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 نقش انسجام خانواده در تبیین رفتارهای پرخاشگرانة فرزندان

 

 19/03/94تاریخ پذیرش:  31/01/94تاریخ دریافت: 

 4نیا، ایرج شاکری3، فرهاد اصغری2خانزادهعباسعلی حسین، 1*کوتناییمیرزاییفرشته 

 چکیده

ای برخوردار است تا از نظر روانیی و  در هر جامعه، سالمت کودکان و نوجوانان و بهداشت روانی آنها از اهمیت ویژه :زمینه و هدف

کنند. بنابراین توجه به عوامل تأثیرگیذار بیر ایین گیروه از جامعیه کیه ب یش        سالم بوده و بتوانند نقش اجتماعی خود را بهتر ایفا جسمی 

های اخیر اسیت. هیدپ پیژوهش    شناسان در دههبرانگیز رواندهند، یکی از مباحث توجهای را تشکیل میای از جمعیت هر جامعهعمده

 حاضر بررسی رابطة انسجام خانواده و پرخاشگری فرزندان است. 

آموزان دختر پایه پنجم مشیوول بیه تحصییل در    وصیفی از نوع همبستگی است. جامعة آماری شامل تمامی دانشطرح پژوهش ت روش:

ای    گییری تصیادفی خوشیه   نفیر بیا اسیتفاده از روش نمونیه     254است، که تعیداد   93-94های دولتی شهر ساری در سال تحصیلی دبستان

( و پرسشنامة پرخاشگری شهیم برای 1381ها از پرسشنامة انسجام خانواده سامانی )آوری دادهای انت اب گردیدند. برای جمعچندمرحله

 ( استفاده شد. 1385کودکان دبستانی )

 ، و پرخاشیگری کیل  ای، واکنشیی های پژوهش حاضر نشان داد که بین انسجام خانواده با ابعاد پرخاشگری جسمی، رابطهیافته :هایافته

درصید از وارییانم متوییر پرخاشیگری      17. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که حدود داردبستگی منفی و معناداری وجود هم

 بینی است.توسط متویر انسجام خانواده قابل پیش

کننید بیه تیأثیر    های بهنجار و منسجم، فرزندان را تشویق میی خانوادهتوان استنباط کرد که بر اساس نتایج این پژوهش می گیری:نتیجه

 کنند.سازی میها، فرزندان کدهای اخالقی را با احتمال بیشتری درونی رفتار خود بر دیگران فکر کنند. در نتیجه در این خانوادهاحتمال

 انسجام خانواده، پرخاشگری، فرزندان ها:کلیدواژه
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 مقدمه
أثیر ت گیری ش صیت و منش و رفتار هر فرد تحتشک، شکلبی

توجهی ولیکن، درصد قابل وراثت و محیط زندگی ش ص است

خصیو  در  ها اکتسابی است و در اثر یادگیری بیه از رفتار انسان

ای از جمعیییت قشییر عمییده گیییرد. دوران کییودکی شییکل مییی  

سبب  به همین. دهندکشورمان را کودکان و نوجوانان تشکیل می

شناخت مسائل و مشیکال  رفتیاری ایین قشیر، یکیی از مباحیث       

آنهیا معتقدنید   . های اخیر اسیت شناسان در دههبرانگیز روانتوجه

کند، بلکیه معلیول   که هیچ رفتاری بدون علت و مقدمه بروز نمی

تیرین آن، محییط زنیدگی    ساز است کیه مهیم  چندین عامل زمینه

فیرد در اواییل زنیدگی در    ای کیه  تجربیه . نامساعد خانواده است

طور کلی با والدین خود دارد، بیه عنیوان    اش و بهخانه با خانواده

ییافتگی شی ص   فرایند تنظیم و سیازش  کنندهعوامل مهم و تعیین

(. خیانواده،  1)در طی دوران بلیو  و زنیدگی آینیده وی هسیتند     

پذیری و کانون اصلی پرورش ترین مکان نقشن ستین و مناسب

آن  کند که اعضیای و مانند سیستم پویایی عمل میکودک است 

گذارنید.  پی با هم در تعاملند و متقابالً بیر همیدیگر اثیر میی    درپی

اختالل در عملکرد این نظام، موجب اختالل در رفتار اعضای آن 

طوری که وجود الگوهای نامناسب در خانواده، روابط بهشود می

ی و عیاطفی، روابیط   نادرست والدین با کودک از نظیر مهیرورز  

خانوادگی گسسته و ناپایدار و عدم انسجام بین اعضای خیانواده،  

در  کیودک  گیذارد. جا میی بی در روحیه کودک بهتأثیرا  م ر

پیذیر، مضیطرب، پریشیان و    چنین محیطی، بیش از حد تحرییک 

و موجبییا  رشیید الگوهییای رفتییار   شییودمییی گییرخودسییرزنش

در  (.2)گردد راهم میآمیز و پرخاشگرانه در کودک فخصومت

های منفی نشان داده شده توسط فردی احساس ،پرخاشگری واقع

از ایین رو، خیانواده   (. 3)زا قرار دارد است که در شرایط تنیدگی

منسجم که ارتباط عاطفی عمیق بین اعضیای آن وجیود دارد، بیه    

روانی سیالم   وریای در کنشیک عامل حفاظتی و واسطه عنوان

 (. 5و3،4)کند کودکان و نوجوانان نقش مهمی ایفا می

پرخاشگری، از جمله مشیکال  رفتیاری اسیت کیه حاصیل      

دار و سییاختار ناسییالم و ارتبییاط نییامطلوب  هییای مشییکلخییانواده

هیای هیجیانی، بیه    ( و در میان واکنش6والدین با فرزندان است )

