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 چکیده

ی الگو های خشم در دوران کودکی و بزرگسالی ین کنندهتواند تعی های دلبستگی به عنوان مکانیزم تنظیم عواطف میسبک  :مقدمه

از ماند. عدم مهار خشم، سبب انواع مشکالت جسمی و روانی شود. هدف باشد، زیرا الگو های دلبستگی در دوران بزرگسالی نیز باقی می
 انجام این پژوهش بررسی رابطه سبک های دلبستگی با خشم در دانش آموزان دختر می باشد.

-این پژوهش یک مطالعه همبستگی از نوع مدل معادالت ساختاری است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش  ها:روش مواد و

آموز دختر به عنوان نمونه انتخاب شدند. در نفر دانش 039ای گیری خوشه  آموزان دختر متوسطه دوم شهر ایالم بود. با استفاده از نمونه
( استفاده STAXI-2(، پرسش نامه خود کنترلی تانجنی و مقیاس خشم )RAASهای دلبستگی )ای سبکهپژوهش حاضر از پرسش نامه 

 ها از نرم افزار ایموس استفاده شد.شد. برای ارزیابی مدل پیشنهادی از روش مدل معادالت ساختاری و برای تجزیه و تحلیل داده 

 >110/1Pهای دلبستگی و خودکنترلی و خشم  نشان داد که بین سبکنتایج حاصل از تحلیل معادالت ساختاری  های پژوهش:یافته

وجود دارد و خودکنترلی در رابطه بین سبک  >110/1Pداری مثبت معنی  داری وجود دارد. بین خود کنترلی و خشم رابطهرابطه معنی
 (.>119/1P (دلبستگی اضطرابی و وابسته با خشم نقش میانجی دارد

های دلبستگی و خود بین متغیر های سبک  توجه به نتایج پژوهش حاضر و روشن شدن روابط و نقش پیش با :گیریبحث و نتیجه

ی آموزش و  ای در اختیار متخصصان فعال در حوزههای آموزشی ویژه  شود برنامهآموزان، پیشنهاد می کنترلی در هیجان خشم دانش 
 پرورش و هم چنین خانواده قرار گیرد.
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 مقدمه
تواند  های حیاتی برای بشر که هم می یکی از هیجان

خشم  ،جنبه انطباقی و هم غیر انطباقی داشته باشد
ریف شده است. های مختلفی تع است. خشم به گونه

( خشم را به عنوان یک 0شناسی آمریکا ) انجمن روان
کند که اگر خارج از کنترل باشد هیجان مفید تعریف می

 و روابط میان فردی افراد را تحت تأثیر قرار دهد، می
تواند مخرب هم باشد. خشم اغلب پاسخی است در 
مقابل برآورده نشدن انتظارات خود یا دیگران یا در 

های خود و دیگران که غیر قابل قبول و  رفتار مقابل
شوند. خشم واکنشی  غیر قابل پذیرش پنداشته می

مرتبط با تنیدگی و خصومت است که با قرار گرفتن در 
هایی واقعی یا خیالی،  های گوناگون از ناکامی موقعیت

انگیخته  عدالتی بر ها یا بی ها، تهدید ها، تحقیر آسیب
های غیرارادی مانند  است به پاسخ شود که ممکن می

افزایش فشار خون، ضربان قلب، تعریق و افزایش قند 
خون منجر شود. خشم به طور معمول به یک هدف 

های رفتاری آن  شود، که واکنشبیرونی منتقل می
تواند طیفی از اجتناب از منشأ خشم تا خشونت می

ابل خشم غیر ق(. 3،0کالمی یا رفتاری را در برگیرد )
اندازد، از طرفی  مهار زندگی فرد را به مخاطره می

(. خشم انسان 9خشم با طبیعت انسان در تعارض است )
های مختلف  را در معرض خطر و ابتالی به بیماری

ای که در حالت همراهی با دیگر  دهد، به گونه قرار می
باری  های زیان شناختی پیامد های روان نظمی بی

بر اساس دیدگاه  (.9راد در پی دارد )برای سالمتی اف
، نوزادی و کودکی ایمنی دلبستگی در دوران ، نا بالبی

-منجر به ایجاد خشم به مراقب یا افراد مهم دیگر می

شود. بنابراین، سبک دلبستگی به عنوان مکانیزم تنظیم 
های خشم در دوران  تواند تعیین کننده الگوعواطف می

