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چکیده
با  ارتباط سالم، مؤثر و هم چنین سازگاری  پرخاشگری از جمله موانع اصلی برقراری 
ساير اعضای جامعه است. سازگاری يکی از مؤلفه های مورد نیاز زندگی اجتماعی است. 
و  مهم  می پردازند،  يادگیری  به  آن  در  فرزندان  که  اجتماعی  اولین  به عنوان  خانواده 
قابل تأمل است. از اين رو، اين پژوهش با هدف شناخت رابطه بین عملکرد خانواده با 
پرخاشگری دانشجويان انجام شد. مطالعه حاضر از نوع مطالعات همبستگی بود. جامعه 
آماری پژوهش شامل کلیه دانشجويان مشغول به تحصیل در دانشگاه فرهنگیان بیرجند 
)پرديس امام سجاد "ع"( در سال تحصیلی 96-1395 )235 نفر( بود. تعداد 146 نفر 
بر اساس فرمول کوکران به عنوان نمونه با روش تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. ابزار 
پژوهش، پرسشنامه عملکرد خانواده اپشتاين، بالدوين و بیشاب )1983( و پرسشنامه 
پرخاشگری نواکو )1986( بود. برای تجزيه و تحلیل داده ها از آزمون همبستگی پیرسون 
زيرمقیاس های  بین  که  داد  نشان  همبستگی  نتايج  شد.  استفاده  رگرسیون  تحلیل  و 
ارتباط، آمیزش عاطفی، ايفای نقش، عملکرد کلی، حل مشکل، همراهی عاطفی و کنترل 
رفتار با پرخاشگری رابطه منفی و معنادار وجود دارد )p>0/01(. نتايج تحلیل رگرسیون 
برای پیش بینی پرخاشگری از طريق زيرمقیاس های عملکرد خانواده نشان داد که تنها 
زيرمقیاس عملکرد کلی )0/461-(، به شکل معنی داری متغیر پرخاشگری را پیش بینی 
کرد. بر اساس آنچه در يافته ها نشان داده شد، بین عملکرد خانواده و پرخاشگری رابطه 
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داشته  بهتری  عملکرد  خانواده ها  هر چه  که  بدين صورت  دارد.  وجود  معنادار  و  منفی 
باشند، فرزندان آنها پرخاشگری کمتری خواهند داشت. بنابراين خانواده ها نقش مؤثری 
در آينده فرزندان خود ايفا می کنند و می توانند با عملکرد صحیح در راستای کاهش 

پرخاشگری فرزندان خود مؤثر باشند.
واژگان کلیدی: عملکرد خانواده، پرخاشگری، دانشجويان

مقدمه
است  در هر جامعه  اساسی  و  مهم  اجتماعی  از مشکالت  يکی  پرخاشگرانه  رفتارهای 
آن  به  ويژه ای  توجه  نوجوانی  و  کودکی  دوران  در  به خصوص  آن  اهمیت  به دلیل  که 
می شود. برای پرخاشگری نمی توان يک تعريف مشخص و روشن  ارائه کرد، زيرا تعريف 
پرخاشگری تحت تأثیر فرهنگ، تجربه و اعتقادات جوامع مختلف متفاوت است )ايزدی 
طامه و ديگران، 1388: 186(. پرخاشگري يکی از واکنش های هیجانی و طبیعی هر 
فرد در برابر ناکامی و موقعیت های ناخوشايند است. کودکان خیلی زود درمی يابند که 
از طريق ابزار خشم می توانند به خواسته های خود برسند. دامنه خشم می تواند از اهانت 
باشد )برزگر بفرويی، 1394: 22(. رفتار پرخاشگرانه  تا خشونت فیزيکی متغیر  لفظی 
به  عنوان اقدامی نسبت به فرد يا شی ء خاص با هدف صدمه يا ترساندن ديگران است. 
شامل  که  است  ديگران  به  عاطفی  يا  جسمی  آسیب  به  تمايل  پرخاشگری  واقع،  در 
پرخاشگری فیزيکی از طريق رفتارهايی مانند شکستن اموال ديگران، هدف قرار دادن 
ديگران، هل دادن، پرتاب اشیاء يا صدمه زدن به حیوانات و هم چنین پرخاشگری کالمی 
بروز  ديگران  سرزنش  يا  و  توهین  تهديد،  انتقاد،  استدالل،  مانند  رفتارهايی  طريق  از 
می کند )Trenas, et al., 2013: 530(. از ديدگاه ارونسون )1387: 274( پرخاشگری 
رفتار آگاهانه ای است که هدفش اعمال درد و رنج باشد. به عبارت بهتر، عمل آگاهانه ای 
است که با هدف وارد آوردن صدمه و رنج انجام می گیرد. اين عمل ممکن است بدنی يا 
کالمی باشد، خواه در نیل به هدف موفق بشود يا نشود، در هر صورت پرخاشگری است. 
به طور کلی رفتار پرخاشگرانه واجد چهار شرط زير است: الف( فردی که رفتارش توأم با 
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پرخاشگری است آن رفتار را عمداً انجام می دهد، ب( پرخاشگری در روابط بین فردی که 
حاکی از تعارض يا ناکامی باشد، رخ می دهد، پ( شخصی که دارای رفتار پرخاشگرانه 
است قصدش برتری يافتن به فردی است که مقابل او رفتار پرخاشگرانه داشته است و 
ت( شخصی که چنین رفتاری از او سر می زند يا در جهت جدال تحريک شده يا حد 

