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مقاله پژوهشي

مقدمه :یکی از مهم ترین عوامل مؤثر بر مشکالت عزت نفر ،،تجرارا اولیرر ررد برا والردین در کرودکی اسر  .ایرن
تجارا در شکلگیری عزت نف ،تأثیر بسزایی دارد؛ بنابراین در این پژوهش هدف آزمون رابطر ساختاری سرک هرای
دلکستگی با پرخاشگری ،با مطالعر نقش میانجیگری عزت نف ،در دانشآموزان بود.
روش :شرک کنندگان پژوهش  150دانشآموز دختر مقطع دبیرستان شهرسرتان خروی بودنرد کرر در سرال ت ریلی
 1395-94مشغول بر ت یل بودند کر بر روش نمونرگیری در دسترس انتخاا شدند .ابزار اندازهگیری پرژوهش شرامل
پرسشنامر دلکستگی هزن و شیور با ضریب آلفرای کرونکرا  ،0/81پرسشرنامر عرزت نفر ،روزنکرر برا ضرریب آلفرای
کرونکا  0/84و پرسشنامر پرخاشگری باس و پری برا ضرریب آلفرای کرونکرا  0/89برود .آزمرون مسریرهای مسرتقیم و
غیرمستقیم الگوی پژوهش ،بر ترتیب ،با استفاده از روشهای مدل معادالت ساختاری و سوبل انجام گر .
نتایج :یا ترها نشان داد کر سک هرای دلکسرتگی برا عرزت نفر ،و همعنرین عرزت نفر ،برا پرخاشرگری در
دانش آموزان رابطر مستقیم دارند .همعنین ،یا ترها نشان داد کر عزت نف ،نقرش میرانجیگری را در رابطرری
بین سک های دلکستگی و پرخاشگری دارد.
بحث و نتیجهگیری :یا ترهای این ت قیق میتواند برای مشاوران و روانشناسان مدرسرر در کراهش مشرکالت عرزت
نف ،و پرخاشگری دانشآموزان کم کننده باشد.
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مقدمه
عزتنفس1

پرخاشگری2

اجتناب (ناراحتی با نزدیکان) ،یا به الگوهایی از خود و
دیگران تبدیل کردند .نوجوانان و بزرگساالنی که دلبستگی
ایمنی دارند در مورد خودشان و دیگران بهصورت مثبت فکر
میکنند و احساس راحتی دارند .اشخاص با الگوی دلبستگی
شیفتگی سعی در حفظ و نگهداری دیگران در نزد خود
دارند .این اشخاص دیگران را باالتر از خود تصور میکنند و
اغلب میترسند و نگران هستند که حمایت محیط اطراف را
از دست بدهند و همچنین خواستههای غیرمنطقی از
اطرافیان برای اطمینانآفرینی و مهرورزی دارند .افراد با
الگوی اجتنابی ترسانگیز به دنبال ارتباطات اجتماعی و
صمیمیت هستند ،اما ترس از طرد شدن و عدم اعتماد به
دیگران سبب میشود که این افراد مشکالتی را در این
زمینه تجربه کنند .اشخاص با الگوی اجتنابی تحقیرآمیز ،در
مورد خودشان نگرش مثبتی دارند ،ولی برای تواناییها و
ارزش خود محدودیت قائلاند]18 ،17 ،16[ .
عزتنفس پیشایندها و پیامدهایی دارد که از بین آنها
میتوان به پرخاشگری اشاره کرد .پرخاشگری عمدتاً با
احساس عصبانیت و خشونت یا رفتاری که با نیت آسیب
زدن همراه است تعریف میشود ]19[ .سه بعد از
پرخاشگری عبارتاند از؛ بعد افکار (مثل خصومت) ،هیجانی
(مثل عصبانیت) و رفتار (مثل پرخاشگری کالمی و بدنی).
[ ]20عزتنفس به خودارزیابی فرد از نقش اجتماعیاش نیز
مربوط میشود و توان زیادی در تحت تأثیر قرار دادن رشد
رفتارها دارد ]22 ،21[ .بیشتر محققان عزتنفس پایین را
بهعنوان مبنای مشکالت رفتاری موردتوجه قرار دادهاند،
مثل رفتار خصومتآمیز و پرخاشگرانه]26 ،25 ،24 ،23[ .
در تالش برای عزتنفس خود ،افراد با عزتنفس پایین
ممکن است پرخاشگری نشان دهند تا از حقارت و احساس
حقارتی که از شکست ناشی میشود اجتناب کنند،27[ .
 ]28برخی از محققان بر این عقیده هستند که افراد زمانی
پرخاشگری میکنند که عزتنفسشان مورد تهدید واقع
شود ،بهاینترتیب که تهدید عزتنفس منجر به کاهش آن
میشود و این کاهش با ظهور عواطف منفی همراه میگردد
و این عواطف منفی ایجاد خشم میکند ]29[ .در این راستا،
کرامر و جونز [ ]30در طی پژوهشی نشان دادند که
عزتنفس و پرخاشگری رابطه نزدیکی دارند و افراد بیشترین
پرخاشگری را زمانی نشان میدهند که در معرض بازخورد
منفی از جانب دیگران قرار میگیرند .حال آنکه افراد با
عزتنفس باال در چنین شرایطی کمترین پرخاشگری را
دارند.

