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چکیده
هدف از پژوهش حاضر پيشبينی ايدهپردازی خودکشی و خشونت بينفرردی در کودکران کرار برر
اساس آسيب کودکی ،دشواریهای تنظيم هيجان و صفات سنگدلی -فقدان همدلی بود .روش پژوهش
توصيفی از نوع همبستگی و نمونه آماری پژوهش حاضر شامل  150نفر از کودکان کار  12تا  17سرال
شهر تهران در تابستان و پاييز سال  1395بود که به روش نمونرهبررداری آسران انتخرا شردند .ابرزار
پژوهش شامل شناختهای خودکشی ،پرسشنامه حالت -صفت بيان خشم ،پرسشنامه آسيب کودکی،
پرسشنامه دشواریهای تنظيم هيجان و پرسشنامه صفات سنگدلی -فقدان همدلی بود .تحليل دادهها
با استفاده از رگرسيون چندمتغيری با رويکرد سلسله مراتبی نشان داد فقدان عاطفه ،دسترسی محدود به
راهبردهای تنظيم هيجانی و غفلت ايدهپردازی خودکشی را پيشبينی میکنند .همچنرين تحليرل دادههرا
نشان داد سنگدلی ،دشواری در رفتار هدفمند ،دشواری در کنترل تکانه و فقدان آگاهی هيجانی و عردم
وضوح هيجانی و آزار عاطفی خشونت بينفردی را پيشبينی میکنند .از اين رو ،پيشنهاد مریشرود برر
محيطهايی که اين کودکان در آن رشد میيابند به ويژه محيطهای خانوادگی آنها و برر تارام ت برين
والدين و کودکان که احتماالً حاکی از غفلت و توهين و بیتوجهی به کودک است ،تمرکز شود.
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مقدمه
مشک ت رفتاری و خشونت در نوجوانان شامل خودکشی و خشونت بينفردی 1از جمله
مشک ت س مت روان در بين نوجوانان در سراسر جهان است که پيامدهای منفی برای جاماه
دارد

( Austin & Byard, 2016; Duke & Borowsky, 2015; Jafari, Ghazanfarian,

& Aliakbari, & Kamarzarin, 2017; Holland, Vivolo-Kantor, Cruz, Massetti,
 .)Mahendra, 2015ايدهپردازی خودکشی ،انديشههايی درباره مرگ و آرزوی از ميان بردن

خود است ( .)Kanchan, 2016خشونت شکل افراطی پرخاشگری است .خشونت اقدام عمدی
به منظور تجاوز يا ايجاد آسيب و صدمه جسمانی ،روانشناختی و جنسی شديد در ديگران
تاريف شده است (.)Ojanen et al., 2014
تجار

نامطلو

دوران کودکی نظير سوءرفتار 2و آسيب کودکی 3پيشبينیکننده

خشونت در دوران نوجوانی شامل خودکشی ،ايدهپردازی خودکشی و خشونت بينفردی است
( ;Duke & Borowsky, 2015; Gunter, Chibnall, Antoniak, Philibert, & Black, 2013

 .)Wekerle et al., 2001; Youssef et al., 2006سوءرفتار کودکی انجام رفتارهايی يا غفلت
از انجام رفتارهايی توسط والدين يا ديگر مراقبان کودک تاريف شده است که منجر به
آسيب کودکی میشود ( .)Cattaneo et al., 2015کودکان آزارديده در همه زمينههای رشد
شناختی ،جسمانی و اجتماعی /هيجانی از خود کژکاری نشان میدهند .تنظيم هيجان
چهارچوبی عالی برای ارزيابی پيامدهای تجربه سوءرفتار در کودکی است (.)Robinson, 2006

از نظر ( Gratz and Roemer )2004تنظيم هيجانی مفهومی چندبادی است که شامل:
 )1آگاهی و فهم هيجانها )2 ،پذيرش هيجانها )3 ،توانايی کنترل رفتارهای تکانشگرانه و
رفتار کردن در تطابق با اهداف مورد نظر در زمان تجربه هيجانهای منفی )4 ،توانايی
استفاده از راهبردهای تنظيم هيجانی درست در موقايتها به طور اناطافپذير در تنظيم
پاسخهای هيجانی به منظور رسيدگی به اهداف و مقتضيات محيطی .عدم وجود تقريبی هر
يک يا همه اين توانايیها منجر به دشواریهای تنظيم هيجان 4يا بدتنظيمی هيجانی
میشود .دشواریهای تنظيم هيجان ،پرخاشگری و افکار خودکشی با تخريب روابط
interpersonal violence
maltreatment
childhood trauma
emotion regulation difficulties
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بينفردی ،خشونت و بزهکاری و همچنين قابليت خودزنی و خودکشی همراه میگردد
( Mahmodi, Basak Nejad, & Mehrabi Zadeh Honarmand, 2017; Neacsiu, Fang, Rodriguez,

.)& Rosenthal, 2017; Pisani et al., 2013; Shorey, Brasfield, Febres & Stuart, 2011

سوءرفتار کودکی و زندگی نوجوانان در جوامای که در مارض عوامل خطر چندگانه هستند،
مانع رشد کارکرد هيجانی ،شناختی و رفتاری سالم میشود ،با اخت ل در انگيختگی فيزيولوژيک،
کنترل هيجانات و پاسخهای دفاعی به نشانههای تهديد و پريشانی و همچنين متااقباً افزايش
خطر پرورش صفات سنگدلی -فقدان همدلی 1که شامل فقدان همدلی ،احساس گناه ،عاطفه
سطحی و دشواری در پردازش محرک عاطفی است و رفتارهای برونیشده در ارتباط است
( & Dackis, Rogosch, & Cicchetti, 2015; Sadeh et al., 2010; Scheepers, Buitelaar,

