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 مقدمه
یکی از مسائل و مشکالت اجتماعی امروز در جوام  گوناگون 

 ستا میابله با آنها هایروشرفتاری و روانی و  هایناهنجاری

بهداشت روانی، پیشگیری و درمران  مسئلهتردیدی نیست که  و

. یابرردمیاهمیررت بیشررتری  روزروزبررهرفترراری  هررایناهنجاری

یک مشکل جزئی کره رفر  آن مسرتلزم  دهدمیمطالعات نشان 

است، بر  خانواده و مدرسه هایکوششمیدماتی و  هایآگاهی

و پرخاشگری  شودمید تبدیل اثر مرور زمان به یک مشکل حا

مشکالت کودکران و نوجوانران و از دلیرل  ترینشای یکی از 

در  .(1اسرت ) درمرانیروانمهم ارجاع آنها به مراکز مشاوره و 

که بره علرت  شوندمیمشاهده  آموزانیدانش روزههمهمدارا 

، دعرروا و رفتارهررای پرخاشررگرانه تنبیرره ان ررباطی زدوخررورد

آمروزان اند که دانرشهمکاران نشان داده . عاشوری وشوندمی

 آدا  و قردرت مهرار رفترار خرود را ندارنرد  معمولًپرخاشگر 

          کننرد زیرر پراای را که در آن زندگی میرسوم و اخالق جامعه

گذارند، در اغلب موارد با والدین خود و مسرئولین مدرسره می

و حرکات آنها گراهی بره حردی باعر   کنندمیدرگیری پیدا 

 ود کره بره اخرران آنهرا از مدرسره شرآزار و اذیت اطرافیان می

از و  ای اسرتپرخاشگری مفهوم بسریار پیچیرده. (2انجامد )می

و  قررار دارد شناختیروانعوامل موقعیتی و  تأثیر تحت سویک

در اسرتیرار آن  شرناختیزیستاز سوی دیگر عوامل ژنتیک و 

تعریفی دقیق  از این رو ارائه. کنندمیای بازی نیش بسیار عمده

سرراتر و  بررا ایررن وجررود .، دشرروار اسررتمفهررومو عینرری از ایررن 

را یکی از رفتارهای ضداجتماعی معرفی پرخاشگری  همکاران

مستییم  طوربهآزار رساندن به دیگران چه  هدف باکه  اندکرده

معتیرد هسرتند  پژوهشرگران .(3)گرردد مری مستییم انجامیا غیر

 طرفیرکای اسرت کره از پرخاشگری مفهروم بسریار پیچیرده

و از طررف اسرت  شرناختیروانعوامرل مروقعیتی و  ترأثیرتحت

امررا بررورک  .(4)پررذیرد مرری تررأثیردیگررر از عوامررل ژنتیکرری 

شود ی که باع  صدمه زدن به دیگران میپرخاشگری را رفتار

 ل ایجادکننررردهر رابطرره بررا علررد(. 5تعریررک کرررده اسررت )

