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 Background and Purpose: During the recent years, different types of aggression have been one of 

the most common behavioral problems in children. The surrounding environment and exposure to 

effective behavioral patterns play important roles in shaping the child’s behavior. Considering the 

necessity of having exact knowledge of the factors influencing the aggressive behaviors, the present 

research was conducted to predict the aggression in children based on domestic violence and 

communication patters.    

Method: The research was a descriptive-correlational study. The study population included all the 

male and female students of the public primary schools in Shiraz in the academic year of 2019-2020. 

A sample of 136 students was selected by multi-stage cluster sampling. Aggression Questionnaire 

(Buss & Perry, 1992), Child Exposure to Domestic Violence Scale (Edleson, Johnson, & Shin, 2007) 

and Family Communication Patterns Questionnaire (Ritchie & Fitzpatrick, 1990) were used to collect 

the data. By using SPSS Statistics 22, data were analyzed by mean, standard deviation, and regression 

analysis.     

Results: Results of regression analysis showed that combination of children's exposure to parental 

conflict, exposure to violence in school or neighborhood, and conformity orientation is the best 

predictor of aggression in children, which explains 65% of its variance in total.  

Conclusion: Based on the results of this study, it can be concluded that aggression in children can 

be explained by factors in the family like parental conflict and factors outside the family like the 

school environment. Implications of the results obtained are discussed in the article. 
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مقاله پژوهشی

 بینی پرخاشگری کودکان بر اساس خشونت خانگی و الگوهای ارتباطیپیش
 

 3، حاجی اشرفی2، نصیرداستان1*ژاله رفاهی

 ایران دانشگاه آزاد اسلامی، مرودشت، گروه مشاوره، واحد مرودشت، استادیار. 1

 مؤسسه آموزش عالی فاطمیه، شیراز، ایراناستادیار گروه مشاوره، . 2
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 22/12/89دریافت شده: 

 22/33/88پذیرفته شده: 

 33/35/88منتشر شده: 

و  های مختلف است. محیط زندگی کودکهای اخیر پرخاشگری به شکلیکی از مشکلات رفتاری شایع کودکان در سال زمینه و هدف: 

های با توجه به ضرورت شناخت دقیق عوامل مؤثر بر رفتار گیری رفتار کودک دارد.رویارویی با الگوهای رفتاری موثر، نقش مهمی در شکل

 بینی پرخاشگری کودکان بر اساس خشونت خانگی و الگوهای ارتباطی انجام شد.پژوهش حاضر با هدف پیشپرخاشگرانه، 

تدایی پسر مقطع ابآموزان دختر و همبستگی است. جامعه آماری این مطالعه شامل تمامی دانش -طرح پژوهش حاضر از نوع توصیفی روش:

ای به عنوان نمونه مورد ای چندمرحلهگیری خوشهآموز به روش نمونهدانش 135بود که  88-89مدارس دولتی شهر شیراز در سال تحصیلی 

امه پرسشن( و 2332، پرسشنامه خشونت خانگی )ادلسون، جانسون و شین، (1882اند. پرسشنامه پرخاشگری )باس و پری، مطالعه، انتخاب شده

ها با داده ها، استفاده شدند.آوری داده( به عنوان ابزارهای این پژوهش برای جمع1883 )ریچی و فیتزپاتریک، الگوهای ارتباطی خانواده

 استاندارد، و تحلیل رگرسیون، تجزیه و تحلیل شدند. های میانگین، انحرافو با روش 22Spssاستفاده از نرم افزار 

ل رگرسیون گام به گام نشان داد که ترکیب سه متغیر رویارویی با مشاجره والدین، رویارویی با خشونت در محله یا نتایج تحلی ها:یافته 

 کنند.درصد واریانس آن را تبیین می 56کننده پرخاشگری کودکان هستند که در مجموع بینیگیری همنوایی، بهترین پیشمدرسه، و جهت

توان نتیجه گرفت که پرخاشگری کودکان به وسیله عواملی هم در سطح خانواده مانند این مطالعه میهای بر اساس یافته گیری:نتیجه 

مشاجره والدین و هم در سطح خارج از خانه مانند محیط مدرسه، قابل تبیین است. استلزامات نتایج به دست آمده در مقاله مورد بحث قرار 

 گرفته است. 
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 مقدمه
یکی از رفتارهای دوران کودکی که مشککلی اسککاسی در حیطه بهداشت 

ود، شهای اخیر محسوب میروان در سکراسکر جهان به خصکور در سال

شککناسککان اجتماعی عمل پرخاشککگری را (. روان1اسککت ) 1پرخاشککگری

درد و رنج جسکککمانی یا روانی  یجاددانند که هدفش ارفتاری آگاهانه می

های نخسکتین زندگی، پرخاشگری، مشکلات بسیاری (. در سکال2اسکت )

(، عملکرد 6(، طرد از سوی همسالان )2و  3ضعیف ) 2خودپنداشتمانند 

( را به دنبال دارد. 2و  5) 3ریزیو برون ،تحصککیلی ضککعیف، برانگیختگی

ل ت تأثیر عوامتح سککواسککت که از یک  ایمفهوم پیچیده ،پرخاشککگری

دیگر تحت تأثیر عوامل ژنتیکی سکککویی و از  ،شکککنکاختیموقعیتی و روان

(. محیط خانواده یکی از عوامل مرتبط با رفتار پرخاشککگرانه در 9اسککت. )

بافت اصلی تحول کودک  ،(. خانواده8شکود )کودکان در نظر گرفته می

های گیژویبینی کننده برخی تا حد زیادی پیش است و عوامل خانوادگی

ای هنایافتگیحوادث زندگی، بروز سازش کودک، 2مزاجفردی کودک، 

(. رابطه متقابلی بین محیط 13) استشکناختی های روانو آسکیب ،تحولی

خانوادگی ناآرام و خشککن و رفتارهای مشکککل سککاز کودکان وجود دارد 

عبارت از اعمال فشککار و زورگویی یک ع ککو  6(. خشککونت خانگی11)