بسییییاری از اش توجیییه دلییییل پیامیییدهای فیییردی و اجتمیییاعی  

(. 7شناسان را به خیود جلیب کیرده اسیت )    شناسان و جامعهروان

اند که هدپ آن صدمه زدن پرخاشگری را رفتاری تعریف کرده

چیه در ایین تعرییف حیائز اهمییت      آن. به خود یا به دیگری باشید 

زا در یعنی یک رفتار آسییب . است قصد و نیت رفتارکننده است

ه از روی قصد و عمد به شود کصورتی پرخاشگری محسوب می

(. 8)منظور صدمه زدن به دیگری یا به خیود انجیام گرفتیه باشید     

1فیزیکی و کالمی  صور  رفتار آشکار تواند بهمی پرخاشگری
  

باشید ییا بیه    .. مانند رفتارهای خصمانه، هل دادن، پرتاب اشییا  و 

ور  کالمیی و خصیمانه   صی شکل تهدید به انجام ایین اعمیال بیه   

ناسیزاگویی، تحقییر کیردن، مسی ره کیردن و داد و فرییاد        مانند

توانیید بیه دو صییور   میی  همچنییینپرخاشیگری  . صیور  گیییرد 

پرخاشگری واکنشی یا خصمانه . بروز یابد 3فعالو پیش 2واکنشی

پاس ی تهاجمی بیه ییک تهدیید و ییا تحرییک ماننید، اقیداما         

کییه، پرخاشییگری در حییالی ؛شییودمشیی ص مییی جویانییهتالفییی

کننیده پیاداش و منیافع    بینیی عال به عنوان رفتاری کیه پییش  فپیش

مییواردی کییه   در .(9) شییود میییاسییت، تعریییف  شییده درک 

صور  به هم زدن روابیط اجتمیاعی، رفاقیت بیین     پرخاشگری به

افراد، طرد و منزوی کردن سایر کودکان بیه عمید از گیروه و در    

ییا  نهایت آزار و اذیت او از طریق پ یش شیایعا  و بیدگویی و    

وادار کردن افراد به قطع ارتباط با فرد مورد نظر بروز یابد، به آن 

 .گویندمی 4ایپرخاشگری رابطه

چه توجه کمی به رفتار پرخاشگرانة دخترها شده اسیت،  اگر

شیواهدی  . اما پرخاشگری در میان دخترها پدیده جدیدی نیسیت 

وجود دارد که، اعمال پرخاشگرانه دخترها رو بیه افیزایش اسیت    

توانند برخی از دانشمندان بر این باورند که دخترها می(. 11و10)