 .)Matthys, 2011اين ويژگیها رفتار ضداجتماعی و پرخاشگری و خشونت را در اين نوجوانان
تبيين میکند و نوجوانان را از رفتارهای خودکشیگرا مصون میدارند

( & Javdani, Sadeh,

.)Verona, 2011; Frick & White, 2007; Nwafor, Onyeizugbo, & Anazonwu, 2015

کار کودک يکی از مشک ت جهرانی بهداشرت عمرومی و حقرور بشرر اسرت .بسرياری از
کودکان برای اطمينان از بقای خانواده و خودشان کار میکنند .ع وه بر اين ،کار امروز کودکران
منجر به فقر فردا میشود :کار کودک ،فقر را جاودانه میسازد و باعث تلههای فقرر برين نسرلی
میشود .با اينحال ،سياستهای ممنوعيت کار کودکان ،حتی اگر قابل اجرا باشرند ،در عروض
کمک به فرزندان و خانوادههايشان لطمه میزند .کودکان کار به اشتغال کودکان برر هرر شرغلی
اشاره دارد که کودک را از لذت دوران کودکی محروم و با توانرايی او بررای حضرور مرنظم در
مدرسه و تحصيل تداخل می کند و از نظر روانی ،جسمانی ،اجتماعی و اخ قری بررای کرودک
خطرناک و مضر است و کودک را در مارض خطر مشک ت حاد و مزمن س مت قرار میدهد
و در بسياری از موارد حق آزادی انتخا

فرصتهای اقتصادی را در کودکران از برين مریبررد

( .)Kasper & Parker, 2017; Wahba, 2015; Yıldırım, Beydili, & Görgülü, 2017به علرت
شرايط زندگی و کاری کودکان کار مسرتاد آسريبهرای متارددی هسرتند و از آزار و غفلرت رنر
میبرند ( )Asgarpour, Karbalaee Mohammad Meigouni, & Taghiloo, 2015و ايرن مسرئله بره
اهميت و ضرورت پژوهش حاضر میافزايد .به نظر میرسد در مورد کودکران کرار و همچنرين
1- Callous- unemotional traits
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متغيرهای مذکور و روابط آن ها با يکديگر خ ء پژوهشی مشاهده میشرود ،بنرابراين هردف
اين پژوهش پاسخگويی به اين سوال بود که آيا آسيب کرودکی ،دشرواری تنظريم هيجرانی و
صفات سنگ دلی -فقدان همدلی ايده پردازی خودکشی و خشونت بين فردی در کودکان کرار
پيشبينی میکند؟

روش
پژهش حاضر توصيفی از نوع همبستگی با توجه به اينکه در اين نوع پژوهش رابطه ميان
متغيرها براساس هدف پژوهش تحليل میگردد ( )Sarmad, Bazargan, & Hejazi, 2012و
جاماه آماری شامل تمامی کودکان کار  12تا  17سال شهر تهران در تابستان و پاييز سال 1395
بود .برای تايين حجم نمونه از فرمول ) N>50+(8Mاستفاده شد که در آن  Mتاداد متغيرهای
پيشبين است ( .)VanVoorhis & Morgan, 2007حجم نمونه شامل  150نفر ( 76دختر و 74
پسر) از کودکان کار  12تا  17سال بود که به روش نمونهبرداری آسان 1و با در نظر گرفتن
احتمال ريزش انتخا

شدند .پس از مراجاه به مؤسسه رويش نهال جوان ،در نظر گرفتن

م کهای ورود به پژوهش ،آشنايی افراد با اهداف پژوهش و ارائه توضيحات يکسانی درباره
نحوه تکميل پرسشنامهها ،شرکتکنندهها بهصورت فردی در دفتر مديريت پرسشنامهها را
تکميل کردند .در پژوهش حاضر م حظات اخ قی شامل اخذ رضايت آگاهانه ،تضمين حريم
خصوصی و رازداری رعايت شد.

ابزار پژوهش
پرسشنامه آسیب کودکی .(CTQ) 5پرسشنامه آسيب کودکی

(Bernstein et al. )1994

شامل  22عبارت است و  5خرده مقياس آزار جنسی ،آزار جسمی ،آزار عاطفی ،غفلت
جسمانی و غفلت هيجانی را در يک مقياس ليکرت  5درجهای از «هرگز= »1تا «هميشه=»5
مورد ارزيابی قرار میدهد Bernstein et al. )1994( .ضريب آلفای کرونباخ  0/95و همبستگی
درونی بين عاملهای پرسشنامه آسيب کودکی را در دامنهای از ( )r=0/25تا ( )r=0/52و
همبستگی باالی پرسشنامه آسيب کودکی با مصاحبههای بالينی بزرگساالن در مورد بدرفتاری و
1- available sampling
2- childhood trauma questionnaire
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غفلت کودکی به عنوان شاخصی از روايی همگرا گزارش کردند (.)Bernstein et al., 1994