است. بر اساا نظریه  های متفاوتی ارائه شدهپرخاشگری نظریه

 اسرت. نایافتگیکام معمولً، علت پرخاشگری گریتحلیلروان

شرده در نظریه یادگیری اجتماعی، پرخاشگری پاسخی آموخته

  (.6) شودمیکه از راه مشاهده یا تیلید آموخته  آیدمیبه شمار 

 پرخاشررگری برا رابطرره در توجهیقابرل اطالعررات اینکره برا

 مفهوم پرخاشگری از کاملی درک هنوز است شدهآوریجم 

 عمردتاً تمرکز پژوهشرگران تاریخی لحاظ از ندارد زیرا وجود

 پرخاشرگرانه )پرخاشرگری آشرکار( رفترار فیزیکی شکل روی

 بررر متمرکررز (. تحیییررات گذشررته7) اسررت برروده معطرروف

 نظیر خصمانه رفتارهای دربرگیرنده که بود آشکار پرخاشگری

 مستییمطوربه که است فریاد و داد و کالمی تهدید ناسزاگویی،

 مطالعره پژوهشرگرانشود. امرا می دیگران اذیت و آزار موجب

  پرخاشررگری کرره انرردکرررده شررروع را پرخاشررگری از شررکلی

(. پرخاشررگری 8) نررام دارد ای )پرخاشررگری ناآشررکار(رابطرره

جسررمانی  پرخاشررگری رفترراری الگرروی همرران دارای ایرابطرره

          روابرررط راه از دیگرررران آزار و آسررریب نوعیبررره کررره اسرررت

        آسریب  دوسرتانه روابرط بره پرخاشرگری نروع ایرن. انجامردمی

 در را همسالن گروه از کودک شدن کنار گذاشته و رساندمی

یرا  بردگویی و شرایعات پخرش برا پرخاشرگر کودک. دارد پی

حررذف  موجررب دوسررتانه رابطرره قطرر  برره سررایرین وادار کررردن

 رفتارهرای همکراران و کریرک (.9) شرودمی گروه از کودک

 شرکل به مدرسه کودکان در را ایرابطه و آشکار پرخاشگرانه

 . (10اند )کرده تأیید جداگانه عامل دو

در بررسی انواع پرخاشرگری  بروتمن و همکارانی هایافته

 رفترار توانرد بره صرورتمری نشان داده است کره پرخاشرگری

 دادن، هرل خصرمانه، رفتارهرای مانندکالمی  و فیزیکی آشکارِ

بره  اعمال این انجام به تهدید به شکل یا باشد.. . و اشیاء پرتا 

 ناسرزاگویی، ماننردبرروز داده شرود  خصمانه و کالمی صورت

 مسرتییم طوربره کره فریراد و داد و کردن کردن، مسخره تحییر

صرورت  دو بره تواندمی همچنین شود.می دیگران آزار موجب

 یرا واکنشری پرخاشرگری. یابرد برروز 2یکنشفزون و 1واکنشی

                                                           
1. Reactive aggression 

2. Hyperactivity 
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 ماننرد یرا تحریرک و تهدیرد یرک به تهاجمی پاسخی خصمانه

 پرخاشگری کهدرحالی است شده درک جویانهتالفی اقدامات

 منراف  و پاداش کنندهبینیپیش رفتاری که عنوان به یکنشفزون

 (.11است ) شده تعریک استفرد 

از بین که  اندصدوقی و همکاران در مطالعه خود نشان داده

ی بره غیرر از پرخاشررگری دگررهرای شخصریتی، بررونویژگری

. ارتبرا  منفری و معنراداری دارد یپرخاشرگرجسمانی با انواع 

پررذیری و بررا وجرردان بررودن بررا انررواع ویژگرری توافررق همچنررین

بره ایرن  . همچنین آنهرامنفی و معنادار دارد رابطه ،پرخاشگری

رابطره  ،برا انرواع پرخاشرگری آزردگریرواننتیجه رسیدند که 

هرررایی کررره در زمینررره . پرررژوهش(12)مثبرررت و معنرررادار دارد 

ی هایافتره ازجملرهپرخاشگری کودکان صرورت گرفتره اسرت 

حرراکی از آن اسررت کرره پرخاشررگری نرروعی مشررکل  درکرر ،

شود و اگر چنانچه شدت یابد باع  برروز اری محسو  میرفت

(. 13گرردد )شخصریت مریهرای مشکالت ارتبراطی و اخرتالل

کرره  دهرردمیهررای ماسررتورا و همکرراران نشرران همچنررین یافترره

های اولیه زنردگی باعر  برروز مشرکالت پرخاشگری در سال

(. طرد شدن از 14شود )خودپنداشت ضعیک می ازجملهراوان ف

سرروی همسررالن، عملکرررد تحصرریلی ضررعیک، برانگیختگرری و 

یش شردت و است که از افرزا هاییآسیبکنشی از دیگر فزون

 بررر آن(. افررزون 15شررود )تکرررار پرخاشررگری حاصررل مرری

ازجملره افسرردگی،  هاییآسریبپرخاشگری در قربانیان خرود 

        حرمررت خررود پررایین برجررایو  اضررطرا ، احسرراا تنهررایی

نتایج مطالعرات جدیرد در زمینره پرخاشرگری  (.16گذارد )می

پرررورش همرردلی در سررنین دبسررتانی  دهرردمینشرران  کودکرران

شررود. نتررایج ایررن موجررب کرراهش رفتارهررای پرخاشررگرانه مرری

رفتارهرای  توانمیدهد که با افزایش همدلی مطالعات نشان می

پسند و حرمت خود را در کودکان دبسرتانی افرزایش داد جامعه

 در پرژوهش خرود نشران (. همچنین روتنبرگ و همکراران17)

 هرررایویژگیکررره احسررراا تنهرررایی برررا برخررری از انرررد داده

پایین، اسناد بیرونی موفییت،  حرمت خود ازجمله شناختیروان

و پرخاشرگری در ارتبرا  اسرت  یدگرردرونخجالت و شرم، 

(18.) 