خکانواده اسکککت که به طور جدی زندگی، سکککلامت جسکککمی، انسکککجام 

(. 12دهد )خطر قرار میمعرض یا آزادی ع و دیگر را در  ،شناختیروان

کودکان شککاهد خشککونت، قربانیان خاموش یا نامرشی خشککونت هسککتند  

هنی تحول ذ میزان از کنند که کودکان آنها به آنوالدین اغلب تصور می

ی در صککورتی که برخ  بینند به ذهن بسککرارنداند که آنچه را مینرسککیده

د که کودکان حتی در یک سکککالگی به شککککل ندهمطکالعات نشکککان می

با خشکککونت میان والدین خود را به صکککورت رویارویی غیرکلامی اثرات 

هکای خلقی و مشککککلاتی در تعامل با هکای خواب، آشکککفتگیآشکککفتگی

 (. 13دهند )های آسیب پس از سانحه نشان میالان و نشانههمس

ی امحیط خانواده و شککیوت تعامل افراد خانواده با یکدیگر نقش عمده

و رفتارهای کودکان  ،های شکخصککیتی، باورهادر رشکد و پرورش ویژگی

                                                           
1. Aggression 

2. Self-concept 

3. Externalizing 

4. Temperament  
5. Domestic violence 

6. Parenting  

مطلوب و سکککالم فرزندان در تمام تحول  به بیان دیگر  (12کند )بازی می

(. اختلال 16ارتباط موثر با والدین است )ناشکی از ماعی اجت -ابعاد روانی

ه ب  شوددر عملکرد نظام خانواده، موجب اختلال در رفتار اع ای آن می

طوری که وجود الگوهای نامناسب در خانواده، روابط نادرست والدین با 

کودک از نظر مهرورزی و عاطفی، روابط خانوادگی گسسته و ناپایدار و 

ین اع ککای خانواده، تأثیرات مخربی در روحیه کودک به عدم انسککجام ب

اند تعارضکککات متعدد نشکککان دادهات (. نتکایج مطکالعک15گکذارد )جکا می

ی و استفاده از تنبیه برا ،های خانگیفردی اع کای خانواده، خشکونتبین

های ارتباطی اع ای خانواده، رفتارهای منفی، سطح نظارت والدین، شیوه

و ادراک منفی فرزندان ، 5والدگری کارآمد و ضعیفهای منفی، ناشکیوه

افتگی یشساز و سازبر رفتارهای مشکل به طور مسکتقیماز محیط خانواده 

(. همچنین رفتار پرخاشکگرانه در بزرگسالی تحت 2گذارد )آنها تأثیر می

(. طبق مطالعات 12و اجتماعی اسککت ) ،تأثیر متغیرهای فردی ، خانوادگی

ی والدگری که در آن از پرخاشکککگری جسکککمی، هاانجام شکککده، سکککبک

ه و های پرخاشگرانود، با واکنششکو رفتار خصکمانه اسکتفاده می ،کلامی

ری والدگ هایدر ارتباط اسکککت  بنابراین، سکککبک کودکان آمیزتحریک

فرزندان  9و واکنشی 2منفی و محیط ناکارآمد خانواده با پرخاشگری فعال

 (. 19همراه هستند )
مطرح شکککده در زمینه خانواده که به شکککیوه تعاملات در های از مکدل

 اساسبر است. این الگو  8پردازد، مدل الگوی ارتباطی خانوادهمی خانواده

 هایی که بین افراد خانواده رد و بدل میرمزگردانی و رمزگشکککایی پیکام

ها در روابط اع کککای کارگیری دادهشکککود، شککککل گرفته و در نحوه به

(. الگوهای ارتباطی خانواده بیش 18گیرد )ستفاده قرار میخانواده مورد ا

از اینکه یک خصکیصکه شخصیتی باشد، حاصل تجارب ناشی از تعاملات 

اسکککت. مطکابق با نظریه فیتزپاتریک دو الگوی کلی ارتباطی  خکانوادگی

. در شکککیوه اسکککت 11و همنوایی13شکککنود وخانواده شکککامل شکککیوه گفت

انگیخته و مشکککارکت در عاملات خودشکککنود اع کککای خانواده به توگفت

آورد، روی( در این 23شککوند )های جدید تشککویق میمباحث و ابراز ایده

7. Active 

8. Reactive 

9. Family communication pattern 

10. Conversation 

11. Conformity  
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شککوند که به اع ککای خانواده تشککویق می شککود که همهایجاد می جوّی

( 21صورت آزاد در تعاملات، پیرامون موضوعات مختلف شرکت کنند )

ها، سککازی گرایشسککانخانواده بر اع ککا برای یک ،و در شککیوه همنوایی

اصکککولار ارتباط در این و ( 23آورد )و بکاورهکا فشکککار وارد می ،هکاارزش

(. نتایج 22) استکننده اطاعت از والدین و بزرگسالان ها منعکسخانواده

ثیر الگوهکای ارتباطی خانواده روی أیکک مطکالعکه بکا هکدف بررسکککی تک

شنود و)میزان گفت 1گراهای کثرتپرخاشگری نشان داد فرزندان خانواده

) میزان  2کنندههای محافظتبکالا و همنوایی پایین( در مقایسکککه با خانواده

ری از خود تینیپرخاشگری کلامی پا ،شکنود پایین و همنوایی بالا(وگفت

(. همچنین نتایج مطالعه هنبرگر، وارگا، مودی و تولن 23دهند )نشککان می

ابطه ر ،فرزندانجسمانی  اشگرینشان داد که میان عملکرد خانواده و پرخ

در مطالعه ایسکککیوسککا نتایج نشککان داد  (.22منفی و معناداری وجود دارد )