های دلبستگی در  یرا الگوسالی باشد ز کودکی و بزرگ
مفهوم دلبستگی، . ماندوران بزرگسالی نیز باقی مید

به برقراری یک رابطه نزدیک با افراد  فردبیانگر تمایل 
تر در حضور این افراد  خاص و احساس ایمنی بیش

است. دلبستگی، یک پیوند عاطفی است که بین کودک 
- گیرد و با جستجو کردن، درو مراقب او شکل می

- آویختن و میل به بودن در کنار مراقب، مشخص می

های  نقش سبک کارلسون و سوروف(. 6شود )
های عاطفی، دلبستگی را در یکپارچه کردن مؤلفه

 انگیزشی، شناختی و رفتاری افراد بسیار با اهمیت می
اند که دلبستگی به  ها نشان داده پژوهش(. 7) دانند

تواند با  طف، میعنوان مکانیزم تنظیم کننده عوا
های  عواطفی مانند خشم در ارتباط باشد. سبک

ی ارتباط کودک با مراقب نشأت  دلبستگی از نحوه
گیرد. زمانی که مراقب به هر دلیلی توانایی ایجاد می

های درونی  ایمنی در کودک را ندارد، یکی از واکنش
تواند یک کودک به مراقب، خشم است. این خشم می

ها در رفتار نمایان  ایدار ایجاد کند که بعدی پ خصیصه
در پژوهش خود این   استروو  بارتلت گودمن،(. 6شود )

بینی  های دلبستگی اولیه توانایی پیش عقیده که سبک
 سالی را دارد، تأیید کردند گری در بزرگ میزان پرخاش

نشان دادند  هیملو  کونیشی. در پژوهشی دیگر ( 8)
پدر، مادر و کودک با میزان که بین سبک دلبستگی 

داری  جوانی رابطه معناگری در دوره نو خشم و پرخاش
افراد با سبک دلبستگی وابسته و  .(4) وجود دارد

اضطرابی در تنظیم هیجانات خود با مشکالتی مواجه 
های  ها در روابط خود با دیگران رفتار هستند، آن

اد که افرحالی (. در01دهند ) ای نشان می خصمانه
دارای سبک دلبستگی ایمن، در مواجهه با شرایط 

ای دارند و ضمن  بینانه مأیوس کننده، دیدگاه خوش
تر خشم و رفتار  کم ،که قادر به کنترل خود هستند این

 (. پژوهش00،00دهند ) ای را از خود بروز می خصمانه
( نشان داد که سبک دلبستگی 03) موریس و  مسترز

های خصمانه در روابط بین  ایمن با خشم و رفتار
 و زیمرمنچنین  هم، ای معکوس داردفردی، رابطه

های خصمانه در  دریافتند که خشم و رفتار آسوکیت
 ایمن بسیار معمول است؛ در حالی که این نوجوانان نا
 شودتر دیده می ها در نوجوانان ایمن کم گونه رفتار

- ن میهای بسیار زیادی وجود دارد که نشا . داده(09)
گرانه در افراد با سبک  های پرخاش دهد خشم و رفتار

(. 00-06دلبستگی اجتنابی، امری بسیار شایع است )
های  که سبک نشان دادند آسوکیتو  کریتچ فیلد
منطقی، خشم و  های غیر ایمن با رفتار دلبستگی نا

گرانه در ارتباط است و بررسی رابطه  های پرخاش رفتار
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ی و خشم در شرکت کنندگان سبک دلبستگی اضطراب
هنگامی که . (08،07)کنداین مسئله را تصدیق می

گرانه تبدیل شود در  خشم به فعالیت و رفتار پرخاش
 کنترلی بسیار با اهمیت است و بر این میان نقش خود

تواند  کنترلی را تضعیف کند، می عکس عواملی که خود
 خود (.04گرانه را افزایش دهد ) خشم و رفتار پرخاش

کنترلی به عنوان توانایی پیروی از درخواست، تعدیل 
رفتار مطابق با موقعیت، به تأخیر انداختن ارضاء یک 
خواسته یا یک کار و به طور کلی رفتار در چارچوب 
قابل قبول اجتماعی، بدون مداخله و هدایت مستقیم 

کنترلی  . اساس خود(09) فردی دیگر تعریف شده است
های درونی و برون  نترل ارادی فرایندتوانایی فرد در ک

کنترلی شامل  این، خود بر های رفتاری است. بنا  داده
 کنترل تکانه، به تأخیر انداختن خشنودی، انجام رفتار