( Asgarpour et al. )2015ضريب آلفای کرونباخ را برای آزار جسمی ،آزار عاطفی ،غفلت
جسمانی و غفلت عاطفی به ترتيب  0/70 ،0/74 ،0/74و  0/23به دست آوردند و عامل آزار
جنسی به علت همسانی درونی پايين در پاسخهای ارايه شده از پژوهش حذف شد .در پژوهش
( Asgarpour et al. )2015ساختار نظری پرسشنامه آسيب کودکی متشکل از چهار عامل آزار
جسمی ،آزار عاطفی ،غفلت جسمانی و غفلت هيجانی با بارهای عاملی باالتر  0/32بود .در
پژوهش حاضر نسخه اصلی اين پرسشنامه استفاده شده و ضريب آلفای کرونباخ برای
خردهمقياسهای آزار جنسی ،آزار جسمی ،آزار عاطفی ،غفلت جسمانی و غفلت هيجانی بهترتيب
 0/45 ،0/71 ،0/63 ،0/52و  0/20بهدست آمد.
9

پرسشنامه دشواري در تنظیم هیجان ( .)DERSپرسشنامه دشواری در تنظيم هيجان
( Gratz & Roemer )2004شامل  36عبارت است که شش خردهمقياس عدم پذيرش پاسخهای
هيجانی ،دشواری در انجام رفتار هدفمند ،دشواری در کنترل تکانه ،فقدان آگاهی
هيجانی ،دسترسی محدود به راهبردهای تنظيم هيجانی ،عدم وضوح هيجانی را در يک مقياس
ليکرت  5درجهای « =1خيلی بهندرت» تا « =5تقريباً هميشه» مورد ارزيابی قرار میدهد.
( Neumann, van Lier, Gratz, & Koot )2009برای اين ابزار در نمونهای شامل نوجوانان
 11تا  17سال ضريب آلفای کرونباخ  0/90گزارش کردند و به همان عوامل و ساختار
عاملی دست يافتند که ( Gratz and Roemer )2004دست يافته بودند .در پژوهش
( Khanzadeh, Saidiyan, Hosseinchary, and Edrissi )2012نتاي تحليل عاملی اکتشافی،
هشت عامل را برای اين مقياس آشکار ساخت که شش عامل آن با خرده مقياسهای
پيشين هماهنگ بود و دو عامل ديگر ،به دليل بارگذاری تنها يک گويه حذف شدند.
( Khanzadeh et al. )2012برای اين ابزار ضريب آلفای کرونباخ را ،بين  0/26تا  0/22گزارش
کردند .در پژوهش حاضر ضريب آلفای کرونباخ برای خرده مقياسهای عدم پذيرش پاسخهای
هيجانی ،دشواری در انجام رفتار هدفمند ،دشواری در کنترل تکانه ،فقدان آگاهی هيجانی،
دسترسی محدود به راهبردهای تنظيم هيجانی ،عدم وضوح هيجانی به ترتيب ،0/77 ،0/73
 0/24 ،0/76 ،0/71و  0/61بهدست آمد.
1- emotion regulation difficulties scale
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پرسشنامه صفات سنگدلی -فقدان همدلی .)ICU( 9پرسشنامه صفات سنگدلی -فقدان
همدلی ( Frick )2004شامل  24عبارت است که سه خردهمقياس سنگدلی ،فقدان همدلی و
فقدان عاطفه در يک طيف ليکرت  4درجهای «=0کام ً غلط» ،تا «=3کام ً درست» مورد
ارزيابی قرار میدهد ( Essau et al. )2006( .)Essau, Sasagawa, & Frick, 2006ضريب آلفای
کرونباخ  0/77و همبستگی پرسشنامه صفات سنگدلی -فقدان همدلی با مشک ت سلوک،
اخت ل روانشناختی و خرده مقياس هيجانخواهی ابااد پن

بزرگ شخصيت را به عنوان

شاخصی از روايی سازه اين ابزار گزارش کردند .در پژوهش حاضر ،با محاسبه تحليل عاملی
تأييدی پرسشنامه صفات سنگدلی -فقدان همدلی ،شاخصهای کای اسکوئر )5( 2برابر با
 ،615/51شاخص ريشه خطای ميانگين مجذورات تقريب (RMSEA) 3برابر با  ،0/92شاخص
برازش تطبيقی (CFI) 4برابر با  ،0/97شاخص نکويی برازش (GFI) 5برابر با  0/29و شاخص
نکويی برازش تطبيقی (AGFI) 6برابر با  0/26بهدست آمد .بنابراين میتوان گفت استدالل نمود
که دادهها از ساختار سه عاملی پرسشنامه حمايت میکند .در پژوهش حاضر ضريب آلفای
کرونباخ برای خردهمقياسهای سنگدلی ،فقدان همدلی و فقدان عاطفه بهترتيب  0/69 ،0/63و
 0/42بهدست آمد.
مقیاس شناختهاي خودکشی .)SCS( 7مقياس شناختهای خودکشی