در محیط مکدرسکککه در رابطکه بکا همسکککالان رفتارهای آموزانی ککه دانش

ط رفتاری در محیبداز سطح بالای زورگویی و  دادند،انه انجام میزورگوی

دونکالکد در جوریلس و مکک(. همچنین 26خکانوادگی برخوردار بودنکد )

دادند  در کودکان نشان یافتگیشپژوهشی با هدف بررسی مشکلات ساز

که بین خشککونت مشککاهده شککده در خانواده و پرخاشککگری و مشکککلات 

 (.25رابطه مثبتی وجود دارد ) ،کودکانیافتگی شساز

رین تدر چند دهه گذشته پرخاشگری دوران کودکی یکی از گسترده

در تحول کودک بوده اسکککت. آنچه باعث توجه  پژوهشککیموضککوعات 

پرخاشککگری شککده اسککت، اثر نامطلوب آن بر موضککوع پژوهشککگران به 

چنین اثر نکاخوشکککاینکد آن بر حالات درونی و فردی و همرفتکارهکای بین

اند که پرخاشگری طولی نشان داده نتایج مطالعات (.22روانی فرد است )

مسکککاشل روان شکککناختی،  اسکککت که بر، عکامل مهمی در دوران کودکی

 (. 29گذارد )اثر می ،کودک و اجتماعی آینده ،هیجانی

ری در پرخاشگمانند با توجه به اینکه درونی شکدن مشکلات رفتاری 

اختلال در عملکرد مانند  های متعددیعاملی برای آسکککیب ،سکککنین پایین

زنکدگی خکانوادگی در دوران و اجتمککاعی، یکافتگی شتحصکککیلی، سکککاز

( و از آن جایی که روابط آشفته و 29و  16)است و بزرگسکالی نوجوانی 

پرخاشکککگری مکانند غیرمعمول درون خکانواده، بکه رفتکارهکای نکابهنجکار 

رسکککد پرداختن به پرخاشکککگری کودکان از (، به نظر می23انجکامکد )می

                                                           
1. Pluralistic 

ر تواند داهمیت و ضرورت خاصی برخوردار است. نتایج این پژوهش می

سکککازی والدین مورد اسکککتفاده قرار واده و توانمندهای آموزش خانبرنامه

شناسان اجتماعی در و روان ،شناسان کودک، مشاورانگیرد و برای روان

مفید واقع شود. بنابراین پژوهش حاضر با  تخصصی، بخشیجهت آگاهی

بینی پرخکاشکککگری کودکان بر اسکککاس خشکککونت خانگی و هکدف پیش

 الگوهای ارتباطی انجام شد.

 روش 
روش این پژوهش توصیفی،  کنندگان:طرح پژوهش و شررکت الف(

امل تمامی این مطکالعکه، شکککاز نوع همبسکککتگی اسکککت. جکامعکه آمکاری 

و ششم(  ،های چهارم، پنجمآموزان مدارس ابتدایی دوره دوم )پایهدانش

بودند. بدین ترتیب که از بین  1389-1388شکهر شکیراز در سال تحصیلی 

نواحی چهارگانه آموزش و پرورش به تصکککادف یک ناحیه )ناحیه دو( و 

مدرسه  2از بین مدارس ابتدایی )دخترانه و پسکرانه( آن ناحیه به تصادف 

چهارم،  هابتدایی )دخترانه و پسرانه( انتخاب شدند و از بین کلاس های پای

در  و پنجم و شککشککم آن مدارس به تصککادف از هر مدرسککه یک کلاس

 . لازم به ذکرندانتخاب شکککد مورد مطالعه نفر به عنوان نمونه 135مجموع 

رار ورد توجکه قاسکککت کککه در این پژوهش هر دو جنس دختر و پسکککر م

گرفتند. ملاک تعیین حجم نمونه در این مطالعه، فرمول اراشه شککده توسط 

 63ه بین بعلاوبرابر تعداد متغیرهای پیش 9تاباکنیک بوده است که  فیدل و

(. معیارهای ورود به 28پیشکککنهکاد دادند )برای مطکالعکات همبسکککتگی را 

آموز و والدین( جهت شککرکت در پژوهش شککامل رضککایت کامل )دانش

پژوهش و تحصککیل در دوره دوم دبسککتان  و معیارهای خروج از پژوهش 

آموز، زندگی با سرپرستی غیر از پدر سوی دانش شامل عدم همکاری از

پزشکی بود. لازم به و مصرف داروهای روان ،و مادر، زندگی با تک والد

 آموزانها توسککط دانشپرسککشککنامه ،ذکر اسککت با توجه به دسککتورالعمل

آموزان در پایه چهارم، درصککد دانش 3/31در این پژوهش،  .تکمیل شککد

درصد در پایه ششم مشغول به تحصیل  3/39درصد در پایه پنجم، و  2/33

بودند. از نظر تحصیلات والدین، کمترین تعداد دارای تحصیلات دکترا و 

 52درصد( و بیشترین میزان دارای تحصیلات دیرلم و پایین تر) 9/3بالاتر )

 1/11کننده در پژوهش آموزان شرکتدرصد( بودند. میانگین سنی دانش

2. Protective 
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صادی در این پژوهش به وسیله پرسش از میزان سال بود. همچنین طبقه اقت