از جمله موضوعاتی هستند
و
که در تاریخ علم روانشناسی بیشتر مورد مطالعه قرار
گرفتهاند ،اما درباره روابط این دو متغیر مطالب اندکی به
دست آمده است ]1[ .افراد دارای عزتنفس کسانی هستند
که توانایی ابراز وجود دارند ،خود را بااستعداد و خالق
میدانند و بهراحتی از عوامل پیرامونی تأثیر نمیپذیرند .به
عقیده بسیاری از محققان ،عزتنفس باال منجر به رضایت
بیشتر از زندگی ]2[ ،اعتمادبهنفس باالتر [ ]3و تصویر بدنی
بهتر [ ]4میشود .به عقیده بیابانگرد ]5[ ،عزتنفس در
سالهای اولیه زندگی کودک با والدین خود شکل میگیرد.
سبکهای دلبستگی 3نیز از جمله تجاربی است که در
سالهای اولیه زندگی کودک با مراقب خود شکل میگیرد و
تأثیر گستردهای بر زندگی فرد دارد ]6[ .نظریه دلبستگی،
[ ]7بر این نکته تأکید دارد که چگونه افراد انتظاراتشان را
در ارتباطات نزدیک و بین فردی شکل میدهند و از یکدیگر
متمایز میشوند .بالبی [ ]9 ،8فرض کرد که انسانها
الگوهای کارکرد درونی خودشان یا بازنماییهای روانی از
خود و دیگران را از طریق تجارب دوران کودکیشان با
مراقبان اولیه شکل میدهند .کودکانی که دلبستگی ایمنی
دارند ،خود را ارزشمند توصیف میکنند و همچنین میدانند
که دیگران در صورت لزوم در دسترس هستند .در مقابل،
کودکانی که تجارب رشدی موفقیتآمیزی نداشتهاند ،دارای
احساسات نامطمئن و نامعینی درباره ارزشهای خودشان
هستند و همچنین به این مقوله که دیگران در صورت لزوم
برای آنها در دسترس خواهند بود ،اعتماد ندارند .چنین
عدم اطمینانی ،پایهای برای انتظارات منفی از خود و دیگران
در آینده میشود ]12 ،11 ،10[ .این تئوری ،پیوستاری را
بین دوران کودکی و الگوی کارکرد ذهنی در نوجوانی در
حوزه ارتباطات نزدیک و صمیمی ترسیم میکند ]13[ .بر
این اساس ،هازن و شیور ]14[ 4سه الگوی دلبستگی در
دوره نوجوانی شناسایی کردند؛ ایمنی ،دلواپس و دمدمی و
اجتنابی .بعد از این طبقهبندی بود که بارتولومف و
هوروویتز ]15[ 5یک الگوی چهار طبقهای از سبکهای
دلبستگی (ایمنی ،شیفتگی ،اجتنابی ترسآمیز،
اجتناب -تحقیرآمیز) را پیشنهاد کردند که این دانشمندان
آن ر ا به ابعادی از اضطراب (درباره ترک و رهاسازی) و
1
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والکر و برایت ]31[ 1در تحلیل پیشینه تحقیقشان در
بین سالهای  1986و  2006در مورد پرخاشگری و
عزتنفس نشان دادند که بین این دو متغیر رابطه منفی
وجود دارد .بعالوه ،دونالن و غیره [ ]32بین عزتنفس و
پرخاشگری در نمونهای  3143نفری از دانشجویان
کارشناسی ،رابطه منفی پیدا کردند و در بررسی بر روی
نوجوانان چینی رابطه منفی و معناداری بین عزتنفس و
پرخاشگری گزارش کردند ]33[ .بنابراین ،مروری بر پیشینه
پژوهشی عزتنفس نشان میدهد که پرخاشگری ،پیامد و
سبکهای دلبستگی پیشایند مهم عزتنفس هستند.
از طرفی ،چنین فرض میشود که سبکهای دلبستگی با
تأثیری که بر عزتنفس فرد دارد میتواند بهطور غیرمستقیم
بر پرخاشگری دانشآموزان مؤثر واقع شود ،اما به دلیل آنکه
تابهحال هیچ پژوهشی به بررسی اثر مستقیم و غیرمستقیم
(یا میانجیگری) سبکهای دلبستگی بر پرخاشگری در
قالب یک مدل علی نپرداخته است ،توجه به این روابط و
استفاده از روش مدلیابی علی برای مطالعه این روابط
میتواند مضامین مهمی درباره آگاهی از سازوکار و تأثیر
سبکهای دلبستگی بر پرخاشگری داشته باشد؛ بنابراین،
مسئله اساسی پژوهش حاضر ،ابتدا بررسی رابطه مستقیم
سبکهای دلبستگی با عزتنفس و عزتنفس با پرخاشگری
در چهارچوب مدلی ساختاری و سپس آزمون نقش
میانجیگری عزتنفس در مدل مفروض است.