منفیِ عراطفی در  هایگرایشناامیدی و احساا تنهایی از 

 اعتیراد . برههسرتندکودکران و نیطره میابرل امیرد بره زنردگی 

 درک راه صمیمیت، بهتررین به نیاز در نایافتگیکام 1سولیوان

 ( و احسراا تنهرایی19اسرت ) کرودکی دوره احساا تنهایی

همران خواهد یعنری آنچه انسان میبین  که دهدمی روی زمانی

آورده است یعنی دستاوردهایش  به دستهای او و آنچه آرمان

و هرچره ایرن فاصرله بیشرتر  فاصله و شکاف وجود داشته باشرد

(. بولک معتید است 20) باشد احساا تنهایی فرد بیشتر است 

 هرایدغدغره در را دیگرران کره دارنرد عمییری نیاز کودکان

 که تکودکی اس تنها، کودک کنند و شریک خود شخصی

 را خویش زندگی مهم افراد یا والدین مؤثر ح ور تواندنمی

 در مسرئله ایرن کره آورد دسرت بره خرود دنیای اجتماعی در

داشرته  دنبرال بره را پیامردهایی دتوانرمی زندگی بعدی مراحل

 (. 21باشد )

 همرراه هردفیبی با اغلب احساا تنهایی و ناامیدی تجربه

 از یکری هردف ازبرخورداری  که است حالی در این است و

 دیگرر امیردواری عبرارت اسرت. بره امیردواری عناصر سازنده

 را هدفش در این مجموعه، فرد که است شناختی ایمجموعه

پیردا  هردف به رسیدن برای را هاییراه چه داندمیو  داند،می

 برخوردار هاراه آن کردن دنبال برای لزم انگیزه از نیز و کند

 نظرر در مرؤثر عامرل هدف، به راه رسیدن در را خود و است

سرازه یار نزدیرک بره واژه امید را که بس اسنایدر(. 22گیرد )می

 سرازیمفهوم مؤلفه دو شامل ایسازه بینی است به عنوانخوش

 بره هراییگرذرگاه طراحی توانایی اول شامل مؤلفهاست.  کرده

 مؤلفرهموجرود اسرت و  موانر  رغم به مطلو  هایهدف سوی

هرررای گرررذرگاه ایرررن از اسرررتفاده بررررای دوم نیرررروی انگیرررزه

امیررد  ،سرازیمفهوم ایررن طبرق. اسرتتوسرط فرررد  شردهطراحی

 و برگیرددر را ارزشمندی هایهدف که است نیرومند هنگامی

 احتمرال نشردنی،برطررف نره ولری انگیرزچرالش موان  داشتن با

                                                           
1. Sullivan  
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بره نیرل از ) باشرد وجود داشرته مدتمیان در آنها به یابیدست

یک نیروی درونی قردرت ایرن را دارد کره  عنوانامید به  .(22

 یک در خلق کمتری توانایی آنها زیرا سازد ترغنیزندگی را 

 هرای افرراد ناامیرد رایکی از نشانه (. زیمرمن23دارند ) دورنما

 داندمی آورتنشهای در موقعیت حلراهی در پیدا کردن ناتوان

 معنابخشی الوی معتید هستند که شیوه (. کورتنی، جفری و24)

