
 

 

 نهم پایه اول متوسطه دختر انآموزدانش در خانواده انسجام براساس پرخاشگری بینیپیش 

 کهنوج شهرستان

 1لیال عمرانی

 .(مسئول نویسنده) .ایران ،واحد بندرعباس ،آزاد اسالمی دانشگاه ،تربیتی روانشناسی ارشدکارشناسی .1

 33-33، صفحات 1311 ماهرمه، هشتمچهل و  ، شمارهپنجمهای نوین در علوم رفتاری، دوره مجله پیشرفت

  052/01/1111تاریخ پذیرش:            11/01/1111تاریخ وصول: 

 چکیده

 نهم هپای اول متوسطه دختر انآموزدانش میان خانوادگی انسجام اساس بر انآموزدانش پرخاشگری بینیپیش باهدف پژوهش این

 کهنوج شهرستان( نهم پایه) اول متوسطه مقطع دختر انآموزدانش از نفر 072 ملشا پژوهش نمونه. گرفت انجام کهنوج شهرستان

 و باس پرخاشگری پرسشنامه از هاداده آوریجمع جهت پژوهش این در. شدند انتخاب ساده تصادفی گیرینمونه روش به که بود

 مزمان،ه روش به خطی رگرسیون از ،شدهآوریعجم یهاداده وتحلیلتجزیه برای و شد استفاده خانوادگی، انسجام پرسشنامه پری،

 انسجام بین که نشان داد نتایج. گردید استفاده داده وتحلیلتجزیه برای 02spss آماری افزارنرم از و پیرسون همبستگی ضریب

 ادگیخانو انسجام متغیر رگرسیون، کلی مدل در درنهایت و دارد وجود داریمعنی منفی رابطه انآموزدانش پرخاشگری با خانوادگی

 .نمایند بینیپیش را پرخاشگری منفی طوربه توانست

 .انآموزدانش خانوادگی، انسجام پرخاشگری، کلیدی: هایواژه

 
 1311 رماههشتم، مهچهل و ، شماره پنجمی نوین در علوم رفتاری، دوره هاشرفتیپمجله 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقاله پژوهشی
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    44                                                                                           1311 مهرماه ،هشتمدوره پنجم، شماره چهل و  مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

 قدمهم

انی یک دگرگونی جسمانی، روانی، شناختی و نیز تغییر در الزامات اجتماعی است. از قدیم بسیاری از روان شناسان معتقدند نوجو   

ماسن هنری پاورل ) استدشوارتر از زمان کودکی قلمداد شده  مراتببهوالدین دورانی  ازنظرنوجوانان و هم  ازنظراین دوران هم 

بین نوجوانان خشم است که بر اثر برخورد نوجوان به مانعی  (. یکی از عواطف متداول در2230 ؛ ترجمه یاسایی،0222و همکاران، 

. گرددمیو به پرخاشگری که یک واکنش عمومی با ناکامی امیال است منجر  شودمیحاصل  گیردمیکه بر سر راه هدف او قرار 

ینان و تنش، ناسازگاری و شدید دارند، به دنبال احساس عدم اطم هایهیجان؛ شوندمینوجوانان در این دوران حساس  طورکلیبه

 گلچین،) دهندکه مستقل باشند و روابط خود را با دیگران تغییر  خواهدمی هاآنو اجتماع از  شودمیپرخاشگری در آنان دیده 

محیطی است و بخش اعظم یادگیری  هاییادگیریژنتیکی و  هایویژگیاز  ایآمیخته(. در این میان شخصیت هر نوجوان 2232

(. با 2232 ،باال خانی) گرددمیکسب  گیرندمیتربیتی که والدین به کار  هایروشاز طریق  ویژهبهنیز در خانواده و محیطی فرد 

رتباطی ا هایمهارتآغاز کسب  ینقطه عنوانبهآن را  توانمیشخصیت فرزندان،  گیریشکلتوجه به نقش اساسی خانواده در رشد و 

بستری  هیچ چنینهم. نمایدمینقش را در تربیت کودک ایفا  ترینعمدهو  ترینمهماجتماعی  نهادیک عنوانبهدر نظر گرفت. خانواده 