اعالی شدت، آن مسیر را پیموده است )ايزدی طامه و ديگران، 1388: 187(. 
نتايج تحقیقات ويلدر و والت )Wilder & Walt, 2002: 481( و دودجی و کويی 
والدينی که وقت بیشتری  اين است که  بیانگر   )Dodge & Coie, 1987: 1146(
به سمت  فرزندانی هستند که کمتر  دارای  فرزندان شان می کنند،  را صرف سرپرستی 

رفتارهای پرخطر و نامناسب متمايل می شوند.
يکی ديگر از عوامل تأثیرگذار بر رفتار و شخصیت فرزندان، فضای عاطفی خانواده است 
که در صورت توجه کردن به نیازهای روانی و زيستی فرزندان، مشکالت رفتاری کمتر 
و شخصیت منعطف تری در زندگی خواهند داشت و فرزندان بحران های رشدی و روانی 
در جاودان،  نقل  )Kiesner & Kerr, 2004: 493؛  کرد  تجربه خواهند  را  کمتری 

.)127 :1393
برای پرخاشگری علت های زيادی مانند عوامل محیطی )اجتماعی- فرهنگی(، شخصیتی، 
ژنتیک و عملکرد دستگاه عصبی و هورمونی وجود دارد، اما نخستین و مهم ترين علت 
آن عوامل خانوادگی است )مامی و نادری، 1392: 82(. خانواده، نخستین و مناسب ترين 
مکان نقش پذيری و کانون اصلی پرورش کودک است و مانند نظام پويايی عمل می کند 
که اعضای آن پی درپی با هم در تعامل اند و متقاباًل بر همديگر اثر می گذارند. اختالل 
در عملکرد اين نظام، موجب اختالل در رفتار اعضای آن می شود به طوری که وجود 
الگوهای نامناسب در خانواده، روابط نادرست والدين با کودک از نظر مهرورزی و عاطفی، 
روابط خانوادگی گسسته و ناپايدار و عدم انسجام بین اعضای خانواده، تأثیرات مخربی 
در روحیه کودک به جا می گذارد. کودک در چنین محیطی، بیش از حد تحريک پذير، 
مضطرب، پريشان و خودسرزنشگر می شود و موجبات رشد الگوهای رفتار خصومت آمیز و 
پرخاشگرانه در کودک فراهم می گردد )Nazir, et al. 2012؛ نقل در میرزايی کوتنايی 
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و ديگران، 1394: 74(. 
برای تبیین اين مسأله که عملکرد خانواده تا چه میزان در پرخاشگری جوانان نقش 
دارد، جامعه آماری پژوهش حاضر از میان دانشجو- معلمان دانشگاه فرهنگیان انتخاب 
گرديد. افرادی که در آينده نزديک وارد کالس های درس خواهند شد و هر کدام از آنها 
هر ساله تعداد زيادی دانش آموز را تحت تربیت و تعلیم خود قرار خواهند داد. از طرفی 
ديگر، هر کدام از دانش آموزان، معلم خود را به  عنوان يکی از مهم ترين الگوهای خود 
قرار می دهند و گاهی نقش معلم برای يک دانش آموز، از يک الگوی ساده فراتر رفته تا 
آنجا که تمام رفتارها و خط و مشی زندگی خود را با معلم خود سازگار و هماهنگ می 
به وضوح ديده می شود.  ابتدايی  اول  پايه  به  خصوص در دانش آموزان  اين موضوع  کند. 
بنابراين اگر رفتار معلم با هر گونه کژی و ناراستی مثل پرخاشگری همراه باشد، نه  تنها 
در زندگی شخصی خودشان، بلکه بر زندگی دانش آموزان زيادی تأثیر خواهد گذاشت. 
از سوی ديگر، آمارها حاکی از شیوع و گسترش روزافزون پرخاشگري در جوامع انسانی 
دارد. از اين رو، جرائم پرخاشگرانه از جمله قتل، تجاوز جنسی، ايراد ضرب وجرح و ايذاء 
ديگران، سرقت های توأم با پرخاشگري مانند سرقت مسلحانه، زورگیري و کیف قاپی از 
)ابوالمعالی،  گرفته اند  قرار  محققان  توجه  مورد  که  است  پرخاشگري  موارد  شايع ترين 
و  خانواده  عملکرد  بین  رابطه  بررسی  هدف  با  حاضر  پژوهش  بنابراين   .)11  :1389
عملکرد  زيرمقیاس های  کنندگی  پیش بینی  توان  هم چنین  و  دانشجويان  پرخاشگری 
قابل  اين منظور فرضیه های زير  برای  انجام شد و  آنان  تبیین پرخاشگری  خانواده در 