مورد مطالعه  درصد از افراد 12 به طوری که  شد بررسیدرآمد خانواده، 

 درصد 25 و ،طبقه اقتصادی متوسطاز  درصد 62طبقه اقتصادی پایین،  از

 بودند.طبقه اقتصادی بالا از 

 ب( ابزار

 28این مقیاس داراى : (1882)1. پرسککشککنامه پرخاشککگری باس و پری 1

ای درجه 6به صکککورت مقیاس را اسککت که پرخاشکککگری کودکان  گویه

= کاملار من را توصککیف 6کند تا = کاملار من را توصککیف نم 1لیکرت )از 

دهد. در صورتی که نمرات پرسشنامه بین کند(، مورد سنجش قرار م م 

رات نم باشکد، پرخاشکگری به میزان خیلی کم و در صورتی که 69تا  28

ت. پرخاشگری اسبالای باشکد، تا حد زیادی گویای میزان رفتار  92بالای 

سکنجی باس و پری نشان داده است که این پرسشنامه از نتایج تحلیل روان

برخوردار است همچنین نتایج تحلیل عامل اکتشافی  98/3همسانی درونی 

(. 33د )پرسشنامه بو مطلوب دهنده رواییاز روش مؤلفه های اصلی نشان

سکامانی در پژوهشکی ضکریب پایایی این پرسکشکنامه را به شیوه بازآزمایی 

. او این پرسشنامه را دارای اعتبار و روایی مناسبی برای کردگزارش  29/3

تگی همبککککسمعرفی کرد. تشخیص و پژوهش در تناسب با فرهنگ ایران 

ککککه و شده با نمره کککککل پرسککککشنام بککککالا میان عوامل چهارگانه استخراج

 و ،همبسکککتگی ضکککعیف با چهار عامل خشکککم، پر خاشکککگری، رنجیدگی

بکدگمانی با یکدیگر نشکککانگر روایی همگرا و واگرای عوامل برگرفته از 

 (.  31) در مطالعه ایشان بوده است پرسکشنامکه

این پرسشنامه توسط  نسخه اصلی :(2332)2. پرسشنامه خشونت خانگی 2

گیری درجه و هدف آن اندازه ادلسککون، جانسککون و شککین سککاخته شککده

 مختلف خشکککونت در کودکان از ابعاد مختلفهای رویکارویی با شککککل

همچنین این پرسککشککنامه در جامعه ایرانی توسککط رفیعی، رحیمی، اسککت. 

 های مستخرج از نسخه اعتباریابییابی شد. مؤلفهاعتبار ،وامقی و سکجادی

 خشککونت پدر علیه مادربا  رویاروییشکده در جامعه ایرانی، شکامل: مؤلفه 

 با خشککونت در محله یا مدرسککهرویارویی   (8و  9، 2، 5، 2، 3های )گویه

   مواجهککه بککا مشکککاجره والککدین(22و  23، 22، 21، 23، 18هککای )گویککه

                                                           
1. Buss and Perry's aggression questionnaire 

2.  Domestic violence questionnaire   

3. Things I've heard and seen (THIS) 

های )گویه   درگیری کودک در خشکککونت والدین(6و  2، 1های )گویه

 های)گویه   خشونت بزرگسالان علیه کودک(16و  12، 13، 12، 11، 13

، 15های )گویه با عوامل خطرزای زندگیرویکارویی   (33و  28، 29، 22

های بکا خشکککونکت از طریق اسکککتفکاده از فناوریرویکارویی    و(19و  12

این دهی شککیوه نمره( اسککت. 25و  26های )گویه بارتصککویری خشککونت

 ای )هرگز: صفر  گاهی اوقات:بر اساس طیف لیکرت چهار گزینه مقیاس

( است. حداقل امتیاز ممکن صفر و حداکثر 3همیشکه:    تقریبار2اغلب:   1

فرد با خشونت خانگی، کم  یعنی رویارویی 33است. نمره بین صفر تا  83

فرد با خشونت خانگی، متوسط  رویارویی  یعنی 26تا  33نمره بین   است

 فرد با خشککونت خانگی، زیاد یعنی رویارویی  26نمره بالاتر از و   اسککت

 اروییرویاست. نتایج سنجش روایی همگرای مقیاس، بین نمرات مقیاس 

در  "3امچیزهایی که من دیده ام و شککنیده"با خشککونت خانگی و مقیاس 

داری ( نشان داد همبستگی مثبت و معنککککا1889پژوهش آمایا جکسکون )

 96/3تا  68/3بکککین هکککر دو سکککطح وجود دارد. همچنین همسانی درونی 

ژوهشککی (. در پ32) گزارش شککده اسککت ی این ابزارهاقیاسمبرای خرده

جرای ا که طی آن روایی و پایایی این پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفت

همزمان مقیاس مواجهه با خشکونت خانگی با پرسکشکنامه خشونت جسمی 

( حاکی از روایی همگرای قابل قبول این مقیاس 2332) والدین شا و کراز

از ضکککریب آلفای بررسکککی اعتبار این مقیاس  ایاسکککت. همچنین بربوده 

مطلوب آمد که آن به دسککت برای  95/3کرونباخ اسککتفاده شککد و مقدار 

 (.33) است

 :(1883) 2. پرسککشککنامه الگوهای ارتباطی خانواده ریچی و فیتزپاتریک3
این ابزار یک پرسشنامه خودسنجی است و میزان موافقت یا عدم موافقت 

گویه که درباره وضکککعیت ارتباطات خانواده وی  25دهنده را با پکاسککک 

 معادل کاملار  2دهد. نمره مورد سؤال قرار می ،ایدرجه 6هسکتند در دامنه 

گویه اول مربوط به بعد  16مخالفم است.  موافقم و نمره صفر معادل کاملار

گیری گویکه بعکدی مربوط بککه جهککت 11و  6شکککنودوگیری گفککتجهکت

آورد. دسکککت میه آزمودنی دو نمره از این ابزار ب. هر هسکککتند 5همنوایی

نمره بیشکتر در هر مقیاس به این معناست که آزمودنی در خانواده خود به 

4. Fitzpatrick & Ritchie family communication model questionnaire 

5. Conversation-orientation 

6. Conformity-orientation 
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ند. کشککنود یا همنوایی بیشککتری را ادراک میوگیری گفتترتیب جهت

