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رابطھ بین انسجام خانواده و میزان پرخاشگری دانش 
تھرانآموزان دوره متوسطھ شھرستان پاکدشت استان

The assessment of relstonship between the level of aggressive&cohesion of family in 
student of Pakdasht- Tehran

٢یرینرگس س-١یریسنیمیس
sirisimin@yahoo.com

چكیده 
خانواده به عنوان اولین نهادي که کودك آموزش و تعلیم و تربیت را درآن تجربه میکند از اهمیت :زمینھ و ھدف

ازهاي ویژه اي برخوردار است هرچه هماهنگی والدین در نحوه مدیریت خانواده و تجانس عاطفی بیشترباشد ونی
اساسی احساس ارزشمندي،احساس امنیت فیزیکی،صمیمیت و وابستگی،احساس مسیولیت ،نیاز به شادي و تایید 

و تصدیق و در نهایت انسجام بین اعضاءخانواده بیشتر باشد امکانات رشد اعضاء خانواده فراهم شده  و زمینه 
این کانون تحقق می یابدبه عبارتی مهمترین کاهش تعارض و افزایش صمیمیت توام با احترام فراهم شده تحکیم 

بوده که در یک خانواده منسجم شکل میگیرد و بسیاري از "تشکیل شخصیت اجتماعی"کارکردزیستی خانواده 
کنترل خشم و مقابله با .صاحبنظران معتقدند که در این مورد هیچ جانشینی را نمیتوان براي خانواده پیداکرد

منفی به شمار میرود ومواجهه مناسب با موقعیت نامطلوب نمادي از سالمت روان پرخاشگري که یک نوع هیجان 
مطالعه حاضر با هدف تعیین رابطه بین میزان انسجام خانواده و پرخاشگري دانش آموزان در .به شمار میرود

.شهرستان پاکدشت استان تهران انجام  شد
دانش آموزمقطع متوسطه اول و دوم در  408مجموعدر )از نوع همبستگی (در این مطالعه توصیفی :روش تحقیق

تجانس (داده ها با استفاده از پرسشنامه هاي .به شیوه نمونه گیري تصادفی  انتخاب شدند95-94سال تحصیلی
استاندارد شده پروفسور ساعتچی جمع آوري شدند و با استفاده از نرم افزار )AGQخانواده و پرخاشگري 

SPSS05/0و رگرسیون آماري در سطح معناداري  و ضریب همبستگی پیرسونP≤ مورد تجزیه و تحلیل قرار
.گرفتند
.داشت)P= 0(انسجام خانواده  و میزان پرخاشگري رابطه معناداري وجود   : یافته ها

بین انسجام خانواده با پرخاشگري دانش آموزان رابطه ي  معنا داري  با توجه به یافته هاي پژوهش:نتیجه گیري
(رد، ضریب همبستگیوجود دا R دو متغیر نسبتا قوي می باشد و منفی بودن  رابطهپس،است–294/0برابر ) 

و این یعنی . برعکسو شدهیکی دیگري کم  افزایشیعنی با  دو متغیر را نشان میدهد این مقدار رابطه معکوس
ه بیشتر باشد پرخاشگري فرزندان انسجام خانواده بر پرخاشگري دانش آموزان تاثیر دارد و هر چه انسجام خانواد

،بنابراین پیشنهاد میشودباهماهنگی بین نهادها ارگانهاي ذیربط ودادن آگاهی هاي الزم خانواده کمتر خواهد شد 
به خانواده ها  و دانش آموزان در انسجام هرچه بیشتر خانواده ها اهتمام ورزید  و با افزایش مهارتهاي زندگی و 

طبین از آسیبهاي اجتماعی پرخاشگري و عوارض ناشی از خشمهاي کنترل نشده بهبود سالمت روان مخا
.دپیشگیري نمو

ھاي كلیديواژه
،سالمت روانمتوسطهدانش آموزان ،پرخاشگري ،خانواده،انسجام 
مقدمھ

Exp
ert

 P
DF Tria

l

http://www.avanquest.com/redirections/avanquest/expertpdf_AQUK.htm
www.sid.ir


www.SID.ir

Archive of SID

2

ا، تهیه وتدارك محیط مناسب تربیتی وکنترل واموزش وپرورش آنه. تسداشتن فرزندان سالم ومستعد کافی نی
زمین مناسب براي . همچنان که داشتن بذر وتخم اصالح شده و مرغوب کافی نیست. هدف وغایت مطلوب است

و کود و مواظبت و سرکشی و تحمل زحمات و تالش و کوشش طوالنی الزم دارد، تا تخم کشت و نورکافی وآب
تامطابق . وبارآوردن فرزندان است حساس ترین وظیفه والدین، تربیت کردن. بروید ورشد کند وبه ثمرآید وباردهد

داد فطري و سرشتی و توان ونیروي بدنی خود، مراحل آموزش وتعلیم وفراگیري را طی کنند ونضج یابند وبه عاست
صورت مفید ومؤثروارد اجتماع شوند وبا ایمان واطمینان به آینده خود زندگی سرشاربا موفقیت وسرور وشادي و 

.وع کنندخرسندي و رضایت خاطري را شر
بعالوه کیفیت . تجربه وآگاهی اولیه کودکان ازانسان هاي دیگردربافت خانواده شکل می گیرد:شبکه خانوادگی

فرآیندهاي دلبستگی و پیوند میان والدین و نوزاد درماههاي اولیه زندگی، براي بهداشت هیجانی فرد بسیار مهم و 
.حیاتی است

خانواده به عنوان .باره دنیا بوده واجتماعی شدن کلی درآن روي می دهدخانواده عرصه اي مهم براي یادگیري در
درنتیجه هرآنچه که این سیستم حمایتی را . در دسترس ترین سیستم حمایتی کودکان مدنظر قرار می گیرد