تدوين گرديد: 
بین عملکرد خانواده و پرخاشگری دانشجويان رابطه وجود دارد. زيرمقیاس های عملکرد 

خانواده، توان پیش بینی پرخاشگری در دانشجويان را دارند.
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پیشینه پژوهش
ماسیوا و لیچیوا )Masaevaa & Lechieva, 2016: 216( در پژوهشی به مطالعه ی 
تأثیرات روانی1 الگوهای خانواده بر حادثه پرخاشگری مرتبط با کودکان پیش دبستانی 
پرداختند. محققان اين مطالعه را با استفاده از ابزارهای تحقیقاتی روان شناختی مختلف 
انجام دادند که عبارت  است از تجزيه و تحلیل پژوهش روان شناختی با تمرکز بر آموزش، 
نقاشی  اين روش های طراحی شده است،  )به عنوان مثال  آزمون ها  و  مشاهده، مکالمه 
ارتباط خانواده  حیوانی که وجود خارجی ندارد، آزمون دست واگنر2، تجزيه  و تحلیل 
ای. ج. ايدمیلر3 و يوستیتسکیس4؛ روش رياضی وار پردازش داده ها(. نتايج مطالعه نشان 
داد که تحصیالت خانواده راه را برای پرخاشگری کودکان پیش دبستانی هموار می کند 
که به  عنوان خصوصیت  شخصیتی خود را بروز می دهد و توسعه و تقويت می شود. اين 

موضوع نیاز واقعی به تشخیص و اصالح دارد.
ايسکیوسا )Eskisu, 2014: 492( در پژوهشی به تعیین ارتباط میان نگرش زورگويی5، 
عملکرد خانواده و حمايت اجتماعی ادراک شده پرداخت. براساس نتايج مطالعه، بین 
و  خانواده  عملکرد  های  مقیاس  خرده  تمام  و  زورگويی  به  نگرش  های  مقیاس  خرده 
حمايت اجتماعی ادراک شده ارتباط معنی داری وجود دارد. در اين ارزيابی مشخص شد 
دانش آموزانی که اظهار به زورگويی کردند، از سطح باالی شخصیت زورگويی، کژرفتاری 
برخوردارند.  معلم  و  خانواده  پشتیبانی  زورگويی،  از  اجتناب  پايین  و سطح  خانوادگی 
عالوه بر آن، دانش آموزانی که اظهار کردند مورد زورگويی واقع شدند، از سطح باالی 
پشتیبانی خانواده،  پايین  و سطح  رفتار(  )به جز کنترل  زورگويی، کژرفتاری  شخصیت 

معلم و همساالن برخوردارند.
آنگال و ديگران )Angela, et al., 2016: 145( پژوهشی تحت عنوان بررسی ارتباط 
نتايج  دادند.  انجام  فیزيکی  پرخاشگری  و  والدين  نظارت  خانواده،  انسجام  میان  طولی 

1. Psychological effects
2. Wagner
3. E.G. Eidemiller
4. Yustitskis
5. Bullying attitude
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پژوهش نشان داد که میان عملکرد خانواده و پرخاشگری فیزيکی نوجوانان رابطه منفی 
و معناداری وجود دارد، اما به اين موضوع که آيا اين روابط ممکن است از نظر قومیت 
تفاوت داشته باشند يا نه، کمتر توجه شده است. تنوع قومیتی ممکن است برای هدف 
قرار دادن برنامه های پیش گیری برای جوانان و خانواده های خاص مهم باشد. مطالعه 
مورد نظر از داده های نمونه پروژه چندبخشی پیش گیری از خشونت جوانان در معرض 
 1232 شامل  کنندگان  شرکت  کرد.  استفاده  يافته(  افزايش  )پرخاشگری  باال  خطر 
دانش آموز متوسطه در معرض خطر باال بودند )65% مرد، 70% آفريقايی- آمريکايی، 
15% اسپانیايی(. نتايج نشان داد که انسجام خانواده بیشتر در جوانان اسپانیايی به طور 
قابل  توجهی ارتباط منفی با خشونت فیزيکی دارد و نظارت والدين1 تنها برای جوانان 
پژوهش  يافته های  دارد.  فیزيکی  پرخاشگری  با  منفی  ارتباط  آفريقايی  آمريکايی- 
از  تا  می کند  اشاره  فرهنگی  نظر  از  حساس  خانوادگی  مداخالت  توسعه ی  اهمیت  به 