 برر مرؤثر عوامل از ناکارآمد مسئلهحل  مهارت و رویدادها به

 ماننرد کرودکی رویدادهای منفی امیدواری است و معنابخشی

 اسرناد درونری )سربک عوامرل بره هراآن اسرناد و رفتارهاسروء

(. اسنایدر 25) دهدمی قرار ناامیدی معرض در را افراد درونی(

 مراقب یک با رابطه که داشتن کنندمیو همکاران چنین بیان 

 نیشری توانردمی باشد با اعتماد توأم رابطه آن کهاین شر  به

 تواندمی باشد. مراقب داشته امیدواری گیریشکل در اساسی

 کودک خانواده اع ای از یکی یا و دو یا هر والدین از یکی

 کودک زندگی مهم افراد سایر به دلبستگی که هرچند باشد؛

 مؤثر امیدواری ایجاد در نیز غیره و مدرسه مشاور مانند معلم،

 (. 22) است

انررد کرره خررود نشرران داده پررژوهشدر  ریپلرری و ورثینگتررون

واری یرک ویژگری کره بررای امیرد 1گرروپمن نظریه برخالف

)نه خود دارو(  دارونما مانند به را آن گیرد وانفعالی در نظر می

    العالنصررعب هررایبیماریو  مشررکالت بررا یررافتگیشسرراز در

 انسران میابلره در منراب  از یکری عنوان د بهتوانمیداند، امید می

 و پویرا ،چندبعردی ،شفادهنده عامل یک کند و به عنوان عمل

 برایرافتگی  شسراز در مهمری نیرش و شرود قدرتمند توصریک

 جرئرت فررد بره امیرد و مثبت نگرش داشتنباشد.  داشته فیدان

 آنها بر غلبه ظرفیت و شود مواجه خویش با شرایط که دهدمی

های کرار در زمینره امیردواری (. نتایج یافته26افزایش دهد ) را

 جسرمی، پاسرخ و روانری سالمت نشان داد که بین امیدواری با

 از مثبرت، پرهیرز خلق ذهنی، سالمت پزشکی، مداخله به مثبت

 زندگی در امور زیستیشاد و نشا  زندگی، پرفشار رویدادهای

                                                           
1. Groupman  

را  آنهرا و و معنادار وجود دارد مثبت همبستگی گشاییمسئله و

 (.27) کندمی بینیپیش

بررا در نظررر گرررفتن ایررن مطلررب کرره افررزایش رفتارهررای 

موجررب نگرانرر   پرخاشررگرانه در بررین کودکرران و نوجوانرران

است؛  کشور شده مسئولن، اولیا، مربیان و هاخانوادهبسیارى از 

ظر بر پرخاشگری ضروری به ن مؤثرشناسایی و تعیین متغیرهای 

 بره بررسریکره پژوهشری در ایران  تاکنونبا این حال رسد. می

 ؛دبپردازد، یافت نشرابطه پرخاشگری و امیدواری در کودکان 

 وتعیین رابطه بین پرخاشرگری  هدف باپژوهش حاضر بنابراین 

 .دبستانی انجام شده استامیدواری در بین کودکان 

 روش
روش پژوهش حاضر  کنندگان:الف( طرح پژوهش و شرکت

 تمرامیتوصیفی و از نوع همبسرتگی برود. جامعره آمراری شرامل 

 سرتانشهر شرادمهر از شهر دوره دوم پسرانه آموزان ابتداییدانش

ی که در سال تحصریل بود واق  در استان خراسان رضوی ولتمه

اداره  . پر  از اخرذ مجرروز ازمشرغول بره تحصریل بودنررد 94-95

با توجه به ایرن مطلرب کره ، مربوطهآموزش و پرورش شهرستان 

ارد در شهر شادمهر یک مدرسه ابتدایی پسرانه دوره دوم وجود د

ژوهش آموزان دوره دوم شهر شادمهر وارد پدانش بنابراین تمامی

برود.  سرشرماری مطالعه حاضرر از نروع ریگینهروش نمو شدند.

م، معیارهرای ورود پایره چهرار. نفر برود  70نمونه پژوهش شامل 

ای معیارهر. سرال برود 12سال تا  10و دامنه سنی از  ششم پنجم و

 بود. عدم تمایل به شرکت در پژوهشخرون 

 ب( ابزار

ایررن مییرراا توسررط اسررنایدر و  :2مییرراا امیرردواری کودکرران .1

(. ایرن مییراا 28همکاران بر اساا نظریه امید طراحی گردیرد )

و امید  ،است و تفکر عاملی، تفکر راهبردی مییااخرده 3دارای 

 3مییراا دارای خرردهدهرد. هرر ی را مورد ارزیرابی قررار مریکل

سرال  16ترا  8. مییاا امید برای کودکان و نوجوانان است گویه

مییاا امیدواری بر اساا طیرک  گذارینمرهربرد است. قابل کا

                                                           
2. Children hope scale 
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، خیلی 5، اغلب نمره 6لیکرت تنظیم شده است و به همیشه نمره 

