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Abstract 

Background & Objectives: Aggression is among the most common problems in adolescence and can cause psychosocial and behavioral issues 

in individuals. A social problem in different societies is behavioral and psychological abnormalities and coping with them. Mental health, 

prognostication, and treating behavioral abnormalities are of significance. Studies indicated that a minor problem that requires preliminary 
awareness and the efforts of family and school becomes an acute condition over time. International research on aggression suggested that 

aggression among Asian adolescents is lower than Hispanics and Americans and has no significant gender-wise difference. According to research 

conducted in Iran, aggression among adolescents is 30%-50%. Aggression is among the main problems in children and adolescents and one of 
the most critical reasons for referring them to counseling and psychotherapy centers. Aggressive behaviors are crucial social problems in any 

society, especially in adolescence. Aggressive behaviors in adolescence can lead to academic difficulties and incompatibility in school, 

psychological issues (e.g., depression & anxiety), and an anomaly in social behavior and delinquency. Thus, it is critical to identify the factors 
affecting aggression to design a comprehensive program to reduce this behavioral problem. This study aimed to present an aggression model in 

adolescents based on Emotional Intelligence (EI), Emotion Regulation (ER), Communication Skills (CSs), self-efficacy, and Parental 

Performance (PP) mediated by ambivalent attachment style. 
Methods: This correlational study used structural equation modeling. The study's statistical population consisted of all female students in 

secondary school in Tehran City, Iran, 2019-2020. Of them, 150880 subjects were selected by cluster sampling method. First, from the 22 

districts of Tehran, district 4 was chosen from districts 4 of districts 2, 5, 7, and 9, and from each district, one school and three classes (per grade) 
were selected as the statistical sample. Accordingly, 392 students were selected. After reviewing the data and removing the confounding 

questionnaires, 384 were examined. The inclusion criteria included female gender, the age range of 15-17 years, no serious physical problems 

and defects based on the checklist prepared by the researcher (medical records review), no psychological problems, such as depression, 
aggression, and anxiety, no substance dependence, no use of psychoactive drugs (based on medical records review), living with both parents, 

and obtaining participants' and their parents' satisfaction. The exclusion criteria were biopsychological problems, substance use, and 

unwillingness to continue attending the study. The instruments used in the study were Aggression Questionnaire (Bass and Perry, 1991), 
Emotional Intelligence Test (Bar-on, 1980), Emotion Regulation Questionnaire (Gross & John, 2003), Communication Skills Questionnaire 

(Monajemizadeh, 2012), Self-Efficacy Scale (Scherer & Maddox, 1982), Attachment Style Scale (Hausen Shaver, 1987), and Family 

Performance Questionnaire (Epstein et al., 1983). Data analysis was based on the structural equation modeling technique. 
Results: The obtained results suggested that EI (β=-0.42, p<0.001), ER (β=-0.39, p<0.001), CSs (β=-0.37, p<0.001), self-efficacy (β= 0.43, 

p<0.001), and PP (β=-0.45, p<0.001), negatively and inversely impacted aggression. According to the final model's fitting data, fit indicators 
were obtained for Chi-squared. The RMSEA=0.015, GFI=0.95, AGFI=0.93, Bentler-Bonnet index=0.98 NFI, and IFI=0.94, indicated that the 

model had good fitness. 

Conclusion: According to the present study findings, the proposed model of aggression in adolescents based on EI, ER, CSs, self-efficacy, and 
PP mediated by ambivalent attachment style has sufficient fitness. 

Keywords: Emotional intelligence, Emotion regulation, Communication skills, Self-Efficacy, Parental performance, Ambivalent attachment 

style, Aggression. 
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  .1۶۸(:11؛ )۴۰۰1ی ناتوان مطالعات مجله 1

لیاصی پژوهش مقاله 1۴۰۰ آذر برخط انتشار   

های ارتباطی، مدل پرخاشگری براساس هوش هیجانی، تنظیم هیجان، مهارت ارائٔه
بستگی ناایمن دوسوگرا در نوجوانان ری سبک دلگخودکارآمدی و عملکرد والدین با میانجی

 دوم متوسطٔه دختر دورٔه

 ۳محمدعلی رحمانی ،۳طاهر تیزدست ،۲، *شهنام ابوالقاسمی1ریحانه سیگارچی

 سندگانینو حاتیتوض

 ؛ایران، تنکابن، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد تنکابن ،شناسیگروه روان، شناسی عمومیدانشجوی دکتری روان. 1
 ؛ایران ،تنکابن، واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسالمی، شناسیگروه روان، دانشیار. ۲
 .شناسی، واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسالمی، تنکابن، ایراناستادیار، گروه روان. ۳

 sh.abolghasemi@toniau.ac.ir مسئول: نویسندٔه *رایانامٔه

 1۴۰۰ مهر 1۲ تاریخ پذیرش:؛ 1۳۹۹ آذر ۹ تاریخ دریافت:

 

                                                      
( deed.fa/4.0nc/-vecommons.org/licenses/byhttps://creatiی )المللنیب ۰٫۴ی رتجاریغ-اریاخت مجوز تحت که است آزادی دسترس با مقاله کی نیا. یناتوان مطالعات مجله ،۱۳۹۵ © است محفوظ انتشار حق

 .دیکن عیتوز وی بردارنسخهی رتجاریغ طوربه ،یاصل نسخٔه به مناسب ارجاع شرط با را مقاله نیا در شده منتشر مواد که دهدیم اجازه شما به که است شده منتشر

 
 دهیچک

پژوهش حاضر  از د. هدفوششناختی، اجتماعی و رفتاری در افراد ساز مشکالت روانتواند زمینهپرخاشگری ازجمله مشکالت شایع سنین نوجوانی است و میزمینه و هدف: 
بستگی ناایمن دوسوگرا در نوجوانان های ارتباطی، خودکارآمدی و عملکرد والدین با میانجیگری سبک دلمدل پرخاشگری براساس هوش هیجانی، تنظیم هیجان، مهارت ارائٔه

 د.بودوم  متوسطٔه دختر دورٔه

دوم، شهر تهران  متوسطٔه آموزان دختر دورٔهدانش را تمامیآماری پژوهش  . جامعٔهشدادالت ساختاری اجرا روش همبستگی و در قالب الگوی معپژوهش حاضر بهبررسی: روش
 پرسشنامٔه شاملشده در پژوهش د. ابزار استفادهشدنآماری انتخاب  عنوان نمونٔهنفر به ۳۸۴ای گیری تصادفی خوشهروش نمونهکه به تشکیل دادند 1۳۹۸-۹۹در سال تحصیلی 

های مهارت (، پرسشنامٔه۲۰۰۳)گروس و جان، گروس و جان  تنظیم هیجان (، پرسشنامٔه1۹۸۰ن، آ-)بارآن -بار هوش هیجانی پرسشنامٔه(، 1۹۹1شگری )باس و پری، پرخا
 ( و پرسشنامٔه1۹۸۷شاور،  و ر )هاوزنشاو و بستگی هاوزن(، مقیاس دل1۹۸۲، همکاران)شرر و  عمومی شرر (، مقیاس خودکارآمدی1۳۹1زاده، )منجمیزاده منجمی ارتباطی

. سطح صورت گرفت ۸٫۸۰افزار لیزرل سازی معادالت ساختاری و نرمها با استفاده از روش مدل. تحلیل دادهبود (1۹۸۳سنجش عملکرد خانواده اپشتاین )اپشتاین و همکاران، 
 در نظر گرفته شد. ۰٫۰۵معناداری در این پژوهش، 