به مدرسه دخترانه الغدیر انتخاب شدند (نمونهگیری در
دسترس).
ابزارهای پژوهش

برای جمعآوری دادههای پژوهش جهت آزمون مدل
پیشنهادی پژوهش از ابزارهای زیر استفاده شد:
 )1مقیاس دلبستگی بزرگساالن هازن و شیور
( :)1987این مقیاس بهوسیله هازن و شیور در سال 1987
ساخته شد و در ایران بر روی پرستاران بیمارستانی دولتی
هنجاریابی شد ]35[ .این پرسشنامه  15گویه دارد و دارای
سه خرده مقیاس سبک دلبستگی ایمن ،اجتنابی و
دوسوگراست که هر خرده مقیاس  5گویه را شامل میشود.
هازن و شیور پایایی بازآزمایی کل این پرسشنامه را  0/81و
ضریب آلفای کرونباخ آن را  0/78گزارش کردهاند .کولینز و
رید هم آلفای  0/79را در پژوهش خود به دست آوردهاند.
در ایران نیز ]35[ ،آلفای کرونباخ برای خرده مقیاس سبک
دوسوگرا  ،0/83برای سبک اجتنابی  0/81و برای سبک
ایمن  0/77گزارش شده است .همچنین آلفای کرونباخ کل
آزمون نیز  0/75گزارش شده است که نشانگر همسانی
درونی خوب این مقیاس است .پایایی بازآزمایی بین
نمرههای آزمودنیها در دوره زمانی دوهفتهای 0/94
محاسبه شد .همچنین روایی همزمان این مقیاس با مصاحبه
ساختاریافته مین که سبک دلبستگی بزرگسالی را
میسنجد انجام شد و روایی  0/8به دست آمد که رابطه
مثبت و معنادار آن دو را با هم نشان میدهد.
 )2مقیاس عزتنفس روزنبرگ ( :)1956این مقیاس
نیز در سال  1956توسط روزنبرگ ساخته شد و  10گویه
دارد .رجبی و بهلول [ ]36روایی و پایایی این مقیاس را
بررسی کردند که پایایی آن را برای دختران و پسران
دانشجو به ترتیب  0/83 ،0/68و در کل حجم نمونه 0/84
محاسبه کردند .این مقیاس با نمره وسواس مرگ همبستگی
 -0/34نشانگر روایی همزمان این مقیاس است .تحقیقات
مختلف ،آلفای کرونباخ این مقیاس را گزارش کردهاند که
پایینترین آن  0/72و باالترین آن  0/87است .همچنین
ضریب بازآزمایی را بعد از یک دوره زمانی دوهفتهای 0/85
گزارش کردهاند .در ایران [ ]36نیز آلفای کرونباخ را 0/85
گزارش کردهاند.
 )3مقیاس پرخاشگری باس و پری ( :)1992این