 عوارض جانبی براي) مانند تغییرات دوران بلوغ، جدایی پدر ومادرویا بویژه سبک خانوادگی منفی(کمرنگ نماید 
)1385حیدري، .(کارکردهاي کودك، انطباق و هویت یابی او ایجاد می کند

محیط خانواده، مدرسه فوق العاده اي است که میتواند استعدادهاي روانی والدین درمسئولیت شریک هستند
یابرعکس . بیاموزد... اطفال را پرورانده وبه آنها درس عبرت وشخصیت و رشادت وشهامت، بخشش وسخاوت و

علت اینکه مسئولیت پدرو مادر در تعلیم وتربیت فرزندان . ذیلت و انحراف وتربیت غلط را یاد بدهدرت زشت وصفا
:حتی ازمدرسه و محیط اجتماع و دانشگاه بیشتراست، درروایات اسالمی زیادي روي آن تأکید شده است

.استدرخانهکودکانگیريوشکلتربیتآغازآنکهنخست			.1
علماي . این حقیقت است گویايزیروبرآوردگذردمیدرخانهکودکانبیشتراوقاتکهاستطرآنخابهپس	.2

هزار ساعت برآورد  95سالگی زندگی میکنند  11تعلیم وتربیت با بررسی هاي خود، ساعتهائی که کودك تاسنین 
بستگان و دوستان می گذراند، هزار ساعت آنرا درمدرسه و درحدود همین مقدار را خویشان و  5کرده اند، که تنها 

. وبقیه اش در کنار پدر ومادر در خانه اش می گذرد
دشوار ترین دوران حیات انسان از جهت تربیتی دوره نوجوانی است این دوره که خانواده و دوران بلوغ فرزندان

شترین مشکالت بی. سال را در بر می گیرد ، منطبق با دوره راهنمایی و دبیرستان است) 12-18(حدود سنی 
تربیتی در این دوره پیش می آید و اغلب در همین دوره است که فرزندان یا از دست می روند و یا در مسیر 

.در این دوره مرحله انتقال از دوران کودکی به دوران نوجوانی و بزرگسالی است . سعادت گام می نهاند
یاء مدرسه باید هر چه سریعتر هویت سالمی بیابد و نوجوان به دنبال هویت جدیدي است که با کمک والدین و اول

نوجوانانی که به شغل و حرفه بخصوصی عالقه ندارند طبعاً به . بتواند به سؤال من کیستم و یا چیستم پاسخ دهد
. درس خواندن هم عالقه نشان نمی دهند، زندگی خود را پوچ و بی معنا می پندارند و دچار ابهام نقش می شوند

از طرف دیگر در این دوره نوجوان را از نظر فکري قدرت و توانایی بیشتري می یابد ) 232، ص 1975، اریکسون (
و می تواند در مورد بسیاري از مسائل زندگی بیندیشد و تصمیم بگیرد تصمیمی که میتواند موجب پیشرفت 

د پدید بلوغ منجر می شود که این هم زمانی این دوره بای.نوجوان گردد و یا آنکه او را به سوي انحطاط پیش ببرد
دوره از زندگی از اهمیت و حساسیتی ویژه برخوردار باشد، پدیده بلوغ، هیجاناتی را در نوجوان ایجاد می کند که 
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گاهی منجر به عقب ماندگی تحصیلی ودر اکثر موارد ترك تحصیل نوجوان می شود، بزرگترین حامی نوجوان در 
است که خانواده باید با ایجاد محیطی گرم و صمیمانه و دادن آموزشهاي الزم به این زمان خانواده است و اینج

در تحقیقی در مورد دانش آموزان .نوجوانان او را از بسیاري از آفت ها و انحرافات و بزهکاري ها در امان نگه دارد
ی در رفتارهاي ف خانواده ، طرد شدن توسط دوستان و شکست تحصیلینتیجه گیري شده است که دیسپلین ضع

خانواده اولین هسته اجتماع است که افراد آن )1387هالت، (ضد اجتماعی نوجوانان در دوازده سالگی مؤثر است 
با هدف  به تعبیر قرآن مجید ، یافتن آرامش و سکون و نیز تکمیل کردن و تکامل بخشیدن زن و مرد با یکدیگر و 

و آنان را با رشته هاي صفا و محبت ، دین و اخالق و روح و  از همه مهمتر بقاي نسل است گرد هم جمع نموده
)1385حیدري، . (فکر به هم پیوند داده است

خانواده کانون اصلی رشد و تعالی انسان ها است و به طوري که همه انسان هاي بزرگ و رشد یافتگان سازنده 
ن اصلی انتقال از روشهاي فرهنگی، اعتقادي جوامع در کانون گرم و مقدس خانواده پرورش یافته اند، خانواده کانو

)1383بیابانگرد، . (و اجتماعی است
در تحقیقی نتیجه گیري می کند که شرایط خانوادگی عامل مؤثري در پیشرفت ) م 1990(ماري جوري بانکز 

)1383بیابانگرد، (تحصیلی کودکان است 
کودك در . مبانی تربیتی فرد ، نقش آفرین می باشد خانواده به عنوان یکی از پایه هاي اساسی تحکیم و یا کنترل

پهنه روانی خود زندگی می کند و این پهنه روانی عمده اش در خانواده و در تأثیر از زندگی پدر، مادر، خواهر و 
اینکه والدین با دانش .برادران شکل می گیرد، این تأثیر در روند یادگیري فرد بسیار مؤثر و تعیین کننده است

و درس و تحصیل او چگونه برخورد می کند و در الگوهاي تربیتی خود براي چه نوع رفتارهایی ارزش قائل آموز 
و یا چگونه در  می شوند، یکی از اجزاي اساسی در شکل گیري نگرش دانش آموز نسبت به تحصیل است

.ش اساسی را ایفا میکندارتقاءسالمت روانی او می کوشد ازجمله مواردي است که در تعیین سرنوشت فرزندان نق
انسان هاي سالم . خانواده هاي سالم همیشه عامل انسجام، استحکام و سالمت روانی و اجتماعی به شمار آمده اند