(Rudd et al. )2015

شامل  12عبارت است که سه خردهمقياس منفور بودن ،غيرقابل تحمل بودن و غيرقابل حل
بودن را در يک مقياس  5درجهای ليکرت از «کام ً مخالف=  »1تا «کام ً موافق=  »5مورد
ارزيابی قرار میدهد ( Ellis and Rufino )2015( .)Ellis & Rufino, 2015در پژوهش خود
ضريب آلفای کرونباخ  0/95و  0/97و همبستگی ماناداری با مقياس بک برای ايدهپردازی
خودکشی ،مقياس نااميدی بک و پرسشنامه س مت بيماران برای افسردگی گزارش کردند .در
پژوهش حاضر ،با محاسبه تحليل عاملی تأييدی مقياس شناختهای خودکشی ،شاخصهای
callous-unemotional traits inventory
Chi Square
Root Mean Square Error of Approximation
Comparative fit index
Goodness of Fit Index
Adjusted Goodness of Fit Index
suicide cognitions scale
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کای اسکوئر برابر با  ،125/96شاخص ريشه خطای ميانگين مجذورات تقريب برابر با ،0/90
شاخص برازش تطبيقی برابر با  ،0/92شاخص نکويی برازش برابر با  0/92و شاخص نکويی
برازش تطبيقی برابر با  0/27بهدست آمد .بنابراين میتوان گفت که دادهها از ساختار سه عاملی
مقياس حمايت میکند .در پژوهش حاضر ضريب آلفای کرونباخ کل مقياس  0/22بهدست آمد.
پرسشنامه حالت– صفت ،بیان خشم .)STAXI( 9پرسشنامه حالت-صفت ،بيان
خشم کودکان و نوجوانان Brunner and Spielberger )2009( 2-شامل  35عبارت5 ،
مقياس و  4خردهمقياس را در يک مقياس ليکرت  3درجه ای مورد ارزيابی قرار می دهد.
برآبادی و حيدری نسب ( )1392ضريب آلفای کرونباخ  0/79گزارش کردند .در پژوهش
( Barabadi, Heydarinasab, and Moghadasin )2015نتاي بررسی  7عامل احساس خشم،
بيان ک می و جسمانی خشم ،خوی خشمناک ،واکنش خشمناک ،بيان خشم به سمت بيرون،
بيان خشم به سمت درون و کنترل خشم را مورد تأييد قرار داد و ضرايب همبستگی بين
عاملها نشان داد که تمام ضرايب همبستگی باالتر از  0/50است .در پژوهش حاضر ضريب
آلفای کرونباخ کل مقياس  0/29بهدست آمد.

یافتهها
در پژوهش حاضر  74نفر پسر و  76نفر دختر شرکت داشتند .ميانگين و انحراف استاندارد
سن شرکتکنندهها در پژوهش به ترتيب  14/45و  1/77بود .ميزان تحصي ت  26نفر از
شرکتکنندهها ابتدايی 46 ،نفر راهنمايی و  12نفر دبيرستان بود .ميانگين و انحراف استاندارد
سن پدر شرکتکنندهها به ترتيب  44/54و  2/72و سن مادر آنان به ترتيب  37/07و 7/36
بود .از لحاظ تحصي ت والدين ،پدر  66نفر و مادر  79نفر از شرکتکنندهها بیسواد و ميزان
تحصي ت پدر  24نفر و مادر  71نفر از آنان ابتدايی بود.
نتاي بررسی مفروضه نرمال بودن و مفروضه همخطی بودن نشان داد به استثنای مؤلفه
آزار جنسی آسيب کودکی که شاخصهای مربوط به چولگی و کشيدگی آن بزرگتر از ±2
است ( .)Kline, 2005براين اساس توزيع دادههای مربوط به مؤلفه آزار جنسی غيرنرمال
بوده و همچنين بهدليل همسانی پايين سواالت اط عات مربوط به آن از تحليل کنار گذاشته
1- state and trait anger expression inventory
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جدول .1
حداقل و حداکثر نمرات ،ميانگين و انحراف استاندارد متغيرهای پژوهش
انحراف
متغیر
حداقل حداکثر میانگین استاندارد
1/25
6/13
13
5
آسيب کودکی -آزار جنسی
2/95
7/02
21
5
آسيب کودکی -آزار جسمی
4/21
9/00
22
5
آسيب کودکی -آزار عاطفی
3/62
9/53
19
5
آسيب کودکی -غفلت جسمانی
5/37
19/57 25
5
آسيب کودکی -غفلت هيجانی
5/47
13/39 27
6
دشواری تنظيم هيجان -عدم پذيرش پاسخهای هيجانی
5/14
13/20 25
5
دشواری تنظيم هيجان -انجام رفتار هدفمند
5/00
14/75 30
6
دشواری تنظيم هيجان -کنترل تکانه
5/27
16/67 30
6
دشواری تنظيم هيجان -فقدان آگاهی هيجانی
7/92
19/62 37
2
دشواری تنظيم هيجان -راهبردهای تنظيم هيجانی
4/55
12/22 24
5
دشواری تنظيم هيجان -عدم وضوح هيجانی
4/60
2/90
21
1
سنگدلی /همدلی -سنگدلی
4/02
2/24
19
0
سنگدلی /همدلی -فقدان همدلی
2/12
7/06
12
3
سنگدلی /همدلی -فقدان عاطفه
12/11
40/29
79
12
ايدهپردازی خودکشی
11/97
60/21 105
35
خشونت بينفردی
جدول .2
شاخصهای کفايت حجم نمونه
KMO

شناختهای خودکشی
حالت– صفت ،بيان خشم
آسيب کودکی
دشواری تنظيم هيجان
صفات سنگدلی -فقدان همدلی