روش
نوع پژوهش

این پژوهش با توجه به شیوه گردآوری دادهها ،از نوع
توصیفی (طرحهای غیرآزمایشی) است و با توجه به هدف ،از
نوع همبستگی است .از روش همبستگی و مدلیابی
معادالت ساختاری 2برای شناخت رابطه بین متغیرها،
مطابق مدل پژوهش استفاده شده است.
آزمودنی
الف) جامعه آماری :جامعه آماری این پژوهش شامل
کلیه دانشآموزان مقطع متوسطه دوره دوم مدرسه دخترانه
الغدیر شهرستان خوی (سال تحصیلی  )1394-95است که
تعداد انها  300نفر می باشند .
ب) نمونه پژوهش :بر اساس جدول کریجسی و
مورگان [ 150 ]34نفر به علت دسترسی آسان پژوهشگران

پرسشنامه شامل  29گویه است که  4زیرمقیاس از قبیل
پرخاشگری فیزیکی و کالمی ،خشم و خصومت را
اندازهگیری میکند .ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه

1 Walker

& Bright
Structural Equation Modeling

م مد ستایشی اظهری و همکاران
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صحت اجرای آن حفظ گردد.

پرخاشگری حدود  0/89و اعتبار بازآزمایی آن 0/8
بهدستآمده است .ضریب آلفای کرونباخ توسط ناصری و
بابک خانی [ 0/85 ]33به دست آمد.
شیوه انجام پژوهش
به دانشآموزان گفته شد که هدف از پژوهش ،بررسی
نوع نگرشها و احساسهای آنها در روابط بین شخصی
است .همچنین از آنها خواسته شد کلیه آزمونها را بهدقت
بخوانند ،مناسبترین گزینه را انتخاب کنند و هیچ پرسشی
را بدون پاسخ نگذارند .قبل از اجرای پژوهش ،به دانش-
آموزان گفته شد که انتخاب آنها برای انجام پژوهش
دانشگاهی است؛ بنابراین ،از نوشتن نام خود بر روی
پرسشنامه خودداری کنند .سپس برای اینکه شرایط مطلوب
اجرای پرسشنامهها فراهم آید ،از آنها خواسته شد که
بهگونهای بنشینند که پاسخگویی به پرسشنامهها بهتر و

شیوه تحلیل داده ها
برای تجزیهوتحلیل اطالعات و بررسی برازش مدل در
دانشآموزان از روش معادالت ساختاری و نرمافزار «ایموس»
نسخه  22استفاده شد.
نتایج
برای تحلیل داده ها از آمار توصیفی (میانگین ،انحراف
معیار و ماتریس همبستگی) و استنباطی (مدل معادالت
ساختاری و روش سوبل  ) 2استفاده شد که نتایج آن ها در
زیر ارائه شده است .میانگین ،انحراف معیار و ماتریس
همبستگی بین متغیر ها در جدول  1ارائه شده است.

جدول  .1آمار توصیفی و ماتریس همبستگی بین متغیرهای پژوهش
1
2
3
4
5

میانگین
13/42
16/62
13/51
8/71
79/8

متغیر
دلبستگی اجتنابی
دلبستگی ایمن
دلبستگی دوسوگرا
عزتنفس
پرخاشگری

1
1
*0/35
*0/33
*-0/28
*0/31

انحراف استاندارد
3/64
2/96
3/69
6/34
18/96

2

3

1
*0/32
*0/25
0/06

1
0/12
*0/17

4

1
*-0/29

*روابط در سطح  0/01معنادار است.