در  (.09)باشد   پسند و موارد مشابه می  های جامعه
های بسیاری  کنترلی پژوهش رابطه بین خشم و خود

از رابطه بین خشم صورت گرفته است که همگی حاکی 
به توان  کنترلی است. به صورت نمونه می و خود

و همکاران   برگ رستو (،00) لیو و   های گال پژوهش
( اشاره کرد. تحقیقات 00،03)و همکارن   نوزادی

کنترلی با هیجان مثبت و  پیشین حاکی از ارتباط خود
شادکامی است اما از سوی دیگر تحقیقات اخیر نشان 

که خودکنترلی ممکن است در ایجاد هیجانات  اندداده

های نامناسب، گرایش به  منفی، آمادگی برای رفتار
کنترلی  گرانه نیز نقش داشته باشد. خود رفتار پرخاش

دار دارد.  های دلبستگی رابطه معنا چنین، با سبک هم
 نتایج تحقیقات پیشین حاکی از آن است که سبک

ابطه مثبت و سبک کنترلی ر دلبستگی ایمن با خود
-ایمن )دلبستگی اجتنابی و اضطرابی دلبستگی نا

(. به 09کنترلی رابطه منفی دارد ) دوسوگرا( با خود
عبارت دیگر، افرادی که دارای سبک دلبستگی ایمن 

تری را  در روابط خود با دیگران امنیت بیش ،هستند
دار  تر از دو گروه دیگر خود احساس کرده و بیش

های محیطی توانایی  فراد در برابر وسوسههستند. این ا
های  رغم بررسی (. علی09تری دارند ) مقاومت بیش

های دلبستگی و خشم  ی سبک فراوان راجع به رابطه
- رغم اهمیت این موضوع، نقش عوامل واسطه و علی

ای دخیل در این رابطه اغلب مورد غفلت قرار گرفته 
ی  وهشی در زمینهکه تاکنون پژ توجه به این بااست. 

-کنترلی در رابطه بین سبک بررسی نقش میانجی خود

هدف پژوهش های دلبستگی و خشم انجام نشده است، 
کنترلی به عنوان یکی از  ی خود حاضر بررسی رابطه

های دلبستگی و مشخص  های مرتبط با سبک متغیر
ی هر یک از دو کردن سهم مشترک و نیز سهم یگانه

آموزان دختر متوسطه دوم خشم دانشمتغیر در میزان 
 شهر ایالم است.

 
 

 

 ها مواد و روش
طرح پژوهش حاضر یک طرح همبستگی از نوع مدل 
معادالت ساختاری است. جامعه آماری این پژوهش 

آموزان دختر مقطع متوسطه دوم شهر  شامل کلیه دانش
د. بو 9379، که تعداد 0349-49 ایالم در سال تحصیلی

سال، زمینه  06ه مردودی، داشتن سن باالی عدم سابق
 اجتماعی متوسط خانواده از جمله مالک -اقتصادی

های ورود به پژوهش برای شرکت کنندگان بود. از 
آموزان  نفر از دانش 039جامعه مورد پژوهش تعداد 

 ای چند گیری خوشه دختر با استفاده از روش نمونه
گونه بود  ی اینگیر ای انتخاب شد. روش نمونهمرحله

که در مرحله اول شهر ایالم به پنج منطقه شمال، 

جنوب، غرب، شرق و مرکز تقسیم گردید، در مرحله 
دوم از هر منطقه یک دبیرستان به صورت تصادف 
انتخاب شد. و در مرحله سوم از هر دبیرستان دو کالس 

آموزان این انتخاب و نمونه مورد پژوهش را دانش
ادند. پس از انتخاب نمونه، جهت ها تشکیل د کالس

انجام پژوهش با سازمان آموزش و پرورش شهرستان 
 ایالم هماهنگی الزم به عمل آمد سپس با افراد انتخاب
شده گفتگوی مقدماتی و جلب رضایت آگاهانه برای 

گرفت. با رعایت اخالق پژوهش، انجام پژوهش صورت 
ودند. در ها در ترک پژوهش کامالً آزاد ب کنندهشرکت

های پژوهش اطالعات آوری دادهمراحل اجرا و جمع
ها فقط به صورت گروهی و بدون ذکر نام کنندهشرکت