هستند. کودکان  ردفمنحصربهکه  کندمی. خانواده بین افراد پیوندهایی برقرار کندنمیبا خانواده برابری  تأثیر یگسترهقدرت و  ازنظر

و بدون تردید یکی از عوامل مهم و مؤثر در  آموزندمیی و اخالقی فرهنگ خود را اجتماع هایارزشو  هامهارتدر خانواده زبان، 

تباط با که در برقراری ار ایشیوه؛ بنابراین، باشدمیارتباط والدین با فرزندان  هایشیوهالگوهای تربیتی خانواده و  هامهارتکسب 

د به روابط ناسالم منجر شده و فشار روانی توانمیرتباط ضعیف و ا باشدمی، عامل مهمی در تعامل اجتماعی شودمیدیگران اتخاذ 

 . شودمیرا افزایش داده و موجب پرخاشگری 

که در ارتباط با پرخاشگری نوجوانان تحقیقات زیادی را به خود اختصاص داده است.  ازجمله متغیرهایی هست انسجام خانواده  

 روابط خانواده، در نامناسب الگوهای وجود کهطوریبه .شودمی آن اعضای ررفتا در اختالل موجب اختالل در عملکرد خانواده،

 تأثیرات خانواده، اعضای بین انسجام عدم و ناپایدار و گسسته خانوادگی روابط عاطفی، و مهرورزی ازنظر کودک با والدین نادرست

 خود سرزنش گر و پریشان مضطرب، ،پذیرتحریک ازحدبیش محیطی، چنین در کودک ؛گذاردمی جابه کودک روحیه در مخربی

 ،درواقع(. 0220 ،2همکاران و نظیر) گرددمی فراهم کودک در پرخاشگرانه و آمیزخصومت رفتار الگوهای رشد موجبات و شودمی

 ،0کریداد و هارمز النادی، ساینگ،) دارد قرار تنیدگی زا شرایط در که است فردی توسط شدهداده نشان منفی هایاحساسپرخاشگری 

 در ایواسطه و حفاظتی عامل یک عنوانبه دارد، وجود آن اعضای بین عمیق عاطفی ارتباط که منسجم خانواده ،رواین از( 0222

 سینگ، و 0222 ،4تورو و گورا لیدی، ؛0222 ،2آالوارز و جانگ) کندمی ایفا مهمی نقش نوجوانان و کودکان سالم روانی کارکرد

سازش  افزایش باعث خانواده پشتیبانی و کاهش تعارض انسجام، وجود که دهدمی نشان پژوهش ها (.0222 د،کریدا و هارمز الندی،

                                                           
1-  Nazir 
2- Singh, Lundy, Haymes, & Caridad 
3-  Juang & Alvarez 
4- Leidy, Guerra, & Toro 
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    44                                                                                           1311 مهرماه ،هشتمدوره پنجم، شماره چهل و  مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

 (،0222 ،2همکاران و فانگ ؛ 2011 ،0سو و پوتاالز لی، ؛ 2014 ،2همکاران و تایلر) پرخاشگری فرزندان، کاهش روانی یافتگی

 منفی و معنادار رابطه وجود ،شدهانجام مطالعات هاییافته .شودمیدان فرزن کمتر شده برون سازی مشکالت اجتماعی و رفتار بهبود

 ،4یال و لیات ؛2230 راهجویان، ؛2232 اسدی، و دارابی وصالی، مانیان،ا(کنندمی تأیید فرزندان را پرخاشگری و خانواده انسجام میان

راهبردهای  ازباشد، میزان استفاده نوجوانان  ترمثبته روابط خانوادگی (، بیان کردند که هر چ0227) همکارانو  4(. زیمر0220

و  مسئلهدارای انسجام از قدرت حل  هایخانواده(، به این نتیجه رسیدند که فرزندان 0222) 6اجتنابی کمتر است. داماس و الگین

 درون تعارض و خانواده امانسج که رسیدند نتایج این به خود پژوهش در (،0226( 7و برسال لوسیا شایستگی باالیی برخوردارند.

