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 های اسنادی و خشم چند بعدی در دانش آموزان دختر و پسررابطه سبک

 4، ساناز بهبویی3، عباس اصغری2* نورالدین مجدی1اکبر عطادخت

 چکیده 

پژوهش حاضر یک آموزان صورت گرفت. های اسنادی و خشم چندبعدی در دانشپژوهش حاضر جهت تعیین رابطه سبک

دانشگاهی تشکیل داده آموزان مقطع سوم دبیرستان و پیشرا دانشآن جامعه آماری که پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود

های ها از پرسشنامه سبکآوری دادهانخاب شدند. برای جمع ایتصادفی خوشهگیری نفر به صورت نمونه 75ها از میان آن و بودند

یل نیز از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون ( سیگل و برای تجزیه و تحلMAIبعدی )و خشم چند( پترسون ASQاسنادی )

های آن، به جز خشم های اسنادی ترکیبی مثبت با خشم چند بعدی و همه مولفهچند متغیره استفاده شد. نتایج نشان دادندکه سبک

ا خشم چند بعدی های اسنادی ترکیبی منفی نیز بدار و با نگرش خصمانه رابطه مثبت معنادار دارد. سبکبیرونی رابطه منفی معنی

درصد و سبک های اسنادی  ۷رگرسیون نیز نشان داد که سبک های اسنادی ترکیبی منفی  دار داشت. تحلیلرابطه مثبت و معنی

نقش مهمی در آسیب شناسی خشم کند. سبک های اسنادی درصد از کل واریانس خشم چند بعدی را تبیین می ۱۹ترکیبی مثبت 
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 مقدمه 

شود )دنیس، انگیخته میباشد که به طور رایجی به وسیله اهداف سد شده یا توهین، بریکی از رویکردهای مهم هیجان می 1خشم

(. این هیجان به عنوان یک ساختار 3،۲۰۱۶؛ به نقل از کال، جونز، میلر لوپز و هاستینگ۲۰۰۹، 2کول، ویگینز، کوهن و زالووسکی

های رفتاری است. مولفه شناختی خشم شامل باورهای خصمانه، و عدم اعتماد به دیگران چند بعدی، شامل عاطفه، شناخت و متغیر

سازد که دیگران رفتار فرد را به عنوان دشمنی یا تهدید تفسیر وء گیری اسناد خشم را بیشتر به رفتاری شبیه میاست. این افکار، س

های (. یکی از عواملی که ممکن است نقش مهمی در برانگیختن خشم داشته باشد سبک4،۲۰۱۶کنند )گامبتی و گاسبرتمی

( مردم تمایل دارند تا رفتار خود و دیگران را به موضع ۱۹۵۸)7اد هیدر(. براساس نظریه اسن6،۲۰۰۳است)وود و نیوتون 5اسنادی

هستند که فرد  8های رفتاریهای اسنادی عادت(. سبک۲۰۰۳های محیطی و اجتماعی نسبت دهند )وود و نیوتون، شخصی و یا عامل

ک اسنادی خوش بین دارند انتظار و کند. افرادی که سببه وسیله آنها وقایع زندگی خود را به صورت مثبت و منفی توصیف می

؛ به نقل از کوبلر، ترچسل، ون کانل، 9،۱۹۹۰تر از افرادی است که سبک اسنادی بدبینانه دارند)پترسونتوقع آنها از آینده خوشبینانه

ادی که های اسنادی در افر( نشان داد سبک2009)11(. نتایج پژوهش کریگلمیر، ویتستاد و سترک10،۲۰۰۱۴آبروزس، الرت، ویتز

( نیز دریافتند که در زندانیان بین 2003ناکامی را تجربه کرده بودند باعث کاهش رفتارهای پرخاشگرانه شده بود. وود و نیوتون )

های دار وجود دارد اما ارتباطی بین خشم و اسناد گنهکاری وجود ندارد. باتوجه به یافتههای شخصیتی و خشم رابطه معنیویژگی

آموزان بود. های اسنادی و خشم چند بعدی در دانشکور هدف پژوهش حاضر تبیین و بررسی رابطه سبکنظری و تجربی مذ

-تواند آنرا پیشهای اسنادی ترکیبی مثبت با خشم چند بعدی رابطه دارد و می. سبک 1بنابراین فرضیه پژوهش حاضر عبارتند از: 

 بینی کند.تواند آنرا پیشد بعدی رابطه دارد و میهای اسنادی ترکیبی منفی با خشم چن. سبک2بینی کند. و 

 

 

 روش 

                                                           
1 .Anger 
2 .Dennis, Cole, Wiggins, Cohen, &Zalewski 
3 .Kahle, Miller, Lopez & Hasting 
4 .Gambetii, Giusberti 
5 .Atribution styls 
6 .Wood & Newton 
7 .Heider 
8 .Habitual manner 
9 .Peterson 
10 .Kuebler, Trechsel, Von Kanel, Abbruzzese, Ehlert, Wirtz 
11 .Krieglmeyer, Doris, Strack 
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این پژوهش یک پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بود. در پژوهش حاضر سبک های اسنادی متغیر  نوع و طرح پژوهش:

شم های برانگیختگی خشم، موقعیت فراخوان خشم، نگرش خصمانه، خشم بیرونی، و خبین و خشم چند بعدی )با مولفهپیش

 درونی( متغیر مالک بود.