نمره اسککت.  53نمره آن  و حداکثر 3 این پرسککشککنامه حداقل امتیاز ممکن

  شکنود در فرد کم استوگیری گفتراک جهتادیعنی  23بین صکفر تا 

شکنود در فرد متوسط وگیری گفتادراک جهت یعنی 33تا  23نمره بین 

شککنود در فرد وگیری گفتادراک جهتیعنی  33نمره بالاتر از   واسککت

ای مقدار آلفای در مطالعه 1882زیاد است. فیتزپاتریک و ریچی در سال 

و مقدار آلفای کرونباخ  98/3یی را گیری همنواکرونبکاخ مقیکاس جهکت

کردند گزارش  82/3تا  92/3شنود را در دامنه وگیری گفتمقیاس جهت

این ابزار به روش محاسکبه ضککریب  ضکریب اعتبار(. در ایران بررسکی 32)

ار بود. این ابزاعتبار مطلوب آلفای کرونباخ و شکککیوه بازآزمایی حاکی از 

ضککریب آلفای کرونباخ برابر  ،ودشککنوگیری گفتدر مورد مقیاس جهت

گزارش شککده  91/3گیری همنوایی برابر با و در مورد مقیاس جهت 92/3

 (.36است )

پس از کسب مجوزهای لازم از اداره آموزش و پرورش  :روش اجرا ج(

استان فارس افراد نمونه به شرح اراشه شده در بخش روش، انتخاب شدند 

های پژوهش و اطمینان توضیح هدفهای این مطالعه ضمن و پرسکشکنامه

همچنین دیگر  .از کسب رضایت هم از کودک و هم از والدین، اجرا شد

ملاحظات اخلاقی مانند رعایت اصککل رازداری، آزاد بودن برای انصککراف 

از شکککرککت در مطالعه در هر مرحله از انجام پژوهش و نظایر آن به طور 

آوری شککده، با های جمعدهکامل در این مطالعه رعایت شککد. در نهایت دا

ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه به وسیله نرم افزار 

 .انجام شد SPSS22 آماری

 ها یافته
توصکککیفی متغیرهای پژوهش اعم از کمینه، هکای شکککاخص 1در جکدول 

رسی نین برای بر. همچاندو انحراف معیار گزارش شکده ،بیشکینه، میانگین

نرمال بودن توزیع متغیرها از آزمون چولگی و کشکیدگی استفاده شد که 

.اندگزارش شده 1ها در جدول این شاخص

 
 های توصیفی متغیرهای پژوهش: شاخص1جدول 

 کشیدگی چولگی انحراف استاندارد میانگین بیشینه کمینه متغیر

 -26/3 -28/3 26/3 33/8 12 3 مواجهه با خشونت پدر علیه مادر

 -68/3 21/3 26/3 23/2 15 3 مواجهه با خشونت در محله یا مدرسه

 -52/3 31/3 21/2 25/3 8 3 مواجهه با مشاجره والدین

 -23/3 35/3 32/3 85/2 16 3 درگیری کودک در خشونت والدین

 -28/3 -32/3 52/2 31/5 12 1 خشونت بزرگسالان علیه کودک

 -36/3 31/3 85/1 28/2 8 3 مواجهه با عوامل خطرزای زندگی

 -23/3 19/3 22/1 2/3 5 3 بارهای تصویری خشونتمواجهه با خشونت از طریق استفاده از فناوری

 32/3 38/3 23/8 53/22 61 2 گیری گفت و شنودجهت

 -15/3 32/3 8/2 85/21 23 6 گیری همنواییجهت

 -22/3 32/3 32/18 12/26 131 36 پرخاشگری

 

، قدر مطلق چولگی و کشکککیدگی برای تمامی 1بکا توجکه بکه جدول 

توان نتیجه گرفت که توزیع متغیرها بنابراین می اسککت  1متغیرها کمتر از 

های پارامتریک مانند ضککریب همبسککتگی آزمونتوان از و می بوده نرمال

ستقلال مفروضه اکرد.  گشکتاوری پیرسکون و رگرسکیون چندگانه استفاده

خطاهککا بککا اسکتفاده از آمکاره دوربکین واتسکون بررسکی شکد ککه مقکدار 

 .فککککرض اسککککتبرقراری این پیش دهندهدست آمد که نشانه ب 86/1آن 

همچنین مقدار  و 82/3پرخاشگری شاخص تحمککککل واریککککانس متغیککککر 

. با توجکه بکه اینککه شکاخص به دست آمد 332/1عامککل تکورم واریکانس 

است،  2و عامل تورم واریانس کمتر از  1تحمککککل واریککککانس نزدیک به 

وان به تبنکابراین، می  خطی متغیکر مسکتقل پکژوهش رد شکدپس فرض هم

وهای اس خشونت خانگی و الگبینی پرخاشکگری بر اسمنظور تعیین پیش

برای بررسی رابطه ابعاد خشونت  .ارتباطی از رگرسککککککککیون استفاده کرد
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خکانوادگی و الگوهای ارتباطی با پرخاشکککگری از ضکککریب همبسکککتگی 

همبستگی بین ابعاد خشونت  2گشکتاوری پیرسون استفاده شد. در جدول 

 .اندخانوادگی و الگوهای ارتباطی با پرخاشگری گزارش شده
 

 همبستگی بین ابعاد خشونت خانگی و الگوهای ارتباطی با پرخاشگری: ماتریس 2جدول 

 11 9 8 7 6 5 4 3 2 1 متغیر شماره

          1 با خشونت پدر علیه مادر رویارویی 1

         1 25/3** خشونت در محله یا مدرسهبا  رویارویی 2

        1 32/3** 38/3** با مشاجره والدین رویارویی 3

       1 22/3** 28/3** 11/3 درگیری کودک در خشونت والدین 2

      1 16/3 22/3** 11/3 13/3 خشونت بزرگسالان علیه کودک 6

     1 36/3 32/3 16/3 12/3* 18/3* با عوامل خطرزای زندگی رویارویی 5

2 
با خشونت از طریق استفاده  رویارویی

 بارهای تصویری خشونتاز فناوری
**28/3 **36/3 **21/3 **32/3 **23/3 36/3 1    

   1 -23/3** -13/3 38/3 -13/3 22/3** -16/3 -16/3 شنودوگیری گفتجهت 9

  1 19/3* 19/3* 11/3 38/3 12/3* 39/3** 31/3** 21/3* گیری همنواییجهت 8

 1 63/3** -36/3** 23/3** 15/3 33/3** 33/3** 55/3** 52/3** 35/3** پرخاشگری 13

P<0/05   *P<0/01 ** 

 