پرخاشگری فیزيکی در مدارس متوسطه، جلوگیری شود.
انسجام  میزان  بین  رابطه  تعیین  هدف  با  را  پژوهشی   )37  :1395( سیری  و  سیری 
دادند.  انجام  تهران  استان  پاکدشت  شهرستان  در  دانش آموزان  پرخاشگری  و  خانواده 
روش تحقیق در اين مطالعه توصیفی از نوع همبستگی است. در مجموع 408 دانش آموز 
متوسطه اول و دوم در سال تحصیلی 95-1394 به شیوه نمونه گیری تصادفی انتخاب 
 )AGQ( پرخاشگری  و  خانواده  تجانس  پرسشنامه های  از  استفاده  با  داده ها  شدند. 
ضريب  و   SPSS نرم افزار  از  استفاده  با  و  شدند  جمع آوری  ساعتچی  شده  استاندارد 
همبستگی پیرسون و رگرسیون آماری در سطح معناداری )P>0/05( مورد تجزيه  و 
با پرخاشگری  انسجام خانواده  بین  يافته های پژوهش  به  با توجه  قرار گرفتند.  تحلیل 
دانش آموزان، رابطه معناداری وجود دارد. ضريب همبستگی برابر 0/294- است، پس 
متغیر  رابطه معکوس دو  مقدار،  اين  بودن  و منفی  قوی هست  نسبتاً  رابطه دومتغیره 
را نشان می دهد، يعنی با افزايش يکی، ديگری کم شده و برعکس. اين يعنی انسجام 
باشد،  بیشتر  انسجام خانواده  تأثیر دارد و هر چه  بر پرخاشگری دانش آموزان  خانواده 

1. Parental monitoring
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پرخاشگری فرزندان خانواده کمتر خواهد شد. بنابراين پیشنهاد شد با هماهنگی بین 
نهادها و سازمان های ذی ربط و دادن آگاهی های الزم به خانواده ها و دانش آموزان در 
انسجام هر چه بیشتر خانواده ها، اهتمام ورزيده و با افزايش مهارت های زندگی و بهبود 
سالمت روان مخاطبین، از آسیب های اجتماعی پرخاشگری و عوارض ناشی از خشم های 

کنترل نشده، پیشگیری نمود.
گلچین )1381: 36( پژوهشی به منظور تعیین میزان تمايل به پرخاشگری نوجوانان و 
ارتباط آن با عملکرد خانواده انجام داد. در اين مطالعه مقطعی 800 دانش آموز دختر و 
پسر سال اول تا سوم دبیرستان های شهر اصفهان به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب 
به پرخاشگری آزمون  بلوم1 و تمايل  از پرسشنامه های عملکرد خانواده مقیاس  شدند. 
پرخاشگری  به  تمايل  که  داد  نشان  يافته ها  استفاده شد.  ويلسون2  آيزنیک  شخصیتی 
آماری ضريب همبستگی  نتايج  و  بوده  نوجوانان )40 درصد( در حد متوسط  اکثر  در 
پرخاشگری  به  تمايل  و  خانواده  عملکرد  بین  را  معکوسی  معنی دار  رابطه  اسپیرمن، 
پرخاشگری  به  تمايل  بین  هم چنین   .)p>0/001 يا   r=-0/275( داد  نشان  نوجوانان 
در نوجوانان دختر و پسر تفاوت معنی داری مشاهده نشد. يافته های اين مطالعه نقش 

خانواده را در کاهش يا افزايش پرخاشگری نوجوانان تأيید می کند.
به  شاهدی  موردی-  مطالعه ای  در   )22  :1379( سعادت جو  و  حسن آبادی  کاهنی، 
بررسی اضطراب، افسردگی، پرخاشگری و بزهکاری نوجوانان گروه سنی 12-19 سال 
در خانواده های گسسته و پیوسته پرداختند. در اين مطالعه از دانش آموزان مشغول به 
تحصیل )12-19 ساله( در مدارس پسرانه و دخترانه شهرستان بیرجند، 80 دانش آموز 
از خانواده های گسسته و 80 نفر شاهد که دارای خانواده پیوسته بودند، به طور تصادفی 
انتخاب گرديدند. دو گروه مورد و شاهد از نظر سن و جنس، تحصیالت و شغل پدر و 
ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه و برگه  مادر و منطقه محل سکونت، همسان بودند. 
مشاهده بود. برای تجزيه  و تحلیل اطالعات از آزمون t-student استفاده گرديد. نتايج 
نشان داد که رفتارهای نابهنجار در نزد نوجوانان دختر و پسر متفاوت است، به طوری که 

