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سمیه محمدی مقدم

2

چکیده

پرخاشگری از جمله موانع اصلی برقراری ارتباط سالم ،مؤثر و همچنین سازگاری با

سایر اعضای جامعه است .سازگاری یکی از مؤلفههای مورد نیاز زندگی اجتماعی است.

خانواده بهعنوان اولین اجتماعی که فرزندان در آن به یادگیری میپردازند ،مهم و

قابل تأمل است .از اینرو ،این پژوهش با هدف شناخت رابطه بین عملکرد خانواده با
پرخاشگری دانشجویان انجام شد .مطالعه حاضر از نوع مطالعات همبستگی بود .جامعه

آماری پژوهش شامل کلیه دانشجویان مشغول به تحصیل در دانشگاه فرهنگیان بیرجند

(پردیس امام سجاد "ع") در سال تحصیلی  235( 1395-96نفر) بود .تعداد  146نفر
بر اساس فرمول کوکران بهعنوان نمونه با روش تصادفی خوشهای انتخاب شدند .ابزار

پژوهش ،پرسشنامه عملکرد خانواده اپشتاین ،بالدوین و بیشاب ( )1983و پرسشنامه

پرخاشگری نواکو ( )1986بود .برای تجزیه و تحلیل دادهها از آزمون همبستگی پیرسون

و تحلیل رگرسیون استفاده شد .نتایج همبستگی نشان داد که بین زیرمقیاسهای
ارتباط ،آمیزش عاطفی ،ایفای نقش ،عملکرد کلی ،حل مشکل ،همراهی عاطفی و کنترل
رفتار با پرخاشگری رابطه منفی و معنادار وجود دارد ( .)p>0/01نتایج تحلیل رگرسیون

برای پیشبینی پرخاشگری از طریق زیرمقیاسهای عملکرد خانواده نشان داد که تنها

زیرمقیاس عملکرد کلی ( ،)-0/461به شکل معنیداری متغیر پرخاشگری را پیشبینی

کرد .بر اساس آنچه در یافتهها نشان داده شد ،بین عملکرد خانواده و پرخاشگری رابطه
 .1مربی گروه علوم تربيتي ،دانشگاه آزاد اسالمی ،مرکز نهبندان ،نویسنده مسؤول
ali_zare@alumni.ut.ac.ir
 .2دانش آموخته علوم تربیتی ،دانشگاه فرهنگیان (پردیس امام سجاد "ع") بیرجند
smohammadimoghadam98@gmail.com
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منفی و معنادار وجود دارد .بدینصورت که هر چه خانوادهها عملکرد بهتری داشته
باشند ،فرزندان آنها پرخاشگری کمتری خواهند داشت .بنابراین خانوادهها نقش مؤثری
در آینده فرزندان خود ایفا میکنند و می توانند با عملکرد صحیح در راستای کاهش
پرخاشگری فرزندان خود مؤثر باشند.

واژگان کلیدی :عملکرد خانواده ،پرخاشگری ،دانشجویان

مقدمه

رفتارهای پرخاشگرانه یکی از مشکالت اجتماعی مهم و اساسی در هر جامعه است

که بهدلیل اهمیت آن بهخصوص در دوران کودکی و نوجوانی توجه ویژهای به آن
میشود .برای پرخاشگری نمیتوان یک تعریف مشخص و روشن ارائه کرد ،زیرا تعریف

پرخاشگری تحت تأثیر فرهنگ ،تجربه و اعتقادات جوامع مختلف متفاوت است (ایزدی

طامه و ديگران .)186 :1388 ،پرخاشگري یکی از واکنشهای هیجانی و طبیعی هر

فرد در برابر ناکامی و موقعیتهای ناخوشایند است .کودکان خیلی زود درمییابند که

از طریق ابزار خشم میتوانند به خواستههای خود برسند .دامنه خشم میتواند از اهانت

لفظی تا خشونت فیزیکی متغیر باشد (برزگر بفرویی .)22 :1394 ،رفتار پرخاشگرانه
به  عنوان اقدامی نسبت به فرد یا شیء خاص با هدف صدمه یا ترساندن دیگران است.