( r=35/3با خشونت پدر علیه مادر ) رویاروییرابطه  2با توجه به جدول 

با مشککاجره  رویارویی(، r=52/3با خشککونت در محله یا مدرسککه ) رویارویی، 

(، r=33/3درگیری کودک در خشکککونکت والککدین ) ( ،r=55/3والکدین )

با خشکککونت از  رویارویی(، r=33/3خشکککونت بزرگسکککالان علیه کودک)

و  ،(r=23/3بار )هکای تصکککویری خشکککونکتطریق اسکککتفکاده از فنکاوری

( با پرخاشگری کودکان مثبت و در سطح r=63/3گیری همنوایی )جهت

( r=-36/3شککنود )وگیری گفتهمچنین رابطه جهتاسککت.  معنادار 31/3

 است.معنادار  31/3با پرخاشگری کودکان منفی و در سطح 
 های خشکککونتبینی پرخکاشکککگری کودکان از روی مؤلفهبرای پیش

خانگی و الگوهای ارتباطی از رگرسکیون گام به گام استفاده شد. که سه 

 ،با خشونت در محله یا مدرسه رویاروییبا مشاجره والدین،  رویاروییمتغیر 

و بقیکه متغیرها از کرده  معنکاداری خود را حفط ،گیری همنواییتو جهک

 اند.گزارش شده 3معادله حذف شدند. نتایج تحلیل رگرسیون در جدول 
 

 بینهای آماری رگرسیون پرخاشگری بر متغیرهای پیش:خلاصه مدل رگرسیون، تحلیل واریانس و مشخصه 3جدول 

 

 با مشاجره والدین رویارویی :: متغیر پیشبین1گام 

 مشاجره والدین، مواجهه با خشونت در محله یا مدرسهبا  رویارویی :: متغیر پیشبین2گام 

 گیری همنواییمواجهه با خشونت در محله یا مدرسه، جهتبا مشاجره والدین،  رویارویی :: متغیر پیشبین3گام 

 

 F P R R2 Δ R2 میانگین مجذورات درجه آزادی جذوراتمجموع م مدل گام

1 
 رگرسیون

 باقیمانده

339/22286 

532/29223 

1 

132 

339/22386 

223/213 
228/136 331/3 55/3 23/3 23/3 

2 
 رگرسیون

 باقیمانده

253/31152 

291/18322 

2 

133 

233/16692 

523/126 
852/135 331/3 29/3 51/3 51/3 

3 
 رگرسیون

 باقیمانده

325/32951 

958/12522 

3 

132 

592/13863 

823/133 
281/91 331/3 93/3 56/3 52/3 
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توان نتیجه گرفت در تبیین پرخاشگری از می 3بر اساس نتایج جدول 

از واریانس  2R =56بین بین، مجموع متغیرهای پیشروی متغیرهای پیش

درصد نمره  56بین یعنی متغیرهای پیش  کنندبینی میمتغیر ملاک را پیش

درصکککد،  23با مشکککاجره والدین رویاروییکنند. پرخاشکککگری را تبیین می

گیری همنوایی و جهت ،درصد19با خشونت در محله یا مدرسه  رویارویی

مشککاهده F کنند. میزانبینی میدرصککد از تغییرات پرخاشککگری را پیش 2

ته این یاف که معنادار است 331/3بین در سکطح شکده برای متغیرهای پیش

بینی این سکککه متغیر بکه صکککورت معنکاداری قادر به پیش دهکدنشکککان می

نیز ضرایب رگرسیون استاندارد نشده و  2پرخاشکگری هستند. در جدول 

 اند.گزارش شده ،استاندارد شده و بررسی معناداری این ضرایب
 

 بینهای پیش: ضرایب رگرسیون گام به گام پرخاشگری روی متغیر 4جدول 

 معناداری b ß tخطای استاندارد  B متغیر

 32/69 56/2  25/12 331/3 (aمقدار ثابت)

 331/3 28/2 22/3 63/3 81/3 با مشاجره والدین رویارویی

 331/3 21/2 23/3 29/3 39/2 با خشونت در محله یا مدرسه رویارویی

 31/3 66/3 23/3 13/3 -28/3 گیری همنواییجهت

 

(،  β=22/3با مشکککاجره والدین ) رویاروییاثر  ،2بکا توجه به جدول 

( بر پرخاشکککگری β=23/3) با خشکککونت در محله یا مدرسکککه رویارویی

گیری همچنین اثر جهتاست. معنادار  331/3کودکان مثبت و در سکطح 

با اسککت. معنادار  36/3( بر این متغیر مثبت و در سککطح β= 23/3همنوایی)

دک با کو رویاروییتوان گفت که با افزایش هکا میتوجکه بکه این یکافتکه

 گیریو جهت ،با خشونت در محله یا مدرسهرویارویی مشکاجره والدین، 

 .یابدمیزان پرخاشگری کودکان افزایش می ،همنوایی

 گیریبحث و نتیجه
بینی پرخاشکگری کودکان بر اساس خشونت مطالعه حاضکر با هدف پیش

 بر اسکاس نتایج به دست آمده،خانوادگی و الگوهای ارتباطی انجام شکد. 