 مشکالت محافظ انسجام خانواده، باالی سطح همچنین است. پرخاشگری ازجمله کودکان رفتاری مشکالت کننده بینیپیشخانواده 

 حمایتی روابط و انسجام وجود که داد نشان (، نیز0224)  3جوشی و شارما هاییافته نتایج منظور، همین به .است کودکان رفتاری

 رابطه اجتماعی سازش یافتگی با فردی استقالل حفظ با اعضا و همبستگی خانواده محیط بهتر دهیسازمان خانواده، اعضای بین

 باهدف خود پژوهش در هم (،0222 (3 و همکاران سی جتسیما دارد. معنادار و منفی رابطه رفتارهای پرخاشگرانه با و معنادار و مثبت

 سطوح با پایین انسجام خانواده متوسط تا کم اثرات که یافتند دست نتیجه این به پرخاشگرانه تاررف بر خانواده انسجام اثر تعیین

بیان نمود تحقیقی  توانمی شدهارائهبا توجه به مطالب  دارد. رابطه اجتماعی رفتار ترپایین سطوح و شکنیقانون پرخاشگری، باالتر

ر پرداخته باشد در داخل و خارج کشور انجام نگرفته و اگانسجام خانوادگی  متغیراساس ان بر آموزدانشپرخاشگری  بینیپیشکه به 

قرار داده است. در این تحقیق، محقق به  موردبررسیمجزا و تنها  صورتبهرا  ذکرشدهتحقیقی هم وجود دارد هر یک از متغیرهای 

به این  بنابراین، پژوهشگر به دنبال پاسخگویی ؛باشدمین دختر اآموزدانشبا پرخاشگری  ذکرشدهدنبال یافتن رابطه میان متغیرهای 

 ؟کنندمی بینیپیشان دختر شهرستان کهنوج را آموزدانشانسجام خانوادگی، پرخاشگری  سؤال کلی است که آیا متغیر

 روش پژوهش

ع ان دختر پایه نهم مقطآموزدانش یکلیه جامعه آماری این پژوهش،. باشدمیهمبستگی  -توصیفیتحقیقات جزو ژوهش حاضر پ

آوردن حجم مناسب  جهت به دست  کهنوج مشغول به تحصیل بودند. شهرستاندر  2234-34متوسطه اول بوده که در سال تحصیلی

در این پژوهش از روش میدانی جهت است.  آمدهدستبهنفر  072و حجم نمونه به این روش  شدهاستفادهاز فرمول کوکران نمونه 

 نسجام خانوادگیاو  پرخاشگری هایهپرسشناماز  هادادهاستفاده گردیده است. در این پژوهش برای گردآوری  هاداده یآورجمع

 است: شدهپرداخته هاآناز  هرکدامبه ترتیب به معرفی  که ؛استفاده گردیده

                                                           
1 -Taylor 
2 -Li, Putallaz & Su 
3-  Fang & et al 
4- Liat & Yael 
5-  Zimmer 
6 -Damas, Laughlin 
7-  Lucia & Breslau 
8-  Sharma. & Joshi 
9-  Sijtsema 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

nd
ib

s.
co

m
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             3 / 11

https://ijndibs.com/article-1-501-fa.html


 عمرانی                                                                                                                           آموزان دانش در خانواده انسجام براساس پرخاشگری بینی یشپ

  

 

    46                                                                                           1311 مهرماه ،هشتمدوره پنجم، شماره چهل و  مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

 شدهاستفادهپری  و باس سشنامه پرخاشگریپر از پژوهش این تعیین میزان پرخاشگری در برای :پری و باس پرسشنامه پرخاشگری 

 29 پرسشنامه این .است آمدهدستبه(، 2237لنگری ) توسط آن پایایی و اعتبار و شدهترجمه ثنایی ذاکر توسط پرسشنامه است. این

 این پرسشنامه .سنجدمی را خصومت و خشم کالمی، فیزیکی، پرخاشگری پرخاشگری شامل پرخاشگری جنبه سؤالی، چهار

 نمونه یک بر روی پژوهشی آزمونی در (.2233 نقدی، ادیب راد و نورانی پور،) گیردمیاندازه  را کلی پرخاشگری میزان همچنین

 پرخاشگری هایمقیاسخرده  برای 34/2 سؤاالت، کل پایایی تعیین برای کرونباخ آلفای که شد اجرا سال 27-14افراد  از نفری 104

