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 پژوهشكدة خانواده 

 

 

 

 رابطه پرخاشگري والدين و احساس تنهايي فرزندان

 
* ام البنين باقرنژاد

 

**فرشته غالمپور
 

 

 

حاضر با هدف بررسي رابطه بين پرخاشگري والدين و احساس تنهايي  فرزندان در دانش آموزان                    پژوهش   :هدف
 . انجام گرفته است1392سال اول و دوم دبيرستان  شهرستان بابل در سال تحصيلي 

جامعه آماري شامل كليه دانش آموزان دختر و         .  باشد روش پژوهش توصيفي از نوع همبستگي مي        :مواد و روش  
-گيري تصادفي خوشهبه شيوه نمونه)   پسر 65 دختر،   65( نفر   130باشد كه از اين جامعه تعداد       يرستاني مي پسر دب 

ابزار پژوهش شامل پرسشنامه احساس تنهايي و پرخاشگري باس و پري            .  اي  به عنوان نمونه آماري انتخاب شدند        
 .مي باشد كه از روايي قابل قبولي برخوردار مي باشند

هاي حاصل از اين پژوهش نشان دادند كه بين پرخاشگري بدني، كالمي، خصومت والدين و احساس                ته ياف :هايافته
باشد و تنها بين خصومت والدين و احساس تنهايي          تنهايي  فرزندان رابطه وجود دارد اما اين رابطه معني دار نمي            

ران و پسران متفاوت است و        داري مشاهده شده است و احساس تنهايي در دخت           فرزندان رابطه مثبت و معني     
 . احساس تنهايي  فرزندان را پيش بيني كند073/0تواند پرخاشگري والدين مي

تواند در احساس تنهايي فرزندان  تاثير داشته         نتايج اين تحقيق نشان داد كه خصومت  والدين مي          :  نتيجه گيري 
يي فرزندان و بخصوص دختران ناشي از انواع        باشد، بنابراين با آگاهي دادن به والدين كه ممكن است احساس تنها            

توان در مشاركت دادن فرزندان و دور كردن آنان از احساس تنهايي قدمي مهم                  هاي آنان باشد، مي    پرخاشگري
 .برداشت

 .پرخاشگري، احساس تنهايي، دانش آموزان: هاكليدواژه
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