های دلبستگیسبک  خشم خودکنترلی 
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های دلبستگی: مقیاس  مقیاس سبک تحلیل شد.
  ی به وسیله 0441ساالن در سال  دلبستگی بزرگ

 3سؤال و  08. این مقیاس دارای تهیه شد ریدو   کولینز
که  نزدیکی و اضطراب است.زیر مقیاس: وابستگی، 

= 0ای )درجه 9شرکت کننده در یک مقیاس لیکرت 
= کامالً موافق( میزان موافقت یا 9کامالً مخالف تا 

د. این کنمیمخالفت خود با هر یک از عبارات را بیان 
پرسشنامه دارای  ضریب پایایی بازآزمایی این آزمون 

و برای هر یک از سه زیرمقیاس نزدیکی، وابستگی 
گزارش شده  90/1و  70/1،  68/1اضطراب به ترتیب 

نشان دادند که زیرمقیاس های   ریدو   کولینزاست. 
( در A( و اضطراب )D(، وابستگی )Cنزدیک بودن )
. با (06) ماه پایدار ماندند 8ماه و حتی  0فاصله زمانی 
که مقادیر آلفای کرونباخ در تمامی موارد  توجه به این

است، میزان قابلیت اعتماد به  81/1ز مساوی یا بیش ا
دست آمده، باال است. در ایران نیز میزان قابلیت اعتماد 

آزمون مجدد به صورت  –با استفاده از روش آزمون 
 011ای با حجم همبستگی بین دو اجرا بر روی نمونه

نفر آزمودنی، نتایج حاصل از دوبار اجرای این مقیاس 
دیگر بیانگر آن بود که با فاصله زمانی یک ماه از یک

معنادار نبوده  C,D,Aتفاوت بین دو اجرای مقیاس ها 
 . % قابل اعتماد است49مون در سطح است و این آز

مقیاس خود کنترلی در  پرسشنامه خودکنترلی:

به منظور ارزیابی  و همکاران  تانجنیتوسط  0119سال 
میزان خود کنترلی افراد به عنوان یک صفت ساخته 

عبارت است و یک  36اصلی آزمون دارای  شد. فرم
دهد. این آزمون در مقیاس لیکرت  نمره کلی بدست می

به   و همکاران  تانجنیای تهیه شده است.  درجه 9
منظور هنجاریابی مقیاس خود کنترلی، فرم کوتاه شده 

را روی دو نمونه مجزا اجرا کردند که ضریب آلفای  آن
به  89/1و  83/1 شده در دو گروه  کرونباخ محاسبه

نامه  نامه خشم: این پرسش پرسش .(09) دست آمد
. این مقیاس (07) ساخته شده است اسپیلبرگرتوسط 
ماده است که شامل خلق و خوی  97دارای 

کنترل  خشمگینانه، واکنش خشمگینانه، بروز خشم،
بیرونی و درونی خشم است. این مقیاس، یک مقیاس 

سال  06 -31سنی  ی است که برای گروه مداد کاغذ
تهیه شده است. پایایی و اعتبار این آزمون در پژوهش 

 نیا تأیید گردیده استاصغری مقدم، مقدسین و دیباج
ها در پژوهشی که به منظور  . نتایج بررسی آن(08)

بررسی پایایی و اعتبار مالک نسخه فارسی مقیاس 
صفت بیان خشم در یک جمعیت بالینی بود -حالت

آزمایی و همسانی درونی( مطلوب و  یی )بازحاکی از پایا
در پژوهش اعتبار مالکی نسخه فارسی این مقیاس بود. 

خدایاری فرد و همکاران روایی محتوایی این مقیاس 
 توسط افراد متخصص بررسی و مورد تأیید قرار گرفت

(04). 

 های پژوهش یافته
آموز متشکل گروه مورد پژوهش  دانش 039از مجموع 

سال  08نفر  36سال و  07نفر  000، سال 06نفر  78
داشتند. شرکت کنندگان این پژوهش با میانگین سنی 

سال بودند که با توجه مدرک تحصیلی و  09/07
 -ها از زمینه اجتماعی وضعیت اقتصادی والدین آن

همچنین از  فرهنگی و اقتصادی متوسط انتخاب شدند.
 انوزآم دانش درصد 09/09آموز، دانش 039مجموع 

دارای  نآموزدانش درصد 80/93 ،دارای رشته ریاضی
دارای رشته  اندانش آموز درصد 40/30رشته تجربی و 
های  برای بررسی روابط علّی میان متغیر انسانی بودند. 