بین خرده  درونی همبستگی سازه، روایی برای .آمد به دست 73/2 خصومت و 74/2، خشم 37/2 ، پرخاشگری کالمی72/2فیزیکی

و خصومت  36/2، خشم 73/2، پرخاشگری کالمی 34/2فیزیکی پرخاشگری با کل نمره همبستگی .شد محاسبه کل نمره با هامقیاس

 )نقدی و همکاران، است بوده برخوردار خوبی یپایایی درون از خارجی تحقیقات در پرخاشگری پرسشنامهبه دست آمد.  63/2

 نوجوان گروه یک روی بر ابزار این و پایایی روایی(، 2237 لنگری،؛ 2233 )نقدی و همکاران، هایپژوهش در ازآنجاکه(. 2233

 بنابراین اجرای است، دهکر تأیید و بررسی نوجوان گروه روی یک بر را آن اعتبار و روایی قبالً کهاینو با توجه به  است تأییدشده

ل برای ک آمدهدستبهدر پژوهش حاضر میزان پایایی  چنینهم بوده است. قبولقابلاین پرسشنامه در جامعه آماری این پژوهش 

 به دست آمد که از پایایی خوبی برخوردار بوده است. 33/2پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ برابر 

 پرسشنامه انسجام خانوادگی

گویه است  03است. این آزمون دارای  شدهتهیه(، 2232) سامانی یوسیلهبه(، 2333) السونسشنامه با اقتباس از مدل ترکیبی این پر

)برای  2از  اینمرهو در مقابل هر گویه طیف لیکرتی )کامالً موافقم، نظری ندارم، مخالفم و کامالً مخالفم( وجود دارد. برای هر گویه 

بود.  03و حداقل  242است. حداکثر نمره قابل اکتساب در این آزمون  شدهگرفته)برای کامالً مخالفم( در نظر 4کامالً موافقم( تا 

عامل )همبستگی با پدر، مادر، مدت تعامل، مکان،  3(، در خصوص این مقیاس براساس 2273) سامانیمطالعه مقدماتی رضویه و 

طه والدین با فرزندان(، حاکی از کفایت این مقیاس برای ارزیابی همبستگی فرد ، ارتباط عاطفی، روابط زناشویی و رابگیریتصمیم

در بررسی  چنینهم(. 2232سامانی،) است شدهگزارش 73/2و ضریب پایایی برای کل مقیاس برابر  32/2با والدین بود. ضریب آلفا 

و ضریب پایایی  73/2، ضریب آلفای کرونباخ 34/2(، انجام شد ضریب همبستگی درونی مقیاس0224) سامانی وسیلهبهدیگری که 

تعیین پایایی از روش آلفای  منظوربه(، 2237) سامانیدر پژوهش زارع و  چنینهماست.  شدهگزارش 32/2با روش بازآزمایی 

ضریب  که صورتبدینبه دست آمد. جهت تعیین روایی از تحلیل ماده استفاده شد،  74/2کرونباخ استفاده گردید و مقدار آن 

همسانی درونی آزمون از طریق محاسبه ضریب همبستگی هر گویه با نمره کل به دست آمد. تمام ضرایب معنادار بودند. عالوه بر 

حاصل شد.  32/2نفری  22به روش بازآزمایی و به فاصله یک هفته با نمونه  آمدهدستبهاین در پژوهش نامبرده میزان پایایی 

 محاسبه شد. 32/2امه در پژوهش حاضر برای کل آزمون با روش آلفای کرونباخ پایایی این پرسشن چنینهم
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    47                                                                                           1311 مهرماه ،هشتمدوره پنجم، شماره چهل و  مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

 هایافته

 در پژوهش کنندهشرکتآموزان . جدول فراوانی، درصد و درصد تجمعی تحصیالت مادر دانش1جدول 

 درصد تجمعی درصد فراوانی تحصیالت والدین

 2/22 2/22 22 سوادبی

 2/06 0/24 42 زیر دیپلم

 2/42 2/07 72 دیپلم

 4/72 2/27 46 دیپلمفوق

 4/32 2/02 47 لیسانس

 %222 4/3 02 و باالتر لیسانسفوق

  %222 072 کل

درصد، مادران آنان  2/07نفر معادل   72کننده در پژوهش تعداد آموزان شرکت، مشاهده شد، از بین دانش2که در جدول  طورهمان