1. Bloom
2. Eisenck Wilson
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میزان افسردگی و اضطراب در دختران خانواده های گسسته، بیشتر از پسران و میزان 
نتايج  پرخاشگری و بزهکاری در پسران خانواده های گسسته، بیشتر از دختران است. 
فوق در مطالعات مختلف قبلی نیز مورد تأيید قرار گرفته و نشان دهنده تنش زا بودن 
در  نابهنجار  رفتارهای  بودن  متفاوت  است.  نوجوانان  و  کودکان  در  به خصوص  طالق، 
پسران و دختران، ممکن است به علت تفاوت های مزاجی، انعطاف پذيری و ساختار های 

تطابقی متفاوت افراد باشد.

روش پژوهش
اين پژوهش از نظر روش، همبستگی و از نظر هدف، در زمره پژوهش های کاربردی 
آماری پژوهش شامل کلیه دانشجويان مشغول  است )سعدی پور، 1393: 66(. جامعه 
به تحصیل در دانشگاه فرهنگیان بیرجند )پرديس امام سجاد "ع"( در سال تحصیلی 
با  96-1395 )235 نفر( بود. تعداد 146 نفر بر اساس فرمول کوکران به عنوان نمونه 
روش تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. با توجه به اين که امکان دسترسی کامل به همه 
افراد وجود نداشت، به اين منظور افراد طبق کالس های درسی خوشه بندی شدند. سپس 
از میان کالس ها به صورت خوشه ای نمونه گیری به عمل آمد، زيرا انتخاب گروهی افراد 

امکان پذير و آسان تر از انتخاب افراد به صورت تک به تک بود. 
برای سنجش عملکرد خانواده از پرسشنامه عملکرد خانواده اپشتاين، بالدوين و بیشاپ1 
)1983( استفاده شد. اين ابزار متشکل از 53 سؤال است. نمره گذاری اين پرسشنامه بر 
اساس طیف لیکرت )کاماًل موافقم=4، موافقم=3، مخالفم=2 و کاماًل مخالفم=1( است. 
نمره باال نشان دهنده عملکرد سالم و نمرات پايین نشان دهنده عملکرد مختل خانواده 
است. خرده مقیاس های اين پرسشنامه عبارت اند از: ارتباط، آمیزش عاطفی، ايفای نقش، 
عملکرد کلی، حل مشکل، همراهی عاطفی و کنترل رفتار. يوسفی )1391: 101؛ نقل 
در میرزايی علويجه و ديگران، 1392: 23( به بررسی روايی و پايايی و تأيید علمی آن 
عاطفی  آمیختگی   ،)0/87( ارتباط  حیطه های  از  يک  هر  پرسشنامه  برازش  پرداخت. 

1. Epstein, Baldwin & Bishop
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همراهی  و   )0/86( مشکل  حل   ،)0/82( کلی  عملکرد   ،)0/87( نقش  ايفای   ،)0/89(
بیشترين  عاطفی  آمیختگی  حیطه  ابزار  اين  در  است.  شده  گزارش   )0/81( عاطفی 
مشارکت و حیطه ايفای نقش کمترين مشارکت را در تبین واريانس بر عهده داشت و 

میزان واريانس مشترک بین هفت حیطه 20/36% بود.
از پرسشنامه پرخاشگری نواکو1 )1986( استفاده شد. اين  برای سنجش پرخاشگری 
پرسشنامه مشتمل بر 30 ماده است. نمره گذاری اين پرسشنامه بر اساس طیف لیکرت 
ماده شماره 18  تنها  و  اوقات =2 و همیشه =3( است  به ندرت =1، گاهی  )هرگز =0، 
دارای نمره گذاری معکوس است. حداقل نمره در اين پرسشنامه صفر و حداکثر 90 است. 
افرادی که نمره آنان در اين مقیاس از میانگین کمتر است، پرخاشگری پايینی خواهند 
داشت. ضرايب بازآزمايی به دست آمده بین نمره های آزمودنی ها در دو نوبت )آزمون و 
 0/64 )N=48( 0/70، آزمودنی های دختر )N=91( برای کل آزمودنی ها )آزمون مجدد
و آزمودنی های پسر )N=38( 0/79 بوده است. هم چنین در اين پرسشنامه ضرايب آلفای 
کرونباخ )همسانی درونی( برای کل آزمودنی ها )0/874(، برای آزمودنی های دختر 0/86 
 :1389 عسگريان،  و  کامکاری  )ساعتچی،  است  بوده   0/89 پسر  آزمودنی های  برای  و 