0/667
0/626
0/670
0/702
0/355



df

سطح معنیداري

1262/162
3009/992
1949/729
3361/349
1371/452

231
595
372
0/630
0/276

<0/001

5

<0/001
<0/001
<0/001
<0/001

شد .همچنين ،از آنجا که طبق نظر ( Bernstein et al. )1994غفلت از دو خردهمقياس
هيجانی و جسمانی تشکيل شده ،بهدليل همسانی پايين سواالت غفلت جسمانی سواالت دو
خردهمقياس ترکيب شدند .نتاي همچنين نشان داد که مسئله همخطی بودن در متغيرهای
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پژوهش رخ نداده است ( .)Meyers, Gamst, & Guarino, 2006به منظور آزمون استق ل
خطاها در بين متغيرهای پيشبين  ،ارزش شاخص دوربين واتسون مورد بررسی قرار گرفت،
ارزش شاخص مذکور  1/020بود (.)Field, 2013
جهت پيشبينی همزمان چند متغير م ک از متغيرهای پيشبين از روش تحليرل رگرسريون
چندمتغيری با رويکرد سلسله مراتبی استفاده شد .بدين صورت که صفات سرنگدلری -فقردان
همدلی در مرحله اول ،ابااد متغير دشواریهرای تنظريم هيجران در مرحلره دوم و اباراد متغيرر
آسيب کودکی در مرحله سوم بره عنروان متغيرهرای پريش برين وارد تحليرل شردند .براسراس
يافتههای ( Bains )2017و ( Cecil, McCrory, Barker, Guiney and Viding )2017سوءرفتار
کودکی درد هيجانی ،سردرگمی عاطفی و احساسات شرم و گناه را شرامل مریشرود کره در آن
کودک در ت ش مستمر برای فرار از درد و رن روانی به علت آسيبهای کرودکی و در نتيجره
کنارهگيری اجتماعی است .آسيبپذيری ژنتيکی به همراه سوءرفتار کودکی منجر به بردتنظيمی
و ناپايداری هيجانی و همچنرين نراتوانی در توصريف و تشرخيص هيجانرات و کنتررل تکانره،
پاسخهای هيجانی نادرست و عدم وضروح هيجرانی و در نهايرت صرفات سرنگدلری -فقردان
جدول .3
رگرسيون چند متغيری سلسلهمراتبی در پيشبينی ايدهپردازی خود کشی در کودکان کار را براساس
ابااد دشواریهای تنظيم هيجان ،آسيب کودکی و صفات سنگدلی -فقدان همدلی
b

مرحله اول (صفات سنگدلی -فقدان همدلی)
فقدان عاطفه
F)3 ،145(=2/391 ،p>0/001

SE

β

0/142 0/356 0/717
 adjR2=0/130و R2=0/142

t

سطح معناداري

2/013

0/047

مرحله دوم (دشواریهای تنظيم هيجان)
0/011
دسترسی محدود به راهبردهای تنظيم هيجانی 2/590 0/342 0/192 0/513
F)4 ،139(=4/772 ،p>0/001
∆R2=0/022
 adjR2=0/127و R2=0/236
∆F=2/672 ،p=0/017
مرحله سوم (آسيب کودکی)
غفلت
F)12 ،136(=5/177 ،p>0/001
∆F=5/120 ،p=0/002

0/355

0/154

0/209

 adjR2=0/253و R2=0/314

2/305

0/023

∆R2=0/072
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همدلی و رفتارهای پرخطر ،خشم و پرخاشگری و ايدهپردازی خودکشی میگرردد .بره همرين
دليل متغيری که بادتر شکل گرفته يانی صفات سنگدلی -فقردان همردلی ،ابتردا وارد ماادلره
رگرسيون شد.
جدول  3نشان میدهد ،ارزش ضريب همبستگیهای چندگانه ( )R2برابر با  0/142است .با
ورود مؤلفههای دشواریهای تنظيم هيجان در ماادله پيشبينی و با کنترل اثر صفات
سنگدلی -فقدان همدلی ،ارزش تغييرات  )∆R2( R2برابر با  0/022بود .با ورود مؤلفههای
آسيب کودکی ،ارزش تغييرات  )∆R2( R2برابر با  0/072بود.
جدول .4
رگرسيون چندمتغيری سلسلهمراتبی در پيشبينی خشونت بينفردی در کودکان کار را براساس ابااد
دشواریهای تنظيم هيجان ،آسيب کودکی و صفات سنگدلی -فقدان همدلی
b

SE

β

مرحله اول (صفات سنگدلی -فقدان همدلی)
0/219 0/222 0/612
سنگدلی
 adjR2=0/214و R2=0/230
F)3 ،145(=14/423 ،p>0/001
مرحله دوم (دشواریهای تنظيم هيجان)
دشواری در انجام رفتار هدفمند 0/632
0/973
دشواری در کنترل تکانه
0/442
فقدان آگاهی هيجانی
0/590
عدم وضوح هيجانی
F)4 ،139(=7/206 ،p>0/001
 adjR2=0/293و R2=0/336
∆F=3/694 ،p=0/002
0/231
0/234
0/170
0/241

0/251
0/366
0/227
0/127

مرحله سوم (آسيب کودکی)
0/431 0/244 1/224
آزار عاطفی
F)12 ،136(=10/140 ،p>0/001
 adjR2=0/426و R2=0/472
∆F=11/721 ،p=0/002