نفر  22درصد از آنان زیر دیپلم و  0/24نفر معادل  42را به خود اختصاص داده است، ترین درصد از  حجم نمونهدیپلم که بیش

درصد  4/3نفر معادل 02درصد لیسانس،   2/02نفر معادل  47، دیپلمفوقدرصد  2/27نفر معادل  46، سوادبیدرصد  2/22معادل 

 . اندو باالتر از حجم نمونه پژوهشی را به خود اختصاص داده لیسانسفوق

 هاخانوادهوضعیت اقتصادی  برحسبدر پژوهش حاضر  کنندهشرکت. توزیع فراوانی درصد و درصد تجمعی افراد 2جدول

 درصد فراوانی تجمعی درصد فراوانی فراوانی هاگروه

 3/23 3/23 224 درآمد پایین

 6/70 7/22 30 درآمد متوسط

 %222 4/07 72 درآمد باال

  /.222 072 کل

در پژوهش حاضر، بیشترین فراوانی در سطح درآمد پایین برابر  کنندگانشرکت هایخانوادهکه درآمد  دهدمی، نشان الباجدول      

 دوم و سوم قرار گرفتند. هایرتبهنفر فراوانی، به ترتیب در  72و  30نفر است و سطح درآمد متوسط و باال با  224با 

 انوادگی، پرخاشگری. میانگین و انحراف استاندارد انسجام خ3جدول

 انحراف معیار میانگین تعداد متغیرها

 74/22 63/33 072 انسجام پذیری خانواده

 34/22 26/42 072 پرخاشگری

که  طور. هماندهدمیتوصیفی شامل میانگین و انحراف معیار انسجام خانوادگی و پرخاشگری نمونه را نشان  هاییافته 2جدول   

 .باشدمی( 26/42) پرخاشگری( و 63/33) خانوادهمیانگین نمرات انسجام  ودشمیدر جدول فوق مالحظه 
 ان دخترآموزدانش. ضرایب همبستگی ساده بین انسجام خانوادگی با پرخاشگری 4جدول

 پرخاشگری متغیر

 سطح معناداری ضریب همبستگی

 222/2 -72/2 انسجام خانوادگی
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    43                                                                                           1311 مهرماه ،هشتمدوره پنجم، شماره چهل و  مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

 باشدمیمعنادار  222/2که در سطح  باشدمی( r=-72/2) متغیربین این دو  آمدهدستبهی که مالحظه گردید مقدار همبستگ طورهمان

 وجود دارد. داریمعنیمنفی و  ایرابطهان دختر متوسطه اول آموزدانشبدین معنا که بین انسجام خانوادگی با پرخاشگری 

 س انسجام خانوادگیپرخاشگری براسا بینیپیش. جدول خالصه مدل رگرسیون همزمان جهت 5جدول 

 ضریب همبستگی بینپیشمتغیرهای 

(R) 

 ضریب تعیین

(2R) 

 دهشتعدیلضریب تعیین 

 43/2 62/2 77/2 انسجام خانوادگی

 ان دخترآموزدانش، مشخص گردید که همبستگی چندگانه بین انسجام خانوادگی با پرخاشگری 4براساس مشاهدات جدول     

درصد از تغییرات متغیر مالک پرخاشگری  43 دیگرعبارتبه ؛باشدمی 62/2آن برابر  شدهتعدیلین است و ضریب تعی 77/2برابر با 

 شود. متغیرهای انسجام خانوادگی تبیین می سیلهوبه

 متغیر پرخاشگری براساس انسجام خانوادگی بینیپیشراهه برای . جدول خالصه نتایج تحلیل واریانس یک6ل جدو

 مدل

Enter 

مجذور  درجه آزادی مجموع مجذورات شاخص مدل

 میانگین

 داریسطح معنی Fمقدار 

 222/2 66/73 67/24422 4 23/77443 اثر رگرسیونی انسجام خانوادگی

   23/237 064 42/40246 ماندهباقی

    063 32/203624 کل

ه رابط دار بودن مدل رگرسیونی،معنی دیگرعبارتبه ؛دار استآماری معنی ازنظررگرسیونی حاضر مدل  نشان دادجدول باال      