 خودکارآمدی ،(β، ۰٫۰۰1>p=-۰٫۳۷) ارتباطیهای مهارت ،(β، ۰٫۰۰1>p=-۰٫۳۹تنظیم هیجان ) ،(β، ۰٫۰۰1>p=-۰٫۴۲) هیجانی هوش ،ادنتایج نشان د ها:یافته
(۰٫۴۳-=β، ۰٫۰۰1>p و )والدین عملکرد (۰٫۴۵-=β، ۰٫۰۰1>p دارای اثر منفی و معکوس بر پرخاشگری )ش های برازنتایج برازش مدل نهایی، شاخصدر  همچنین. است

شده ، شاخص نکویی برازش تعدیلGFI=۰٫۹۵ی برازش ی، شاخص نکوRMSEA=۰٫۰1۵ میانگین مربعات خطای برآورد دست آمد. مقدار شاخص ریشٔهبرای مجذور خی به
۰٫۹۳=AGFI۰٫۹۸بونت -، شاخص بنتلر=NFI ۰٫۹۴شاخص برازش افزایشی برابر  و=IFI استبی برخوردار مدل از برازندگی خو دهد،می که نشان محاسبه شد. 
های ارتباطی، خودکارآمدی و عملکرد والدین با میانجیگری پرخاشگری براساس هوش هیجانی، تنظیم هیجان، مهارت شدٔهمدل ارائه های این پژوهشباتوجه به یافتهگیری: نتیجه

 .استدار دوم از برازش کافی برخور متوسطٔه بستگی ناایمن دوسوگرا در نوجوانان دختر دورٔهسبک دل
 بستگی ناایمن دوسوگرا، پرخاشگری.های ارتباطی، خودکارآمدی، عملکرد والدین، دلهوش هیجانی، تنظیم هیجان، مهارتها: کلیدواژه
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۲ 

 مقدمه ۱
یکی از مسائل و مشکالت اجتماعی امروز در جوامع گوناگون 

 .ها استهای مقابله با آنهای رفتاری و روانی و روشناهنجاری
بهداشت روانی، پیشگیری و درمان  تردیدی نیست که مسئلٔه

براساس (. 1یابد )روز اهمیت بیشتری میهای رفتاری روزبهناهنجاری
های مقدماتی و جزئی که رفع آن مستلزم آگاهی یکلمش ،مطالعات
حاد  یاثر مرور زمان به مشکل های خانواده و مدرسه است، برکوشش

پرخاشگری در جهان نشان  زمینٔه(. پژوهش در 1،۲شود )تبدیل می
ها و پرخاشگری در میان نوجوانان آسیایی کمتر از اسپانیایی دهد،می

داری ندارد ادر هر دو جنس تفاوت معن هاها است و بروز آنآمریکایی
شده در ایران، پرخاشگری در میان (. براساس پژوهش انجام۳)

 بسیار (. پرخاشگری از مشکالت۴درصد است )۵۰تا۳۰نوجوانان 
ها به مراکز مشاوره کودکان و نوجوانان و از دالیل مهم ارجاع آن شایع

ازجمله مشکالت   1(. رفتارهای پرخاشگرانه۳درمانی است )و روان
در سنین نوجوانی  خصوصهای باجتماعی حائز اهمیت در هر جامعه

تواند موجب (. رفتارهای پرخاشگرانه در سنین نوجوانی می۵است )
شناختی مشکالت تحصیلی و ناسازگاری در مدرسه، مشکالت روان

(، نابهنجاری در رفتار اجتماعی و ۶)  ۳و اضطراب  ۲مانند افسردگی
(؛ بنابراین بسیار حائز اهمیت است که بتوان عوامل ۷) دشوبزهکاری 

جامعی در  د تا براساس آن برنامٔهکررا شناسایی  4مؤثر بر پرخاشگری
 (.۸د )شوکاهش این مشکل رفتاری، طراحی  زمینٔه

عوامل مختلف فردی، خانوادگی و اجتماعی در بروز پرخاشگری نقش 
 5شگری، هوش هیجانیازجمله عوامل فردی مؤثر در پرخا ؛(۹دارد )
(. هوش هیجانی شامل توانایی شناسایی و تشخیص 1۰است )

هیجانات در خود و دیگران و ابراز و واکنش مناسب به این هیجانات 
هوش هیجانی با پرخاشگری، نتایج  بررسی رابطٔه (. در زمینٔه۶است )

شده توسط گارسیو سانچو و همکاران نشان داد که از فراتحلیل انجام
هوش هیجانی با  پژوهش رابطٔه هیجده، در شدهپژوهش بررسی دهنوز

ر، یشتو افراد دارای هوش هیجانی ب استپرخاشگری معکوس 
 یپژوهش درسعیدی و همکاران  (.۶پرخاشگری کمتری دارند )

منفی و معناداری  بین هوش هیجانی و پرخاشگری رابطٔه دریافتند،
 (.11وجود دارد )

تواند در پرخاشگری مل فردی است که می، دیگر عا6تنظیم هیجانی
توانایی فرد در تغییر  تنظیم هیجانی .(1۲افراد نقش داشته باشد )

منظور مدیریت ای بههای مقابلهمزدادن هیجانات یا ایجاد مکانیشکل
شود و نقش کلیدی در مدیریت خشم و کاهش هیجانات تعریف می
(. در پژوهش کمالی 1۳ند )کرشد ایفا می های اولیٔهپرخاشگری در دوره

تنظیم هیجانی مثبت با پرخاشگری  ،شد مشخصو ابوالمعالی الحسینی 
مثبت  رابطٔهدارای منفی دارد و تنظیم هیجان منفی با پرخاشگری  رابطٔه

                                                      
1. Aggressive behaviors 
2. Depression  
3. Anxiety 
4. Aggressive 
5. Emotional Intelligence 
6. Emotion Regulation 

خوبی (. فردی که توانایی تنظیم هیجانی مناسبی دارد به1۴) است
هیجانی بین  یو به تعادل کندهیجانات خود را مدیریت  دتوانمی

این توانایی فرد را  .تمایالت خود و شرایط فردی و محیطی برسد
تواند در کنترل کند که میسمت رسیدن به بلوغ هیجانی هدایت میبه

 (.1۵مناسب هیجانات ازجمله خشم مؤثر واقع شود )
 ۷های ارتباطیمهارت مانندهای رفتاری عد هیجانی، ویژگیبر بُعالوه
(. 1۶گیری رفتارهای پرخاشگرانه نقش داشته باشد )تواند در شکلمی

هایی هستند که افراد را قادر به شنیدن های ارتباطی، مهارتمهارت
های غیرکالمی درک پیام ،های کالمی )محتوای شناختی و عاطفی(پیام

دهی کالمی و غیرکالمی به این دو )محتوای عاطفی و رفتاری( و پاسخ
ها کمتر دچار د که آنشوهمین امر باعث می .(1۶سازند )نوع پیام می

االسالمی و همکاران در پژوهشی (. شیخ1۷تنش و پرخاشگری شوند )
های ارتباطی، پرخاشگری نوجوانان بزهکار را که مهارت دریافتند

های ارتباطی بیشتری کند و هرچه این نوجوانان مهارتبینی میپیش
 (.1۸ت )ها کمتر اسداشته باشند پرخاشگری در آن

تواند در پرخاشگری متغیر فردی دیگری است که می  ۸خودکارآمدی
توانایی  بارٔهمعنای باور فرد در(. خودکارآمدی به۹نقش داشته باشد )

های خاص است و الگوهای فکری، رفتاری و او در موقعیت مقابلٔه
 ؛دهدتأثیر قرار میانسانی تحت هیجانی را در سطوح مختلف تجربٔه

این است که آیا رفتاری شروع خواهد شد یا خیر و  کنندٔهتعیین همچنین
اگر شروع شد فرد چه مقدار تالش برای انجام آن خواهد داشت و در 

 (.1۹رویارویی با مشکل چه مقدار استقامت از خود نشان خواهد داد )
با افزایش  مشخص کرد،ارپور و همکاران در این راستا یپژوهش س