رشد یافته و خانواده هاي سالم پرورش می یابند و آسیب هاي اجتماعی گوناگون از خانواده هاي سالم نشأت می 
. محیط خانواده می بایست بطور همه جانبه مورد مطالعه و تحقیق قرار گیردمعتقد بود که ) م 1973(بودن . گیرد

و بدون بررسی بافت اجتماعی خانواده، درك کامل تأثیرات تعداد زیادي از متغیرهاي محیط » بودن«از نظر 
. یسر نیستو تجزیه و تحلیل تمام روابط علّی میان آنها و عملکرد تحصیل دانش آموز م) بیرونی و درونی(خانواده 

دردیرینهسابقهافرادیاروحیهورفتاربراجتماعیوخانوادگیمتغیرهايتأثیربهتوجه )1386افروز غالمعلی،(
بینرابطهکهباربوداولینشاید .دارداجتماعی Durkheim )ازنقلبهRitZاپیدمولوژيوشناسیجامعه

گونهاینرسدکهمینظربه .ساختمطرحراافرادمیکآنو)نابهنجارحالتهايواجتماعیانسجاموحمایت
گذشته،تعداديدههسهدوحدوداز .داشتاجتماعیپژوهشگراننزدکمترياولویتچندمدتیبرايهاتحقیق

راآنمانندواجتماعیصمیمانهروابطاعتماد،همبستگی،قبیلازاجتماعیهايویژگیبرخینظرانصاحباز
ارتباطدرافرادروانییا-وجودعدمیاوضعفجسمیسالمتباکهکردند،مطرحاجتماعییهسرماتحت عنوان

باکاظمیوقاسمی.باشدداشتهافرادبهداشت روانیبرمنفیاثرمیتواندخانوادهدرویژگیهااینازباشدبرخیمی
که الگويدریافتنداصفهانمتوسطدورهآموزاندانشبیندرسرمایه اجتماعیایجاددرخانوادهنقشمطالعه
باشدمی ...وهاتصمیم گیريدرمشارکتومتقابلبااحترامهمراهمعقولآزاديدارايکه)دموکراتیکخانواده

نوجوانیدورهدیگر،طرفاز .داشتخانواده34 )مالحظه ايقابل = βاجتماعیسرمایهایجاددر (تأثیرزیادي
ه پیچیدمسایلباوگیرندمیقرارروانی زیادي–اجتماعیفشارهايتحتافرادهکاستوفشارزاییسختدوره
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حدتاچه ...حمایت،متقابل،اعتمادمانندخانوادگیمثبتروابطکهواینکنندنرم میپنجهودستا ي
انواده توجه داشت و کالم آنکه، براي رسیدن به هر هرفی در جامعه باید به خباشد؟ خالصه اثرگذارآندرمیتواند

کار را از آنجا آغاز کرد چرا که منشأ سعادتمندي نوجوانان خانواده ها هستند و در عین حال زمینه ساز بسیاري از 
.انحرافات اخالقی و کجرویهاي اجتماعی و ترك تحصیل هاي نوجوانان نیز خانواده است

:روش تحقیق
ش آموز مقطع متوسطه اول و دوم  از شهرستانهاي استان دان 408)از نوع همبستگی(این مطالعه توصیفی در 

تهران منطقه پاکدشت  مورد مطالعه قرار گرفتند دانش آموزان به شیوه تصادفی از مدارس مختلف  انتخاب شدند 
بااستفاده از پرسشنامه . مدارس ایران،اطهر،رسالت،شرافت،شهدادر لیست نمونه ها و جامعه آماري قرار گرفت

 28واده برگرفته از کتاب آزمونهاي روانشناختی دکتر ساعتچی انجام شده  که این پرسشنامه شامل انسجام خان
،نظري 4=نمره،موافقم5=کامال موافقم:سوال بوده و با توجه به مقیاسها  چنین نمره گذاري می شود

.امتیاز بندي میشود 1=،کامال مخالفم2=،مخالفم3=ندارم

:تعاریف عملیاتی و نظری متغیرھا

)مرکز آمار ایران. (کسانی که خواندن و نوشتن را می دانند، باسوادند:تعریف علمی سطح سواد

:تعریف عملیاتی انسجام خانواده

می  28و حداقل  140مجموع نمراتی که از پرسشنامه به دست می آورد حداکثر نمره قابل اکتساب هر آزمودنی
تحت )96پایین تر از (درصد نمرات پایین 50عنوان انسجام باال و تحت )96باالتراز نمره(درصدباالي نمرات50باشد

.عنوان انسجام پایین مطرح شده اند 

:تعریف نظری انسجام خانواده

خانواده کلیتی است که تحت تاثیرکنش متقابل اعضاء و عناصر مختلف قرار میگیرد  و مانند هرنطظام اجتماعی 
نیازهاي اساسی احساس ارزشمندي،احساس امنیت فیزیکی،صمیمیت و دیگر نیازهایی اساسی دارد  از حمله آن 

وابستگی،احساس مسیولیت ،نیاز به شادي و تایید و تصدیق و در نهایت انسجام خانوادگی  
)2001براوشاو،(میباشد

:تعریف نظری پرخاشگری

)1979اسپیلبرگر(خشم نوعی پرخاشگري منفعل است 

به صورت بدبینی ،عدم اعتماد به دبگران و ارزیابی منفی از اتفاقات بیان خصومت و نگرشی که غالبا ):1983(باس
.میشود

اصلی رفتارهاي پرخاشگرانه شرایط و موقعیتهاي ناراحت کننده از قبیل گرما،آلودگی دلیل):١٩٩٣(بریکوویتز 
.هوا،اهانتهاي کالمی و ناکامی است
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 90و حداکثر 0و حداقل آن  حاصل شده AGQمجموع نمراتی که از پرسشنامه:تعریف عملیاتی پرخاشگری
نشانه  45وباالي .میباشدافرادي که افرادي که نمره کمتر از میانگین  دارند پرخاشگري پایین خواهند داشت