دوسوگرا

دلبستگی ایمن

دلبستگی اجتنابی

عامل اول

0/63
0/53

0/67
سبکهای دلبستگی

عامل دوم

0/57

0/79
عزتنفس

/37
-0

-0/58

 = 27/12
،df = 24
= 1/61

df

x2

GFI = 0/95

پرخاشگر
0/58

0/51
فیزیکی

/57

خشم

0/4

0

AGFI = 0/91

کالمی

NFI = 0/75

خصومت

CFI = 0/96
IFI = 0/96

نمودار=.01/ضرایب مسیر استاندارد و شاخص های برازش مدل پیشنهادی
09
RMSEA
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بر اساس نتایج جدول  ،1بهجز روابط عزتنفس و
دلبستگی دوسوگرا و پرخاشگری با دلبستگی ایمن ،بقیه
روابط به دلیل اینکه مقدار  Pکمتر از سطح معناداری است،
معنادار هستند )P<0/01( .بعالوه ،در پژوهش حاضر ،برای
بررسی اثرات مستقیم متغیرهای پژوهش از مدل معادالت
ساختاری با استفاده از نرمافزار «ایموس» نسخه  22استفاده
شد .نمودار  1ضرایب مسیر و شاخصهای برازندگی مدل
پیشنهادی پژوهش را نشان میدهد.
همانطور که در نمودار  1مشاهده میشود ،ضرایب
مسیرهای سبکهای دلبستگی به عزتنفس و عزتنفس به
پرخاشگری در سطح  p<0/0001معنادار هستند .عالوه بر
بررسی ضرایب ساختاری ،برازندگی مدل پیشنهادی پژوهش
بر اساس شاخصهای برازش نیز ارزیابی شد .نتایج
بهدستآمده از برازندگی الگوی اصالحشده در نمودار 1
نشان میدهد که همه شاخصهای نیکویی برازش حاصل از
آزمون الگوی پیشنهادی ،بهطور معناداری برازنده دادهها
هستند و الگوی پیشنهادی پژوهش از برازندگی خوبی با
دادهها برخوردار است؛ بنابراین ،نیازی به اصالح مدل
پژوهش وجود ندارد .همچنین ،برای بررسی رابطه
غیرمستقیم بین متغیرهای پژوهش از روش سوبل استفاده
شد .نتایج حاصل از این تحلیل نشان داد که مسیر
غیرمستقیم سبکهای دلبستگی به پرخاشگری با
میانجیگری عزتنفس معنادار است P<0/05( .و
)Sobel= 2/48

م مد ستایشی اظهری و همکاران

این مسیر نشان میدهد که تجارب ناخوشایند دلبستگی
منجر به سطح پایین عزتنفس میشود ،به این دلیل که
تجربیات ناخوشایند دلبستگی با تصور منفیتر از خود و
درنتیجه عزتنفس پایینتر همراه است ]5[ .در تبیین این
یافته میتوان چنین استدالل کرد که یکی از منابع مهم
عزتنفس ،ارتباط نزدیک با دیگران است و با توجه به اینکه
اعتماد به خود و دیگران دو ویژگی افراد ایمن محسوب
میشود ،اعتماد به خود باعث میشود که افراد ایمن در
ایجاد و حفظ ارتباط نزدیک و صمیمی با دیگران و به
تعامالت با دیگران نگرشی مثبت داشته باشند؛ درنتیجه ،این
نگرش مثبت نسبت به خود و دیگران که از مشخصههای
افراد ایمن است ،باعث افزایش عزتنفس میشود]38[ .
چنین ویژگیهایی به افرادی که عزتنفس باالیی دارند
نسبت داده شده است .درعینحال ،این افراد دستاوردهای
بیشتری دارند و سطح سالمت بهتری را تجربه میکنند.
تجارب ناخوشایند دلبستگی از طریق کاهش تصور مثبت به
خود ،بر عزتنفس تأثیرگذار است و منجر به کاهش
عزتنفس میشود]37[ .
مسیر عزتنفس به پرخاشگری نیز معنادار بود ،به این
دلیل افرادی که عزتنفس آنها تهدید میشود به
پرخاشگری روی میآورند و آن را راهبردی مقابلهای در
مقابل تهدیدی که انجامشده به کار میگیرند]29[ .
همانطور که استنباط میشود عزتنفس نیز به ترتیب
پیشایند و پیامد سبکهای دلبستگی و پرخاشگری است و
عزتنفس نقش میانجیگری را در رابطه بین سبکهای
دلبستگی و پرخاشگری بازی میکند .به این ترتیب،
کودکانی که تجارب ناخوشایند دلبستگی دارند ،تصور
منفیتری از خود دارند که دستاورد آن عزتنفس پایین در
این افراد است ]16[ .بهعبارتدیگر ،سبک دلبستگی باعث
میشود که فرد یک طرحواره عاطفی شناختی از خود و
دیگران ایجاد کند که شامل انتظارات افراد از صمیمیت و
اعتماد به دیگران در برقراری روابط است .از سوی دیگر،
دلبستگی ایمن به ادراکات تعمیمیافتهای از احساس
شایستگی خود و عزتنفس منجر میشود و تجارب
ناخوشایند دلبستگی به ادراکات تعمیمیافتهای از احساس
عدمکفایت و عزتنفس پایین منجر میشود [ ]39و افرادی
که عزتنفس پایینی دارند هنگامی که عزتنفسشان
بهوسیله اطرافیان به خطر بیفتد برای حفظ عزتنفس خود
به پرخاشگری روی میآورند تا از احساس حقارت اجتناب
کنند؛ یعنی ،پرخاشگری دفاعی است علیه احساس حقارت
تا از وقوع آن جلوگیری کند]22 ،28[ .