پژوهش از روش تحلیل معادالت ساختاری با نرم افزار 
های دلبستگی به عنوان  آموس استفاده شد. سبک

خشم به عنوان متغیر مالک و متغیر بین، متغیر پیش
کنترلی به عنوان میانجی در نظر گرفته شدند.  خود

های علّی است؛  همبستگی مبنای تجزیه و تحلیل مدل
های همبستگی همراه با به همین دلیل، ماتریس

چنین  داری و هم ضرایب همبستگی، سطح معنا
های پژوهش در  میانگین و انحراف استاندارد متغیر

 آورده شده است.  0 شماره جدول
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 های پژوهش : ماتریس همبستگی درونی متغیر1جدول شماره 

 M SD 0 0 3 9 9 6 7 8 4 01 متغیر

 - - - - - - - - - 0 70/06 68/76 کنترلی خود

 - - - - - - - - 0 09/1* 84/3 90/07 دلبستگی ایمن

 - - - - - - - 0 06/1* -09/1** 69/3 40/03 دلبستگی اضطرابی

 - - - - - - 0 -00/1 17/1 -07/1** 90/9 03/03 دلبستگی اجتنابی

 - - - - - 0 00/1** -09/1** -09/1* -99/1** 00/00 89/09 حالت خشم

 - - - - 0 94/1** 00/1** -04/1** -01/1 -90/1** 93/6 30/00 صفت خشم

 - - - 0 66/1** 33/1** 18/1 -06/1* 19/1 -34/1** 60/9 40/07 بروز بیرونی خشم

 - - 0 90/1** 99/1** 04/1** 09/1** -08/1** -19/1 36/1** 79/3 86/09 بروز درونی خشم

 - 0 -06/1** -99/1** -34/1** -09/1** -09/1* 00/1 01/1 97/1** 71/9 64/04 کنترل بیرونی خشم

 0 89/1** -17/1 -36/1** -39/1** -07/1** -00/1 19/1 01/1 93/1** 17/6 96/01 کنترل درونی خشم

  
کنترلی با سبک  که خود دادنشان  0نتایج جدول شماره 

داری  دلبستگی اضطرابی و اجتنابی رابطه منفی معنا
(1.110P< دارد اما بین خودکنترلی و سبک دلبستگی )

 ( وجود دارد. هم>1.110Pداری ) ایمن رابطه مثبت معنا
ابطه بین خودکنترلی با حالت خشم، صفت چنین ر

خشم، بروز بیرونی خشم رابطه منفی معنادار 
(1.110p<وجود دارد اما بین خود )  کنترلی و بروز

درونی خشم، کنترل بیرونی و درونی خشم رابطه مثبت 
که هدف  ( وجود دارد. با توجه به این>1.110pمعنادار )

ی در پژوهش حاضر بررسی نقش میانجی خودکنترل
- های دلبستگی و خشم در دانش رابطه بین سبک

ضرایب تأثیر مستقیم،  0آموزان دختر است، در جدول 
های پژوهش همراه با سطح  غیر مستقیم و کل متغیر

های  طبق یافته ها آورده شده است. داری آن معنی
های دلبستگی ایمن،  بین سبک 0جدول شماره 

داری  ی رابطه معناکنترل اضطرابی و اجتنابی با خود
توان نتیجه گرفت که  وجود دارد. به طور کلی می

کنترلی دانش آموزان رابطه  های دلبستگی و خود سبک
 چنین نتایج نشان داد که بین خود مستقیم دارند. هم

داری وجود  آموزان رابطه معنا کنترلی و خشم در دانش
، های پژوهش مستقیم متغیر دارد. با بررسی تأثیر غیر

نتایج پژوهش حاضر نشان داد که میزان رابطه سبک 
دلبستگی اضطرابی و اجتنابی با خشم در دانش آموزان 

( است، در =B-04/1( و )=B-06/1دختر به ترتیب )
کنترلی به الگو به عنوان  حالی که با اضافه شدن خود

متغیر میانجی، میزان رابطه سبک دلبستگی اضطرابی و 
( تغییر =B-07/1( و )=B-09/1)اجتنابی را به ترتیب 

دار است. در  دادند و این تغییر از لحاظ آماری معنا
دنبال این هستیم که آیا با ه بررسی نقش میانجی ب

بین و های پیش ورود متغیر میانجی، روابط بین متغیر
دست آمده ه مالک تغییر خواهد کرد یا نه. با نتیجه ب