آموزان مشغول به تحصیل سال سوم و جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه دانش گیری:ی آماری، نمونه و روش نمونهجامعه

ای نفر به روش نمونه گیری خوشه 75ها بودند که از میان آن 94-95دانشگاهی شهرستان سراب در سال تحصیلی پیش

 مورد مطالعه قرار گرفتند. ای انتخاب شده وچندمرحله

 ابزار پژوهش:

پرسشنامه سبک اسناد اولین بار برای اندازه گیری تبیینات و اسنادهای افراد برای وقایع غیرقابل  (:ASQپرسشنامه سبک اسناد )

یک سری  (. این پرسشنامه دارای1372( ساخته شد )بیگدلی، 1982و همکاران ) 1کنترل )خوشایند و ناخوشایند( توسط پترسون

باشد. در این می 7تا  1واقعه منفی است که در آن هر پاسخ دارای نمراتی با دامنه  6واقعه مثبت و  6موقعیت فرضی مشتمل بر 

شوند چراکه نمره پایین برای یک واقعه مثبت یک اسناد منفی است پرسشنامه نمرات وقایع مثبت و منفی به طور مجزا محاسبه می

( آلفای 1372؛ به نقل از بیگدلی، 1982ن برای یک واقعه منفی یک اسناد مثبت است. پترسون و همکاران )درحالی که نمره پایی

 اند.گزارش کرده 69/0تا  44/0کرونباخ پرسشنامه را 

؛ به نقل از بشارت، عبدالمنافی، فراهانی و 1986) 3سوالی است که به وسیله سیگل 38یک آزمون : 2مقیاس خشم چند بعدی

های آزمون پنج بعد خشم شامل ل( به منظور ارزیابی خشم به عنوان یک سازه چند بعدی طراحی شده است. سوا1390 خدایی،

ای از را در یک طیف لیکرت پنج درجه 4انگیز، نگرش خصمانه، خشم بیرونی و خشم درونیهای خشمانگیختگی خشم، موقعیت

های خارجی مورد تایید قرار گرفته است وانسنجی مقیاس در پژوهشهای رسنجد. ویژگیکامال نادرست تا کامال درست می

های هریک از زیر (. در فرم فارسی این مقیاس آلفای کرونباخ پرسش1390؛ به نقل از بشارت و همکاران، 1989)سیگل، 

باشد آزمون میمحاسبه شده است که حاکی از همسانی درونی خوب  90/0، و 94/0، 79/0، 93/0، 88/0ها به ترتیب مقیاس

 (.1390؛ به نقل از بشارت و همکاران، 1386)بشارت، 

ها و توضیح ها بدین صورت بود که پس از اخذ مجوزهای الزم و کسب رضایت آزمودنیآوری دادهروش جمعی اجراء: شیوه

 گرفت.ها قرار میمختصر در مورد اهداف پژوهش پرسشنامه ها به صورت گروهی در اختیار آزمودنی

                                                           
1.Peterson & et al 
2.The Moltidimensional Anger Inventory 
3.Siegel 
4.Anger arousal, Range of anger-Eliciting situation, Hostile outlook, Anger-out & Anger-in 
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های آماری توصیفی )میانگین، انحراف استاندار، های جمع آوری شده به وسیله شاخصداده ها:وش تجزیه و تحلیل و دادهر

 SPSS18افزار آماری فراوانی و درصد( و استنباطی )ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چند متغیره( و با استفاده از نرم

 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

 تایج ن

شرکت  12/17 ±0 /72آموز با میانگین و انحراف استاندارد سنی نفر دانش 75در پژوهش حاضر شناختی: اطالعات جمعیت

درصد( در مقطع  28نفر ) 21درصد( دختر بودند که  7/50نفر ) 38آموزان پسر و درصد( از دانش 3/49نفر ) 37کرده بودند. 

( 7/14نفر ) 11دانشگاهی مشغول به تحصیل بودند. همچنین صد( نیز در مقطع پیشدر 72نفر ) 54تحصیلی سوم دبیرستان و 

اقتصادی -( نیز دارای وضعیت اجتماعی7/14نفر ) 11درصد( متوسط و  7/70نفر ) 53اقتصادی پایین، -دارای وضیعت اجتماعی

 باال بودند.