چن  (.۲۰یابد )آموزان پسر کاهش میری دانشخودکارآمدی، پرخاشگ
و همکاران در پژوهش خود نشان دادند که خودکارآمدی با پرخاشگری 

تر باشد پرخاشگری کمتر یشمنفی دارد و هرچه خودکارآمدی ب رابطٔه
 (.۹است )

ن و خانواده نیز یکی دیگر از عوامل تأثیرگذار بر   ۹عملکرد والدی
نظام پویایی است که اعضای آن  ،(. خانواده۲1پرخاشگری است )

(. ۲1گذارند )و متقابالً بر همدیگر اثر می هستندهمواره باهم در تعامل 
توانایی والدین در هماهنگی با تغییرات  شاملعملکرد والدین 

ها، همبستگی میان افراد کردن تعارضایجادشده در طول حیات، حل
حدومرز میان افراد و خانواده و موفقیت در الگوهای انضباطی، رعایت 

هدف حفاظت از  اجرای اصول و مقررات و اصول حاکم بر خانواده با
(. اختالل در عملکرد این نظام، موجب ۲۲)است کل نظام خانواده 

شود. ارتباط ناصحیح بین والدین و اختالل در رفتار اعضای آن می
 مهرورزی و عاطفی، ارتباطات خانوادگی آشفته، فرزندان در زمینٔه

ثبات و نبود یکپارچگی و انسجام بین افراد خانواده، اثرات بسیار بی
های ای بر کودک دارد و کودکانی که در چنین محیطیزنندهآسیب
کنند، الگوهای زا و خودسرزنشگر زندگی میازحد محرک، استرسبیش

7. Communication skills 
8. Self-Efficacy 
9. Parental performance 
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۳ 

(. در ۲۳کند )ها رشد میآمیز و پرخاشگرانه در آنرفتار خصومت
گیری پرخاشگری در قش عملکرد خانواده در شکل، ندیگریبررسی 

شد که عملکرد مطلوب خانواده موجب  مشخصنوجوان بررسی و 
 (.۲۴شود )کاهش پرخاشگری فیزیکی نوجوانان می

د، عوامل ش بیانهای نظری و تحقیقاتی طورکه براساس پیشینههمان
ه ولی متغیر دیگری ک ؛در بروز پرخاشگری نوجوانان نقش دارد مذکور
تواند زیربنای بسیاری از مشکالت دوران کودکی باشد و بسیاری از می

 1بستگیتأثیر قرار دهد، سبک دلها و رفتارهای افراد را تحتویژگی
طات امؤثر در ارتب مهمبسیار بستگی از عوامل (. سبک دل۲۵است )

فردی است که چگونگی رویارویی فرد را با شرایط پرفشار بین
 .(۲۶) شوددهد و موجب پیامدهای رفتاری میر میتأثیر قراتحت
عاطفی نسبتاً پایدار بین کودک و تعدادی از  ایبستگی، رابطهدل

 طور عمده وظیفٔهبا شخصی که به مطمئن ایبا رابطه و اطرافیان است
بر سه نوع  بستگی. دلدشوبرقرار می ،مراقبت از کودک را به عهده دارد

تر مشاهده پیامدهای رفتاری مطلوب ۲یمنبستگی ا. در سبک دلاست
 4و ناایمن دوسوگرا ۳بستگی ناایمن اجتنابیهای دلشود و در سبکمی

(. در سبک ۲۶پیامدهای رفتاری ممکن است ناخوشایند باشند )
دنبال بستگی ناایمن دوسوگرا کودک قبل از جداشدن از والد، بهدل

او دور شود و مجدد  ولی زمانی که والد از ؛او است هشدن بنزدیک
زدن را از خود برگردد، کودک عصبانیت و رفتار خصمانه و گاهی کتک

ساز رفتار تواند زمینهچنین الگوی رفتاری در کودکی می .دهدنشان می
 (.۲۷د )شوتر زرگپرخاشگرانه در سنین ب

باتوجه به شیوع رو به رشد پرخاشگری در کودکان و نوجوانان و نبود 
گیری و بروز این رفتار، ضرورت عوامل مؤثر در شکل جامع از یمدل

های پیشگیرانه و درمانی در منظور طراحی برنامهشناسایی این عوامل به
که پژوهش  دهدنشان میپژوهشی  پیشینٔه .این زمینه بسیار مشهود است
این راستا پژوهش حاضر در  ده است. درشجامعی در این زمینه انجام ن

د دهه ئارارا های نظری و تحقیقاتی مدلی جه به پیشینهکه باتو آن بودپی 
های و در برنامه شود ثیرگذارتر شناساییأکه بتوان براساس آن عوامل ت

ثرتری در این ؤو مداخالت م کار رودبهپیشگیری و کاهش پرخاشگری 
مدل پرخاشگری براساس  ه گردد. پژوهش حاضر با هدف ارائٔهئزمینه ارا

های ارتباطی، خودکارآمدی و هیجان، مهارت هوش هیجانی، تنظیم
بستگی ناایمن دوسوگرا در عملکرد والدین با میانجیگری سبک دل

 د.شدوم اجرا  متوسطٔه نوجوانان دختر دورٔه

 بررسیروش 2
روش همبستگی و در قالب الگوی معادالت ساختاری پژوهش حاضر به

 دختر دورٔهآموزان دانش را تمامیآماری پژوهش  . جامعٔهدشاجرا 
های دهم، یازدهم و دوازدهم( شهر تهران در سال دوم )پایه متوسطٔه

                                                      
1. Attachment style 
2. Secure attachment style 
3. Avoid insecure attachment style 
4. Ambiguous insecure attachment style 
5. The Aggression Questionnaire-AQ 
6. Emotional intelligence questionnaire Bar-on 

7. Emotional self-awareness 

انتخاب  ند.نفر بود 1۵۰۸۸۰که تشکیل دادند  1۳۹۸-۹۹تحصیلی 
ترتیب . بدینصورت گرفتای گیری خوشهروش نمونهآماری به نمونٔه

از  . سپسانتخاب شد چهار تهران منطقٔه گانٔه۲۲که ابتدا از مناطق 
از  .شد در نظر گرفته ۹و  ۷، ۵، ۲ واحین چهار منطقٔه گانٔهنُههای ناحیه

هر منطقه یک مدرسه و از هر مدرسه سه کالس )از هر پایه یک کالس( 
نفر بود.  ۳۹۲ آموزاندانشآماری انتخاب شد که تعداد  عنوان نمونٔهبه

 ۳۸۴های مخدوش ها و حذف پرسشنامهپس از بررسی پرسشنامه
دلیل اینکه در پژوهش در انتخاب حجم نمونه به .شد زیابیارپرسشنامه 

(، براساس 1۰نفر نیاز است ) 1۵تا1۰ازای هر متغیر آشکار یابی بهمدل
روش نفر به دویست، 1متغیرهای موجود در مدل مفهومی شکل 

ای انتخاب شدند. معیارهای ورود به پژوهش شامل گیری خوشهنمونه
نداشتن  ،سال 1۷تا1۵سنی  ٔهدومحدجنسیت دختر، قرارداشتن در 

شده توسط لیست تهیهمشکالت و نقایص جسمانی جدی براساس چک
شناختی ازجمله افسردگی، نداشتن مشکالت روان ،پژوهشگر

 نکردنپرخاشگری و اضطراب و نداشتن اعتیاد به مواد مخدر و استفاده
شده توسط لیست تهیهگردان )براساس چکاز داروهای روان

کنندگان و رضایت شرکت و زندگی در کنار هر دو والد ،شگر(پژوه
 به ادامٔه نداشتنهای خروج از پژوهش تمایلمالک بود.ها والدین آن