و  2نمررره  نرردرتبه، 3نمررره  هرراوقت، بع رری 4نمررره  هرراوقت

امیرد  دهندهنشرانگیررد و نمرره برالتر تعلق مری 1نمره  وقتهیچ

ییراا بیشتر است. اسنایدر و همکاران به منظور هنجاریابی ایرن م

و  کودکرران ادراکرریخررود رخهمبسررتگی آن را بررا آزمررون نیمرر

و نترایج  دادنرد قرار بررسی موردپرسشنامه سبک اسناد کودکان 

در پژوهش اسرنایدر و همکراران  آمد. به دستمثبت و معناداری 

گزارش  -44/0بک  فسردگیا روایی همزمان پرسشنامه با مییاا

اعتبار پرسشنامه را از طریرق  اسنایدر و همکاران. (29) شده است

انرد. همچنرین در گرزارش کررده 85/0هفتره  3بعرد از  آزماییباز

و از  70/0ایران اعتبار ایرن پرسشرنامه از طریرق آلفرای کرونبراخ 

  (.30آمد ) به دست 74/0 آزماییبازطریق 

برررای بررسرری  :1ای و آشررکاررابطررهپرسشررنامه پرخاشررگری  .2

 کودکرران برررای شررهیم پرخاشررگری پرسشررنامه پرخاشررگری از

اسرت کره  سرؤال 21ایرن پرسشرنامه دارای  .شرد استفاده دبستانی

سرنجد. ای و آشکار را در کودکان دبستانی میپرخاشگری رابطه

 دهندهنشران هراگویهو  شودمیاین پرسشنامه توسط معلم تکمیل 

(. ایرن پرسشرنامه دارای 8) استدرجات متفاوتی از پرخاشگری 

 واکنشری پرخاشرگری گویه(، 7) جسمانی پرخاشگری مؤلفهسه 

 گویره( 8) ایپرخاشگری رابطه و گویه( 6) کنشزونف و کالمی

 براریکنمره، گزینه  1 ندرتبهبه گزینه  گذارینمره. برای است

 4گزینره اغلرب روزهرا نمرره و  3در هفته  باریکنمره،  2در ماه 

 کرونبراخ ضرریب آلفرای شرهیم پرژوهش گیرد. درنمره تعلق می

مییراا آمرد و بررای خررده بره دسرت 91/0 پرسشرنامه کل برای

ترتیرب  بره کالمری واکنشری و ،ایرابطره پرخاشگری جسرمانی،

میرزایری و  پرژوهش در .(8آمرد ) به دسرت 83/0 و، 89/0، 85/0

پرسشرنامه پرخاشرگری شرهیم، اعتبرار  تعیرین منظرور همکاران به

 ضرررایب و 91/0پرسشررنامه  کررل برررای کرونبرراخ آلفررای ضررریب

 جسمانی، پرخاشگری هایمؤلفه هر یک از برای آلفای کرونباخ

بره  82/0 و ،90/0، 84/0ترتیرب  بره کالمری واکنشی و ،ایرابطه

 . (31آمد ) دست

                                                           
1. Overt and rrelational aggression qquestionnaire 

جهت انتخا  نمونه پژوهش مجوزهای لزم از  ج( روش اجرا:

کمیترره علمرری و اخالقرری آمرروزش و پرررورش گرفترره شررد و 

قرررار  تأییرردهرردف و روش اجرررای پررژوهش مررورد  ،هاپرسشررنامه

 گرفت. 

بررای دانرش  مطالعره حاضرر اهرداف ،قبل از اجرای پژوهش

 و پرر  از کسررب رضررایت آگاهانرره از  شرررح داده شرردآمرروزان 

 پایره آمروزاندانرش مییاا امیرد کودکران توسرط آموزان،دانش

و چنانچه ابهامی  شد تکمیل همزمان طوربه ششم و پنجم چهارم،

بود توسط معلمان هر کالا و مشاور مدرسه توضیح  سؤالتدر 

پرسشنامه پرخاشگری کودکران توسرط معلمران هرر شد. داده می

تکمیرل  ،آمروزان داشرتندکالا بر اساا اطالعاتی که از دانرش

شناسری مالحظات اخالقی بر اساا کد اخالقی انجمن روان .شد

آموزان اطمینان داده شد به دانشآمریکا رعایت شد بدین ترتیب 

کرار  انجرامماند و فیط جهت که اطالعات آنها محرمانه باقی می

و همچنین رضایت کامل آنها  گیردپژوهشی مورد تحلیل قرار می

 جلب شد.

 هایافته

آمروزان شرناختی دانرشاز اطالعرات جمعیرت آمدهدستبهنتایج 

 27، سراله( 10درصد( کالا چهارم ) 1/27نفر ) 19نشان داد که 

آمروزان ساله( و بییه  دانرش 11الا پنجم )درصد( ک 6/38نفر )

کننردگان در مطالعره در  سراله( بودنرد. شررکت 12کالا ششم )

مشغول  جم و ششممدرسه ابتدایی  دوره دوم یعنی پایه چهارم، پن

 بودند.  به تحصیل

کننردگان در پرژوهش هرای توصریفی شررکتدر ادامه، یافته

 1و نترایج آن در جردول  مل میانگین و انحراف معیار بررسریشا

از آزمرون همبسرتگی ابتردا  . سرپ  بررای اسرتفادهگرددمیارائه 

با اسرتفاده از گرفت.  خواهد قرار موردبررسیآن  هایفرضپیش

متغیرهرای امیرد و  برودن نرمرال اسرمیرنک موگروفالآزمون  کر

 پرخاشگری بررسی خواهد شد.
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 اسمیرنف کلوموگروف آزمون از استفاده بانمره امیدواری و پرخاشگری  بودن نرمال بررسیمیانگین، انحراف معیار و  :1 جدول

 سطح معناداری                             Zآماره                          میانگین±انحراف معیار                                                متغیر

 423/0                                             879/0                                  52/25±79/3                                                                       امیدواری

 107/0                                              209/1                                 57/33±54/8         پرخاشگری کل                                                   

 000/0                           281/3                               58/10±27/3                پرخاشگری جسمانی                                     

 000/0                          32/4                                   13±56/3                                                        ایرابطهپرخاشگری 

 000/0                             349/4                                98/9±03/3                         کنشقزونپرخاشگری واکنش کالمی و 

 