 >222/2p، در سطح آلفای =F 66/73با مقدار  خانوادگی متغیر انسجامکه  . این جدول نشان دادکندخطی بین متغیرها را تأیید می

 .باشددار میمعنی

 گیرینتیجهبحث و 

 داد نشان نهم ایهپ اول متوسطه دختر انآموزدانش پرخاشگری با خانوادگی انسجام بین ساده همبستگی ضرایب یلوتحلتجزیه نتایج

 با وادگیخان انسجام بین که معنا بدین. باشدمی معنادار آماری ازلحاظ پرخاشگری با خانوادگی انسجام بین همبستگی ضریب که

 و ایکلم تحقیقات نتایج با پژوهش یافته این. دارد وجود داریمعنی و منفی ایرابطه اول متوسطه دختر انآموزدانش پرخاشگری

 -گوک مریلس، تایلر،(، 0222) همکاران و جتسیما سی ،(0226) برسال و لوسیا ،(2232) همکاران و آهنگرانزابی ،(2337) همکاران

 وصالی، امانیان، ،(0222) همکاران و فانگ ؛(0222) سو و وتاالزپ لی، ؛(0224) همکاران و تایلر ،(0224) کامینگز و شیرلو موری،

 احمدانی کاس زاده حاجی ،(2234) همکاران و کوتنایی میرزایی ،(0220) یال و لیات ؛(2230) راهجویان ؛(2232) اسدی و دارابی

 نمونه عنوانبه. باشدمی خوانهم و همسو( 2230) سیری و سیری و( 2232) چراغی و رضایی ،(2230) نوروزی پژوهش (،2230)

 اهشک فرزندان، روانی یافتگی سازش افزایش باعث خانواده پشتیبانی و تعارض کاهش انسجام، وجود که دهدمی نشان ها پژوهش

 برون مشکالت و اجتماعی رفتار بهبود ،(0222 همکاران، و فانگ ؛0222 سو، و پوتاالز لی، ؛0224 همکاران، و تایلر) پرخاشگری

 و خانواده انسجام میان منفی و معنادار رابطه وجود ،شدهانجام مطالعات هاییافته همچنین. شودمی فرزندان کمتر شده یساز

 جتسیما سی .(0220 یال، و لیات ؛2230 راهجویان، ؛2232 اسدی، و دارابی وصالی، امانیان،) کنندمی تأیید را فرزندان پرخاشگری
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    43                                                                                           1311 مهرماه ،هشتمدوره پنجم، شماره چهل و  مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

 اثرات هک یافتند دست نتیجه این به پرخاشگرانه رفتار بر خانواده انسجام اثر تعیین باهدف خود شپژوه در هم( 0222) همکاران و

 همچنین. دارد طهراب اجتماعی رفتار ترپایین سطوح و شکنیقانون پرخاشگری، باالتر سطوح با پایین خانواده انسجام متوسط تا کم

 نوجوانان پرخاشگری بین که است آن از حاکی زمینه این در نیز (0224)ینگزکام و شیرلو موری، -گوک مریلس، تایلر، پژوهش نتایج

 ویژههب فرزندان پرخاشگری قوی کننده بینیپیش خانواده انسجام و همچنین  دارد وجود معناداری و منفی رابطه خانواده انسجام و

 و صمیمی منسجم، هایخانواده رفتاریسبک مثبت تأثیر از حاکی (،2230)نوروزی پژوهش نتایج نیز کشور داخل در. است دخترها

 پرخاشگرانه رفتارهای و انآموزدانش روانی سالمت با آشفته و مستبد و تفاوتبی هایخانواده رفتاریسبک منفی تأثیر و گوپاسخ

 رخاشگریپ بینیپیش هب قادر گوپاسخ و صمیمی منسجم، هایخانواده که است  شدهداده نشان رگرسیون تحلیل در همچنین. است

 نشان دبیرستانی دختر آموزدانش 32 نمیا در خود پژوهش در (2232)چراغی و رضایی همچنین. هستند معناداری طوربه فرزندان