پرخاشگري بیشتر است

:نحوه نمره دھی و تفسیرنتایج پرسشنامھ
تحت )96پایین تر از (نمرات پایین درصد 50عنوان انسجام باال و تحت)96باالتراز نمره(درصدباالي نمرات50

می باشدمطالعه تحقیقاتی  28و حداقل  140عنوان انسجام پایین مطرح شده اند حداکثر نمره قابل اکتساب 
همبستگی با پدر،مادر،مدت تعامل،مکان،تصمیم (عامل8در رابطه با مقیاس براساس )1379(رضویه و سامانی 

حاکی از کفایت این مقیاس براي ارزیابی )طه والدین با فرزندانگیري،ارتباط عاطفی،روابط زناشویی و راب
.همبستگی فرد با والدین بود

سوال وبه صورت خود  30نیز از منبع کتاب پروفسور ساعتچی استفاده شده شامل  1پرسشنامه پرخاشگري
در  0- 1-2-3هبوده و به ترتیب نمر) هرگز -به ندرت -گاهی اوقات -همیشه(گزارش دهی بوده مقیاس لیکرتی 

.که بار عاطفی منفی دارد  و جهت نمره گذاري در آن معکوس است  18نظر گرقته میشود به جز ماده 
ماده نیز عامل کینه 8ماده تهاجم  و 8ماده مربوط به خشم ، 14ماده بوده  که  30پرسشنامه فوق مشتمل بر 

.د داردتوزي را می سنجد  و در موقعیتهاي بالینی و تحقیقاتی نیز کاربر
و با جمع نمرات بدست می آید افرادي که نمره کمتر از میانگین  دارند  90تا0نمره کلی این پرسشنامه از

.نشانه پرخاشگري بیشتر است 45وباالي .پرخاشگري پایین خواهند داشت
:اعتبار و روایی پرسشنامھ 

و  85/0همسانی درونی مقیاس گزارش شده است ضریب  79/0و پایایی کل 90/0ضریب آلفا براي کل مقیاس 
.گزارش شده است80/0و ضریب پایایی با روش باز آزمایی نیز  79/0آلفاي کرانباخ 

و براي دو عامل انسجام با مادر و انسجام با  90/0در پژوهش کرباسی نیز ضریب آلفاي کرونباخ براي کل مقیاس 
باسطح (84/0نفربرابر 28نی یک هفته بر روي بود و ضریب پایایی به روش باز آزمایی با فاصله زما86/0پدر 

.براي انسجام با پدر بدست آمد 01/0کمتر از Pو براي کل مقیاس با سطح معناداري 01/0کمتر از Pمعناداري 
دو پرسشنامه انسجام خانواده و پرخاشگري در کالس درس در اختیار آزمودنی ها قرار گرفت و پس از پاسخ دهی 

وروشهاي آماري ضریب همبستگی پیرسون  و آزمونهاي آماري در سطح معناداري SPSSاربا استفاده از نرم افز
P≤0/05 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

» تحلیل استنباطی« و » تحلیل توصیفی «تحلیل هاي آماري که در این فصل انجام شده اند، شامل :یافتھ ھا
.جام خانواده بر میزان پرخاشگري دانش آموزان می باشدداده هاي بدست آمده در رابطه با بررسی  تاثیر انس

:بررسی داده ھای دموگرافیک
سال  13سال بوده است یشترین  فراوانی از نظر سن 17و حداکثر  12و کمترین  31/14میانگین سن آزمودنی ها

از .تصاص داده استرا به خود اخ6/7دصد 31سال با فراوانی  12و کمترین  8/33و درصد فراوانی  138با فراوانی 
و مادر از بعد تحصیالت  3/34نفر فراوانی و درصد 140نظر تحصیالت پدر بیشترین سطح مقطع ابتدایی بوده 

بیشترین فراوانی راداشته که باز هم در مقطع ابتدایی بوده و به ترتیب بیشترین تحصیالت پدر یک مورد 145
دصد فراوانی بوده است که این نشان از سطح /. 5با  مورد لیسانس2و مادر /. 2کارشناسی  و درصد فراوانی

و کمترین ) 2/53(نفر فراوانی 217بیشترین مشاغل پدران را آزادبا.تحصیالت پایین والدین اکثردانش آموزان دارد
.بوده است5/0نفر و درصد فراوانی 2رفراوانی مربوز به والدین فرهنگی 

1AGQ
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-نفر371(بیشترین شغل مادران را خانه دار.ه اندنفر مادر فوت شد2نفرپدر فوت شده و 14تعداد 
.تشکیل میدهند )درصد9/90

نفر 5نفربوده است و بیشترین فراوانی اعضاءخانواده 13نفر و حداکثر  3از نظر بعد خانوار حداقل تعداد افراد خانواده
.ص داده استدرصد فراوانی را به خود اختصا7/2نفر که11تعداد مطلقه .می باشد)درصد3/34- فراوانی140(

:نمرات آزمودنی ها در پرسشنامه ها
بوده است که میانگین عددي  132و بیشترین  12در تحلیل داده هاي پرسشنامه انسجام خانواده کمترین نمره 

فراوانی .است 15/44با میانگین  114و بیشترین  2کمترین نمره پرخاشگري .کسب شده است 83/90
نفر بوده که تقریبا کمتر از 177درصد و بیشترین پرخاشگري 6/56ته که کمترین میزان پرخاشگري را داش231

نفر را شامل شده 240کمترین انسجام خانواده ).4/43(نیمی از جامعه  آماري را به خود اختصاص داده است 
.درصد جامعه مورد نظر را تشکیل داده است7/40با نفر فراوانی 166درصد و بیشترین انسجام خانواده  8/58که