 رابطه بین سبککنترلی در  توان بیان کرد که خود می
 آموزان نقش میانجی دارد های دلبستگی و خشم دانش

 .(0)نمودار
 

 های پژوهش بر هم کل، مستقیم و غیر مستقیم متغیر . تأثیر0جدول شماره 

 تأثیرات های موجود در الگو مسیر

 غیر مستقیم مستقیم کل

 - 93/1** 93/1 خودکنترلی -سبک دلبستگی ایمن

 - -49/1** -49/1 خودکنترلی -بیسبک دلبستگی اضطرا

 - -43/1** -43/1 خودکنترلی -سبک دلبستگی اجتنابی

  1.86 86/1 آموزانخشم دانش  -خودکنترلی 

 09/1 00/1 07/1 خشم -سبک دلبستگی ایمن

 -09/1* -06/1* -90/1 خشم –سبک دلبستگی اضطرابی 

 -07/1* -04/1* -96/1 خشم -سبک دلبستگی اجتنابی
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 و همکاران هاشمی  رویا... آموزان دختر هاي دلبستگی با خشم در دانش  بررسی رابطه سبک 

 
 

079 

 بینی خشمهای نکویی برازندگی مدل پیش . مشخصه3جدول شماره 

سطح  الگو
 معناداری

درجه 
 آزادی

کای 
 دو

 شاخص نیکویی برازش
(GFI) 

شاخص برازش 
 (CFI) تطبیقی

ریشه میانگین مجذورات 
 (RMSEAتقریب)

 130/1 447/1 487/1 07/06 03 091/1 الگوی پیشنهادی

 

شود،  مشاهده می 3طور که در جدول شماره  همان
دهند که نسبت خی دو  های برازش نشان می شاخص

دار  ( و معنا=091/1p) 07/06به درجه آزادی برابر 
، 48/1( برابر GFI) نیست. شاخص نیکویی برازش

به دست  44/1( برابر با CFI) شاخص برازش تطبیقی
ها  همگی این شاخصکه  اند. لذا با توجه به این آمده

هستند و تقریب ریشه میانگین مجذور  49/1تر از  باال
تر از  به دست آمده و کوچک 130/1  (RMSEA) خطا
ها  شود که اندازه شاخص است، لذا مشخص می 19/1

در سطح مناسب و حاکی از تناسب الگوی اندازه گیری 
 با الگوی ساختاری پیشنهادی دارد.

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ها های تببین شده متغیر : الگوی نهایی پژوهش با ضرایب و واریانس1ار نمود

 گیریبحث و نتیجه
های  این پژوهش با هدف بررسی رابطه سبک

دلبستگی و خشم با توجه به نقش میانجی خودکنترلی 
آموزان دختر متوسطه دوم شهر ایالم انجام  در دانش

ش مدل با استفاده از رو پژوهششد. الگوی مفهومی 
ها نشان داد مدل  معادالت ساختاری آزمون شد. یافته

نتایج  خوردار است. بینی شده از برازش مطلوبی برپیش
های دلبستگی  دست آمده نشان داد که بین سبکه ب

 ایمن، اضطرابی و اجتنابی با خودکنترلی رابطه معنا
های دست آمده با پژوهشه داری وجود دارد. نتیجه ب

  تانجنیهای  در داخل کشور و با پژوهش( 31سبقتی )
 هیبارد( و 30)  لویکن و  هانتسینگر(، 09و همکاران )

کنترلی بر رفتار افراد از  تأثیر خود .( همسو است30)

هایی از عملکرد روزانه و  تصمیمات فوری تا جنبه
- است. توانایی دانش روابط شخص گسترش یافته

کنترلی با  ها و خود آموزان در به تأخیر انداختن نیاز
 های مقابله عملکرد بهتر تحصیلی در مدرسه، مهارت

نتایج (. 09دار دارد ) ی معنی ای و روابط فردی، رابطه
چنین نشان داد که بین سبک  دست آمده همه ب

یجان خشم رابطه دلبستگی اضطرابی و اجتنابی با ه
اما بین سبک دلبستگی ایمن و  مستقیم وجود دارد؛

ی مستقیمی مشاهده نشد. آموزان رابطهر دانشخشم د
(، 33راد ) های حیدری دست آمده با پژوهشه نتیجه ب