 کاررفت.بهدر پژوهش  زیر هایحضور در پژوهش بود. ابزار
(: این ابزار در سال 1۹۹۲، )باس و پری 5پرخاشگری پرسشنامٔه -

ماده  ۲۹حاوی  .رک پری تدوین شدباس و ماآرنولد اچ توسط 1۹۹۲
است که چهار جنبه از پرخاشگری )پرخاشگری فیزیکی، پرخاشگری 

 یپرخاشگری در طیف د. پرسشنامٔهسنجخصومت( را می ،کالمی، خشم
=نظری ندارم، ۳=مخالفم، ۲مخالفم،  کامالً=1تایی )لیکرت پنج

کل  ٔهشود که با نمرگذاری میموافقم( نمره =کامال۵ً ،=موافقم۴
نمرات بین  دامنٔه .سنجداالت میزان پرخاشگری کلی را میؤس
تر کمپرخاشگری بیشتر و نمرات  تر نشانٔهیشنمرات ب .است 1۴۵تا۲۹

(. ضرایب آلفای کرونباخ برای ۲۸پرخاشگری کمتر است ) نشانٔه
، ۰٫۷۲، پرخاشگری کالمی ۰٫۸۵های پرخاشگری فیزیکی مقیاسخرده
دست آمد. ضریب آلفای کل نمرات به ۰٫۷۷و خصومت  ۰٫۸۳خشم 

(. روایی صوری و محتوایی این پرسشنامه در ۲۸) بود ۰٫۸۹پرسشنامه 
کل  یید شد و ضریب پایایی بازآزمایی آن برای نمرٔهأپژوهش سامانی ت

 (.۲۹دست آمد )به ۰٫۷۸
(: این آزمون 1۹۹۷آن، -بار)  6آن-هوش هیجانی بار پرسشنامٔه -

گیری هوش هیجانی تهیه اندازه منظوربه 1۹۹۷آن در سال -توسط بار
(. امروزه این ۳۰) استمقیاس خرده پانزدهال و ؤس 11۷شد و دارای 

الف.  دارد که عبارت است از:مقیاس خرده پانزدهال و ؤس نودآزمون 
یهوش درون لفٔهؤم گاهی هیجان ، ۸یزار، خوداب۷فردی )خودآ

فردی هوش بین فٔهلؤب. م ؛(11، استقالل1۰، خودشکوفایی۹نفسعزت

8. Assertiveness 
9. Self-esteem 
10. Self-actualization 
11. Independence 
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۴ 

 لفٔهؤج. م ؛(۳فردی، روابط بین۲پذیری اجتماعی، مسئولیت1)همدلی
 لفٔهؤم .و ؛(6، حل مسئله5پذیری، انعطاف4گراییپذیری )واقعسازش

لق خُ لفٔهؤه. م ؛( ۸، کنترل تکانه۷کنترل تنیدگی )تحمل فشار روانی
 یهای آزمون نیز بر طیفپاسخ (.1۰، شادمانی۹بینیعمومی )خوش

، ۳=تا حدودی ،۴=، موافقم۵=موافقم ای لیکرت )کامالًدرجهپنج
فرد در هر  ( تنظیم شده است. هرچه نمرٔه1=مخالفم کامالً ، ۲=مخالفم
مقیاس توانایی فرد در آن خرده دهندٔهتر باشد نشانیشمقیاس بخرده

نفس عزت زمان این پرسشنامه با پرسشنامٔه(. روایی هم۳۰است )
زمان آن دست آمد و درنتیجه روایی همهب r=۰٫۷۲میزان کوپراسمیت به

و  ۰٫۸۵آن بعد از یک ماه -. ضریب بازآزمایی توسط باررسیدیید أتبه 
روایی صوری و محتوایی (. ۳۰گزارش شد ) ۰٫۷۵بعد از چهار ماه، 

پایایی آن با استفاده از د و رسییید أت به اسالمیانپرسشنامه در پژوهش 
 (.۳1) بود ۰٫۸۹آلفای کرونباخ 

 (:۲۰۰۳، )گروس و جان 11تنظیم هیجان گروس و جان پرسشنامٔه -
گیری منظور اندازهبه ۲۰۰۳این پرسشنامه توسط گروس و جان در سال 
مقیاس دو خرده دارای و داردتنظیم هیجانی تهیه شد. پرسشنامه ده گویه 

 این مقیاس    . آزمودنی به هر گویهاست ارزیابی مجدد و فرونشانی
 ، نسبتا1ً=مخالفم کامالً )ای لیکرت درجهبراساس مقیاس هفت

، ۵=، اندکی موافقم۴=، نظری ندارم۳م=، اندکی مخالف۲م=مخالف
 (. کسب نمرٔه۳۲دهد )پاسخ می (۷=موافقم ، کامال۶ً=موافقم نسبتاً

تر کم تر و کسب نمرٔهیشتنظیم هیجان ب دهندٔهتر در پرسشنامه نشانیشب
(. در پژوهش گراس و جان ۳۲تر است )کمم هیجان تنظی دهندٔهنشان

طور متوسط ( پایایی با روش آلفای کرونباخ برای ارزیابی مجدد به۳۲)
بازآزمون -دست آمد و با روش آزمونبه ۰٫۷۳و برای فرونشانی  ۰٫۷۹

گزارش شد. در ایران نیز  ۰٫۶۹ماه برای هر دو مقیاس  سهدر طول 
ضریب آلفای کرونباخ را برای سلیمانی و حبیبی در پژوهش خود 

 ۰٫۸1مقیاس فرونشانی خرده برای و ۰٫۷1ارزیابی مجدد  مقیاسخرده
 (.۳۳) دست آوردندبه
 (:1۳۹1 ،زادهمنجمی) 1۲زادههای ارتباطی منجمیمهارت پرسشنامٔه -

سنجش میزان  منظوربه 1۳۹1زاده در سال این پرسشنامه توسط منجمی
گویه است که  نوزدهپرسشنامه دارای  .یه شدتهفردی مهارت ارتباط بین

تا  ۴=خوب ،۳=متوسط ،۲=پایین ،1=در طیف لیکرت از بسیار پایین
ای از کل این مقیاس دامنه شود. نمرٔهدهی مینمره ۵=بسیار خوب

 استتر یشمهارت ارتباط ب دهندٔهتر نشانیشهای بو نمره رددا ۹۵تا1۹
ی اعتبار و روایی پرسشنامه، زاده برای بررس(. منجمی۳۴و برعکس )
کرد و میزان  ارزیابیبرقراری ارتباط مؤثر  را با پرسشنامٔه آنهمبستگی 
. همچنین برای پایایی دست آوردبه ۰٫۶۹۸ یشتر ازب را همبستگی

                                                      
1. Sympathy 
2. Social Responsibility 
3. Interpersonal relationships 
4. Reality testing 

5. Flexibility 

6. Problem Solving 

7. Tolerate stress 

 بود ۰٫۷۳پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ استفاده شد که پایایی 
توانایی برقراری  زمان این پرسشنامه با پرسشنامٔه(. روایی هم۳۴)

زمان دست آمد و درنتیجه روایی همهب r=۰٫۶۹۸میزان ارتباط مؤثر به
. همچنین پایایی پرسشنامه یا قابلیت اعتماد آن با رسیدیید أت بهآن 

(. ۳۴محاسبه شد ) ۰٫۷۳گیری آلفای کرونباخ استفاده از روش اندازه
وایی روایی صوری و محت در پژوهش ساالری مقدم و همکاران،

 ۰٫۸۰پایایی آن با استفاده از روش آلفای کرونباخ  یید شد وأپرسشنامه ت
 (.۳۵دست آمد )به
این  (:1۹۸۲، )شرر و همکاران 1۳مقیاس خودکارآمدی عمومی شرر -

