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چکیده

تحت و شرایط بعدي زندگی فردي و اجتماعی کودك را کندیمهاي زندگی اجتماعی است و نقش مهمی در رابطه والدین و فرزندان ایفا مؤلفهنیترمهموالد با کودك از ارتباط 

ضر تفاوت ابعاد خشم در شرکت کنندگانی با ي دلبستگی همچنین تعیین کننده، الگوي خشم در کودکی و برزگسالی است و بنابراین پژوهش حاها. سبکدهدیمقرار ریتأث

وهازن(یدلبستگيهاسبکپرسشنامهلیتکمباتهرانشاهددانشگاهدختر دانشجویانبین ازخوشه ايگیرينمونهروشبانفر200منظورنیاهبي متفاوت را بود.هاسبک

ان دهنده تفاوت دو گروه ناایمن و ایمن در ابعاد خشم بوده است  و در بعد درون ریزي خشم بین .نتایج نشکردندشرکتپژوهشنیادریسنجخودپرسشنامهو) 1987وریش

تعیین کننده نوع خشم باشد بدین خاطر توجه به زمینه هاي پرورشی اولیه در تواندیمي ذلبستگی هاسبکهردو گروه دلبستگی نا ایمن با دیگر تفاوت وجود داشت. بنابر این 

مورد مداقه قرار گیرد.تواندیمبه سبکهاي دلبستگی در درمانگري خشم در افراد خانواده و توجه

ي دلبستگی، خشم ، بیان خشم به بیرون ، بیان خشم به درونهاسبککلید واژه ها:

هاي زندگی اجتماعی بوده و نقش مؤلفهنیترمهمارتباط والد با کودك از 

). اولین 2010زهاور و همکاران، (رکندیممهمی در رابطه والدین و فرزندان ایفا 

، شودیمرابطه عاطفی و اولین رابطه اي که در الگوي رفتار بعدي انسان منعکس 

دي (ردیگیممادر)شکل (معموالًابطه اي است که بین کودك و مراقب او ر

. شودیم). این رابطه عاطفی موجب ایجاد دلبستگی کودك به مادر 2001الیل،

بیانگر تمایل کودك به برقراري یک رابطه نزدیک با افراد خاص و مفهوم دلبستگی

رتباط والد با کودك از ، ااحساس ایمنی بیشتر در حضور این افراد است. بدین خاطر 

هاي زندگی اجتماعی بوده و نقش مهمی در رابطه والدین و فرزندان مؤلفهنیترمهم

یط بعدي زندگی فردي و ) وحتی شرا2010زهاور و همکاران، (رکندیمایفا 

. دهدیمقرار ریتحت تأثاجتماعی وي را 

دت زمان زیادي طول ، مبالبی معتقد است زمانی که جدایی از نگاره دلبستگی

شودیمیکی از واکنش هاي اصلی خشم است که اغلب از اضطراب نمایان ، می کشد

نوان مکانیزم نشان داده است که دلبستگی، به عهاپژوهش) همچنین 2001ملز، (ه

انتظار داشت که با عواطفی مانند خشم در توانیمو کندیممل ، عتنظیم عواطف

که سبک دلبستگی با مدیریت خشم انددادهي گوناگون نشان هاد. پژوهشارتباط باش

که ایمنی دلبستگی دهدیم). شواهد نشان 2007یکولینسر و شیور،(مرابطه دارد 

. دهدیمقرار ریتحت تأثبا استرس زاهاي بهنجار را ي مقابله فردحوه، نبزرگسال

اسخ هاي خود اتکایی بیشتر و درماندگی روان شناختی کمتري نسبت به ، پافراد ایمن

).2002وپز و گرملی، (لکنندیمافراد ناایمن ارائه 

لبستگی ناایمن در دوران کودکی و نوزادي، منجر به ، دبر اساس دیدگاه بالبی

بک ، س). بنابر این2001هملز،(شودیمت به مراقب و افراد دیگر ایجاد خشم نسب

تعیین کننده الگوي خشم در دوران تواندیمدلبستگی به عنوان مکانیزم عواطف 

الگوهاي دلبستگی در دوران بزرگسالی نیز باقی ریتأثکودکی و بزرگسالی باشد زیرا 

گی و نحوه مدیریت خشم با ي دلبستهاسبککه رسدیممی ماند. از این رو به نظر 

اساسی پژوهش حاضر اینست مسئلها توجه به تمهیدات یاد شده د. بهم مرتبط باشن

ي دلبستگی ایمن، نایمن هاسبککه آیا میزان  ابعاد خشم در دانشجویان دختر داراي 

؟و اجتنابی با یکدیگر متفاوت است

روش

شرکت کنندگان و طرح پژوهش

200منظورنیابه.باشدیمنوع علی مقایسه اي پژوهش حاضر پیرو طرحی از

تهرانشاهددانشگاهدختر دانشجویانبین ازخوشه ايگیرينمونهروشبانفر

انتخاب شدند.
ابزار

وریشوهازن(یدلبستگيهاسبکپرسشنامهابزار پژوهشی عبارت بودند از:

.)1996سپیلبرگر، (ا(STAXI-2)صفت خشم -حالتپرسشنامهو) 1987

ر بخش ، ددو بخش تدوین شددر) 1994پرسشنامه دلبستگی توسط هازان و شیور (

اول، سه پاراگراف اساسی به شکل جمالت توصیفی مطرح شده است که شرکت 

کنندگان باید پاسخ هایش را روي یک مقیاس هفت درجه اي از نوع لیکرت که از 

ر بخش دوم مجددا ، دمشخص کند موافقم درجه بندي شده، کامالًمخالفم تا کامالً

همان توصیف ها مطرح شده است ولی این بار شرکت کننده باید تنها با عالمت زدن 

تشابه خود را با یکی از آن توصیف ها بیان کند. اعتبار این آزمون با هاآنیکی از 

بوده است. 60/0و در بخش دوم 7/0ي بازآزمایی در بخش نخست استفاده از شیوه

نسخه بازنگري شده )نرم شده است. 1383رسشنامه در ایران توسط پاکدامن ( این پ

عبارت است و امکان 57داراي (STAXI-2)صفت بیان خشم-پرسشنامه حالت

وجهی فراهم می آورد. این آزمون مطالعه و ارزیابی خشم را به عنوان یک پدیده چند

صفت خشم، شیوه بیان خرده مقیاس، ارزیابی حالت خشم،5مقیاس و 6به کمک 

خشم و شیوه کنترل خشم را میسر می دارد. در وهله نخست بر اساس متغیر 

36، دلبستگی ناایمن اجتنابی (ر)نف145دلبستگی سه گروه داراي دلبستگی ایمن (

سنی نمونه میانگین و انحرا ف معیار د.متمایز شدنر)نف19و نا ایمن دوسوگرا ( ر)نف

این آزمون توسط دکتر اصغري ت.بوده اس3/3و 42/22مورد بررسی به ترتیب برابر 

ت. ) در ایران نرم شده اس1389مقدم (

نتایج

.شودیمنتایج به دست آمده در دو قسمت توصیفی و استنباطی ارایه 

.باشدیمنمونه هاي تحقیق در برگیرنده نتایج توصیفی مربوط به متغیر هاي خشم و دلبستگی در 1جدول 

1جدول 

ي توصیفی مربوط به متغیرهاي خشم در الگوهاي دلبستگیهاشاخص

انحراف معیارمیانگیني دلبستگیهاسبکانواع متغیر

7931/669973/2ایمن
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اجتنابی-ناایمناحساس خشم