بسیار پرخاشگرتر باشند، اگرچه به نیدر  پرخاشیگری فیزیکیی    

اند که دخترهیا بیه   ها نشان دادهبیشتر پژوهش(. 12)کنند ابراز می

                                                           
1. Physical and Verbal 

2. Reactive  

3. Proactive 

4. Relational Aggression 



 1394تابستان ، 2، شماره 2سال        شناختی کودک               فصلنامه تحول روان

75 

و مهار  اجتماعی و با توجه به ضعف  زودتر تحول هوشیعلت 

ای و کالمیی  از پرخاشگری رابطه نسبی با احتمال بیشتریجسمی

بییا اییین حییال،  (. 13) کننییدفییردی اسییتفاده مییی در روابییط میییان

پرخاشگری فیزیکی توسط دختران در حال تبدیل شدن بیه ییک   

هیای وییژه   هیا و دادرسیی  هیا، پیژوهش  تر در رسیانه موضوع شایع

دخترهیا بیرای کسیب احتیرام و قیدر  از      (. 11) نوجوانان اسیت 

با این وجیود، پرخاشیگری   . کننداستفاده می پرخاشگری فیزیکی

(. 14و11)فیزیکییی دخترهییا هنییوز هییم کمتییر از پسییرها اسییت     

باعیث نگرانیی پیدران و    تردید شیوع پرخاشگری در فرزنیدان  بی

مادران و اولیای مدارس شده اسیت. اگیر پرخاشیگری در سینین     

خصیو  در  کودکی تحت کنترل قرار نگیرد، در سنین بعدی به

در پیژوهش خیود بیه     ،1هارپریابد.   شد  بیشتری میدوران بلو

این نتایج دست یافت که کودکان پرخاشگر بیشتر مستعد ابتال به 

در دوران بلو ،  و ای هستندو رابطه نمودرفتاری درونمشکال  

افزون . (15) دهندآنها به احتمال زیاد رفتار ضداجتماعی نشان می

کودکی عاملی برای پیامدهای بر این، بروز رفتار پرخاشگرانه در 

ناییافتگی اجتمیاعی، افیزایش    منفی شامل طرد همساالن و سیازش 

احتمییال تییرک تحصیییل و رفتارهییای پرخطییر در نوجییوانی و      

به دلیل اهمیت محییط اولییه کیودک     .(17و16) بزرگسالی است

در بروز مشکال  رفتاری آینده فرزندان، پژوهشیگران برقیراری   

آمییز  جم در خانواده و رابطه محبیت محیطی گرم، صمیمی و منس

بین والدین و فرزندان را عیاملی در جهیت کیاهش پرخاشیگری     

 (.19و18دانند )کودکان می

انسجام، به عنوان یکی از ساختارهای پرنفوذ خیانواده، بعید    

برای تالش جهت درک متقابل در مییان اعضیای خیانواده     مهمی

خانواده منسیجم، توسیط جیو خیانوادگی حمیایتی و      (. 20است )

شییوند، کییه اعضییای آن تفییاهم و درک اعضییای آن شییناخته مییی

های تمایل به درک و کمک برای برطرپ کردن نیازها و دغدغه

روابیط و  (. پیوند و تعهید عیاطفی، گرمیی    2)افراد خانواده دارند 

هیای منسیجم در فرزنیدان آنهیا ایین      عواطف حیاکم بیر خیانواده   

آورد که مورد پیذیرش والیدین هسیتند و    وجود میحساس را بها

                                                           
1. Harper 

به طبع (. 21های آنها حساس و مسئولند )والدین نسبت به خواسته

روابط یابد، گرمی ای منسجم پرورش میکودکی که در خانواده

و عواطف و عشق و عالقه موجود و احسیاس مسیئولیت و تعهید    

تیجیه خیودش نییز در    کنید و در ن اعضا را به یکدیگر احساس می

عالوه بیر  (. 22)کند می های بقیه اعضا احساس تعهدقبال خواسته

هیای  توانید منبیع بیازخورد خزانیه    میی  گیر این، خیانواده حماییت  

طییوری کییه کودکییان و بییه ،شییناختی، هیجییانی و رفتییاری باشیید 

ای میثثر برخیورد   توانند بیا شییوه  نوجوانان در شرایط م تلف می

 ( و 1383 ) رزمیییتوسییط  هییای انجییام شییده (. بررسییی23)کننیید 

در زمینه انسجام خانواده گویای آن هستند که  ( 1384)  جمشیدی

ییا محبیت والیدین همیواره دارای     انسجام خانواده و میزان گرمی 

نتایج  در این راستا(. 24پیامدهای مثبتی برای فرزندان بوده است )

تعیار  و  وجیود انسیجام، کیاهش     دهد که ها نشان میپژوهش

 ییافتگی روانیی فرزنیدان   پشتیبانی خانواده باعث افیزایش سیازش  

 بهبییود رفتییار اجتمییاعی (28و26، 27)کییاهش پرخاشییگری (،25)

  شود.می (30) کمتر فرزندان نمودبرون رفتاری و مشکال  (29)

های مطالعا  انجام شده، وجود رابطه معنیادار و منفیی   یافته

کننید  پرخاشیگری فرزنیدان را تأییید میی    میان انسجام خیانواده و  

در پیییییژوهش خیییییود بیییییر روی  ،زادهحیییییاجی. (33و 32،31)

آموزان ابتدایی و والدین آنهیا نشیان داد کیه بیین تعیار       دانش

والدین که یکی از ابعیاد انسیجام خیانواده اسیت بیا پرخاشیگری       

بیدین نحیو کیه هیر      ؛فرزندان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد

تر باشد، بر رابطه والیدین بیا فرزنیدان    چه روابط زناشویی ضعیف

شیود و بیه دنبییال آن   تیأثیر گذاشیته و ارتبییاط عیاطفی کمتیر مییی    

های رفتاری چون پرخاشگری مواجیه  کودکان با افزایش اختالل

حاکی از  نتایج پژوهش نوروزی، در همین رابطه،. (34) شوندمی

هییای منسییجم، صییمیمی و تییاری خییانوادهتییأثیر مثبییت سییبک رف

تفیاو  و  هیای بیی  پاس گو، و تأثیر منفی سبک رفتاری خیانواده 

آمییوزان و رفتارهییای مسییتبد و آشییفته بییر سییالمت روانییی دانییش

داده شیده   همچنین در تحلیل رگرسیون نشیان . پرخاشگرانه است

هییای منسییجم، صییمیمی و پاسیی گو قییادر بییه اسییت کییه خییانواده

. در ( 35) طور معناداری هسیتند پرخاشگری فرزندان بهبینی پیش
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 80در پییژوهش خییود در میییان  رضییایی و چراغیییهمییین راسییتا، 