در واقع ،پرخاشگری تمایل به آسیب جسمی یا عاطفی به دیگران است که شامل
پرخاشگری فیزیکی از طریق رفتارهایی مانند شکستن اموال دیگران ،هدف قرار دادن

دیگران ،هل دادن ،پرتاب اشیاء یا صدمه زدن به حیوانات و همچنین پرخاشگری کالمی

از طریق رفتارهایی مانند استدالل ،انتقاد ،تهدید ،توهین و یا سرزنش دیگران بروز

میکند ( .)Trenas, et al., 2013: 530از دیدگاه ارونسون ( )274 :1387پرخاشگری

رفتار آگاهانهای است که هدفش اعمال درد و رنج باشد .بهعبارت بهتر ،عمل آگاهانهای

است که با هدف وارد آوردن صدمه و رنج انجام میگیرد .این عمل ممکن است بدنی یا

کالمی باشد ،خواه در نیل به هدف موفق بشود یا نشود ،در هر صورت پرخاشگری است.

بهطور کلی رفتار پرخاشگرانه واجد چهار شرط زیر است :الف) فردی که رفتارش توأم با
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پرخاشگری است آن رفتار را عمدا ً انجام میدهد ،ب) پرخاشگری در روابط بینفردی که

حاکی از تعارض یا ناکامی باشد ،رخ میدهد ،پ) شخصی که دارای رفتار پرخاشگرانه

است قصدش برتری یافتن به فردی است که مقابل او رفتار پرخاشگرانه داشته است و
ت) شخصی که چنین رفتاری از او سر میزند یا در جهت جدال تحریک شده یا حد
اعالی شدت ،آن مسیر را پیموده است (ایزدی طامه و ديگران.)187 :1388 ،

نتایج تحقیقات ویلدر و والت ( )Wilder & Walt, 2002: 481و دودجی و کویی

( )Dodge & Coie, 1987: 1146بیانگر این است که والدینی که وقت بیشتری

را صرف سرپرستی فرزندانشان میکنند ،دارای فرزندانی هستند که کمتر به سمت
رفتارهای پرخطر و نامناسب متمایل میشوند.

یکی دیگر از عوامل تأثیرگذار بر رفتار و شخصیت فرزندان ،فضای عاطفی خانواده است

که در صورت توجه کردن به نیازهای روانی و زیستی فرزندان ،مشکالت رفتاری کمتر
و شخصیت منعطفتری در زندگی خواهند داشت و فرزندان بحرانهای رشدی و روانی
کمتری را تجربه خواهند کرد (Kiesner & Kerr, 2004: 493؛ نقل در جاودان،

.)127 :1393

برای پرخاشگری علتهای زیادی مانند عوامل محیطی (اجتماعی -فرهنگی) ،شخصیتی،

ژنتیک و عملکرد دستگاه عصبی و هورمونی وجود دارد ،اما نخستین و مهمترین علت
آن عوامل خانوادگی است (مامی و نادری .)82 :1392 ،خانواده ،نخستین و مناسبترین

مکان نقشپذیری و کانون اصلی پرورش کودک است و مانند نظام پویایی عمل میکند
که اعضای آن پیدرپی با هم در تعاملاند و متقاب ً
ال بر همدیگر اثر میگذارند .اختالل
در عملکرد این نظام ،موجب اختالل در رفتار اعضای آن میشود به طوری که وجود

الگوهای نامناسب در خانواده ،روابط نادرست والدین با کودک از نظر مهرورزی و عاطفی،

روابط خانوادگی گسسته و ناپایدار و عدم انسجام بین اعضای خانواده ،تأثیرات مخربی
در روحیه کودک به جا میگذارد .کودک در چنین محیطی ،بیش از حد تحریکپذیر،

مضطرب ،پریشان و خودسرزنشگر میشود و موجبات رشد الگوهای رفتار خصومتآمیز و

پرخاشگرانه در کودک فراهم میگردد (Nazir, et al. 2012؛ نقل در میرزایی کوتنایی
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و دیگران.)74 :1394 ،

برای تبیین این مسأله که عملکرد خانواده تا چه میزان در پرخاشگری جوانان نقش

دارد ،جامعه آماری پژوهش حاضر از میان دانشجو -معلمان دانشگاه فرهنگیان انتخاب
گردید .افرادی که در آینده نزدیک وارد کالسهای درس خواهند شد و هر کدام از آنها