سطح معناداري

t

2/755

0/007

-2/733
4/142
2/639
2/452

0/007
0/001
0/009
0/015

∆R2=0/106

5/021

0/001

∆R2=0/136

همچنانکه جدول  4نشان میدهد ،ارزش ضريب همبستگیهای چند گانه ( )R2برابر با
 0/230است .با ورود مؤلفههای دشواریهای تنظيم هيجان ارزش تغييرات  )∆R2( R2برابر با
 0/106بود .با ورود مؤلفههای آسيب کودکی ارزش تغييرات  )∆R2( R2برابر با  0/136بود.
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بحث و نتیجهگیري
عنوان پژوهش حاضر پيشبينی ايدهپردازی خودکشی و خشونت بين فردی در کودکان کار بر
اساس آسيب کودکی ،دشواریهای تنظيم هيجان و صفات سنگدلی -فقدان همدلی بود .بررسی
ضرايب رگرسيون نشان داد که از بين صفات سنگدلی -فقدان همدلی تنها فقدان عاطفه (،p<0/05
 )β=0/142بهصورت مثبت ايدهپردازی خودکشی را پيشبينی میکند .اين نتاي با نتاي پژوهش
( Javdani et al. )2011هم راستا نيست .پژوهشها نشان دادهاند صفات سنگدلی -فقدان عاطفه با
اخت لهای برونريزی شده از جمله بيشفاالی و مشک ت سلوک و پرخاشگری همبستهاند
( .)Centifanti, Meins, & Fernyhough, 2016; Romero & Alonso, 2017نوجوانان با اين
صفات ارزشها و اهداف ناسالمی را نسبت به نوجوانان ديگر در موقايتهای اجتماعی دنبال
میکنند ،مانند استفاده از پرخاشگری ابزاری برای رسيدن به اهداف ،سرزنش ديگران برای سوءرفتار
خود و سلطهگری و انتقام در تاارضهای اجتماعی .اين نوجوانان پاسخدهی ضايفتری نيز به
آشفتگی هيجانی از خود نشان میدهند ( .)Frike, Ray, Thornton, & Kahn, 2013مشک ت
سلوک که احتماالً مشک ت اجتماعی فراوانی را برای اين کودکان و نوجوانان فراهم میآورد
در کنار ناتوانی اين افراد برای ابراز سالم هيجانهای خود احتماالً اين افراد را برای نااميدی،
ايدهپردازی و اقدام به خودکشی مستاد میسازد .ناهمسويی نتاي حاصل از پژوهش حاضر با
پژوهش ) Javdani et al. (2011میتواند به علت تفاوت در نمونه مورد مطالاه باشد .در نمونه
مورد مطالاه ) Javdani et al. (2011تکانشگری و نه صفات سنگدلی -فقدان همدلی
تبيينکننده ت شهای خودکشیگرايانه و خودزنی در نوجوانان باالخص دختران بود .اين
پژوهشگران نتيجه گرفتند متغيرهای تبيينکننده بيشتری احتماالً در تبيين خودکشی در
دختران نقش دارند ،همچنانکه رابطه بدتنظيمی هيجانی و ت شهای خودکشیگرايانه در
دختران بسيار نيرومندتر از پسران است .درحالیکه نمونه مورد مطالاه در پژوهش حاضر را
کودکان کار تشکيل میدادند که احتماالً چنانچه پيشتر نيز بيان شد شرايط خاص زندگی
خانوادگی و کاری و مشک ت سلوک آنها در تاامل با صفات سنگدلی -فقدان همدلی منجر
به سرخوردگی ،نااميدی و ايدهپردازی خودکشی میشود.
بررسی ضرايب رگرسيون نشان داد که از بين مؤلفه های دشواری های تنظيم هيجان
تنها مؤلفه دسترسی محدود به راهبردهای تنظيم هيجانی ( )β=0/342 ،p<0/05به
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صورت مثبت ايده پردازی خودکشی را پيش بينی می کند .اين نتاي

با نتاي

پژوهش های

( Rajappa, Gallagher, and Miranda )2012و ( Gómez-Expósito et al. )2016هم
راستاست .براساس نظريه زيستی -اجتماعی ،Linehan 1بدتنظيمی هيجانی و محيط بیاعتبارساز

2

هيجان در افرادی که دچار پيش آمادگی زيستی برای حساسيت هيجانی هستند ،منجر به
تجربه عواطف منفی در همه زمينهها و شرايط میشود .اين موضوع يادگيری راهبردهای
تنظيم هيجانی مناسب را برای آنها دشوار میسازد .توانايی شناسايی هيجانهايی که تجربه
میشوند ،جزء مهمی از تنظيم هيجانی است .اين افراد آگاهی هيجانی کمتری نيز دارند .جزء
نهايی بدتنظيمی هيجانی در اخت ل شخصيت مرزی ،رفتاری است که ممکن است در عوض
راهبردهای تنظيم هيجانی مناسب رخ دهد ،که منجر به تقويت بدتنظيمی هيجانی میشود.
نقص در راهبردهای تنظيم هيجانی مناسب ،احتماالً به تمايل برای درگير شدن در رفتارهای
ناکارآمد به منظور مديريت و کاهش عاطفه منفی کمک میکند