 رابطه عنوان با پژوهشی در ،(2230) سیری و سیری. دارد وجود معناداری و منفی رابطه پرخاشگری با خانواده انسجام بین که دادند

 بین که افتندی دست نتایج این به تهران استان پاکدشت شهرستان متوسطه دوره انآموزدانش پرخاشگری میزان و خانواده انسجام نبی

 دو رابطه پس است، - 034/2 برابر همبستگی ضریب دارد، وجود معناداری یرابطه انآموزدانش پرخاشگری با خانواده انسجام

 شده کم یدیگر یکی افزایش با یعنی دهدمی نشان را متغیر دو معکوس رابطه مقدار این بودن فیمن و باشدمی قوی نسبتاً متغیر

 یشترب خانواده انسجام چه هر و دارد تأثیر انآموزدانش پرخاشگری بر خانواده انسجام که است معنی بدان نتیجه این و ؛وبرعکس

 شد خواهد کمتر خانواده فرزندان پرخاشگری باشد

 محیط تدارک و تهیه بلکه نیست کافی و مستعد سالم فرزندان داشتن تنها که نمود بیان باید آمدهدستبه نتیجه این تبیین جهت

 بمرغو و شدهاصالح و تخم بذر داشتن که همچنان. است مطلوب و غایت هدف ،هاآن وپرورشآموزش و و کنترل تربیتی مناسب

 النیطو کوشش و تالش و زحمات تحمل و سرکشی و مواظبت و کود و وآب نورکافی و کشت برای مناسب زمین. نیست کافی

تا . ستا فرزندان بارآوردن و کردن تربیت والدین، وظیفه ترینحساس. باردهد و ثمرآید به و کند رشد و بروید تخم تا دارد الزم

 صورتبه و یابند نضج و کنند یط را فراگیری و و تعلیم آموزش مراحل خود، بدنی نیروی و توان و سرشتی و فطری استعداد مطابق

 ایترض و خرسندی و شادی و و سرور موفقیت از سرشار زندگی خود آینده به اطمینان و باایمان و شوند اجتماع وارد مؤثر و مفید

 عالوههب. گیردمی شکل خانواده بافت در دیگر هایانسان از کودکان اولیه و آگاهی خانوادگی؛تجربه شبکه. کنند شروع را خاطری

 حیاتی و همم بسیار فرد هیجانی بهداشت برای زندگی، اولیه های درماه نوزاد و والدین میان پیوند و دلبستگی فرآیندهای کیفیت

 دسترس در عنوانبه خانواده .دهدمی روی آن در کلی شدن اجتماعی و بوده دنیا درباره یادگیری برای مهم ایعرصه خانواده. است

 دوران ییراتتغ مانند) نماید کمرنگ را حمایتی سیستم این که هرآنچه درنتیجه. گیردمی قرار مدنظر کانکود حمایتی سیستم ترین

 ایجاد وا یابی هویت و انطباق کودک، کارکردهای برای جانبی عوارض( منفی خانوادگی سبک ویژهبه یا و مادر و پدر جدایی بلوغ،

 وجهت صورت در که است خانواده عاطفی فضای فرزندان، شخصیت و رفتار بر تأثیرگذار عوامل از یکی(. 2234 حیدری،) کندمی

 ندانفرز و داشت خواهند زندگی در تریمنعطف شخصیت و ترکم رفتاری مشکالت فرزندان، زیستی و روانی نیازهای به کردن

 هستند عواملی از فرزندان کردن طرد و تحقیر استبداد،(. 0224 کر، و کیزنر) کرد خواهند تجربه را یترکم روانی و رشدی هایبحران
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 دانفرزن تحمل از خارج استبدادی رفتارهای. زنند می دامن فرزندان در را پرخاشگری آن تبع به و شکست و ناکامی احساس که

 ساساتاح تشناخ و خویشتن ابراز افکار، هیجانات، بر تسلط ظرفیت و توانایی و شودمی آنان در پرخاشگرانه رفتارهای بروز موجب

 التمشک از بسیاری. دارد مهمی نقش فرد رفتار و افکار کنترل و فردی بین روابط در امر این. دهدمی کاهش نیز را دیگران و خود

 دمنچ) دارند رقرا فرد هایهیجان کنترل تأثیر تحت عالقه و محبت ابراز صمیمی، ارتباط داشتن پذیری، مسؤولیت مانند فردی بین