آموز دختر دبیرستانی نشان دادند که بین انسجام خانواده بیا  دانش

لوسییا و  . (36) پرخاشگری رابطه منفیی و معنیاداری وجیود دارد   

رسییدند کیه انسیجام    در پیژوهش خیود بیه ایین نتیایج      نیز   برسال

کننییده مشییکال  بینیییخییانواده و تعییار  درون خییانواده پیییش 

همچنین سطح . (37) رفتاری کودکان از جمله پرخاشگری است

. باالی انسجام خانواده، محافظ مشکال  رفتاری کودکیان اسیت  

نیز نشیان داد کیه    شارما و جوشی  هاینتایج یافته به همین منظور

ایتی بین اعضای خانواده، سیازماندهی  وجود انسجام و روابط حم

بهتر محیط خانواده و همبستگی اعضا با حفظ اسیتقالل فیردی بیا    

ییافتگی اجتمیاعی رابطیه مثبیت و معنیادار و بیا رفتارهیای        سازش

همچنین محییط خیانواده   . پرخاشگرانه رابطه منفی و معنادار دارد

 یافتگی و پرخاشگری فرزنیدان اسیت  کننده قوی سازشبینیپیش

هیم در پیژوهش    و همکیاران، سیجتسییما   در این خصو . (23)

خود با هدپ تعیین اثر انسجام خانواده بر رفتیار پرخاشیگرانه بیه    

این نتیجه دست یافتند که اثرا  کم تا متوسیط انسیجام خیانواده    

تیر  شکنی و سطوح پایینپایین با سطوح باالتر پرخاشگری، قانون

نتیایج پیژوهش تیایلر، میریلم،     . (38) رفتار اجتماعی رابطیه دارد 

نیز در این زمینیه حیاکی از آن    موری، شیرلو و کامینگز -گوک

است که بین پرخاشگری نوجوانان و انسجام خانواده رابطه منفی 

کننیده  بینیهمچنین انسجام خانواده پیش. و معناداری وجود دارد

 .(26) ویژه دخترها استقوی پرخاشگری فرزندان به

ش مهم خانواده و الگوهای ارتبیاطی و عیاطفی   با توجه به نق

حاکم بر آن و پیامدهای نامطلوب پرخاشگری در حال و آینده و 

تمرکز بیشتر بیر پسیران    وجود خال  پژوهشی در این زمینه، مانند

در مقایسه با دختران، محدود بودن پژوهش در ایین سینین، عیدم    

ده و طییور مسییتقیم رابطییه انسییجام خییانواوجییود پژوهشییی کییه بییه

ا پرخاشگری فرزندان را مورد بررسی قرار دهد، پژوهش حاضر ب

بررسی نقش رابطه انسجام خانواده و پرخاشگری فرزنیدان  هدپ 

آموزان دختر با تأکید و در بین دانش( پایه پنجم)در سنین دبستان 

بر نقش خانواده، درصدد پاس دهی به این مسیئله اساسیی اسیت    

پرخاشگری فرزنیدان رابطیه وجیود     و که آیا بین انسجام خانواده

توانیید پرخاشییگری فرزنییدان را دارد؟ آیییا انسییجام خییانواده مییی 

 بینی کنند؟.پیش

 روش
این پژوهش توصیفی  کنندگان:الف( طرح پژوهش و شرکت

و از نیییوع همبسیییتگی اسیییت. جامعیییه آمیییاری شیییامل تمیییامی  

هیای  آموزان دختر پایه پنجم مشوول به تحصیل در دبسیتان دانش

است، که تعداد آنهیا   93-94دولتی شهر ساری در سال تحصیلی 

نفیر بیا    254. از ایین جامعیه، تعیداد نمونیه     بیود  آموزدانش 1358

ای ای چندمرحلیه گییری تصیادفی خوشیه   استفاده از روش نمونیه 

 اند. انت اب شده

 ب( ابزار پژوهش

جهییت سیینجش  :(1381) . پرسشیینامه انسییجام خییانواده سییامانی1

شد. این پرسشینامه بیر اسیاس     این ابزار استفاده خانواده ازانسجام 

همبستگی و با اقتباس از میدل   بارهای از متون موجود درمجموعه

هییه شیده   ت 1381در سال  وسیله سامانی( به1999ترکیبی السون )

گوییه اسیت و در مقابیل هیر      28. ایین آزمیون دارای   (39) است

مییوافقم، نظییری نییدارم، گویییه طیییف لیکریتییی )کییامالً مییوافقم، 

 1ای از م الفم و کامالً م الفم( وجود دارد. برای هر گویه نمیره 

)بیرای کیامالً م یالفم( در نظیر گرفتیه       5)برای کامالً موافقم( تا 

و  140شده است. بیشیترین نمیرق قابیل اکتسیاب در ایین آزمیون       

 (1379) قدماتی رضیویه و سیامانی  بود. مطالعه م 28 نمره کمترین

همبسیتگی  عامیل )  8این مقیاس بر اسیاس  درباره ، (39)ل از به نق

گیری، ارتبیاط عیاطفی،   با پدر، مادر، مد  تعامل، مکان، تصمیم

روابط زناشویی و رابطه والدین با فرزندان(، حاکی از کفایت این 

مقیاس برای ارزیابی همبستگی فرد با والیدین بیود. ضیریب آلفیا     

گیزارش شیده اسیت     /.79س و ضریب پایایی برای کل مقیا/. 90

(. در پژوهش حاضر نیز جهت تعیین پاییایی از روش آلفیای   39)

