدیان ،علياکبري ،صفارينيا و شریفي،
 .)6935حال وقتي اختالل انفجار خشم متناوب به مشکالت زندانيان افزوده ميشود ،کمبود مهارتهاي
حل مسئله و برقراري روابط مطلوب و وجود هيجانات منفي بر شدت مشکالت ميافزاید .در نتيجه ،محتمل
است با توجه به ماهيت اختالل انفجار خشم ،پرخاشگري در این دسته از زندانيان بيش از سایر زندانيان بدون
اختاللي با چنين ماهيت پرخاشگرانهاي باشد.
محدود بودن نمونه به مردان ،منحصر بودن تحقيق به زندان مرکزي رشت ،از محدودیتهاي این پژوهش
است که در تعميم نتایج ميبایست احتياط گردد .تحقيق روي زنان و سایر شهرها و فرهنگها ميتواند نتایج
مطمئنتري بهدست دهد .همچنين پيشنهاد ميشود که این پژوهش در سایر اختالالت رواني نيز صورت گيرد.
از این نتایج ميتوان در آسيبشناسي و درمان زندانيان مبتال به اختالل خشم انفجاري متناوب و طراحي
دورههاي درماني مبتني بر کاهش نارسایي هيجاني ،اضطرار منفي و پرخاشگري استفاده کرد.

تشکر و قدرداني
نویسندگان این مقاله ،از تمامي کارکناني که در این پژوهش همکاري و شرکت کردهاند ،صميمانه قدرداني
ميکنند .بدونشک همکاري آنان انجام این پژوهش را امکانپذیر نمود.

1 . impulsive aggression
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