تحلیل توصیفی داده ھا
انسجام خانواده و پرخاشگري محاسبات آماري متغیرهاي: 1جدول

انحراف معیارمیانگینبیشترین مقدارکمترین مقدارتعداد نمونه
4081213290.8317.424انسجام خانواده

408211444.1517.149پرخاشگري

حاسبات آماري سن دانش آموزانم: 2جدول

انحراف معیارمیانگینبیشترین مقدارکمترین مقدارتعداد نمونه
408121714.311.560سن

توزیع فراوانی دانش آموزان بر حسب سن: 3جدول 

درصد فراوانی تجمعیدرصد فراوانیفراوانی
317.67.6سال 12
13833.841.4سال 13
7518.459.8سال 14
6115.074.8سال 15
4410.885.5سال 16
5914.5100.0سال 17

408100.0جمع
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توزیع فراوانی دانش آموزان بر حسب مدرسه:  4جدول 

درصد فراوانی تجمعیدرصد فراوانیفراوانی
20550.250.2ایران آموزشگاه 

6215.265.4سالتآموزشگاه ر
389.374.8شرافت آموزشگاه 

338.182.8دبیرستان اطهر
7017.2100.0دبیرستان شهدا

408100.0جمع

توزیع فراوانی دانش آموزان برحسب مدرسه   – 1نمودار
توزیع فراوانی دانش آموزان بر حسب تحصیالت پدر:  5جدول 

درصد فراوانی تجمعیدرصد فراوانینیفراوا
6315.415.6بی سواد
14034.350.2ابتدایی
13132.182.7سیکل
6115.097.8دیپلم

82.099.8کاردانی
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1.2100.0کارشناسی
40499.0جمع

41.0داده هاي گمشده
408100.0 جمع

آموزان برحسب تحصیالت پدر توزیع فراوانی دانش  – 2نمودار

دانش آموزان بر حسب تحصیالت مادر توزیع فراوانی:  6جدول 

درصد فراوانی تجمعیدرصد فراوانیفراوانی
7117.417.5بی سواد
14535.553.2ابتدایی
8721.374.6سیکل
9824.098.8دیپلم

3.799.5کاردانی
2.5100.0کارشناسی

40699.5جمع
2.5داده هاي گمشده

408100.0جمع
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توزیع فراوانی دانش آموزان برحسب تحصیالت مادر – 3نمودار

توزیع فراوانی دانش آموزان بر حسب شغل پدر:  7جدول 

رصد فراوانی تجمعیددرصد فراوانیفراوانی
12229.930.4کارگر

225.435.9ارمنک
21753.290.0آزاد

2.590.5فرهنگی
143.494.0فوت شده
71.795.8بازنشسته

174.2100.0بیکار
40198.3جمع

71.7داده هاي گمشده
408100.0جمع
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ان برحسب شغل پدرتوزیع فراوانی دانش آموز –4نمودار   
توزیع فراوانی دانش آموزان بر حسب شغل مادر :  8جدول 

درصد فراوانی تجمعیدرصد فراوانیفراوانی
92.22.2کارگر

37190.993.4خانه دار
245.999.3آزاد

2.499.7فوت شده
1.2100.0کارمند

40799.8جمع
1.2دا ه هاي گمشده

408100.0جمع
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توزیع فراوانی دانش آموزان برحسب شغل مادر – 5نمودار

توزیع فراوانی دانش آموزان بر حسب تعداد خانوار:  9جدول 

درصد فراوانی تجمعیدرصد فراوانیفراوانی
215.15.1نفر 3
13232.437.5فرن 4
14034.371.8نفر 5
5814.286.0نفر 6
358.694.6نفر 7
92.296.8نفر 8
51.298.0نفر 9

41.099.0نفر 10
1.299.3نفر 11
1.299.5نفر 12
2.5100.0نفر 13

408100.0جمع
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تعداد خانوار توزیع فراوانی دانش آموزان برحسب  – 6نمودار

توزیع فراوانی دانش آموزان بر حسب حیات و زندگی:  10جدول 

درصد فراوانی تجمعیدرصد فراوانیفراوانی
38093.193.1حیات

153.796.8فوت پدر
112.799.5طالق

2.5100.0دو همسري
408100.0جمع

0

20

40

60

80

100

120

140

		نفر 3 		نفر  4 		نفر 5

		نفر  6 		نفر  7 		نفر 8

		نفر 9 		نفر 10 		نفر 11

		نفر  12 		نفر 13

Exp
ert

 P
DF Tria

l

http://www.avanquest.com/redirections/avanquest/expertpdf_AQUK.htm
www.sid.ir


www.SID.ir

Archive of SID

 توزیع  – 8نمودار

فراوانی دانش آموزان برحسب حیات و زندگی

توزیع فراوانی دانش آموزان بر حسب پرخاشگري:  11جدول 

درصد فراوانیفراوانی

23156.6کمتر ین پرخاشگری

17743.4بیشترین پرخاشگری

408100.0جمع

موزان بر حسب انسجام خانوادهتوزیع فراوانی دانش آ:  12جدول

درصد فراوانیفراوانی 

24058.8کمترین انسجام خانواده

16640.7بیشترین انسجام خانواده

40699.5جمع
2.5داده ھای گمشده

408100.0جمع

تحلیل استنباطی داده ها

آموزان ویامیزان  سطح تحصیالت والدین با براي بررسی اینکه آیا انسجام خانواده با میزان پرخاشگري دانش 
.پرخاشگري فرزندان آنها رابطه معنادار دارد یا خیر از ضریب همبستگی پیرسن استفاده نموده ایم
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:1فرضیه 
.انسجام خانواده با پرخاشگري دانش آموزان رابطه معنا دار دارد