ین میانگین نمره امیرد در بردهد که نشان می 1نتایج جدول 

کره  اسرت 52/25±79/3 کننده در پژوهش حاضرافراد شرکت

میرد ا اسرت 36ترا  6با توجه به تراز نمرات مییاا امید که بین 

لعره انرد. میرانگین پرخاشرگری کلری در مطابالیی داشرته نسبتاً

، پرخاشررگری 58/10، پرخاشررگری جسررمانی 57/33حاضررر 

 98/9 کرنشقزونکنش کالمی و و پرخاشگری وا 13ای رابطه

 (.1آمد )جدول شماره  به دست

  قبررل از ارائرره نتررایج آزمررون همبسررتگی پیرسررون و اسررپیرمن از

با توجه به نرمال برودن فرض نرمال بودن داده استفاده شد. پیش

ارتبرا   بررسری ( بررای<05/0p) متغیرهای امید و پرخاشگری

بین این دو متغیر از آزمون پیرسون و با توجه بره نرمرال نبرودن 

( جهت بررسی ارتبرا  >05/0pهای پرخاشگری )مییااخرده

هرا برا متغیرر امیرد از آزمرون اسرپیرمن اسرتفاده مییااخردهاین 

  آمده است. 2و نتایج آن در جدول  گردید

و  رابطرره بررین امیرردواریو تعیررین برررای بررسرری در ادامرره 

 ، ای و واکررنش کالمرری وپرخاشررگری کلرری، جسررمانی، رابطرره

 .شدزمون همبستگی استفاده آاز  کنشقزون

 

 : ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش2جدول 

 5           4                  3                       2                                    1          متغیر       

 1           امیدواری                                .1

 1    -399/0**            پرخاشگری کل           .2

 1        718/0** -316/0*                  پرخاشگری جسمانی .3

 1                     377/0** 419/0** -102/0        ایرابطهپرخاشگری . 4

        1                       -51/0                    48/0                           174/0                                   -215/0                    کنشقزونپرخاشگری واکنش کالمی و . 5

                                                                            01/0<p  **        05/0 <p *   

در برا پرخاشرگری امید  هایسازه بررسی همبستگی بین در

نتایج آزمون اسپیرمن نشان داد کره برین امیرد در آموزان دانش

همبسرتگی معکروا و  هراآن کودکان و پرخاشرگری جسرمانی

(. بین امیدواری و =p<316/0-r ,05/0معناداری وجود دارد )

 بره دسرتهمبسرتگی معکروا  رابطره کودکان پرخاشگری در

نمرره امیرد در   (. همچنین بین=r-102/0آمد که معنادار نبود )

نیرز همبسرتگی  کرنشزونفرکودکان و پرخاشگری واکنشی و 

-21/0آمد اما این همبسرتگی معنرادار نبرود ) به دستمعکوا 

r= در مجموع برین امیردواری و پرخاشرگری کلری در میران .)

آمرد  به دستکودکان دبستانی همبستگی معکوا و معناداری 

(01/0, p<399/0-r= 2( )جدول،) کره برا افرزایش  ایگونهبه

نمره امیرد در کودکران نمرره پرخاشرگری کرل و پرخاشرگری 

 جسمانی در این کودکان کاهش پیدا کرد.

که چه  سؤالبرای پاسخ به این های پژوهش در انتهای یافته

سررال توسررط  12تررا  10میرردار از پرخاشررگری در بررین افررراد 

ز آزمررون رگرسرریون اسررتفاده گررردد امرری بینرریپیشامیرردواری 

 د که نتابح آن در جدول زیر گزارش شده است. گردی
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 مطالعه توسط امیدتحت آموزاندانش پرخاشگری بینیپیش :3جدول

 عوامل پیش بین ضرایب غیراستاندارد خطای معیار ضرایب استاندارد مقدار T سطح معناداری

000/0  94/8   86/5  943/52 ثابت ضریب   

001/0  745/3-  939/0-  922/0  279/0-  امید 

 

نتایج تحلیل رگرسیون شود، مالحظه می 3چنانچه در جدول 

درصد  15د توانمیدهد که متغیر امید در کودکان خطی نشان می

. ایرن متغیرر بره یرات متغیرر پرخاشرگری را پیشرگویی کنرداز تغی

آمراری عنوان یک متغیر پیش بین پرخاشرگری کودکران از نظرر 

 به واحد یک هر افزایش با که یطوربه (.p=001/0معنادار شد )