( ;Carpenter & Trull, 2013

 .)Crowell, Beauchaine, & Linehan, 2009بدتنظيمی هيجانی مطرح شده در نظريه لينهان
 1993در خودکشی درگير است ،دسترسی محدود به راهبردهای تنظيم هيجانی که در نظريه
) Gratz and Roemer (2004مطرح شده است با نظريه لينهان همپوشی دارد .در تبيين ديگر
برای اين يافته میتوان گفت بر اساس نظريه فرياد و درد Williams )1997( 3رفتار
خودکشیگرا پاسخی به موقايتهای فشارزا است که احساس شکست را بر می انگيزد و
اجتنا ناپذير در نظر گرفته میشود .عوامل روانشناختی مانند اعتقاد به اينکه فرد نمیتواند
بهطور مؤثر مشک ت خود را حل کند ،به افزايش درماندگی و نااميدی منجر میشود .باد
دسترسی به راهبردهای هيجانی در نظريه ( Gratz and Roemer )2004عملکرد مشابهی دارد.
ادراک فقدان راهبردهای تنظيم هيجانی مؤثر ممکن است به درماندگی فرد در مديريت
پاسخهايش به موقايتها منجر شود .اين احساسات نااميدانه ممکن است اين قضاوت را در
افراد برانگيزد که اين موقايتها اجتنا ناپذير هستند و به ايدهپردازی برای خودکشی و
رفتارهای خودکشیگرا منجر شوند (.)Rajappa et al. 2012
بررسی ضرايب رگرسيون نشان داد که از بين مؤلفههای آسيب کودکی تنها مؤلفه غفلت
1- biosocial model
2- invalidating environment
3- cry of pain model
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( )β=0/209 ،P<0/05بهصورت مثبت ايدهپردازی خودکشی را پيشبينی میکند .اين نتاي با
نتاي ( Pompili et al. )2014و ( De Mattos Souz, Molin, da Silv and Jansen )2016هم
راستاست .غفلت نقش مهمی را در مدل دو عاملی آسيب و عوامل بينفردی خودکشی ايفا
میکند ( .)De Mattos et al., 2016بين غفلت دوران کودکی ،تکانشگری و عدم تحمل پريشانی،
رفتار پرخاشگرانه و خودکشی در بزرگساالن رابطه وجود دارد .تجربه غفلت در کودکی ترس از
آسيب رساندن به خود را در فرد کاهش میدهد و همين طور از طريق ميانجیگرهايی مانند
افسردگی منجر به ايدهپردازی و رفتار خودکشیگرا میشود .غفلت در دوران کودکی رشد
هيجانی -اجتماعی دوران نوجوانی و بزرگسالی را تحت تأثير قرار میدهد ،از جمله گسترش
شناختوارههای منفی در مورد خود و ديگران ،روابط شرطی بين محرک مربوط به آسيب و
آشفتگی هيجانی ،شناختها و خاطراتی که محرکهای محيطی ناخوشايند آغازگر آناند و تنظيم
هيجانی رشد نايافته .کودکانی که در دوران کودکی خود مورد غفلت واقع شدهاند ماموالً ناچارند
درد عاطفی زيادی را تحمل کنند ،که اين مانع از ايجاد احساس امنيت در آنها میشود .بنابراين،
اين کودکان کمتر احتمال دارد مهارتهای تنظيم مقابله با شناختها يا هيجانهای منفی را گسترش
دهند ( .)Chen, Coccaro, Lee, & Jacobson, 2012; Pompili et al., 2014همچنانکه پژوهش
حاضر نشان داد کودکان کار که در مارض غفلت در دوران کودکی قرار گرفتهاند در برابر
ايدهپردازی خودکشی آسيبپذير هستند.
بررسی ضرايب رگرسيون نشان داد که از بين صفات سنگدلی -فقدان همدلی تنها سنگدلی
( )β=0/219 ،p<0/01به صورت مثبت خشونت بينفردی را پيشبينی میکند .اين نتاي با نتاي
حاصل از پژوهشهای

( Neumann et al., )2015و (Baskin- sommers, Waller, Fish, )2015

 and Hydeو ( Frick and White )2008هم راستاست .صفت سنگدلی به عنوان فقدان عمومی
احساس گناه و همدلی تاريف شدهاند و با اخت ل در برانگيختگی هيجانی همراه هستند .جوانان
دارای سطوح بااليی از اين صفات ،زمانی که واکنش ترس را به محرکهای آشفتهساز
( )Blair, 1999; Pardini, Lochman, & Frick, 2003و يا موضوعات خطرناک نشان میدهند،
برانگيختگی عاطفی آنها کاهش میيابد

( Frick, Lilienfeld, Ellis, Loney, & Silverthorn,

 .)1999; Pardini et al., 2003افزايش اين صفات مستلزم عدم پاسخدهی عاطفی به محيط
است

(Frick and White )2008( .)Hawes & Daddsm, 2007; O’Brien & Frick, 1996
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ادعا کردند که اساس صفت سنگدلی عواقب منفی اخت ل در پردازش هيجان به ع وه
پاسخهای همدالنه رشد نيافته است .بهطور مشخص ،جوان دارای سطوح بااليی از اين صفات،
فاقد توانايی پاسخدهی مناسب به پيامدهای ادراک شده مرتبط با رفتارهای پرخطر و ناتوانی در
تصميمگيری مناسب هستند .اين صفات ممکن است بيانگر دشواری در سازگاری باشد
( .)Belsky & Pluess, 2013دشواری در سازگاری آسيبپذيری را برای رفتارهای پر خطر
خاص را افزايش میدهد .بررسیهای موجود ارتباط نيرومندی ميان صفت سنگدلی و
پرخاشگری و مشک ت رفتاری و ضداجتماعی پيدا کردهاند

( Ciucci, Baroncelli, Franchi,

 .)Golmaryami, & Frick, 2014; Frick & White, 2008آسيبپذيری که از صفت سنگدلی
ناشی میشود خشونت بينفردی را در کودکان و نوجوانان به ويژه نمونه پژوهش حاضر يانی
کودکان کار افزايش میدهد.
بررسی ضرايب رگرسيون نشان داد که از بين مؤلفههای دشواریهای تنظيم هيجان مؤلفه
دشواری در رفتار هدفمند ( ،)β=0/251 ،p<0/01دشواری در کنترل تکانه (،p<0/01
 )β=0/366و فقدان آگاهی هيجانی ( )β=0/227 ،p<0/01و عدم وضوح هيجانی (،p<0/05
 )β=0/127به صورت مثبت خشونت بينفردی را پيشبينی میکند .اين نتاي با نتاي حاصل از
پژوهش ( Gardner, Moore, and Dettore )2014هم راستاست .کنترل توجهی راهبرد
تنظيم هيجانی پيشايندی است که تجربه و تنظيم آنی هيجانها را تحت تأثير قرار میدهد
( .)Gross, 1999کنترل توجهی بيشتر با دشواری کمتر در وضوح هيجانی و رفتار هدفمند
در هنگام ناراحتی شايد به دليل کاهش سوگيریهای توجهی که با توانايی درک صحيح
تجار