.طه معنا دار نداردانسجام خانواده با پرخاشگري دانش آموزان راب: H0فرضیه    
.انسجام خانواده با پرخاشگري دانش آموزان رابطه معنا دار دارد: H1فرضیه 

ضریب ھمبستگی پیرسن:١٢جدول 
نتیجھ آزمونسطح معنی داریھمبستگیمتغیر دوممتغیر اول
پرخاشگری دانش انسجام خانواده

آموزان
پذیرفتھ شد٠.٠٠٠-.٢٩٤

-pمی بینیم،  SPSSدست آمده از در جدول بهمانطور که value  05/0پیرسن برابر صفر است و از از آزمون 
را می پذیریم یعنی   h1رد می شود وفرض h0فرضα=05/0کمتر است،بنابراین نتیجه می گیریم که در سطح 

294برابر ) R(بین انسجام خانواده با پرخاشگري دانش آموزان رابطه ي  معنا داري وجود دارد، ضریب همبستگی
دارندمعکوسرابطهمتغیردویعنیمقداراینبودنمنفیوباشدمیقوينسبتامتغیردورابطهپس،است–0/

رابطه معکوس و  افزایش می یابدکه نشانگریکی دیگري  اهشیکی دیگري کم می شود و با ک افزایشبایعنی
ده بر پرخاشگري دانش آموزان تاثیر دارد و هر چه انسجام و این یعنی انسجام خانوااین دو متغیر است نسبتا قوي 

)12جدول .( خانواده بیشتر باشد پرخاشگري فرزندان خانواده کمتر خواهد شد و برعکس
:2فرضیه 

.انسجام خانواده با سطح تحصیالت والدین رابطه معنا دار دارد
.عنا دار نداردانسجام خانواده با سطح تحصیالت والدین رابطه م: H0فرضیه    

.انسجام خانواده با سطح تحصیالت والدین رابطه معنا دار دارد: H1فرضیه 
ضریب ھمبستگی پیرسن:١٣جدول 

نتیجھ آزمونسطح معنی داریھمبستگیمتغیر دوممتغیر اول
رد شد٠١١.٠.٨٢٢سطح تحصیالت والدینانسجام خانواده

-pبا توجه به جدول فوق،  value   بیشتر است، و این  05/0است و از   822/0آزمون پیرسن برابر آمده ازبدست

رد می شود، یعنی بین انسجام خانواده با سطح   h1رد نمی شود وفرض h0فرضα=05/0یعنی در سطح 

تحصیالت والدین رابطه ي معنا داري وجود ندارد، پس نتیجه می شود که سطح تحصیالت والدین بر انسجام 

)13جدول .( ر ندارد خانواده تاثی

:3فرضیه
.پرخاشگري دانش آموزان  با سطح تحصیالت والدین رابطه معنا دار دارد

.پرخاشگري دانش آموزان با سطح تحصیالت والدین رابطه معنا دار ندارد: H0فرضیه    
.پرخاشگري دانش آموزان با سطح تحصیالت والدین رابطه معنا دار دارد: H1فرضیه 

ضریب ھمبستگی پیرسن:١٤جدول 
نتیجھ آزمونسطح معنی داریھمبستگیمتغیر دوممتغیر اول

پرخاشگری دانش 
آموزان

رد شد٠.٠٩٢-.٠٨٤سطح تحصیالت والدین
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بیشتر است،بنابراین  05/0از  است و 092/٠با توجه به سطح معنی داري بدست آمده از آزمون پیرسن که برابر 

را رد می کنیم، یعنی بین   h1پذیرفته می شود وفرض h0فرض  α=05/0سطح  نتیجه می گیریم که در

)14جدول . ( پرخاشگري دانش آموزان و سطح تحصیالت والدین رابطه ي  معنا داري وجود ندارد

تحلیل توصیفی داده ها
:3فرضیه 

.انسجام خانواده با سطح تحصیالت والدین رابطه معنا دار دارد

.سجام خانواده با سطح تحصیالت والدین رابطه معنا دار نداردان: H0فرضیه    

.انسجام خانواده با سطح تحصیالت والدین رابطه معنا دار دارد: H1فرضیه 

ضریب همبستگی پیرسن: 13جدول 

نتیجھ آزمونسطح معنی داریھمبستگیمتغیر دوممتغیر اول
شدرد٠١١.٠.٨٢٢سطح تحصیالت والدینانسجام خانواده

-pبا توجه به جدول فوق،  value   بیشتر است، و این  05/0است و از 822/٠بدست آمده از آزمون پیرسن برابر

رد می شود، یعنی بین انسجام خانواده با سطح   h1رد نمی شود وفرض h0فرضα=05/0یعنی در سطح 

سطح تحصیالت والدین بر انسجام  تحصیالت والدین رابطه ي معنا داري وجود ندارد، پس نتیجه می شود که

)13جدول .( خانواده تاثیر ندارد 

:4فرضیه 
.پرخاشگري دانش آموزان  با سطح تحصیالت والدین رابطه معنا دار دارد

.پرخاشگري دانش آموزان با سطح تحصیالت والدین رابطه معنا دار ندارد: H0فرضیه    
.تحصیالت والدین رابطه معنا دار داردپرخاشگري دانش آموزان با سطح : H1فرضیه 

ضریب ھمبستگی پیرسن:١٤جدول 
نتیجھ آزمونسطح معنی داریھمبستگیمتغیر دوممتغیر اول

پرخاشگری دانش 
آموزان

رد شد٠.٠٩٢-.٠٨٤سطح تحصیالت والدین

بیشتر است،بنابراین  05/0است و از  092/0با توجه به سطح معنی داري بدست آمده از آزمون پیرسن که برابر 

ر رد می کنیم، یعنی بین   h1پذیرفته می شود وفرض h0فرض  α=05/0نتیجه می گیریم که در سطح 

)14جدول . ( پرخاشگري دانش آموزان و سطح تحصیالت والدین رابطه ي  معنا داري وجود ندارد