 نمرره میرانگین از نمرره 8/0 تیریباً کودکان در امید نمره میانگین

 یابد.این کودکان کاهش می پرخاشگری

 گیریو نتیجه بحث
نتایج آزمون همبستگی نشان داد که بین امیدواری و پرخاشگری 

در کودکرران همبسررتگی معکرروا و معنرراداری وجررود دارد. در 

پرخاشررگری نتررایج  هایمؤلفررهبررسرری رابطرره بررین امیرردواری و 

 جسرمانیپژوهش حاضر نشان داد که امیردواری برا پرخاشرگری 

کره برا  دهردمیرابطه معکوا و معناداری دارد. این نتیجه نشران 

کراهش پیردا  جسرمانیافزایش امیدواری، رفتارهای پرخاشگرانه 

کند. هرچند که میزان همبستگی بین امیدواری و پرخاشگری می

از نظر شدت رابطه در حد متوسط برود امرا در مجمروع  جسمانی

اولین نوع رفتار  جسمانیآمد. پرخاشگری  به دسترابطه معنادار 

رفتارهرایی و  دهدمیاز خود نشان پرخاشگرانه است که کودک 

، پرترا  کرردن اشریا و لگردزدنکتک زدن، هرل دادن،  ازجمله

اشاره دارد که همگی با نیت صدمه  هافعالیتتهدید به انجام این 

و از نرروع  گیررردمیزدن برره افررراد، حیوانررات و اشرریا صررورت 

. ترراکنون پژوهشرری در داخررل و (32) پرخاشرگری آشررکار اسررت

مسررتییم برره بررسرری رابطرره بررین  طوربررهه خررارن از کشررور کرر

نترایج پرخاشگری و امیدواری در کودکان بپرردازد یافرت نشرد. 

ی هایافترره برا پرژوهش حاضررر همسرو اسرت. فرانشرر  هرایافترهی

بررین ناامیرردی کودکرران و رفتارهررای  دهرردمیفرانشرر  نشرران 

 وی معتید است کرودکپرخاشگرانه رابطه مستییم وجود دارد. 

 افسرردگی، اجتماعی، -شناختی هاینارسایی حسی،از بی ناامید

 بردمی پایین رنج خودمهارگری و درماندگی پرخاشگرانه، رفتار

(. همچنررین روتنبرررگ و همکرراران در پررژوهش خررود بررین 17)

رفتارهای پرخاشگرانه و احساا تنهایی که نیطه میابل امیدواری 

بطره (. در تبیرین را18آوردنرد ) بره دسرتاست رابطره معنراداری 

بره معکوا بین امیدواری و پرخاشگری که در پرژوهش حاضرر 

در پژوهشی که ریچرارد و چندین نظر محتمل است.  ،آمد دست

دان انجام دادند، دریافتند که پسرهای پرخاشگر، مهارتی در حل 

 هایکالسرریهممسررائل بررین فررردی ندارنررد و در میایسرره بررا 

اجتمراعی ارائره ی بررای تعارضرات کمتر هایحلراهمحبوبشان، 

نشران  (34 بره نیرل از) های اسرنایدراز طرفی یافته (.33دهند )می

 داشرتن دربرگیرنردهکره  اسرت فعالی دهد امیدواری ویژگیمی

 توجه هدف، به برای دستیابی اراده و ریزیبرنامه قدرت هدف،

بنرابراین  ؛اسرت آنهرا توانرایی رفر  و هردف به رسیدن موان ، به

ی حلراه شوندمی نایافتگیدچار کام کودکان پرخاشگر جایی که

هرایی حرلراهاما کودکان امیردوار  کنندمیجز پرخاشگری پیدا ن

   و منطیری بره نظرر  کننردمیمفید برای حل مشرکالت خرود پیردا 

رسد که بین پرخاشگری و امیرد رابطره معکروا و معنراداری می

 وجود داشته باشد.

با  افراددهد ش نشان میانهای اسنایدر و همکاریافتههمچنین 

کننرد و موانر  را بره عنروان چرالش تعبیرر مری ،سطح امیرد برالتر

خود را در مسیر جدیرد بره  هکنند و انگیزدیگری پیدا می هایراه

 مثبتری کره برر اسراا هرایبرا هیجران برند. افراد امیردوارکار می

، در هنگام مواجهه با اندآورده به دستگذشته خود  هایموفییت

مثبرت خرود بره سرمت جلرو حرکرت  هرایهیجرانهمان با  موان 

هرای هیجران بر اسراادر مواجهه با موان   افراد ناامیداما  کنندمی

بنرابراین  ؛رونردوجرود آمرده از همران موانر  پریش مری بره منفی

منفرری و  هررایهیجرران و جدیررد را پیرردا کننررد هررایراهنررد توانمین
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 (.35شررود )ری آنهررا مرران  پیگیررری اهدافشرران مررینشررخوار فکرر

 اسرت ممکن هدف، به رسیدن راه در مان  با برخورد ،طورکلیبه

 را هیجانی منفی )مثل پرخاشگری و ناامیردی( هایواکنش برخی

 افرراد و نیسرت یکسان افراد، همۀ در هاواکنش این اما کند ایجاد

 هرایراه ایجراد دلیرل به موان ، با هنگام برخورد زیاد، امید دارای

 بسرریار هیجررانی هایپاسررخ هرردف، برره رسرریدن برررای جررایگزین

  بررای امکران نبرود هنگرام همچنرین دهنرد؛مری تررییافترهسازش

        اسررتفاده هرای جرایگزینهرردف از اصرلی، هردف برره یرابیدسرت

خرود،  زنردگی هایحیطره از هریرک در کنند. افرراد امیردوارمی

 هنگررام ترتیررب، ایررن برره و کننرردمرری مشررخ  را هرردف چنرردین

 هردفی دنبرال بره و باشند پذیرانعطاف توانندمی مان  با رویارویی

 کننرد؛ تأکیرد خرود زنردگی هرایحیطره دیگرر بر یا بروند دیگر

 بایرد چطرور دانندنمی روشنیبه کم، امید افراد دارای کهدرحالی

 عمل چگونهموان   با رویارویی هنگام و برسند خود هایهدف به

 (. 36کنند )