( و 39(، پناغی و همکاران )39زاده ) هزاری و شهابی
های  ( در داخل کشور و با پژوهش6افروز و همکاران )

(؛ 03)  موریس و   مسترز ،(09)  پینی و   ماری کاال

 بروز برونی خشم

 

 صفت خشم

 

 بروز درونی خشم

 
 کنترل برونی خشم

 

 حالت خشم

 دلبستگی اضطرابی

 

 دلبستگی اجتنابی

 

 دلبستگی ایمن

 

 خشم خودکنترلی

کنترل درونی 

 خشم

 

90/

9- 

31/

9 

13/

9- 

12/9

- 

31/

9- 

31/9

- 

11/

9 
91/

9 

31/

9 

31/

9- 

81/

9 
55/

9 

88/

9 
18/

9 
81/

9 

10/
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( در 37)  آرگنیو و   ترویسی ،(36)  و همکاران موریس
یکی از عوامل مهم و مؤثر  خارج از کشور همسو است.

و کیفیت بروز آن،  گرانه پرخاشبر احتمال بروز رفتار 
 بالبیمیزان و چگونگی رشد دلبستگی در فرد است. 

اعتنایی و بی عالقگی چهره  استدالل کرد، بی
شم شود خدلبستگی واقع شدن و طرد شدن، سبب می

 ،و سپس متمایل شدها به سمت فرد دلبسته شدید ابتد
گرایش به خشم سرکوب شود؛ و در نهایت به سمت 
سایرین تغییر جهت دهد. اگر روابط عاطفی با والد خوب 

آید و اگر مورد تهدید رود، حس امنیت به وجود میپیش
های  ها نیز پایدار بماند، واکنش قرار گیرد و تهدید

-وجود میمانند سطح باالی خشم بهعاطفی مخدوش 

آیند. نتایج مطالعات دیگر نیز هماهنگ با تئوری 
دلبستگی رابطه منفی بین رفتار پرخاشگرانه و دلبستگی 

با  خوان اند. همایمن در دوران کودکی را گزارش کرده
های  ن، پژوهشکودکا آمده دربارههای بدست داده

بر ارتباط منفی بین ساالن نیز  بزرگ انجام شده درباره
گرانه تأکید  های پرخاش دلبستگی ایمن و رفتار سبک

توان به از دیگر نتایج پژوهش می (.39داشته است )
کنترلی و خشم اشاره کرد.  رابطه مستقیم بین خود

   (،00) لیو و  گالهای  دست آمده با پژوهشه نتیجه ب
( 03و همکاران )  نوزادی( و 00و همکاران )  رستوبرگ

کنترلی معموالً با هیجانات  اگرچه خود. همسو است
مثبت از جمله احساس خوشایندی در ارتباط است؛ اما 

کنترلی ممکن  اند که خودتحقیقات اخیر نیز نشان داده
است با هیجانات منفی مانند احساس ندامت شدید، 

های مربوط به  کنترلی با رفتار (. خود01همراه باشد)
های  ه طور مثال تحقیقات رشتهخشم رابطه دارد. ب

ی رژیم غذایی،  دهد، افراد دارای برنامهطبی نشان می
- های غیر منطقی و پرخاشگرانه نشان می بیستر رفتار

دهند که افراد  دهند. تحقیقات آزمایشی نیز نشان می
تر احتمال دارد که با  کنترلی باال، بیش با سطح خود

خالف  بر ،چنین مدیگران درگیری فیزیکی داشته و ه
(. شاید بهترین تبیین بر تأثیر 38ها عمل کنند ) نظر آن

های مرتبط با خشم اینست  رفتارخودکنترلی در افزایش
ی عمل خودکنترلی ایجاد که احتماالً خشم به وسیله

به افزایش طیف  منجرخشم ایجاد شده شود.  می
گری، حمله به منبع  مانند پرخاش ها وسیعی از رفتار

-نسبت به دیگران میجاد کننده خشم، واکنش شدید ای

- کنترلی می توان گفت، خود . به عبارت دیگر میشود
های  تواند باعث ایجاد خشم در افراد شود. پژوهش

کنترلی و خشم این احتمال  پیشین در تبیین رابطه خود
نتایج بررسی نقش میانجی  (.34اند ) را در نظر گرفته

های دلبستگی و خشم  سبک کنترلی در رابطه خود
های  کنترلی در رابطه بین سبک نشان داد که، خود

آموزان  دلبستگی اضطرابی و وابسته با خشم دانش
که مدل فرضی  نقش میانجی دارد. با توجه به این

