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، اطالعاتی و هنجاري) در ـ اجتنابی ت (سردرگمهاي هویاساس سبک بینی کنترل خشم (کنترل رفتار، فکر و احساس پرخاشگرانه) برهدف از این پژوهش پیش :دهیچک
اي انتخاب رورش شهر تهران با روش تصادفی خوشهآموزش و پ 14هاي منطقه آموز دختر از دبیرستاندانش  110همبستگی بود.  ـ دختران نوجوان و روش پژوهش توصیفی

ها به روش رگرسیون چندگانه تحلیل شد. نتایج پژوهش حاکی از این بود که سبک هاي هویت برزونسکی و کنترل خشم را تکمیل کردند. دادهسبک ۀشدند و دو پرسشنام
05/0بینی کند (کل کنترل خشم را پیشطور معنادار رفتار و فکر و نمره تواند بهاجتنابی می ـ سردرگم ت هوی=Pبینی هاي هنجاري و اطالعاتی قادر به پیش)، اما سبک

  کننده مهمی دارد.بینیاجتنابی در تبیین رفتار و فکر پرخاشگرانه نقش پیش ـ ت سردرگمتوان نتیجه گرفت که سبک هویکنترل خشم نیستند. می
  

Abstract: The purpose of this research was to predict anger control (control of aggressive behavior, thought, and feeling) based 
on identity styles (informative, diffuse-avoidant, and normative). The method of this research was descriptive-correlational. 
Participant’s com-pleted two questionnaires: Berzonski's Identity Styles (ISI6G) and Anger Control (AGQ). One hundred and ten 
high school girl students were randomly selected from 14th district of edu-cation in Tehran. Data were analyzed using multiple 
regressions. The results showed that diffuse-avoidant identity style can predict thin-king and behavior of anger control (P<.05). 
However, informative and normative styles couldn't predict anger control and its com-ponents. It can be concluded that the 
diffuse-avoidant identity style plays an important role in explaining aggressive behaviors and thoughts.  

  
  ت هنجاريسبک هوی ؛اجتنابیـ ت سردرگم سبک هوی ؛ت اطالعاتیسبک هوی ؛کنترل خشم ها: واژهدیکل
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