.)134
استفاده  نسخه 22   SPSS آماری  تحلیل  نرم افزار  از  اطالعات  تحلیل  و  تجزيه  برای 
از آزمون ضريب همبستگی پیرسون و تحلیل  با استفاده  شد. تجزيه و تحلیل داده ها 

رگرسیون انجام شد.

یافته ها
اين مطالعه بر روی 146 دانشجو انجام شد. از اين تعداد 48% از دانشجويان ورودی 
 ،1393 ورودی  دانشجويان  از   %18/5  ،1392 ورودی  دانشجويان  از   %41/8  ،1391
8/9% از دانشجويان ورودی 1394 و 26% از دانشجويان ورودی 1395 بودند. قبل از 
تا نرمال بودن داده ها بررسی  نیاز است  اجرای آزمون آماری، ضريب همبستگی مورد 

1. Novaco
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شود. برای بررسی نرمال بوده داده ها از ضرايب چولگی و کشیدگی استفاده شد.
داده ها بودن  نرمال  بررسی  جدول1( 

آمیزش ارتباط
عاطفی

ايفای 
نقش

عملکرد 
کلی

حل 
مشکل

همراهی 
عاطفی

کنترل 
پرخاشگریرفتار

0/0310/025-0/097-0/1110/208-0/185-0/416-0/166-چولگی

خطای 
استاندارد 

چولگی
0/2010/2010/2010/2010/2010/2010/2010/201

0/338-0/353-0/289-0/178-0/566-0/320-0/3470/298-کشیدگی

خطای 
استاندارد 
کشیدگی

0/3990/3990/3990/3990/3990/3990/3990/399

با توجه به نتايج جدول 1، از آنجايی که تمامی مقادير چولگی و کشیدگی در بازه 2 تا 
2- است، بنابراين داده ها نرمال است و می توان از آزمون پارامتريک ضريب همبستگی 

پیرسون برای بررسی رابطه بین پرخاشگری و عملکرد خانواده استفاده کرد.
فرضیه اول: بین عملکرد خانواده و پرخاشگری دانشجویان رابطه وجود دارد.

برای بررسی فرضیه اول پژوهش از آزمون همبستگی پیرسون استفاده  شده است. نتايج 
اين آزمون در جدول 2 نشان داده شده است.

جدول2( ماتریس همبستگی متغیرهای عملکرد خانواده و پرخاشگری دانشجویان

n=146آمیزشارتباطپرخاشگری 
عاطفی

 ايفای
نقش

 عملکرد
کلی

 حل
مشکل

 همراهی
عاطفی

 کنترل
رفتار

1پرخاشگری

1**0/309-ارتباط

1**0/3640/413-**آمیزش عاطفی

1**5060/653/**0/2960-**ايفای نقش

1**0/700**0/635**0/4440/630-**عملکرد کلی

1**0/696**0/614**5880/493/**0/2530-**حل مشکل



17 رابطه عملکرد خانواده با پرخاشگری دانشجویان ...

 همراهی
4811/**0**0/560**0/450**0/501**0/2790/520-**عاطفی

1**0/433**0/468**0/493**0/524**5200/465/**0/1980-**کنترل رفتار

**p<0/01
با توجه جدول 2 نتايج آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که بین زيرمقیاس های 
و  عاطفی  همراهی  و  مشکل  کلی، حل  عملکرد  نقش،  ايفای  عاطفی،  آمیزش  ارتباط، 

  .)p>0/01( کنترل رفتار با پرخاشگری رابطه منفی و معنادار وجود دارد
فرضیه دوم: زیرمقیاس های عملکرد خانواده، توان پیش بینی پرخاشگری در 

دانشجویان را دارند.
 برای تعیین نقش زيرمقیاس های عملکرد خانواده در واريانس پرخاشگری از تحلیل 
آزمون  اجرای  شرايط  ابتدا  رگرسیون،  نتايج  گزارش  از  قبل  شد.  استفاده  رگرسیون 
برابر  اين تحلیل، مقدار آماره دوربین واتسون1  رگرسیون مورد بررسی قرار گرفت. در 
1/714 بوده که نشان از برقراری فرض استقالل باقیمانده ها دارد. برای بررسی آزمون 
هم خطی چندگانه بین متغیرهای پیش بین نیز از شاخص های ضريب تحمل )تولرنس2( و 
عامل تورم واريانس )VIF( استفاده  شد. در الگوی رگرسیونی برای تمام زيرمقیاس های 
متغیر پیش بین شاخص تحمل کمتر از يک و عامل تورم واريانس که نمايانگر خطای 
عدم  مفروضه  بنابراين  آمد.  به دست   10 از  کمتر  است،  رگرسیون  ضرايب  استاندارد 