 دست آمد.به /.60کرونباخ استفاده شد و مقدار آن 

برای بررسی پرخاشگری (: 1385. پرسشنامه پرخاشگری شهیم )2

ایین پرسشینامه    از ایین پرسشینامه اسیتفاده شید.     کودکان دبستانی

ای و ای در زمینیه پرخاشیگری رابطیه   گزینهگویه چهار 21دارای 
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گویه(،  7مقیاس پرخاشگری جسمانی )آشکار  و دارای سه خرده

گویه( و پرخاشگری  6فعال )پرخاشگری واکنشی کالمی و پیش

(. در 40شود )گویه( است که توسط معلم تکمیل می 8ای )رابطه

/. 91ضریب آلفای کرونباخ برای کل پرسشینامه  ، پژوهش شهیم

بسیار مطلوب است. ضریب آلفای کرونباخ بیرای پرخاشیگری   و 

، و /.89، /.85ای و واکنشیی کالمیی بیه ترتییب     جسمانی، رابطیه 

است. ارزیابی روایی این پرسشنامه با استفاده از تحلیل عامل  /.83

هیا، منجیر بیه    با محور اصلی و به دنبال آن چیرخش ماییل گوییه   

 /.59گردییید و  1از اسییت راج سییه عامییل بییا ارزش ویییژه بیشییتر   

. در پژوهش حاضر به منظیور تعییین   (40) واریانم را تبیین نمود

پایایی از روش آلفای کرونباخ اسیتفاده گردیید. ضیریب آلفیای     

و  ضریب آلفای کرونباخ برای  /.91کرونباخ برای کل پرسشنامه 

، /.84ای و واکنشی کالمی به ترتیب پرخاشگری جسمانی، رابطه

 دست آمد. هب/. 82، و /.90

 نتایج
جهت بررسی ارتباط انسجام خانواده با پرخاشگری و ابعاد آن، از 

آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد که نتایج مربوط به 

نشییییییان داده شییییییده اسییییییت. 1آن در جییییییدول شییییییماره 

 
 ابعاد آن . نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون میان انسجام خانواده و پرخاشگری و1جدول 

 انسجام خانواده متغیرها

 -28/0** پرخاشگری جسمی

 -34/0** ایپرخاشگری رابطه

 -42/0** پرخاشگری واکنشی

 -41/0** پرخاشگری

*P≤0.01 

 

دهد که بین انسجام خانواده با ابعاد نتایج جدول باال نشان می

ای، واکنشییی( و پرخاشییگری کییل پرخاشییگری )جسییمی، رابطییه

همبسییتگی منفییی و معنییادار وجییود دارد. جهییت بررسییی قابلیییت 

بینی پرخاشگری فرزندان از روی انسجام خانواده، از آزمون پیش

رگرسیون چندگانه با روش ورود همزمان اسیتفاده شید. پییش از    

فیر  وجیود رابطیه    جهیت بررسیی پییش   ارائه نتایج رگرسییون،  

پراکندگی استفاده خطی بین متویرهای مستقل و وابسته از نمودار 

 .دهدفر  را نشان مینمودار زیر نتایج بررسی این پیش. شد

 



 نیاشاکری ایرج اصوری، فرهاد خانزاده،حسین عباسعلی کوتنایی،میرزایی فرشته                                                            و....     نقش انسجام خانواده

78 

 
 نمودار پراکندگی انسجام خانواده و پرخاشگری. 1نمودار 

 

شود، نمودار حاکی از وجود رابطه گونه که مشاهده میهمان

اسیتقالل  در گام بعیدی جهیت بررسیی     .خطی میان متویرها است

های بر اساس یافته. واتسون استفاده شد -خطاها از آزمون دوربین

بیود؛ از   5/2تیا   5/1حاصل از این آزمون، متویرهای مطالعیه بیین   

. به منظور بررسی عیدم  فر  آزمون نیز تأیید شدرو این پیشاین

خطی چندگانه، از ضریب عامل تورم واریانم استفاده وجود هم

ای این آزمون، ضیریب عامیل تیورم کمتیر از     هشد بر اساس داده

هیا نییز تأییید    فر  هم طیی چندگانیه داده  بود. بنابراین پیش 10

شد. آماره دوربین واتسون برای سنجش عدم همبسیتگی درونیی   

شود. این مقدار بین صفر تا چهار در نوسان مشاهدا  استفاده می

اسیت. در  تر تر باشد مناسباست و هر اندازه به مقدار دو نزدیک

اسیت کیه بیه مقیدار دو      806/1این آزمون مقدار آمیاره برابیر بیا    

نزدیک است و حاکی از عدم همبستگی درونی مشاهدا  اسیت  

 (. 2)جدول شماره 

 واتسون و ضریب عامل تورم واریانس -های دوربین. نتایج آزمون2جدول 

 واریانمضریب عامل تورم  واتسون -آماره دوربین متویر

 000/1 806/1 انسجام خانواده و پرخاشگری

 