پژوهش تاکنون در هیچ پژوهشی به طور مستقیم مورد 
- توان آنرا با پژوهشبررسی قرار نگرفته بود لذا نمی

ای پیشین مقایسه کرد. نتایج پژوهش حاکی از ه
صحت مدل در مورد دو مؤلفه دلبستگی یعنی دلبستگی 

آموزان است. نتیجه  اضطرابی و اجتنابی با خشم دانش
توان به صورت غیر مستقیم با  دست آمده را میه ب

سبک دلبستگی های پیشین همسو دانست.  پژوهش
از تنهایی، نیاز به چون ترس  هایی هم وابسته با ویژگی

شود  تأیید و دشواری در تنظیم هیجان شناخته می
-( در پژوهش90)  باومیستر و  فینکنو و  ووهس(. 91)

های خود نشان دادند که بین سبک دلبستگی اضطرابی 
  داری وجود دارد. کنترلی رابطه منفی معنی و خود

افرادی که در سبک دلبستگی اضطرابی نمرات باالیی 
گیری کنند اغلب از روابط با دیگران کنارهیکسب م

کنند زیرا از طرد شدن واهمه دارند. بر طبق دیدگاه می
( افراد با سبک دلبستگی 90) باوفبروم و فرالی

-قرار کردن با دیگران طفره می اضطرابی از ارتباط بر

کنند و تر با دیگران گفتگو می روند و معموالً کم
 ط چشمی ندارند. اما در پژوهشتمایلی به برقراری ارتبا

دلبستگی ایمن و  های صورت گرفته، ارتباط بین سبک
نتایج کنترلی معموالً مثبت ارزیابی شده است.  خود

کنترلی و  های مربوط به بررسی رابطه خود پژوهش
های مرتبط  کنترلی با رفتار اند که خود خشم نشان داده

توان  افته میبا خشم رابطه دارند. و در تبیین این ی
کنترلی است.  احتمال داد که خشم ناشی از عمل خود

زیرا فردی که در لحظه خود را از انجام عملی خواستنی 
 زمینه رفتارکند؛ برای مدتی کوتاه یا طوالنی منع می

در تعمیم یابد.  گرانه در او افزایش می های پرخاش
نتایج این پژوهش به کل جامعه مورد بررسی باید با 
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حتیاط عمل کرد، از جمله دالیل این احتیاط عبارتند از ا
ای، حجم نمونه و در نظر نگرفتن  گیری خوشه : نمونه

های فرهنگی و قومی. برای نیل به درکی  نقش تفاوت
شود پژوهشی تر از خشم، پیشنهاد می بهتر و جامع

همسو با پژوهش حاضر، همراه با مد نظر قرار دادن 
های فرزندپروری  گذار مانند شیوهسایر عوامل تأثیر

های شخصیتی، تنظیم هیجانی ..  والدین، ویژگی
 صورت گیرد.
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Abstract 

 
Introduction: Attachment Styles as 

mechanisms to regulate emotions can 

determine anger patterns in childhood and 

adolescence   because adult attachment 

patterns also remain. Lack of Anger self-

control not only would lead to interpersonal 

problems but also can cause a variety of 

physical and psychological problems.  

 

Materials & methods: The present research 

has been done to study the mediator role of 

self-control in relation with Attachment 

Styles and anger. The research is a kind of 

correlative studies which is considered as 

structural equations. The statistical 

population of the research consisted of all 

secondary school students in the city of 

Ilam. 235 girl students were selected as the 

sample with cluster sampling.  The research 

instruments include adult styles of interest 

(RAAS),  Tangeny self-control (2004), and 

Anger Scale (STAXI-2). Structural 

equation modeling was used to assess the 

proposed model.  

 

Findings: The results demonstrate that 

there is a significant relationship among 

Attachment Styles of self-control and anger 

P<0/01. Also there is a significant positive 

relationship between self-control and 

student’s anger P<0/01, and self-control in 

relation with the Dependent and Anxious 

Styles with anger has the role of mediator 

P<0/05.  

 

Discussion & conclusions: Conclusively, 

having an eye on the results of the research 

and clarifying the relationships and the role 

of the Attachment Styles and self-control to 

predict student anger, it is suggested that 

special training programs be available to 

professionals in the field of education and 

the family 

. 

Keywords: Attachment styles, Self-control, 

Anger, Students 
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