گیری اندازه منظوربه 1۹۸۲شرر و همکاران در سال  توسطمقیاس 
ت عبارت است که با لیکر هفدهدارای  .خودکارآمدی ساخته شد

، ۳=، نظری ندارم۲=، مخالفم1=ای از کامالً مخالفمدرجهپنج
 ترین نمرٔهیششود. بگذاری مینمره ۵=تا کامالً موافقم ۴=موافقم

 (. کسب نمرٔه۳۶است ) 1۷ترین کمو  ۸۵خودکارآمدی در این مقیاس 
تر کم تر و کسب نمرٔهیشخودکارآمدی ب دهندٔهتر در پرسشنامه نشانیشب

(. شرر و همکاران ۳۶تر است )ضعیفدکارآمدی خو دهندٔهنشان
 دست آوردندبه ۰٫۸۶ضریب پایایی را با استفاده از آلفای کرونباخ 

روایی صوری و محتوایی (. در ایران عالیی خرائم و همکاران، ۳۶)
پایایی پرسشنامه را با استفاده از روش آلفای  و کردندیید أپرسشنامه را ت

 (.۳۷دست آوردند )به ۰٫۹1وزی، آمدانش کرونباخ در جامعٔه
این  (:1۹۸۷، )هاوزن و شاور 14بستگی هاوزن و شاورمقیاس دل -

 پانزدهدارای  .ساخته شد 1۹۸۷مقیاس توسط هاوزن و شاور در سال 
بستگی ایمن، ناایمن اجتنابی و گویه است که به هریک از سه سبک دل
در مقیاس  گذاریگیرد. نمرهناایمن دوسوگرا پنج گویه تعلق می

 ،۳=متوسط ،۲=کم ،1=ای لیکرت )خیلی کمدرجهصورت پنجبه
های لفهؤ( است. بیشترین نمره در هریک از م۵=خیلی زیاد ،۴=زیاد

مقیاس در خرده یشتراست. نمرات ب ۵و کمترین نمره  ۲۵این مقیاس 
در دو  یشترو نمرات ب قوینفس معنای عزتبستگی ایمن بهسبک دل

نفس معنای عزتبستگی ناایمن اجتنابی و دوسوگرا بهسبک دل لفٔهؤم
(. هاوزن و شاور پایایی بازآزمایی کل پرسشنامه را ۳۸است ) ضعیف
(. پایایی ۳۸) نددست آوردبه ۰٫۸۷و پایایی با آلفای کرونباخ را  ۰٫۸1

این مقیاس در پژوهش رحیمیان برگر و همکاران با استفاده از روش 
بستگی ناایمن ، سبک دل۰٫۷۵ی کل آزمون ضریب آلفای کرونباخ برا

بستگی ایمن و سبک دل ۰٫۸1، سبک ناایمن اجتنابی ۰٫۸۳دوسوگرا 
(. در این ۳۹دهد )دست آمد که پایایی مطلوب را نشان میهب ۰٫۷۷

 .شدبستگی ناایمن دوسوگرا بررسی سبک دل پژوهش صرفاً
 ،همکاران اپشتاین )اپشتاین و 15سنجش عملکرد خانواده پرسشنامٔه -

8. Impulse control 
9. Optimism 

10. Happiness 

11. Emotion Regulation Questionnaire Gross, John 
12. Monjemi Zadeh Communication Skills Questionnaire 
13. Sherer self-efficacy scale 
14. Hazen and Shaver attachment styles questionnaire 
15. Epstein Family Assessment Device 
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۵ 

(: این پرسشنامه برای سنجیدن عملکرد خانواده براساس الگوی 1۹۸۳
های حل مشکل، مقیاسال و خردهؤس ۵۳مستر تدوین شد و شامل مک

ها، همراهی عاطفی، آمیزش عاطفی، کنترل رفتار و ارتباط، نقش
شود دهندگان خواسته می(. از پاسخ۴۰) استعملکرد کلی خانواده 

 ای لیکرتی از کامالًدرجهچهار یهر گویه بر مقیاس ا دربارٔهخود ر عقیدٔه
مخالف  کامالً و (۳ (؛ مخالف )نمرٔه۲ موافق )نمرٔه ،(1 موافق )نمرٔه

عملکرد بهتر خانواده  دهندٔهتر نشانیشب کسب نمرٔه بیان کنند.( ۴ )نمرٔه
(. ۴۰عمکلرد بدتر خانواده است ) دهندٔهتر نشانکم است و کسب نمرٔه

(. ۴۰) شدیید أایی محتوایی پرسشنامه توسط اپشتاین و همکاران ترو
که  قرار دارد ۰٫۹۲تا۰٫۷۲های آن بین ضریب آلفای زیرمجموعه دامنٔه
از همسانی درونی نسبتاً خوب است. در ایران قمری و خوشنام، حاکی

ضرایب آلفای و  کردندیید أروایی صوری و محتوایی پرسشنامه را ت
، ۰٫۳۸، ارتباط ۰٫۶1های حل مشکل مقیاسخرده یرا برا کرونباخ
، کنترل ۰٫۶۵، آمیزش عاطفی ۰٫۶۴، همراهی عاطفی ۰٫۷۲ها نقش
دست به ۰٫۹1برای کل مقیاس  نیزو  ۰٫۸1عملکرد کلی  ،۰٫۶1رفتار 
(.۴1) آوردند

 

دی و عملکرد والدین با پرخاشگری با های ارتباطی، خودکارآمهوش هیجانی، تنظیم هیجان، مهارتبین  مدل مفهومی رابطٔه .1شکل 
 بستگی ناایمن دوسوگرامیانجیگری سبک دل

. در راستای تحلیل ه استه شدئارا 1مدل مفهومی پژوهش در شکل 
برازندگی الگوی پیشنهادی استنباطی از روش مدل معادالت ساختاری و 

، (CFI) ۲، شاخص برازندگی تطبیقی1دوبراساس شاخص مجذور خی
 4شده، شاخص نکویی برازش تعدیل(GFI) ۳ی برازششاخص نکوی

(AGFI)، 5خطای میانگین مجذورات تقریب ریشٔه (RMSEA)  و
منظور شد. به استفاده( SRMRمجذور میانگین ) ریشٔه ماندٔهباقی

بین هوش هیجانی،  بستگی اجتنابی دوسوگرا در رابطٔهبررسی سهم دل
 ،مدی و عملکرد والدینهای ارتباطی، خودکارآتنظیم هیجان، مهارت

گیری از با بهره مذکورهای تحلیل .کار رفتبهاستراپ دستور بوت

. صورت گرفت ۸۰٫۸ نسخٔه Lisrelو  ۲۲نسخٔه  SPSS هایافزارنرم
 در نظر گرفته شد. ۰۵٫۰ها در این پژوهش، سطح معناداری آزمون

 هایافته ۳
 تا1۶ سن با افراد دوم، متوسطٔه دورٔه دختر آموزاندانش از نفر ۳۸۴ از
 از. دادند تشکیل را حجم نمونه ینتربیش درصد(۳۶٫۲۰) سال 1۷

 1۶تا1۵ سن با افراد دوم، متوسطٔه دورٔه دختر آموزاندانش از نفر ۳۸۴
 .بودند نمونه اعضای کمترین درصد(۲۸٫1۲) سال

 تحقیق متغیرهای توصیفی آمار .1 جدول

 مقدار احتمال K-S گیکشید چولگی معیار انحراف میانگین متغیر
 ۰٫۷۵۴ ۰٫۴۹ -۰٫۰1۳ -۰٫۳۷۹ ۰٫۴۳ ۳٫11 فردیدرون هوش