هیای تحلیییل رگرسییون، جهییت   فیر  پیم از بررسیی پیییش  

بینی پرخاشگری از روی انسیجام خیانواده از   بررسی قابلیت پیش

 .آزمون تحلیل رگرسیون همزمان استفاده شد

 بررسی معناداری کل مدل رگرسیونراهه جهت های تحلیل واریانس یک. شاخص3جدول 

 F P R R² SE میانگین مجموع مجذورا  درجه آزادی مجموع مجذورا  مدل

 468/0 172/0 415/0 000/0 404/52 815/7 1 815/7 رگرسیون

      149/0 252 582/37 باقیمانده

       253 397/45 کل

 پرخاشگری کننده: انسجام خانواده       متویر مالک:بینیمتویر پیش
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با توجه به نتایج جدول باال کیه نتیایج تحلییل رگرسییون بیا      

دهد و به منظور تعیین سهم متوییر  شیوه ورود همزمان را نشان می

بین( بر وارییانم پرخاشیگری )متوییر    انسجام خانواده )متویر پیش

بینی این عامل های مربوط به پیشمالک( انجام گرفته است، داده

بیین  این متوییر پییش  دهد کهاستفاده از انسجام خانواده نشان میبا 

= مجییذور ضییریب  172/0معنییاداری بییرای پرخاشییگری اسییت ) 

(. مقدار مجذور F 1و250=  404/52و  P > 001/0همبستگی و 

درصید از وارییانم متوییر     17دهد که حدود همبستگی نشان می

 بینی است.بین قابل پیشمالک توسط متویر پیش
 

 

 

 

 های تحلیل رگرسیون چندگانه با روش ورود همزمان. شاخص4جدول 

 ضرایب استاندارد نشده متویر

B 

 ضرایب استاندار شده خطای معیار

β 

t سطح معناداری 

 000/0 532/13  233/0 156/3 مقدار ثابت

 000/0 -239/7 -415/0 002/0 -018/0 انسجام خانواده

 

       ، ضیییریب تیییأثیر انسیییجام خیییانواده  4هیییای جیییدول یافتیییه

(415/0- =βبا توجه به آماره ) هایt  دهید، کیه ایین    را نشان میی

درصیید اطمینییان توییییرا  مییرتبط بییا    99متویییر قییادر اسییت بییا   

ترتییب،  بینی نماید. بدینپرخاشگری را در افراد گروه نمونه پیش

اشگری فرزندان از بینی پرخهای به دست آمده از توان پیشیافته

 .روی انسجام خانواده حمایت کردند

 بحث
پییژوهش حاضییر بییا هییدپ بررسییی رابطییه انسییجام خییانواده بییا    

هیای پیژوهش حاضیر    پرخاشگری فرزندان انجام شد. نتایج یافتیه 

نشان داد که همبستگی منفی و معناداری بین انسیجام خیانواده بیا    

پرخاشییگری ای، ابعییاد پرخاشییگری جسییمی، پرخاشییگری رابطییه

ها از وجود واکنشی و پرخاشگری کل وجود دارد. بنابراین، یافته

ارتبییاط بییین انسییجام خییانواده بییا پرخاشییگری فرزنییدان حمایییت  

کردند، به این معنا که انسجام خانواده باال بیا پرخاشیگری کمتیر    

هیای  ها با نتایج بسیاری از پیژوهش فرزندان همراه است. این یافته

 ،32 ،31 ،28 ،27 ،22 ،5 ،1 ،43 ،44 ) جمله خارجی و داخلی از

( همسویی دارد. همسویی بیین  42 ،41 ،38 ،37 ،36 ،35 ،34 ،33

دهنیده ایین   هیای دیگیر نشیان   های پژوهش حاضر و پژوهشیافته

واقعییت اسیت کیه انسیجام خیانواده و عیدم تعیار  و تینش در         

محیییط خییانواده منجییر بییه عییدم بییروز مشییکال  رفتییاری چییون  

 شود. پرخاشگری فرزندان می

حاکی از تأثیر مثبت سیبک رفتیاری    نتایج پژوهش نوروزی،

گو، و تیاثیر منفیی سیبک    های منسجم، صیمیمی و پاسی   خانواده

تفیاو  و مسیتبد و آشیفته بیر سیالمت      رفتاری خانواده هیای بیی  

. در (35) ی پرخاشییگرانه اسییتآمییوزان و رفتارهییاروانییی دانییش

در پژوهش خود به  ،همین راستا امانیان، وصالی، دارابی و اسدی

این نتیجه دست یافتند که هر چیه مییزان ارتبیاط عیاطفی و ابیراز      

عواطف در میان اعضای خانواده بیشتر باشد، اعضا نسبت به حیل  

هیا و  مسائل و مشکال  همدیگر مسئول باشیند و از عهیده نقیش   

خود نسبت به برطرپ کردن نیازهای روزمره و احساسی وظایف 

آینید، از مییزان بیروز رفتارهیای پرخاشیگرانه کاسیته       همدیگر بر

 .(31) شودمی

نیز حاکی از آن است  یسی و ترکی،کو -نتایج پژوهش آل 

هیای کودکیان بیدون    که انسجام باال و تعار  کمتر در خیانواده 

هیای  مشکال  رفتاری و انسجام کیم و تعیار  بیاال در خیانواده    

. سیجتسیما و (42) کودکان مبتال به مشکال  رفتاری وجود دارد

نیز در پژوهش خود به این نتیجه دست یافتند که اثرا  همکاران 

انسجام خانواده پایین با سطوح باالتر پرخاشیگری،  کم تا متوسط 

 . (38) تر رفتار اجتماعی همراه استشکنی و سطوح پایینقانون



 نیاشاکری ایرج اصوری، فرهاد خانزاده،حسین عباسعلی کوتنایی،میرزایی فرشته                                                            و....     نقش انسجام خانواده