 د بعدی دانش آموزان. ماتریس همبستگی سبگ های اسنادی ترکیبی مثبت و منفی و خشم چن1جدول

 ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱ متغیر ها

       - .سبک اسنادی مثبت۱

      - -12/0 . سبک اسنادی منفی۲

     - 25/0* -42/0** . انگیختگی خشم۳

    - 86/0** 12/0 -49/0** .موقعیت فراخوان خشم۴

   - 25/0* 23/0* -09/0 -25/0* .نگرش خصمانه۵

  - 76/0** 41/0** 35/0** 37/0** 17/0 .خشم بیرونی۶

 - 63/0** 66/0** 23/0* 16/0 21/0 53/0** .خشم درونی۷

 25/0* 29/0* 39/0** 89/0** 88/0** 30/0** -45/0** ..خشم چند بعدی کل۸

** = P ≤ 0/01) (* = P ≤ 0/05)) 

های آن، به جز خشم مه مولفههای اسنادی ترکیبی مثبت با خشم چند بعدی کل و هنتایج جدول همبستگی نشان داد که سبک

بیرونی رابطه منفی معنی دار و با نگرش خصمانه رابطه مثبت معنادار دارد. سبک های اسنادی ترکیبی منفی نیز با خشم چند بعدی 

 خشم چند بعدی( رابطه مثبت و معنی دار دارد. کل، برانگیختگی خشم، و خشم بیرونی )از مولفه های

 یری خشم چند بعدی بر اساس سبک های اسنادی ترکیبی مثبت و منفی. رگرسیون چند متغ2جدول 

تعدیل  R 2R 2R متغیر پیش بین

 شده

SE F ß P 
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30/0 سبک اسنادی ترکیبی منفی  08/0  07/0  61/23  08/7  30/0  01/0  

سبک اسنادی ترکیبی 

 مثبت

45/0  20/0  19/0  08/22  49/18  45/0-  001/0  

 )متغیر مالک: خشم چند بعدی(

تعدیل شده  2Rنشان داد که مدل پیش بینی خشم چند بعدی از روی سبک های اسنادی معنی دار است. محاسبه  2جدول  نتایج

درصد از کل واریانس خشم چند  ۱۹درصد و سبک های اسنادی ترکیبی مثبت  ۷نشان داد که سبک های اسنادی ترکیبی منفی 

 کند.بعدی را تبیین می

. سبک های اسنادی ترکیبی مثبت با خشم چند بعدی رابطه ۱فرضیه های پژوهش مبنی بر اینکه  2و1با توجه به نتایج جدول های 

تواند آن را پیش. سبک های اسنادی ترکیبی منفی با خشم چند بعدی رابطه داشته و می۲بینی کند؛ و تواند آن را پیشو می دارد

 شوند.بینی کند، تایید می

 گیری بحث و نتیجه

دادند که سبک اسنادی ترکیبی مثبت با خشم چند بعدی رابطه منفی معنا دار و سبک اسنادی ترکیبی منفی با خشم چند نتایج نشان 

( مبنی 2009بینی کند. این یافته با یافته پژوهش کریگلمیر و همکاران )را پیشتواند آندار دارد و میبعدی رابطه مثبت معنی

( مبنی بر عدم ارتباط بین اسناد و خشم 2003دارد همخوان و با یافته وود و نیوتون ) براینکه سبک اسناد با پرخاشگری رابطه

تواند ناشی از این باشد که جامعه آماری پژوهش ( می2003باشد. علت ناهمخوانی یافته حاضر با یافته وود و نیوتون )ناهمخوان می

توان آموزان بودند. درتبیین این یافته میاری پژوهش حاضر دانشها را زندانیان مجرم تشکیل داده بودند درحالی که جامعه آمآن

گفت از آنجایی که افراد دارای سبک اسنادی مثبت علت رویدادهای منفی را به عوامل بیرونی و ناپایدار مانند سختی شرایط و 

افراد دارای سبک اسنادی منفی از  ها را پذیرفته و مورد پردازش قرار دهند. اماتوانند آنتر میدهند راحتموقعیت نسبت می

دانند دچار خشم و پرخاشگری های خود نسبت داده و آنها را خارج از کنترل میآنجایی که علت رویدادهای ناگوار را به ناتوانی

ن احساس باعث های برانگیزاننده خشم را گذرا تفسیر کنند و بنابراین ایشود تا افراد رویدادشوند. همچنین اسناد مثبت باعث میمی

های خود از احساس خشم جلوگیری کنند. اما سبک ها بتوانند آرامش خود را حفظ کرده و با به تعویق انداختن تکانهشود تا آن

شود که رویدادهای فراخوان خشم پایدار و فراگیر تفسیر شوند که این تفسیر یا اسناد نیز در فرد احساس اسنادی منفی باعث می

شود که در درمان و آموزش گی و به دنبال آن خشم را ایجاد کند. با توجه به یافته های پژوهش حاضر پیشنهاد میتنش و برانگیخت

های مبتنی بر ها مانند درمانکنند، درکنار سایر روشافرادی که از هیجان خشم و پیامد های آن احساس ناراحتی و درماندگی می

 ها نیز پرداخته شود. های اسنادی آنتنطیم هیجان به تغییر سبک

 منابع 
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(. نقش تعدیل کننده منبع کنترل در رابطه بین خشم و افسردگی در 1390اهلل، و خدایی، محمدرضا )بشارت، محمدعلی؛ عبدالمنافی، عاطفه؛ فراهانی، حجت

 .15-25(. 2) 6بیماران مبتال به اختالل افسردگی اساسی. روانشناسی معاصر، 

(. بررسی آزمایشی سبک اسناد در الگوی درماندگی آموخته شده. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه 1372بیگدلی، ایمان اهلل )
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