 ۰٫۵1۲ ۰٫۸1 ۰٫۴۷۸ -۰٫۶۷۴ ۰٫۴۵ ۲٫۹۶ فردیبین هوش
 ۰٫۶۳۷ ۰٫۵۷ ۰٫۰۳۰ ۰٫۳۹۰ ۰٫۵۲ ۳٫۰۹ پذیریسازش
 ۰٫۳1۸ ۰٫۹۴ -۰٫۳۰۰ -۰٫1۷۶ ۰٫۴۸ ۲٫۹۹ تنیدگی کنترل

                                                      
1. 2 
2. Comparative fit index (CFI) 
3. Goodness of fit index (GFI) 

4. Adjusted goodness of fit index (AGFI) 
5. Root mean square error of approximation (RMSEA) 
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۶ 

 ۰٫۶۵۸ ۰٫۵۶ -۰٫1۲۹ -۰٫۳۵۴ ۰٫۵۰ ۳٫1۷ لق عمومیخُ
 ۰٫۶۴۰ ۰٫۷۶ ۰٫۰۲۳ ۰٫۴۸۷ ۰٫۶۲ 1٫۰۳ فرونشانی

 ۰٫۶۷۹ ۰٫۷۸ -۰٫1۰۶ ۰٫۳1۷ ۰٫۵۵ 1٫۰۸ مجدد ارزیابی
 ۰٫۶۶۸ ۰٫۵۸ ۰٫۴۸۶ -۰٫۰۲۴ ۰٫۸۶ ۳٫۳۳ ارتباطیهای مهارت کل نمرٔه

 ۰٫۶۴۲ ۰٫۵۴ ۰٫۸۹۹ -۰٫۲1۵ ۰٫۵۵ ۳٫۹۳ خودکارآمدی کل نمرٔه
 ۰٫۷۵۹ ۰٫۶۹ ۰٫۰۲1 ۰٫۶۳1 ۰٫۷۴ ۲٫۷۰ مشکل حل
 ۰٫۴۷۵ ۰٫۸۵ -۰٫۲۰۵ ۰٫۳۳1 ۰٫۶۴ ۲٫۷۳ تباطار

 ۰٫۷11 ۰٫۶1 -۰٫۲۴۳ ۰٫۳۷۰ ۰٫۵۷ ۲٫۵۴ هانقش
 ۰٫۶1۷ ۰٫۵۲ -۰٫1۲۲ ۰٫۳۶۵ ۰٫۵۷ ۲٫۵۸ عاطفی همراهی
 ۰٫۷1۰ ۰٫۶۶ -۰٫۷۰۹ ۰٫۰۷۹ ۰٫۵۳ ۲٫۶۹ عاطفی آمیزش
 ۰٫۶۲۴ ۰٫۷۹ -۰٫۵۰۵ -۰٫۲۲۵ ۰٫۴1 ۲٫۷۷ رفتار کنترل

 ۰٫۶۳۵ ۰٫۵۶ ۰٫۳۹1 -۰٫۴۶۹ ۰٫۳۸ ۲٫۶۴ خانواده کلی عملکرد
 ۰٫۶1۲ ۰٫۷۷ -۰٫۳۴۹ -۰٫1۰۸ ۰٫۵۰ ۲٫۶۹ دوسوگرا ناایمن بستگیدل

 ۰٫۷1۲ ۰٫۶۹ -۰٫1۵۴ -۰٫۳۲۹ ۰٫۵۷ ۲٫۸۶ فیزیکی پرخاشگری
 ۰٫۶۳۷ ۰٫۵۷ -۰٫۲۴۷ -۰٫۴۳۵ ۰٫۵۹ ۲٫۸1 کالمی پرخاشگری
 ۰٫۷۵۴ ۰٫۴۹ ۰٫۰۶۰ -۰٫۳۹۵ ۰٫۵۲ ۲٫۹۳ خشم پرخاشگری

 ۰٫۶۶۸ ۰٫۵۸ -۰٫۴۳۲ -۰٫1۸۵ ۰٫۵۴ ۲٫۷۵ خصومت پرخاشگری

 های ارتباطی، خودکارآمدی و عملکرد والدین )در حالت استاندارد(ین هوش هیجانی، تنظیم هیجان، مهارتب بستگی اجتنابی دوسوگرا در رابطٔهنقش دل .۲شکل 
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۷ 

 های نکویی برازش مدل معادالت ساختاریشاخص .۲جدول 

های نکویی شاخص
 برازش

نسبت مجذور خی به 
 1آزادی درجٔه

خطای میانگین  ریشٔه
 مجذورات تقریب

شاخص نکویی برازش 
 تطبیقی

 نکویی برازششاخص 
شاخص نکویی 

 تطبیقی
 ۰٫۹۶ ۰٫۹۵ ۰٫۹۳ ۰٫۰1۵ ۴٫۰۰ الگوی مسیر

شده  آورده، میانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش 1در جدول 
تمامی  ،است. نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون نشان داد

ند هستباهم برخوردار  یمتغیرهای پژوهش از ارتباط معنادار

(۰٫۰۵>p.) 
های نکویی برازش از برازش مطلوب شاخص ،دهدنشان می ۲جدول 

 شده حمایت کرده است.های گردآوریالگو با داده

بستگی های ارتباطی، خودکارآمدی و عملکرد والدین بر دلهوش هیجانی، تنظیم هیجان، مهارت یزابرآوردهای ضرایب اثر مستقیم متغیرهای برون .۳جدول 
 اصلی( میانی( و پرخاشگری )وابستٔه ناایمن دوسوگرا )وابستٔه

 اثر کل اثر غیرمستقیم اثر مستقیم مسیر
خطای معیار 
 برآورد 

 )اثر مستقیم(

 مقدار احتمال
اثر 

 مستقیم
اثر 

 غیرمستقیم
 اثر کل

 <۰٫۰۰1 <۰٫۰۰1 <۰٫۰۰1 ۰٫۰۸ ۰٫۸۶ ۰٫۴۷ -۰٫۴۲ پرخاشگری بر هیجانی هوش
 <۰٫۰۰1 <۰٫۰۰1 <۰٫۰۰1 ۰٫۰۹ ۰٫۸۸ ۰٫۴۹ -۰٫۳۹ تنظیم هیجان بر پرخاشگری

 <۰٫۰۰1 <۰٫۰۰1 ۰٫۰۰۶ ۰٫۰۹ ۰٫۸۴ ۰٫۴۷ -۰٫۳۷ های ارتباطی بر پرخاشگریمهارت
 <۰٫۰۰1 <۰٫۰۰1 <۰٫۰۰1 ۰٫1۳ ۰٫۹۰ ۰٫۴۷ -۰٫۴۳ خودکارآمدی بر پرخاشگری

 <۰٫۰۰1 <۰٫۰۰1 <۰٫۰۰1 ۰٫1۲ ۰٫۹۵ ۰٫۵۰ -۰٫۴۵ ین بر پرخاشگریعملکرد والد

، β=-۰٫۴۲) هیجانی هوشاثرات مستقیم  ،۳جدول  باتوجه به
۰٫۰۰1>p)، ( ۰٫۳۹تنظیم هیجان-=β ،۰٫۰۰1>p)، های مهارت
 ،β=-۰٫۴۳) خودکارآمدی ،(β، ۰٫۰۰۶=p=-۰٫۳۷) ارتباطی
۰٫۰۰1>p والدین عملکرد( و (۰٫۴۵-=β ،۰٫۰۰1>p ) بر

پرخاشگری، منفی و معنادار بود. همچنین اثر غیرمستقیم هوش 
اثر غیرمستقیم  ،(β ،۰٫۰۰1>p=۰٫۴۷هیجانی بر پرخاشگری برابر با )

اثر  ،(β ،۰٫۰۰1>p=۰٫۴۹تنظیم هیجان بر پرخاشگری برابر با )
، β=۰٫۴۷بر پرخاشگری برابر با ) ارتباطیهای غیرمستقیم مهارت