80 

اسیتنباط  گونیه  تیوان ایین  در تفسیر رابطه به دست آمیده میی  

بیه توانیایی خیانواده بیرای همکیاری و      نمود که انسجام خیانواده  

عیاطفی در   حمایت اعضای خانواده از یکیدیگر بیه عنیوان منیابع    

 کننید اشیاره  ن برای فرزندان فیراهم میی  ویژه والدیدسترس که به

 مهیارگری  ای، حمایت، صفا و صمیمیت،در چنین خانوادهدارد. 

درگیری کمی بین  ؛و نظار  والدین بر رفتار فرزندان بیشتر است

جلسا  بحث گروهی جهت  ؛اعضا و در میان والدین وجود دارد

شود و تفاهم جمعی تشکیل میو گشایی، ت لیه احساسا ، عقده

رو وجود چنیین  شود. از اینبیشتر سرکوب میتمایال  تهاجمی 

شرایطی در درون هر خانواده به الگوهیای ارتبیاطی میثثر در آن    

هیای  تواننید از سیسیتم  شود. کودکیان بهتیر میی   خانواده منجر می

یابند بیدون نگرانیی و   حمایتی خانواده استفاده کنند و فرصت می

ترس از تنبیه و سرزنش به ابراز وجود بپردازنید و در میوارد الزم   

یافتیه از حقیوخ خیود دفیاع     از طریق رفتارهیای منطقیی و سیازش   

هیای ارتبیاطی میوثر را بیا     کنند. عالوه بر ایین، کودکیان مهیار    

مشاهده عملکیرد صیحیح والیدین در روابیط زناشیویی و روابیط       

آموزنید و  سیازی میی  از طریق تقلید و هماننید  والدین با خودشان

شیود  کنند. این امر به نوبه خود سیبب میی  سازی میآنها را درون

کودکان از راهبردهای مناسب در مواجه با تعار  ها و موانیع و  

فردی با دیگیران  مشکال  موقعیتی استفاده کنند و در روابط بین

 کمتر از رفتار پرخاشگرانه استفاده کنند.