هم خطی چندگانه برقرار است.
جدول3( خالصه الگوی رگرسیون

RR تنظیم مجذور R مجذور
شده

خطای استاندارد 
برآورد شده

دوربین 
واتسون

0/4830/2330/19412/192761/714
در جدول 3 مقدار مجذور R تنظیم  شده برابر 0/194 است. اين مقدار نشان می دهد 

که الگوی مورد استفاده 19% از تغییرات نمرات پرخاشگری را توجیه می کند.

1. Durbin watson
2. Tolerance
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جدول4( خالصه تحلیل الگوی رگرسیون

سطح معنی داریFمیانگین مجذوراتدرجه آزادیمجموع مجذوراتمدل

1

6240/6757891/5255/9970/001رگرسیون

20515/544138148/663باقیمانده

26756/219145کل

نتايج آزمون تحلیل واريانس به منظور بررسی الگوی رگرسیونی ارائه شده در جدول 4 
نشان داد که مقدار F به دست آمده برابر با 5/997 است و اين مقدار در سطح 0/001 
معنی دار است و نشان می دهد که زيرمقیاس های عملکرد خانواده قادرند تغییرات مربوط 
به پرخاشگری را به خوبی تبیین نمايند و نشان دهنده مناسب بودن الگوی رگرسیونی 

ارائه شده است.
جدول5( تحلیل رگرسیون برای پیش بینی پرخاشگری از طریق زیرمقیاس های عملکرد خانواده

مدل
ضرایب ضرایب غیراستاندارد

استاندارد
T سطح

معناداری

آماره های هم خطی

B خطای
استاندارد

BetaToleranceVIF

78/0066/4508/8980/001ثابت

1/0480/2970/5061/975-0/110-0/398 0/17- ارتباط

آمیزش 
1/6910/0930/4852/063-0/181-0/5260/311-عاطفی

0/1940/3920/0580/4950/6210/4062/465ایفای نقش

عملکرد 
3/4270/0010/3073/260-0/461-0/8210/239-کلی

حل 
0/6770/5580/1351/2130/2270/4522/214مشکل

همراهی 
0/2180/8280/6001/668-0/021-0/0770/351-عاطفی

کنترل 
0/4230/3100/1331/3650/1740/5891/699رفتار
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از طريق زيرمقیاس های عملکرد  برای پیش بینی پرخاشگری  نتايج تحلیل رگرسیون 
به شکل   ،)-0/461( کلی  عملکرد  زيرمقیاس  تنها  که  داد  نشان  در جدول 5  خانواده 

معنی داری متغیر پرخاشگری را پیش بینی می کند.
)عملکرد کلی( 0/461- +78/006=پرخاشگری

بحث و نتیجه گیری
نتايج پژوهش نشان داد که بین عملکرد خانواده و پرخاشگری رابطه منفی و معنادار 
وجود دارد. بدين صورت که هر چه خانواده ها عملکرد بهتری داشته باشند فرزندان آنها 
از پرخاشگری کمتری برخوردار خواهند بود. بنابراين خانواده ها نقش مؤثری در آينده 

فرزندان خود ايفاء می کنند.
يافته های پژوهش حاضر با يافته  پژوهش های سیری و سیری )1395(، آهنگر انزابی 
و ديگران )1390(، کیزنر و کر )Kiesner & Kerr, 2004؛ نقل در جاودان، 1393(، 
و  انزابی، شريفي درآمدي  آهنگر  نقل در  )Wilder & Walt, 2002؛  والت  و  ويلدر 
و  )Dodge & Coie, 1987(، گلچین )1381(  و کويی  فرج زاده، 1390(، دودجی 
کاهنی، حسن آبادي و سعادت جو )1379( تقريباً همسو است. در بررسی پژوهش های 