۰٫۰۰1>p)، خودکارآمدی بر پرخاشگری برابر با  اثر غیرمستقیم
(۰٫۴۷=β ،۰٫۰۰1>p و اثر غیرمستقیم عملکرد والدین بر )

. الگوی مسیر دست آمده( بβ ،۰٫۰۰1>p=۰٫۵۰پرخاشگری برابر با )
های روابط بین هوش هیجانی، تنظیم هیجان، مهارت شدٔهگیریاندازه

دوسوگرا و  بستگی ناایمنارتباطی، خودکارآمدی، عملکرد والدین، دل
 ه شده است.ئارا ۲پرخاشگری در شکل 

 بحث 4
مدل پرخاشگری براساس هوش هیجانی،  ارائٔه حاضر پژوهش ازهدف 

های ارتباطی، خودکارآمدی و عملکرد والدین با تنظیم هیجان، مهارت
 بستگی ناایمن دوسوگرا در نوجوانان دختر دورٔهمیانجیگری سبک دل

 هوش بین مشخص کرد، پژوهش این از حاصل نتایجدوم بود.  متوسطٔه
 بستگیدل سبک میانجیگری ازطریق نوجوانان پرخاشگری با هیجانی
تأثیر غیرمستقیم  دهندٔهها نشانیافته و دارد وجود رابطه دوسوگرا ناایمن

بستگی و مثبت هوش هیجانی بر پرخاشگری با نقش میانجی سبک دل
نشده است تا  زمینه انجام . تاکنون پژوهشی در اینبودناایمن دوسوگرا 

پژوهش  نتایجاما  ؛ها مقایسه کردآن پژوهش نتایجبتوان این یافته را با 

                                                      
1. 2/df 

صورت ( با این یافته به۹چن و همکاران ) و (11سعیدی و همکاران )
 .ستغیرمستقیم همسو

بستگی ناایمن نوجوانان با سبک دل ،توان گفتدر تبیین این یافته می
کننده، روشدن با شرایط چالشی و ناکامبههنگام رودوسوگرا به

کنند و همین امر احساسات ناپایدار و دوسوگرا به دیگران پیدا می
 (.۲۶د )شوهای آنان میموجب ناپایداری و نوسان رفتار و واکنش

. این میزان از دنبال داردرا بهرفتار پرخاشگرانه  ،ناامنی وجودنداشتن
های نوجوانان با شدت متفاوتی ویژگیتواند براساس سایر ها میواکنش

د و هستنهوش هیجانی کمتری  دارای بروز داده شود. نوجوانانی که
 ،دنخشم را ندار و ها ازجمله استرس، ترستوانایی مدیریت هیجان

های گیرند واکنشهایی قرار میکه درمعرض چنین موقعیت زمانی
در نیز ناامنی را اگر این نوجوان  .دهندتری نشان میرفتاری هیجانی
(. باران ۲۷د )شوها بیشتر و شدیدتر میاین واکنش ،خود داشته باشد

 معموالً دلبستٔه، تریشهوش هیجانی ب دارایافراد  ،( دریافتند۴۲و پرکر )
؛ های خود را بیشتر دارندو توانایی مدیریت هیجان هستندایمن 

گی ایمن بسترا از خصایص افراد با دل زیادهوش هیجانی  همچنین
هوش هیجانی و مدیریت  ،بستگی ناایمنو افراد دارای دل دانندمی

تواند بستگی ناایمن دوسوگرا میدرمجموع دل .هیجانی کمتری دارند
تأثیر قرار دهد و اثر هوش هیجانی را در رابطه با پرخاشگری تحت

 د.شوموجب افزایش پرخاشگری 

ثبت تنظیم هیجان بر تأثیر غیرمستقیم و م دهندٔهها نشانیافته
بستگی ناایمن دوسوگرا بود. پرخاشگری با نقش میانجی سبک دل

نشده است تا بتوان این یافته را با  تاکنون پژوهشی در این زمینه انجام
 ها مقایسه کرد.آن پژوهش نتایج

تنظیم هیجانی  های نظریٔهبینی براساس یافتهبستگی توان پیشسبک دل

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jd

is
ab

ils
tu

d.
or

g 
on

 2
02

3-
05

-2
3 

] 

                             8 / 13

https://jdisabilstud.org/article-1-2396-fa.html


۸ 

بستگی ناایمن دوسوگرا در روابط خود به بک دلرا دارد. افراد با س
شدن نیازهایشان، فردی بسیار اما به امید برآورده ؛دیگران اعتماد ندارند

شدن توسط فرد مقابل داشتهها دوستشوند. نیاز شدید آنوابسته می
(. حسادت ۲۷کنند )ها به امید کسب این آرزو هر کاری میو آن است

بودن، کنندگی، شکاکو کنترل دادن(شدید )ترس ازدست
کردن، انتقادگری و جروبحث زیاد بر سر مسائل بیهوده در گیریخرده

گونه افراد . رفتار وابستگی در ایناستگونه افراد های اینروابط از نشانه
ها موجب شود. این ویژگیبستگی دیده میهای دلبیش از دیگر سبک

ی هیجانی با سوگیری پاسخ هاکه فرد در واکنش به موقعیت شودمی
گیرد. این افراد در تأثیر قرار میو بنابراین تنظیم هیجانی فرد تحت هدد

 هاآنو باتوجه به ویژگی  رندتری داهای هیجانی ارزیابی منفیموقعیت
 آنانو کاهش راهبردهای تنظیم هیجان کارآمد احتمال پرخاشگری در 

 (.۴۳یابد )افزایش می

های ارتباطی بر تأثیر غیرمستقیم و مثبت مهارت دٔهدهنها نشانیافته
بستگی ناایمن دوسوگرا بود. پرخاشگری با نقش میانجی سبک دل

است تا بتوان این یافته را  صورت نگرفتهتاکنون پژوهشی در این زمینه 
االسالمی و شیخپژوهش  نتایجاما  ؛ها مقایسه کردآن پژوهش نتایجبا 

نوجوانان با راهبردهای  بینی پرخاشگرانٔهشبر پی( مبنی1۸همکاران )
صورت غیرمستقیم های ارتباطی با این یافته بهحل مسئله و مهارت

 .ستهمسو
 همٔهشدن فرد در های ارتباطی یکی از عناصر اساسی اجتماعیمهارت
 منزلٔههای ارتباطی بهمهارت ،ها است. در این راستا باید گفتفرهنگ

توانند درگیر ها افراد میآن واسطٔهکه به است هاییآن دسته از مهارت
در  نداشتنتوانایی (.1۶فردی و فرایند ارتباط شوند )های بینتعامل
های ارتباطی موجب بروز مشکالت رفتاری ازجمله پرخاشگری مهارت

کنندگان فرد با مراقبت تأثیر نوع رابطٔهتواند تحتشود و این امر میمی
 ،ها در افراد مختلفگویی آنو میزان پاسخخود در دوران کودکی 
هایی بستگی ناایمن دوسوگرا با داشتن ویژگیمتفاوت باشد. سبک دل

کردن، گیریبودن، خردهکنندگی، شکاکاعتمادی، کنترلچون بی
تواند ارتباطات افراد انتقادگری و جروبحث زیاد بر سر مسائل بیهوده می

که  دشونشده ز رفتارهای کنترلب بروسبو  هدتأثیر قرار درا تحت
بستگی ناایمن این افراد است؛ بنابراین سبک دل یهااز ویژگیناشی

های ارتباطی گذارد مهارتدوسوگرا ازطریق اثراتی که در ارتباطات می
افزایش در افراد را و رفتارهای پرخاشگرانه کند میفرد را تضعیف 