نین نتیایج پیژوهش حاضیر نشیان داد کیه پرخاشیگری       همچ

بینی است که این یافتیه  فرزندان توسط انسجام خانواده قابل پیش

 ،26 ،23 ،5 ،1 های داخلی و خیارجی از جملیه )  با نتایج پژوهش

همسیییو اسیییت. همیییه ایییین    (46 ،45 ،44 ،43 ،35 ،32 ،31 ،27

معنیاداری  طیور  ها مثید آن هستند که انسجام خانواده بیه پژوهش

 بینی پرخاشگری فرزندان است.قادر به پیش

زاده و درتییاج دوسییت، ابییاذری، عبییاسنتییایج پییژوهش حییق

با هدپ بررسی تأثیر عوامل خانواده بر رفتارهای بهداشتی  رابری

آمییوزان حییاکی از آن اسییت کییه همبسییتگی و    پرخطییر دانییش 

ده ویژه فرزندان و والدین، خیانوا صمیمیت بین اعضای خانواده به

ای قوی بین پدر و میادر و فرزنیدان،   گرم با حمایت قوی، پیونده

رفتارهییای بهداشییتی پرخطییر از جملییه  امنفییی معنییاداری بییرابطییه 

در مقابییل، همبسییتگی ضییعیف بییین اعضییای   دارد. پرخاشییگری

خانواده، عدم همدلی پدر و مادر، عیدم حضیور ییا حضیور کیم      

کننیده رفتارهیای پرخطیر در کودکیان     بینیی والدین در خانه پیش

در پژوهش خود نشیان داد  راهجویان  . در همین راستا(46) است

که عملکرد خانواده و ابعاد آن شیامل کیفییت عالقیه و نگرانیی،     

ت و همکاری، ارتباط و همراهی عاطفی اعضای خیانواده  مشارک

. (32) بینیی پرخاشیگری فرزنیدان هسیتند    ها قادر به پییش و نقش

هیای  نیز حاکی از آن است کیه خیانواده   ،نتایج پژوهش نوروزی

بینییی پرخاشییگری منسییجم، صییمیمی و پاسیی گو قییادر بییه پیییش 

 .  (35) فرزندان به طور معناداری هستند

در پژوهش خود به این نتایج رسیدند  و برسالهمچنین لوسیا 

کننیده  بینیی که انسیجام خیانواده و تعیار  درون خیانواده پییش     

مشکال  رفتاری کودکان از جمله پرخاشگری است. افیزون بیر   

رفتاری  طور معنادار با مشکال این، تعار  و انسجام خانواده به

تیر و  یعنی انسجام خانواده پیایین  ؛ودکان همراه استک نمودبرون

 یبیشیتر نمیود  بیرون  رفتیاری  تعار  خانواده باالتر بیا مشیکال   

همییراه اسییت. بنییابراین سییطح بییاالی انسییجام خییانواده، محییافظ   

ش شیارما و  . نتیایج پیژوه  (37) مشکال  رفتاری کودکان اسیت 

نیز حاکی از آن است که محیط خانوادگی منسجم همراه  جوشی

تی بیین اعضیای خیانواده، همبسیتگی اعضیا و در      با روابیط حمیای  

حال حفظ استقالل فردی و بیان احساسا  با سطح درگییری  عین

کننده سازش یافتگی بیشیتر و پرخاشیگری کمتیر    بینیکمتر، پیش

 . (23) فرزندان است

تیوان  هیای قبلیی میی   در تبیین این رابطه با استناد بیه پیژوهش  

وادگی حمایتی و تفاهم گفت که خانواده منسجم، توسط جو خان

شوند، کیه اعضیای آن تماییل بیه     و درک اعضای آن شناخته می

هیای افیراد   درک و کمک برای برطرپ کردن نیازهیا و دغدغیه  

(. بنابراین چنین ویژگی خانواده منسیجم، سیبب   2خانواده دارند )

هییای حمییایتی و حفییاظتی درون خییانواده گیییری سییرویمشییکل

هیای بیه دور از   شود. از این رو در شرایط طبیعیی در خیانواده  می

ها و هنجارهای خانواده و جامعه بیه  تعار  و گسی تگی، ارزش
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هیای بهنجیار و   خیانواده   ،شود و به گفتیه شیارما  خوبی منتقل می

ر خود بر کنند به تأثیر احتمالی رفتامنسجم، فرزندان را تشویق می

بیشیتر احتمیال آن    هیا یجه در این خانوادهدیگران فکر کنند. در نت

سیازی کننید.   وجود دارد که فرزنیدان کیدهای اخالقیی را درون   

بنابراین کسب چنین کدهایی باعث عملکیرد مناسیب کیودک و    

شود. از سوی دیگر، رشد و پرورش کاهش رفتار پرخاشگری می

ار  و کشمکش بیین والیدین   هایی که پر از تعکودکان در خانه

کیافی بیر کودکیان    مهیارگری  و اعضای خانواده باشد، نظار  و 

وجود نداشته باشد و کودکان پیوسته از سوی والدین طرد شوند، 

هیای الزم بیرای آمیوزش ایین کودکیان بیرای بیرآوردن        فرصت

شیود تیا   نیازهایشان از راه مناسب وجود ندارد. این امر سیبب میی  

فیردی  ز الگوهای ارتباطی میثثر در روابیط بیین   کودکان نتوانند ا

منید شیوند و موانیع و مشیکال  میوقعیتی و      خود با دیگران بهیره 

زا را کنار زنند. بنابراین از راهبردهای ناکارآمیدی چیون   تنیدگی

و  هیا هیدپ هیا و رسییدن بیه    پرخاشگری، برای مقابله با تعیار  

هیایی  خیانواده کنند. عالوه بیر ایین،   های خود استفاده میخواسته

توانند سرچشمه بازخوردهایی گر هستند میکه منسجم و حمایت

شیناختی، هیجیانی و رفتیاری را تقوییت کیرده،       تحیول شوند که 

توانند با شرایط م تلف و با طوری که کودکان و نوجوانان میبه

  . (1) های مثثر مقابله کنندشیوه

         تییوان بییه  هییای اساسییی اییین پییژوهش مییی   از محییدودیت

آوری اطالعییا  از طریییق یییک منبییع اطالعییاتی و روش   جمییع

ای اشاره کرد بنابراین انجام این پژوهش بر روی مقاطع پرسشنامه

هیای  آوری اطالعا  با استفاده از شییوه م تلف تحصیلی و جمع

، مصاحبه، و منابع اطالعاتی والیدین و معلمیان،   م تلف پرسشنامه

 خواهد داشت.تری را به دنبال نتایج دقیق

آموزان، والدین و بدین ترتیب از تمامی دانش تشکر و قدردانی:

های آنها جهت همکاری صیمیمانه در انجیام ایین پیژوهش     معلم

 گردد. قدردانی می
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Abstract 

Background and purpose: Children’s and adolescents’ mental and physical health have great 

importance in every society important, and enable them to perform their social roles 

competently. Therefore, identifying the influencing factors which affect this major population 

has been one of the important issues for psychologists in recent decades. The purpose of this 

study was to examine the relationship between children’s family cohesion and aggression.  

Results: present study was a descriptive research. The study population consisted of all the fifth-

grade female elementary school students who were studying in the schools of Sari City in 1393-

94 academic year. Sample consisted of 254 students who were selected using random multistage 

cluster sampling method. Data were collected using Samani family cohesion questionnaire 

(1381) and Shahim Aggression Questionnaire for children (1385). 

Findings: findings showed a significant negative correlation between family cohesion with the 

dimensions of physical aggression, relationship aggression, reactive aggression, and total 

aggression (p = 0.001). Results of regression analysis showed that about 17 percent of the 

variance in aggression can be explained by family cohesion. 

Conclusion: According to our findings, coherent families encourage their children to think about 

the outcomes of their behaviors. Thus, the children of these families are more likely to 

internalize moral codes. 
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