بین )خشککونت خانوادگی و الگوهای ارتباطی( و متغیر بین متغیرهای پیش

به طوری که   کودکان( رابطه معنادار وجود دارد ملکاک )پرخاشکککگری

له با خشونت در مح رویارویی با خشکونت پدر علیه مادر، رویارویی رابطه

با مشککاجره والدین، درگیری کودک در خشککونت  رویارویییا مدرسککه، 

با خشککونت از  رویارویی و خشککونت بزرگسککالان علیه کودک، ،والدین

گیری و جهت ،بار های تصکککویری خشکککونتطریق اسکککتفکاده از فناوری

یری گو همچنین رابطه جهتبوده مثبت  ،همنوایی با پرخاشگری کودکان

بوده  معنادار 31/3منفی و در سطح  ،شکنود با پرخاشگری کودکانوگفت

همچنین نتایج رگرسیون گام به گام نشان داد که ترکیب سه متغیر است. 

و  ،با خشونت در محله یا مدرسه رویارویی با مشکاجره والدین، رویارویی

ستند کننده پرخاشکگری کودکان هبینیگیری همنوایی بهترین پیشجهت

ت دسککه کنند. نتایج بدرصککد واریانس آن را تبیین می 56مجموع که در 

های پرز و همکاران مبنی بر وجود ارتباط بین با یافته در این مطالعه آمده

 دربارهو همکاران هنبرگر (، 12متغیرهای اجتماعی و میزان پرخاشگری )

میککان عملکرد خککانواده و پرخککاشکککگری فیزیکی  رابطککه منفی و معنککادار

آموزانی که اظهار به دانش (، ایسککککیوسکککا مبنی بر این که22) فرزنکدان

رفتاری در محیط بدکردنکد، از سکککطح بکالکای زورگویی و زورگویی می

دونالد مبنی (، و همچنین جوریلس و مک26خانوادگی برخوردار بودند )

بر وجود رابطه بین خشککونت مشککاهده شککده در خانواده و پرخاشککگری و 

 همسو است. ،(25کودکان )یافتگی شمشکلات ساز

 ار مهمبسکککی از دلکایکل یکیتوان بیکان کرد هکا میدر تبیین این یکافتکه

 وهایالگ که کودکانی یعنی  اسککت یادگیری ،در کودکان پرخاشککگری

د. کننخود رفتار می اند، همانند الگوهایداشکککته پرخکاشکککگرانه رفتکاری

چنانچه کودک، والدین یا همسکالان و دوستانی در مدرسه و محله داشته 

رفته یاد گ اوباشککد که عصککبانی و پرخاشککگر باشککند، این رفتار توسککط 

ثیرگذار در أشکککود. از آن جا که والدین و گروه همسکککالان دو گروه تمی

شککوند، بنابراین بسککیاری از رفتارها توسککط زندگی کودکان محسککوب می

ر شود. دگرفته می ای فراسکازی و از طریق یادگیری مشکاهدهها همانندآن

مانند )دلایل متفاوت به  آموزانی هسکککتنکد ککه بنامکدرسکککه همواره دانش

طلبی، خشکونت و پرخاشکگری، عدم همدلی و مهارت نداشتن در قدرت

آموزان نامطلوب خود، دانش هایرفتارانجام با ( درک احسکککاس دیگران
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های شخصیتی را تحت سلطه خود در نظر جسمانی یا ویژگیتر از ضعیف

 ،و کتک زدن ،آورنکد و بکا رفتکارهکایی مانند دعوا، تحقیر، هول دادنمی

 ،و از این طریقکرده هککای خود وادار آنککان را بککه پیروی از خواسکککتککه

آموزانی که شخصیت دانشکنند. ارضکا میها و نیازهای خود را خواسکته

تلکال عملکرد خکانواده بالا و حمایت اجتماعی پایین قلکدری دارنکد، از اخ

دلیکل تجربکه الگوهای ه آموزان بکبرخوردار هسکککتنکد. در واقع این دانش

تر برخوردار بوده و از ایینخود پککنککامنککاسکککب در خککانواده از اعتمککاد بککه 

کنند. همچنین هرچه خانواده ها در عملکردهای می زورگویی اسکککتفکاده

شان ، کودکانی، ناکارآمد باشندهای ارتباطشکیوهخود مانند حل مسکلله و 

 (.26دهد )را نشان میبیشتری پرخاشگری 
ند و شوگاهی کودکان در مدرسه قربانی خشونت می از سویی دیگر

ز را به آمیشکود که خود آنها نیز رفتار خشونتاین قربانی شکدن باعث می

ارهای دیگر کودککان نشکککان دهنکد. پر واضکککح اسکککت احتمال بروز رفت

و  کنندهای ناامن زندگی میپرخکاشکککگرانکه در کودککانی ککه در محلکه

ا روند یا دوستانی دارند که بودکانی که به مدارسکی با شرایط ناامن میک

(. بر این اسکککاس 12کنند، بیشکککتر اسکککت )آنها پرخاشکککگرانه برخورد می

را  آموزند  یعنی آنچهتوان تأکید کرد که کودکان با چشمان خود میمی

گیرند  حتی اگر آن رفتار به طور مسکککتقیم در کنند، یاد میمشکککاهده می

 ، انجام نشود.مورد خود آنها

در کنکار گروه همسکککالکان، والکدین نیز منبع تکأثیرگذاری بر عملکرد 

خانوادگی مملو از تعارض، درگیری،  در محیطی که جوّ  فرزندان هستند

و کمبود محبت اسککت، این رفتارها ممکن اسککت با در نظر  ،انتقاد، توهین

نگرفتن عواقب آن از سکوی والدین، به رفتارهای پرخاشگرانه منجر شود 

، ارتباط خانوادگی به گیری همنواییجهتدر خانواده های دارای (. 12)