 از موانر  برا رویرارویی اسنایدر معتید است که افرراد هنگرام

 ،هاانسرانهمرۀ  در که گذرندمی خاصی شناختیروان هایمرحله

 به امید از فرد ،طورکلیبه اما شوندمین ایجاد خاص الگویی طبق

 سرمت بره ناامیردی از و ناامیردی سرمت خشم به از خشم، سمت

 در واکررنش ترررینرود. خشررم، ابتررداییمرری پرریش احساسرریبی

 پیگیرری برای انرژی هنوز مرحله، این در. است مان  با رویارویی

 ناامیدی، مرحلۀ در. نیست مؤثر لزوماً اگرچه دارد ها وجودهدف

 موان ، بر غلبه برای اما متمرکز است خود هایهدف بر هنوز فرد

 تجربرۀ جهرت از مختلرک افرراد. (36) کنردمری نراتوانی احساا

 دچرار آسرانیبه برخری: انردمتفاوت یکدیگر با احساا ناامیدی،

 ،ضرربی ظاهراً وقوع رویدادهای هنگام مثالً ؛شوندمی حالت این

 همسر با کوتاه هرچند ایمشاجره یا کلید دسته کردن گم مانند

 کننردمری ادراک ایگونهبه را مسائل هاآن شوند.می خود ناامید

 منراب  و شرودمری در آنهرا کفرایتیبری احساا ایجاد باع  که

 ایرن، برر عرالوه دهرد؛مری قررار تأثیرتحت را آنها شناختیروان

 لزم دانش یا مهارت نداشتن دلیل به است افرادی ممکن چنین

بنرابراین  ،شروند نیرز ناامیردی دچرار مسرئله، حل چگونگی برای

 رسد.ر افراد پرخاشگر منطیی به نظر میکاهش امیدواری د

کوچرک جملره  هایی ازاگرچه پژوهش حاضر با محدودیت

ین برابطه  شدتدر تواند بودن حجم نمونه مواجه بود که این می

ن تروااما در مجموع مریباشد  تأثیرگذارامیدواری و پرخاشگری 

دواری ادعا کرد که با افزایش امی آمدهدستبههای بر اساا یافته

جسمانی میزان پرخاشگری کلی آنها و پرخاشگری  ،در کودکان

لینی از شود که در کارهای بابنابراین پیشنهاد می ؛یابدکاهش می

. اسرتفاده گرردددرمانی برای بهبود کودکان پرخاشگر امید روش

ک ارتبا  پرخاشگری و امیدواری در ی شودهمچنین پیشنهاد می

ن گرردد و ارتبرا  دو متغیرر مرذکور در بری بررسی تروسی نمونه 

  آموزان دختر نیز انجام گردد.دانش

 اداره آموزش و پرورش شهرستان در پایان از: تشکر و قدردانی

 ولت که در اجرای پژوهش حاضر نهایت همکاری را داشتندمه

 خصوصاً. از دبستان شهدای شهر شادمهر کنیممیصمیمانه تشکر 

 یم. مربی پرورشی این دبستان نیز کمال تشکر و قدردانی را دار

ت راد  گونرههیچایرن پرژوهش بررای نویسرندگان : تضاد منااف 

 منافعی در بر نداشته است. 
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Abstract 

Background and Purpose: The incidence of aggressive behaviors among children is increasing, 

and identifying the factors associated with child aggression seems to be necessary. The present 

study was designed to investigate the relationship between aggression and hope in primary 

school children. 

Method: The research design was descriptive and correlational. For this purpose, one school was 

selected by sampling method from two primary schools in Shadmehr, which was studying in the 

academic year of 2015-2016. The children hope scale (Snyder, 1996) and overt and relational 

aggression questionnaire (Shahim, 2006) were used to collect of data. The data were analyzed 

using correlation and multiple regression method.  

Results: Based on the results of this study, there was a significant correlation between 

hopefulness and physical aggression (r = -0.36, p <0.05). Also, there was a significant correlation 

between hope and general aggression among primary school children (r = -0.399, p <0.01). 

Conclusion: With increasing hope in children, overt aggressive behaviors are reduced and thus, 

it is effective in controlling negative children's behaviors. 
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