دوسوگرا-ناایمن

کل

3889/7

6842/7

9850/6

29630/2

47325/2

61130/2

اس نیاز به بیان کالمی خشماحس

ایمن

اجتنابی-ناایمن

دوسوگرا-ناایمن

کل

2345/6

6111/6

4211/6

3200/6

28611/2

65414/2

47915/2

50780/2

احساس نیاز به بیان فیزیکی خشم

ایمن

اجتنابی-ناایمن

دوسوگرا-ناایمن

کل

6759/5

7222/5

3684/5

6550/5

26655/2

89150/1

95513/0

10670/2

خلق و خوي خشمناك

ایمن

اجتنابی-ناایمن

دوسوگرا-ناایمن

کل

6276/6

611/7

8421/7

9200/6

16969/2

64335/2

19249/2

30219/2

واکنش خشمناك

ایمن

اجتنابی-ناایمن

دوسوگرا-ناایمن

کل

8.8207

9.6111

10.6316

9.1350

2.18476

3.25381

2.58651

2.49960

برون ریزي خشم

ایمن

اجتنابی-یمنناا

دوسوگرا-ناایمن

کل

15.4000

15.8611

16.2632

15.5650

3.58895

3.27896

2.72523

3.45913

درون ریزي خشم

ایمن

اجتنابی-ناایمن

دوسوگرا-ناایمن

کل

17.4690

19.4167

19.0526

17.9700

3.54936

4.02403

3.39073

3.69831

کنترل برون ریزي خشم

ایمن

اجتنابی-ناایمن

دوسوگرا-ناایمن

کل

20.9448

20.3333

18.7368

20.6250

4.72402

5.03701

4.35689

4.77055

کنترل درون ریزي خشم

ایمن

اجتنابی-ناایمن

دوسوگرا-ناایمن

کل

21.5793

19.9444

18.6316

21.0050

4.91267

5.65657

3.66986

5.02906

شاخص کلی بیان خشم

ایمن

اجتنابی-ناایمن

دوسوگرا-ناایمن

کل

38.3448

43.0000

45.9474

39.9050

11.88333

11.77164

9.33020

11.89214

تعقیبی براي مقایسه دوبه دو گروه هاي دلبستگیآزمون: 2جدول 

سطح معناداري خطاي استاندارد تفاوت میانگین ي دلبستگیهاسبکانواع  متغییر

0.008 59670/0 8109/1- دوسوگرا- اایمنایمن............ن واکنش خشمناك
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012/0 67490/0 9477/1- اجتنابی–ایمن..........ناایمن  درون ریزي خشم

0.083 2.16993 7.6025 - دوسوگرا–ایمن............ناایمن  شاخص کلی بیان خشم

منیاناویاجتنابمنیناا،منیایدلبستگيداراگروهسهسهیمقاازیناشجینتا

يهاشاخصازیبرخکهدهدیمنشانچندگانه انسیوارلیتحلاساسبردوسوگرا

شاخص کلی بیان خشم ، مثل  :دارددارمعناتفاوتگریکدیباگروهسهدرخشم

کنترل درون ریزي خشم، درون ریزي خشم، خلق و خوي خشمگین، واکنش 

دهدیمنشانگریکدیباهاگروهبدودوسهیمقاامام. خشمناك و مقیاس صفت خش

دوسوگرا داراي تفاوت -) واکنش خشمناك در بین گروه هاي ایمن و ناایمن1:: که

اجتنابی –) درون ریزي خشم در بین گروه هاي ایمن و ناایمن 2معنادار بوده است ؛ 

) شاخص کلی بیان خشم در بین گروه هاي ایمن 3داراي تفاوت معنادار بوده است و 

راي تفاوت معنادار بوده  است.دوسوگرا نیز دا–و نایمن 

بحث

نگاهی به یافته هاي تحقیق  نشانگر تفاوت دو گروه ناایمن و ایمن در ابعاد 

خشم بوده است   و در  بعد درون ریزي خشم بین هردو گروه دلبستگی نا ایمن با 

ایسته است بدین نکته توجه کرد که زمینه هاي شکل د. شیکدیگر تفاوت وجود دار

خود را بر مبناي نظرگاه نظریه پردازان گستره دلبستگی تا ریتأثستگی گیري دلب

فرداهاي زندگی فرد میکشاند. این امر در مورد متغیرهاي زیادي مورد پژوهش واقع 

ي مشابه نزدیک بوده هاپژوهشنتایج به دست آمده از این تحقیق به ت.شده اس

است که توجه بالینی زیادي را باید توجه ذاشت که  خشم یکی از متغیر هایی ت.اس

تعیین کننده  ویژگی تواندیمي دلبستگی هاسبکبه خود جلب کرده است. بنابر این 

دین خاطر توجه به زمینه هاي پرورشی اولیه در د. بها و نوع خشم در آدمی  باش

مورد تواندیمخانواده و توجه به سبکها  ي دلبستگی در درمانگري خشم در افراد 

رار گیرد. مداقه ق
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