 (.۴۴) دهدمی
غیرمستقیم و مثبت خودکارآمدی بر تأثیر  دهندٔهها نشانیافته

بستگی ناایمن دوسوگرا بود. پرخاشگری با نقش میانجی سبک دل
نشده است تا بتوان این یافته را با  تاکنون پژوهشی در این زمینه انجام

چن و همکاران های پژوهش اما یافته ؛ها مقایسه کردآن پژوهش نتایج
پرخاشگرانه در بوکسورها با خودکارآمدی و رفتار  بر رابطٔه( مبنی۹)

 .ستصورت غیرمستقیم همسونقش میانجی خودکنترلی با این یافته به
اکثرًا تمایلی به  ،بستگی ناایمن دوسوگراسبک دل دارایافراد 
ند که طرف مقابلشان متقاباًل هست و نگران رندشدن با دیگران ندانزدیک

والی رابطه، اکثرًا ها پاسخ ندهد. این امر به قطع متبه احساسات آن
انجامد. این اشخاص پس دلیل احساس سردشدن رابطه و دوری، میبه

در  کنند.یافتن یک رابطه، بسیار احساس آشفتگی و پریشانی میاز پایان
سن و سال عنوان منبع امنیت به کودکان کمحتی این اشخاص بهمواردی 
دوسوگرا،  بستگی ناایمن(. افراد با سبک دل۲۶)شوند ه میوابست

دانند و همین و خود را کارآمد نمی رنددا ضعیفیاحساس خودکارآمدی 
احساس خودکارآمدی از  .تأثیر بگذارد آنانتواند در رفتارهای امر می

(. از دیدگاه ۹متغیرهای فردی اثرگذار در رفتارهای پرخاشگرانه است )
اجتماعی مثبت  ایشناسی هرچه احساس فرد از ارتباط با زمینهروان

بیشتر باشد، احتمال بروز رفتارهای اجتماعی مناسب از سوی او 
 هبستگی ناایمن که نگاه منفی بحال نوجوان دارای دل .یابدافزایش می

داند کننده و طردکننده میارتباطات و دیگران دارد و دیگران را ناکام
این خود منبع کند و ها خود را کارآمد ارزیابی نمیخیلی در این موقعیت

 (.1۹ناکامی و بروز پرخاشگری است )
تأثیر غیرمستقیم و مثبت عملکرد والدین بر  دهندٔهها نشانیافته

بستگی ناایمن دوسوگرا بود. پرخاشگری با نقش میانجی سبک دل
نشده است تا بتوان این یافته را با  تاکنون پژوهشی در این زمینه انجام

هنبرگر و های پژوهش اما یافته ؛کردها مقایسه آن پژوهش نتایج
بر عملکرد خانواده و رفتار پرخطر نوجوانان ( مبنی۲۴همکاران )

صورت غیرمستقیم پرخطر: بررسی اثرات قومیت با این یافته به
 .ستهمسو

در عملکرد خانواده در رفتارهای پرخاشگرانه نقش مؤثری دارد. 
باعث گسستگی و عملکرد ضعیف، این عملکرد دارای  هایخانواده

عاطفی و  نبودنی عاطفی اعضای خانواده و فقدان ارتباط، همراهیجدا
شود و درنتیجه، مشکالتی رضایت و خشنودی خانوادگی می کمسطح 

سبک  دارای(. از سویی نوجوان ۲1) دنبال داردرا بهچون پرخاشگری 
 نکردنحمایتترس طرد و دارای خود  ،بستگی ناایمن دوسوگرادل

ها را مناسب نباشد این ترس نیزو اگر عملکرد خانواده  استاده خانو
کند. باتوجه به و او را بیشتر دچار تنش می زندمیدر نوجوان دامن 

های این دلیل ویژگیبستگی ناایمن بهذکرشده نوجوانان با دل طالبم
مستعد رفتارهای هیجانی ازجمله  نیز سبک ناآرام و پرتنش و

تواند این عوامل مختلف فردی و خانوادگی می ند کههستپرخاشگری 
 (.۲۲رفتار را تشدید کند )

 جامعٔه ی پژوهش درهای پژوهش حاضر اجرااز محدودیت
آموزان پسر باید دانش و تعمیم نتایج به جامعٔه بودآموزان دختر دانش

ای بود، بااحتیاط انجام شود. باتوجه به اینکه پژوهش حاضر از نوع دوره
علی برای توضیح روابط علی بین متغیرها وجود  یکیل مدلامکان تش

انجام آموزان پسر دانش د پژوهش در جامعٔهشونداشت. پیشنهاد می
 توصیه. شودبررسی  نیزو نتایج باهم مقایسه و نقش جنست  گیرد
 د.شوآموزان شهرهای دیگر نیز اجرا گردد پژوهش در دانشمی

 گیرینتیجه ۵
بستگی ناایمن دلتوان گفت، ژوهش میهای این پبراساس یافته

های بین هوش هیجانی، تنظیم هیجان، مهارت دوسوگرا در رابطٔه
ارتباطی، خودکارآمدی و عملکرد والدین با پرخاشگری نقش میانجی 

بستگی ناایمن دوسوگرا در بنابراین نقش میانجی سبک دل ؛کندایفا می
های ارتباطی، بین هوش هیجانی، تنظیم هیجان، مهارت رابطٔه

تواند مدل مناسبی خودکارآمدی و عملکرد والدین با پرخاشگری، می
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۹ 

 را برای تبیین پرخاشگری در نوجوانان ارائه دهد.

 و قدردانی تشکر 6

، مدیران چهار وپرورش شهر تهران منطقٔهکارکنان آموزش تمامیاز 
 کننده در پژوهش کهآموزان شرکتآموزان و والدین دانشمدارس، دانش

 دند، کمال تشکر و قدردانی را داریم.کردر این مطالعه ما را یاری 

 هابیانیه 7
 کنندگاننامه از شرکتاخالقی و رضایت تأییدیٔه

پژوهش دریافت کرده و در بارٔه کتبی اطالعاتی در شکلتمامی افراد به
. این اطمینان به افراد داده شد که کردندمشارکت  آنصورت تمایل در 

ت محرمانه هستند و برای امور پژوهشی استفاده خواهند تمام اطالعا
منظور رعایت حریم خصوصی، نام و نام خانوادگی . بهشد

کنندگان ثبت نشد. همچنین پس از پایان پژوهش، برای افراد شرکت
 د.شحاضر در گروه گواه درمان مؤثرتر اجرا 

 انتشار نامٔهرضایت

 غیرقابل اجرا است.این امر 

 ها و موادداده بودندردسترس
های پژوهش دسترسی دارند و پژوهشگران نویسندگان مقاله به داده همٔه
حاضر به  مسئول مقالٔه توانند در صورت لزوم با مکاتبه با نویسندٔهمی

 این اطالعات دسترسی پیدا کنند.
 منافع تضاد

گونه تعارض منافعی بین نویسندگان وجود نداشت. این مقاله هیچ
شناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تنکابن دکتری روان رسالٔهبرگرفته از 

از کارکنان  شدهاست. همچنین مجوز اجرای پژوهش بر گروه مطالعه
شده است. این  صادر 1۵۲ وپرورش شهر تهران با شماره نامٔهآموزش

 نشده است. انجام یپژوهش با حمایت مالی نهاد یا سازمان
 منابع مالی

های شخصی بوده و توسط هیچ نهاد یا از هزینهتأمین منابع مالی 
 سازمانی تأمین نشده است.

 مشارکت نویسندگان

آمده را آنالیز و تفسیر کرد. نویسندگان دستهای بهاول داده نویسندٔه
 نوشته همکار اصلی بودند. همٔهدست دوم و سوم در نگارش نسخٔه

 یید کردند.نهایی را خواندند و تأ نوشتٔهدست نویسندگان نسخٔه
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