Exp
ert

 P
DF Tria

l

http://www.avanquest.com/redirections/avanquest/expertpdf_AQUK.htm
www.sid.ir


www.SID.ir

Archive of SID

16

اده ي خود مؤثر است، از آن جمله می باید دانست که عوامل متعددي بر نگرش کودك ازخود و اعضاي خانو :بحث
توان به عوامل اقتصادي و اجتماعی و فرهنگی حاکم بر خانواده اشاره کرد که ارتباط مستقیم با سطح سواد و 

شخص باسواد امکان سالمت اقتصادي و تصمیم گیري بیشتري دارد و چنین انسانی . تحصیالت خانواده دارد
سواد و تحصیالت، از دیدگاه اقتصادي، افراد را . بصیرت بیشتري داردنسبت به خود و فکر و فرهنگ جامعه 

ي درونزاد و خالق و هماهنگ با اجتماع و کشور هدایت می کند و از دیدگاه تخصصی،  سوي رشد و توسعه به
جامعه را موفق می سازد، افراد بزرگسال به عنوان عامل اساسی تولید، حتی با یک اصطالح اقتصادي خاص که 

با توجه به آمار موجود، گسترش سواد کاهش رشد .شوند ن جمعیت فعال یا نیروي کار می باشد، مشخص میهما
تنها جوامعی . را تسهیل نموده است... جمعیت و همچنین توسعه ي اقتصادي و اجتماعی و پیشرفت دانش و 

ا از میان بردارند که از سطح اند مشکالت خود در زمینه هاي تغذیه، مسکن، پوشاك، بهداشت و آموزش ر توانسته
بی سوادي، نه تنها پدیده اي قابل تأسف است، بلکه عالمتی است در کنار عالئم دیگر .باالي سواد برخوردار باشند

این عقب ماندگی در تعلیم و . باشد و منجر به عقب ماندگی می شود که نشان دهنده ي از خود بیگانگی می
تناسب اقتصادي و اجتماعی است و رابطه ي مستقیم با فقر عمومی و کمبود تربیت، خود معلول شالوده هاي نام

سواد و تحصیالت خانواده یکی از عوامل مهم پیشرفت بشر در .وسایل کافی به ویژه نداشتن معلم و مدرسه است
 بی سوادي در.پیشرفت تکنولوژي، صنعت، بهداشت و علوم مختلف مدیون این عامل مهم است. جهان امروز است

تمام ابعاد زندگی انسان می تواند تأثیر بسزایی داشته باشد، مخصوصاً در بهداشت، رشد اقتصادي، رشد فرهنگی، 
رشد و تربیت فرزندان، بی نظمی و ناهنجاري کودکان، رشد اشتغال و غیره مطالعات نشان داده است که هرچه 

کاري،بیفقر،چونعواملی	وآوردمیترپایینراشخصاجتماعیموقعیت	آسیب هاي روانی بیشتر باشد،
که همه موجب پایین آمدن موقعیت اجتماعی و فرهنگی شخص می شود و ... وطالقاعتیاد،فرزندان،تعداد

آشفتگی ها یا آسیب هاي روانی را به وجود می آورد معموالً افرادي که در سطح پایین اقتصادي، اجتماعی، 
صیالت کمتري نسبت به افراد همسال خود دارند و میزان تحصیالت در این فرهنگی، زندگی می کنند، سطح تح

تأثیر .در حقیقت در برخی از این خانواده ها، سواد مقوله ي بیگانه اي است.خانواده ها به شدت اُفت پیدا می کند
ی گذارد، موجب عمیقی که این موقعیت اجتماعی، فرهنگی، اقتصادي پایین، بر روي افراد خانواده و جامعه برجا م

شیوه .بی نظمی و آشفتگی روانی می گردد، البته این آشفتگی روانی را در طبقات مختلف جامعه می توان دید
هاي انحرافی ـ ایجاد عالیم روانی بیماري ـ اقدام به خودکشی ـ بستري شدن ـ قطع ارتباط با واقعیت، در طبقات 

هایی که ما در این پژوهش به بررسی تاثیر آن برمیزان یکی از متغیر.پایین اجتماع، بیشتر دیده می شود
پرخاشگري دانش آموزان پرداختیم میزان تحصیالت والدین بود که برخالف تصور ما رابطه معناداري بین این دو 

با شناخت عمیق و بیشتر نوجوانان و دانستن مسائل و ویژگی هاي خاص هر گروه از آنها از طرفی .  یافت نشد
به تشخیص آنها از سایر کودکان می شویم و سپس با ارائه ي راه حل هاي مناسب جهت رفع یا نخست قادر 

بهبود مشکالت آنها تالش می کنیم از آن جایی که سطح سواد والدین و عوامل تاثیر گذار دیگري که قبالً بیان 
وجوانان در تحصیل موثر است شد بر سالمت روانی کودکان تاثیر دارد و سالمت روانی نیز در پیشرفت کودکان و ن

ودیگر عوامل موثربر سالمت روان  باید شناخت عمیق تري الز سطح سواد و تحصیالت و طبقات اجتماعی 
بدست آوریم و به اضطراب ها، تنش ها و مشکالت خانوادگی کودك پی برده و در جهت رفع آنها و نوجوانان 

صیر تر باشند و در تربیت فرزندان پراستعداد خود بکوشند، والدین هرچه مطلع و ب. خدمت به کودکان تالش کنیم
در محیط نامناسب و ناهماهنگ موفقیت چندانی نخواهد داشت درست مثل اینکه بذر اصالح شده و مرغوب را در 