 باعث دتوانمی..  و فرزندان بین شدن قائل تفاوت از خارج منسجم خانواده داشتن بنابراین ؛(0223 کرولی، و دونویک ردریکوز،

  .شود فرزندان و کودکان در پرخاشگری کاهش

 منابع

 ،(. رابطه سبک های فرزندپروری والدین با پرخاشگری 2232، رباب. )فرج زاده ، پرویز؛شریفی درآمدی احد؛  آهنگر انزابی

 .3-2 (،2)2نوجوانان شهرستان شبستر. پژوهش های علوم شناختی و رفتاری، 

 ،ارتباط عملکرد خانواده با پرخاشگری  بررسی (.2232) اابوالفضل؛ وصالی، سعید؛ دارابی، آزاد؛ اسدی، پریسا. امانیان

 .43-22، 3ان. خانواده و پژوهش، آموزدانش

 فرزندپروری والدین با تاب آوری، منبع کنترل و پرخاشگری فرزندان.  هایشیوه(. بررسی رابطه بین 2232، زیبا. )باال خانی

 پایانامه کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی، دانشگاه پیام نور تهران.

 .ان پسر دوره راهنمایی آموزدانشانواده با پرخاشگری و عزت نفس (. بررسی رابطه عملکرد خ2230) راهجویان، وحید

شهرستان نی ریز. پایانامه کارشناسی ارشد منتشر نشده، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد 

 مرودشت.

 جوانان. دومین همایش (. نقش عملکر خانواده در پرخاشگری و حرمت خود نو2232) ، ساناز.چراغی ؛آذرمیدخت ،رضایی

 روان شناسی خانواده، دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرودشت. -ملی روان شناسی

 .و انسجام خانواده در هدف گرایی فرزندان. فصلنامه  پذیریانعطاف(. بررسی نقش 2237) زارع، مریم؛ سامانی، سیامک

 (.22)4خانواده پژوهشی، 

 .بستگی خانوادگی، استقالل عاطفی و سازگاری. پایانامه دکتری، دانشگاه (. بررسی مدل علی هم2232) سامانی، سیامک

 شیراز.

 ( .2236سامانی، سیامک؛ خوشرو، علیرضا؛ رزمی، محمدرضا .)هویت.  گیریشکلخانواده بر  پذیریانعطافانسجام و  تأثیر

 .234-272مطالعات فرهنگی، 

 ( .2230سیری، سیمین؛ سیری، نرگس .)ان دوره متوسطه آموزدانشخانواده و میزان پرخاشگری بین انسجام  یرابطه

 .02-20شهرستان پاکدشت استان تهران. ایده های نو در علوم و فناوری. 

 ( .تمایل به پرخاشگری در نوجوانان و نقش خانواده. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی2232گلچین، مهری .)-

 .42-26(، 02درمانی، )
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    42                                                                                           1311 مهرماه ،هشتمدوره پنجم، شماره چهل و  مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

 ( .2273لنگری، رضا .) هر ی شهاآنان پسر مهاجر و غیرمهاجر سال اول متوسطه دبیرستآموزدانشمقایسه میزان پرخاشگری

 . پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم تربیتی، دانشگاه تربیت معلم.2277-2273بجنورد در سال تحصیلی 
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Predict Aggressive Behaviors Of Students Based On Family Cohesion Among 

Secondary School Students Basic First Nine In Kahnooj City 

Abstract 

This study aimed to predict aggressive behaviors of students based on family cohesion, among secondary 

school students first base was the ninth in Kahnooj city. The sample consisted of 270 female students of 

high school (ninth base) Kahnooj city who were selected by simple random sampling. In this study was 

used to collect data from Boss and Perry's Aggression Questionnaire, Questionnaire family cohesion .  And 

to analyze the collected data, the simultaneous linear regression, Pearson correlation coefficients were 

used. Spss20 and statistical software was used for data analysis. Analysis of main assumptions identified 

that there is a significant negative relationship between family cohesion with aggressive students. And 

finally the general regression model, two variables of family cohesion could negatively predict aggression. 

Keywords: Aggression, family cohesion, students. 
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