تداخل میکند  ،مربوط به تهديد همراه است .کنترل توجهی ضايف ممکن است

دشواری هايی را در تمايز هيجانی برانگيزد و فرد را در رفتارهای الزم برای رسيدن به
اهداف با وجود حضور احساسات منفی درگير کند .کنترل توجهی بهتر ممکن است دشواری
در توانايی مديريت رفتارهای هدفمند را کاهش دهد ،زيرا توانايی تمرکز و هدايت توجه از
جذ

شدن افراد در احساسات منفی جلوگيری میکند  .ظرفيت تنظيم توجه در افراد قبل از

فرايند تنظيم هيجان آگاهی هيجانی ،کنترل تکانشی ،پذيرش حالتهای هيجانی منفی و
دستيابی به راهبردهای تنظيم هيجانی مؤثر را تحت تأثير قرار م ی دهد  .بنابراين  ،کنترل
توجهی در تمايز و تجربه هيجان ها مؤثر و ثمربخش است و از طريق تأثير بر فرايندهای
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فور پذيرش واکنش های افراد به هيجا نات منفی خودشان و دشواری های کنترل تکانشی
رفتار ( )O'Bryan, Kraemer, Johnson, McLeish, & McLaughlin, 2017و در نتيجه کنترل
خشم و خشونت را در روابط بينفردی در کودکان کار تحت تأثير قرار میدهد.
بررسی ضرايب رگرسيون نشان داد که از بين مؤلفههای آسيب کودکی تنها مؤلفه آزار
عاطفی ( )β=0/431 ،p<0/01بهصورت مثبت خشونت بينفردی را پيشبينی میکند .اين نتاي
با نتاي حاصل از پژوهش ( Wekerle et al. )2001هم راستاست .آزار عاطفی به تنهايی با
طيف گستردهای از مشک ت عصبی -روانشناختی از جمله اخت ل در سيستمهای ليمبيک
مغز  ،عزت نفس پايين ،خصومت و بزهکاری همبسته است .در کودکانی که در مارض آزار
عاطفی کودکی قرار گرفتهاند ،اغلب پرخاشگری ک می والدين ،ارتباطات بينفردی منفی و
رفتارهای مراقبتی استثمارگرانه مانع از رشد روابط دوستانه بينفردی و شخصيت بهنجار
میشوند .طريق تجاوزات ک می والدين ،ارتباطات منفی ميان فردی و رفتارهای مراقبتی
سوءاستفاده میشود ( .)Shin, Lee, Jeon, & Wills, 2015ع وه براين ،رشد ساختاری و
عملکردی در سطح عصبی نيز منجر به رشد فرايندهای اجرايی مورد نياز برای تنظيم هيجانی،
از جمله کنترل بازدارنده در طول نوجوانی میشود .نوجوانان همزمان با رشد عصبی شناختی
در حال اکتسا

نحوه مقابله با شرايط اجتماعی پيچيده هستند .تاامل بين فرآيندهای شناختی

عصبی و فشارهای اجتماعی ناشی از آزار عاطفی ممکن است منجر به کاهش توانايی نوجوانان
برای تنظيم هيجانات شود ( .)Barahmand, Khazaee, & Hashjin, 2016در تبيين اينکه در
پژوهش حاضر متغير آزار عاطفی درصد ناچيزی از واريانس متغير خشونت بينفردی را
پيشبينی کرد ،میتوان گفت پژوهشها نشان دادهاند تا آوری و تحمل درد و پريشانی است
که در مواجه با مصيبتهای کودکی و رويدادهای دردناک خطر خشم و رفتارهای
خودکشیگرا را افزايش میدهند (.)Boldrini & Mann, 2015; Hawkins et al., 2014
بنابراين ،به نظر میرسد متغيرهايی نظير تا آوری و تحمل درد و پريشانی نقش ميانجی را در
اين رابطه بهعهده داشته باشند که نيازمند بررسیهای بيشتر در پژوهشهای آتی هستند.
در پژوهش حاضر پژوهشگر قادر به بررسی نقش متغيرهای ديگر از جمله تفاوتهای دو
جنس نبود .بنابراين ،پيشنهاد میشود در پژوهشهای آتی تفاوتهای بين دو جنس مورد
بررسی واقع شود .کودکان کار در مارض انواع آسيبهای کودکی هستند که تنظيم هيجان اين
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 فقدان عاطفه اين-کودکان را با دشواری روبرو میسازد و در کنار صفاتی چون سنگدلی
.کودکان را مستاد انواع آسيبهای اجتماعی از جمله خودکشی و خشونت بين فردی میسازد
از اينرو پيشنهاد میشود بر محيطهايی که اين کودکان در آن رشد میيابند به ويژه محيطهای
خانوادگی آنها و بر تاام ت بين والدين و کودکان که احتماالً حاکی از غفلت و توهين و
 همچنين پيشنهاد میشود در تاديل تظاهرات. بيشتر تمرکز شود،بیتوجهی به کودک است
صفات شخصيتی اين کودکان و آسيبهای ناشی از محيط آنها راهبردهای تنظيم هيجان به
.آنها آموزش داده شود
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