قبلی، پژوهشی که نتايج آن مغاير با نتايج پژوهش حاضر باشد، يافت نشد.
گلچین،  1395؛  سیری،  و  )سیری  ديگر  پژوهش های  و  پژوهش  اين  طبق  بنابراين 
1381( خانواده نقش اصلی را در کیفیت رفتار فرزندان خود دارد. بايد در نظر داشت 
فرزندان بیشترين وقت خود را به خصوص در کودکی در خانه سپری می کنند. اگر والدين 
مراقب رفتارشان در برخورد با يکديگر و با فرزندان نباشند و يا سعی کنند با پرخاشگری 
به امر و نهی بپردازند و اين گونه کارهای خود را جلو ببرند، کودکان با مشاهده رفتار 
آنان که اولین الگوی زندگی شان هستند، رفتار آنان را تقلید می کنند. اين کودکان برای 
پرخاشگری در آينده مستعد می شوند. گويی اين امر جزئی از افکار آنها می شود که در 
ارتباط با ديگران بايد با پرخاشگری عمل کنند تا کارشان جلو برود و در غیر اين صورت، 

در پیشبرد کارهايشان با شکست روبرو خواهند شد. 
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اساساً نقش های خانوادگی زمانی به مؤثرترين شکل تحقق می يابند که دربرگیرنده تمام 
کارکردهای ضروری خانواده باشند و به طور عادالنه میان اعضای خانواده تقسیم شوند و 
هم چنین درباره انجام دادن وظايف اعضاء، پیگیری مستمر انجام گیرد. در خانواده های 
والدين  نمی گیرد،  صورت  به درستی  خانواده  در  نقش ها  تخصیص  پرخاشگر،  نوجوانان 
و  کودکان  تفريحی  و  اقتصادی  تحصیلی،  تربیتی،  مسائل  به  و  می شوند  غفلت  دچار 
به  بیشتر  فرزندان  و  می کنند  رها  خود  حال  به  را  آنها  و  نمی دهند  اهمیت  نوجوانان 
اجتماع و گروه های همساالن روی می آورند و نظارت والدين بر روی آنها کم می شود 
)امانیان و ديگران، 1390: 45(. از سوی ديگر، در خانه هايی که تعارض و کشمکش بین 
والدين و اعضای خانواده زياد است، نظارت و کنترل کافی بر رفتار فرزندان وجود ندارد و 
فرزندان پیوسته از سوی والدين طرد می شوند، خانواده فرصت  الزم برای تربیت فرزندان 
برای برآوردن نیازهايشان از راه مناسب را ندارد. اين امر سبب می شود تا کودکان نتوانند 
از الگوهای ارتباطی مؤثر در روابط بین فردی خود با ديگران بهره مند شوند و موانع و 
چون  ناکارآمدی  راهبردهای  از  بنابراين  زنند.  کنار  را  تنیدگی زا  و  موقعیتی  مشکالت 
پرخاشگری برای مقابله با تعارض ها و رسیدن به هدف ها و خواسته های خود استفاده 
می کنند )میرزايی کوتنايی و ديگران، 1394: 81(. به طور کلی يافته پژوهش حاضر را 
اين  برخوردارند،  ضعیف  عملکرد  از  که  خانواده هايی  که  کرد  تبیین  اين گونه  می توان 
عملکرد باعث گسستگی و جدائی عاطفی اعضای خانواده و فقدان ارتباط، عدم همراهی 
عاطفی و سطح پايین رضايت و خشنودی خانوادگی می شود و در نتیجه، باعث مشکالتی 
چون پرخاشگری می گردد. در واقع، اگر در يک خانواده مشکالت به درستی حل شوند، 
اعضا ارتباط خوبی با يکديگر داشته باشند و هنگامی که فرد با مشکلی مواجه می شود، 
اعضاء خانواده بتوانند با وی به خوبی ارتباط برقرار کرده و آمیزش عاطفی خوبی داشته 
باشند، به گونه ای که وی احساس کند که تکیه گاه امنی دارد، اختالل های رفتاری در 

افراد اين خانواده، کمتر به وجود می آيد.
اين مطالعه دارای محدوديت هايی است، ازجمله اين که مطالعه حاضر از نوع مطالعات 
معلولی  و  علت  روابط  به عنوان  نمی توان  را  آمده  به دست  روابط  لذا  است،  همبستگی 
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تفسیر کرد و با توجه به اين که اين پژوهش تنها بر روی دانشجويان دانشگاه فرهنگیان 
در خصوص  نمی توان  پس  است،  شده  انجام  "ع"(  سجاد  امام  )پرديس  بیرجند  شهر 
تعمیم نتايج به ساير دانشجويان اظهار نظر کرد. بنابراين پیشنهاد می شود که مطالعه در 
ساير شهرها تکرار شود تا شواهدی از روابط به دست آمده فراهم شود و با توجه به نقش 
مهم خانواده در رفتار و سرنوشت فرزندان در آينده، تمام نهادها و سازمان های مرتبط 
برای آموزش خانواده ها، برای بهبود عملکرد خانواده ها در ارتباط با فرزندان بسیج شوند.
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