ای اسکککت کککه فرزنکدان مجبور بکه پیروی از پکدر و مکادر و سکککایر گونکه

ری، گیها را ندارند. در این جهتشرکت در بحث زهبزرگسالان بوده و اجا

ها تنظیم و نگرش ،ها، باورهاارتباطات به سکککمت یکسکککان نمودن ارزش

اند برقراری یک محیط گرم و پژوهشکککگران نشکککان داده(. 23شکککود )می

در  عاملی ،آمیز بین والدین و فرزندانصمیمی در خانواده و روابط محبت

 (.23و  2) استدکان پرخاشگری کوکاهش راستای 

ا گیری همنوایی بککبینی کننککده جهککتهمچنین در تبیین نقش پیش

گیری های دارای جهتخانوادهپرخکاشکککگری کودککان می توان گفکت 

 مراتبی هسککتند که جایگاه هرهمنوایی پایین، دارای یک سککاختار سککلسککله

مشککخص و معلوم اسککت و فرزندان از اقتدار والدین  ،فرد در این سککاختار

الدین خود ها به وکنند و اغلب در تفسککیر و تبیین موقعیتود تبعیت میخ

 ،ی آنهاگیرهای تصمیمو در نتیجه ممکن است رشد مهارتهستند  وابسته

هکای بکا الگوی ارتباطی همنوایی بالا به دلیل محکدود شکککود. در خکانواده

هکای حاکم بر خانواده، نگرانی از بحکث و جکدل و متزلزل شکککدن ارزش

 ها و هنجارهای خانواده هستندی خانواده ناچار به همنوایی با نگرشاع ا

انباشککت تعارضککات   در نتیجه توانند تعارضککات خود را بروز دهندو نمی

شکککود. در الگوی ارتباطی حل نشکککده به افزایش پرخاشکککگری منجر می

همنوایی، زمانی که افراد خانواده به تابعیت از یک سری عقاید و باورهای 

اظهار نظر در مورد مسکککایل  اجازه و تعیین مجبور شکککده بکاشکککندیشاز پ

مختلف نداشته باشند و نظر آنان در زندگی نادیده گرفته شود، به ق اوت 

زننکد و احتمکال آنککه رفتارهای منفی در مورد زنکدگی خود دسکککت می

خودتخریبی و دگرتخریبی از خود نشان دهند، بیشتر شده و ممکن است 

 در نهایت ا به صکورت رفتارهای پرخاشکگرانه نشان دهند.اعتراض خود ر

ند در توانمی خشکککونت خانگی و الگوهای ارتباطیتوان بیان کرد که می

بینی پرخاشککگری کودکان، نقشککی مؤثر داشککته باشککند. بنابراین نتایج پیش

تواند در بازتعریف شککیوه ها میاین پژوهش در مقایسککه با سککایر پژوهش

همچنین تککدوین والککدگری، وادگی، مفهوم تربیککت و خککانارتبککاط درون

ورد م ،و کاهش پرخاشگری کودکان ،های آموزشی مدیریت خشمبسکته

 استفاده قرار گیرد. 

دامنه سنی مشخص  مطالعه بر روی های پژوهش حاضر،از محدودیت

انجککام دهی بود. )دوره دوم دبسکککتککان( و اسکککتفککاده از ابزار خودگزارش

اند بر توشناختی این مطالعه، میرفع مشکلات روشهای مشکابه با پژوهش

ود در شککهمچنین پیشکنهاد میدهی نتایج این مطالعه بیفزاید. دقت و تعمیم

های آینده پس از شکککناسکککایی کودکان پرخاشکککگر، اثربخشکککی پژوهش

 بر کاهش پرخاشگریهای مختلف فردی با روشبینهای آموزش مهارت

 ،نتایج این پژوهشاز آن جایی که گیرد. مورد بررسی قرار  آموزان،دانش

رتباطی ی اهایییدی است بر نقش مشاهده و الگوبرداری از رفتار و الگوأت

ود در شککبنابراین پیشککنهاد می  ها در ایجاد رفتار پرخاشککگرانهدر خانواده

های ارتباطی، جلسکککات آموزش خکانواده در مکدارس، با آموزش مهارت

 ،دیریت خشم و شیوه مناسب بیان عصبانیتو همچنین م ،الگوهای تعاملی
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کمک کرد تا بتوان کودکان را  هاتعاملی سکککالم در خانواده به ایجاد جوّ

 همچنین، یکاری کرد. خشکککونکتبکا  رویکاروییثیرپککذیری کمتر از أدر تک

های در تکدوین بسکککتهدر این مطکالعکه دسکککت آمکده هتوان از نتکایج بکمی

ره مشکلات رفتاری کودکان به ای بومی برای پیشگیری و کاهشمداخله

بدین ترتیب انجام پژوهشککی مشککابه برای گروه کودکان با سککن گرفت. 

ین دهی نتایج و تدوتر از طریق مشککاهده و مصککاحبه فردی به تعمیمپایین

 کند. کمک می تر،جامع ایبسته مداخله

قای نامه کارشککناسکی ارشککد آاین پژوهش برگرفته از پایان تشرکر و ددردانی:

حاجی اشکرفی در رشکته مشاوره خانواده دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت با 

به تاری   339راهنمایی دکتر ژاله رفاهی اسکت که در شکورای پژوهشکی شماره 

به تصککویب رسککیده اسککت. همچنین مجوز اجرای آن بر روی افراد  9/12/1382

پرورش ناحیه یک شهر شیراز با شماره نامه گروه نمونه از سوی اداره آموزش و 

وسیله از  بدینصکادر شکده است.  12/12/1382مورخ  12/8221929/2331ر/

اداره آموزش و پرورش مخصکککوصکککار کارشکککناس حراسکککت اداره که  انمسکککلول

پژوهش را انجام دادند و همچنین از کادر اجرای این هماهنگی با مدارس جهت 

 ،د نمونه که در اجرای این طرح به ما کمک کردنداداری و مربیان مدارس و افرا

  شود.تشکر و قدردانی می

ه گونه ت ککاد منافعی نداشککت برای پژوهشککگران هی پژوهش این  تضرراد مناف :

 است.
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