بحث و نتیجهگیری
هدف این پژوهش ،بررسی نقش میانجیگری عزتنفس
در رابطه بین سبکهای دلبستگی با پرخاشگری در
دانشآموزان بود .نتایج حاصل از همبستگی پیرسون نشان
داد که بین عزتنفس و پرخاشگری رابطه معکوس وجود
دارد و بین سبکهای دلبستگی و پرخاشگری رابطه مثبت
برقرار است .این نتایج با تحقیقات پیشین در مورد رابطه
بین سبکهای دلبستگی ،عزتنفس و پرخاشگری همسو
است ]30 ،29 ،23 ،26[ .این روابط بین متغیرها میتواند
اینطور تبیین شود که سبکهای دلبستگی تأثیر منفی بر
عزتنفس دانشآموزان دارد و عزتنفس بر پرخاشگری افراد
تأثیر خواهد داشت ،بهطوریکه سطح باالی عزتنفس منجر
به پایین آمدن سطح پرخاشگری میشود.
همانطور که مشاهده شد ،عزتنفس در رابطه با
سبکهای دلبستگی و پرخاشگری نقش میانجیگری دارد.
مسیر اول سبکهای دلبستگی به عزتنفس معنادار بود.
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بهطور خالصه ،این پژوهش بینش عمیقی را در مورد
فعل و انفعال در بین سبکهای دلبستگی ،عزتنفس و
پرخاشگری در دانشآموزان به وجود میآورد ،به این معنا
که مکانیزم و نحوه تأثیرگذاری سبکهای دلبستگی بر
عزتنفس و اثرات غیرمستقیم آن بر پرخاشگری آنان را
تفهیم میکند و این میتواند برای مشاوران ،روانشناسان و
بهطورکلی برای کسانی که با دانشآموزان سروکار دارند
کاربرد فراوانی در مواجهه با مشکالت پرخاشگری و
عزتنفس پایین داشته باشد .این یافتهها ساختار رابطه بین
سبکهای دلبستگی و پرخاشگری را که در پژوهشهای
دیگر ارائه نشده است برجسته میکند .با مروری بر
تحقیقات گذشته مشخص میشود که بیشتر تحقیقات
صورت گرفته در این زمینه در سطح آموزش عالی بوده
است .این پژوهش با بهکارگیری دانشآموزان ،شواهدی برای
اعتبار خارجی ،سبکهای دلبستگی و پرخاشگری با نقش
میانجیگری عزتنفس فراهم میآورد .با توجه به این
ساختار ،الگوهای معتبری برای مداخالت روانشناختی
بهمنظور کاهش پرخاشگری و افزایش عزتنفس افراد فراهم
میشود .باید به چند محدودیت مهم در این پژوهش اشاره
کنیم؛ اول ،همه دادههای این پژوهش بهصورت خودگزارش-
دهی جمعآوری شدند و یکی از بزرگترین مشکالت این
شیوه جمعآوری در کنترل تأثیر مطلوبیت اجتماعی نهفته
است .برای مثال ،در طول پاسخدهی ،آزمودنیها گزینهای
که بهتر آنها را جلوه میدهد انتخاب میکنند تا گزینهای
که بهطور صحیح وضعیت فعلی آنها را توصیف میکند .این
خود منجر به کاهش کارایی ابزار اندازهگیری میشود.
استفاده از شیوههای ارزیابی چندگانه برای غلبه بر این
مشکل نیز پیشنهاد میشود .دوم ،این مطالعه بر پایه نمونه
دانشآموزان دختر مقطع دبیرستان صورت گرفته است که
قابلیت تعمیمدهی نتایج را محدود میکند .انجام مطالعهای
در نمونههای دیگر و بر روی هر دو جنس نیز میتواند گامی
در جهت حل این موضوع باشد .سرانجام ،در این پژوهش،
روابط بین متغیرها توصیف شده و روابط علی بین متغیرها
به دست نیامده است؛ ازاینرو ،انجام مطالعه آزمایشی بینش
عمیقتری در رابطه بین سبکهای دلبستگی ،پرخاشگری و
عزتنفس به وجود میآورد ،بهاینترتیب که با درمان مبتنی
بر دلبستگی در دو گروه ،آزمایش و کنترل اثرات آن را بر
پرخاشگری و عزتنفس مشاهده کرد.

تشکر و قدردانی
پژوهشگران بر خود الزم میدانند تا از کلیه کسانی که
در انجام این پژوهش ما را یاری نمودند تشکر و قدردانی
نمایند.
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