نتایج این پژوهش وجود )1375، 186شربیانی(زمین شوره زار و غیرقابل کشت بکارند که مسلماً بارور نخواهد شد
که با نتایج حاصل  عنادار بین میزان انسجام خانواده و سطح پرخاشگري دانش آموزان را نشان داد رابطه م
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اصفهان شهردرفرزندانروانیبهداشتبرخانوادگیروابطوهمکاران با عنوان تأثیرحقیقتیانازپژوهش منصور
انسجام خانواده تاثیربررسی اهدف در مطالعه دیگري که ب. همسو بوده و نتایج در این زمینه مشابه بوده است

جامعه اماري دانش اموزان دختر پایه پنجم مشغول به تحصیل ودر انجام شده بررفتارهاي پرخاشگرانه فرزندان 
براي جمع اوري انجام شده ونفر 254است که تعداد  94-93دردبستانهاي دولتی شهر ساري درسال تحصیلی 

 1385و پرسشنامه پرخاشگري شهیم براي کودکان دبستانی  1381امانی داده ها ازپرسشنامه انسجام خانواده س
 r=-0/28نشان داد که بین انسجام خانواده با ابعادپرخاشگري جسمی ایشان استفاده شد یافته هاي پژوهش 

همبستگی  P=0/0001درسطح معناداري r=-0/41وپرخاشگري کل r=-042واکنشی r=-/034رابطه اي
درصد ازواریانس متغیر 17وجود دارد همچنین نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که حدود منفی و معناداري 

پرخاشگري توسط متغیر انسجام خانواده قابل پیش بینی است براین اساس میتوان نتیجه گرفت که انسجام 
طالعه فوق  نتیجه مخانواده بطور معناداري باپرخاشگري رابطه داشته و میتواند تا حدي آن را پیش بینی کند

رااز عواملی برشمرده که آنمانندوبه فرزندانوالدینکافیتوجهعدمخانوادگی،فاکتورهایی از قبیل اختالفات
میانواعتمادمشارکتهمدلی،وانسجامصمیمانه،روابطدیگرطرفاز.روانی آنهاتاثیرمنفی داردبهداشتبر روي
خانوادهعاطفیهايحمایت.باشدداشتهفرزندانروانیبرسالمتداريپایومثبتاثراتمیتواندخانواده،اعضاي

همکارانوپیرويبانتایجهایافتهاین .داشتهاآنروانیسالمتباR2 =0/186دارمعنیرابطهنیزجواناناز
دواهمیتدارايباشد،میخطیريوتنشپردورانجوانیدورانکهاینبهتوجهبامسألهاین .دارندهمخوانی

نظارتوداشتنخانوادهگیريتصمیمدرجواناندادنمشارکتتأثیرکهشودگرفتهنظردراگر .شودمیچندان
داشت،اهمیتعاطفیحمایتوخانوادهانسجاماعتماد،متغیرهايازکمتريتأثیرنیزنهاآرفتاررويکنترلو

اطمینانوبودناعتمادموردجوانان،برايکهمعنیاینبهشود،میآشکارترخانوادگیدرونروابطکیفیت
از سویی دیگر نتایج تحقیقات پایان نامه اي .استاهمیتدارايبسیارخانواده،عاطفیواقتصاديهايازحمایت

دیگري نشان داد که حمایت مفرط والدین از کودکان پیش دبستانی میزان پرخاشگري آنها را افزایش داده  به 
بار آوردن و برآورده ساختن کلیه نیازهاي منطقی و غیر منطقی کودك شخصیت سالمی براي او به عبارتی لوس 

بار نیاورده ،سالمت خود،خانواده،تعادل شخصیت والدین  و پایبندي به اصولی که میتواند خانواده را سالمتر سازد 
از جمله انسجام و احترام متقابل  در تحقیقی مشابه که به بررسی فرآیندهاي خانواده .حاءز اهمیت بسیار است

خانواده،مهارتهاي ارتباطی،مقابله اي ،تصمیم گیري و حل مسایل به عنوان پیش بین مشکالت رفتاري در دانش 
آموزان پایه دوم دبیرستان شهر یاسوج بود یافته ها حاکی از این بود که ترکیب خطی متغیرهاي خانواده قادر 

.ن را پیش بینی کنداست مشکالت رفتاري دانش آموزا
بررسی کلیه مولفه هاي پرخاشگري و عوامل مربوط به خرده مقیاسهاي  پرسشنامه مورد استفاده : پیشنهادات

.میتواند اطالعات جزیی و کاملتري در اختیار پژوهندگان قرار دهد
.یشتر قرار گیردتوصیه میشود  میزان پرخاشگري و عوامل تعدیل کننده آن  در دوجنس مورد تجزیه و تحلیل ب

در کتب درسی مقابله با مهارتهاي کنترل خشم و عوامل موثر در تحکیم و انسجام خانواده مد نظر قرار گرفته و 
البته در حال حاضر دروسی مانند سبک زندگی و تفکر و مهارتها تدریس میشود .جنبه کاربردي تري به خود گیرد

رده و دروس نظري فرصت مانور بیشتري براي این مهارتها ي ولی در عمل جایگاه اصلی خویش را به دست نیاو
.کاربردي زندگی در اختیار دانش آموزان قرار نمیدهند
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مراجع

شیرایو ان،نشریو مهناز عسگر يکامکار زی،کامبیدکتر محمود ساعتچ ینشناختارو يآزمونها]1[
ان در شهر اصفهانتأثیر روابط خانوادگی بر بهداشت روانی فرزند یمقاله پژوهش]2[
4پوری، پروانه محسن3، سید رسول قریشی 2، فرشته حقیقت 1حقیقتیان  منصور]3[
]4[Aeo.journals.pnu.ac.ir

)و انسجام خانواده  يبر پرخاشگر یزندگ يمهارتها یاثربخش(یتیترب یدر روانشناس يکاربرد یفصلنامه پژوهش]5[

،کارشناسی ارشد آموزش بهداشت،دانشگاه تربیت مدرسدبیرعلوم تجربی ١
اه پیام نور واحد قمکارشناسی ارشد شیمی تجزیه،دانشگدبیرشیمی ٢
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