هر ساله تعداد زیادی دانشآموز را تحت تربیت و تعلیم خود قرار خواهند داد .از طرفی

دیگر ،هر کدام از دانشآموزان ،معلم خود را به  عنوان یکی از مهمترین الگوهای خود

قرار میدهند و گاهی نقش معلم برای یک دانشآموز ،از یک الگوی ساده فراتر رفته تا

آنجا که تمام رفتارها و خط و مشی زندگی خود را با معلم خود سازگار و هماهنگ می
کند .این موضوع به  خصوص در دانشآموزان پایه اول ابتدایی بهوضوح دیده میشود.
بنابراین اگر رفتار معلم با هر گونه کژی و ناراستی مثل پرخاشگری همراه باشد ،نه تنها

در زندگی شخصی خودشان ،بلکه بر زندگی دانشآموزان زیادی تأثیر خواهد گذاشت.
از سوی دیگر ،آمارها حاکی از شیوع و گسترش روزافزون پرخاشگري در جوامع انسانی

دارد .از اینرو ،جرائم پرخاشگرانه از جمله قتل ،تجاوز جنسی ،ایراد ضربوجرح و ایذاء

دیگران ،سرقتهای توأم با پرخاشگري مانند سرقت مسلحانه ،زورگیري و کیفقاپی از
شایعترین موارد پرخاشگري است که مورد توجه محققان قرار گرفتهاند (ابوالمعالی،

 .)11 :1389بنابراین پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین عملکرد خانواده و
پرخاشگری دانشجویان و همچنین توان پیشبینی کنندگی زیرمقیاسهای عملکرد

خانواده در تبیین پرخاشگری آنان انجام شد و برای این منظور فرضیههای زیر قابل
تدوین گردید:

بین عملکرد خانواده و پرخاشگری دانشجویان رابطه وجود دارد .زیرمقیاسهای عملکرد

خانواده ،توان پیشبینی پرخاشگری در دانشجویان را دارند.

رابطه عملکرد خانواده با پرخاشگری دانشجویان ...
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پیشینه پژوهش

ماسیوا و لیچیوا ( )Masaevaa & Lechieva, 2016: 216در پژوهشی به مطالعهی

تأثیرات روانی 1الگوهای خانواده بر حادثه پرخاشگری مرتبط با کودکان پیشدبستانی
پرداختند .محققان این مطالعه را با استفاده از ابزارهای تحقیقاتی روانشناختی مختلف

انجام دادند که عبارت است از تجزیه و تحلیل پژوهش روانشناختی با تمرکز بر آموزش،

مشاهده ،مکالمه و آزمونها (بهعنوان مثال این روشهای طراحی شده است ،نقاشی

حیوانی که وجود خارجی ندارد ،آزمون دست واگنر ،2تجزیه و تحلیل ارتباط خانواده

ای .ج .ایدمیلر 3و یوستیتسکیس4؛ روش ریاضیوار پردازش دادهها) .نتایج مطالعه نشان

داد که تحصیالت خانواده راه را برای پرخاشگری کودکان پیشدبستانی هموار میکند

که به  عنوان خصوصیت شخصیتی خود را بروز میدهد و توسعه و تقویت میشود .این
موضوع نیاز واقعی به تشخیص و اصالح دارد.

ایسکیوسا ( )Eskisu, 2014: 492در پژوهشی به تعیین ارتباط میان نگرش زورگویی،5

عملکرد خانواده و حمایت اجتماعی ادراک شده پرداخت .براساس نتایج مطالعه ،بین
خرده مقیاس های نگرش به زورگویی و تمام خرده مقیاس های عملکرد خانواده و
حمایت اجتماعی ادراک شده ارتباط معنیداری وجود دارد .در این ارزیابی مشخص شد

دانشآموزانی که اظهار به زورگویی کردند ،از سطح باالی شخصیت زورگویی ،کژرفتاری

خانوادگی و سطح پایین اجتناب از زورگویی ،پشتیبانی خانواده و معلم برخوردارند.

عالوه بر آن ،دانشآموزانی که اظهار کردند مورد زورگویی واقع شدند ،از سطح باالی
شخصیت زورگویی ،کژرفتاری (بهجز کنترل رفتار) و سطح پایین پشتیبانی خانواده،

معلم و همساالن برخوردارند.

آنگال و دیگران ( )Angela, et al., 2016: 145پژوهشی تحت عنوان بررسی ارتباط

طولی میان انسجام خانواده ،نظارت والدین و پرخاشگری فیزیکی انجام دادند .نتایج
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 فیزیکی نوجوانان رابطه منفی
و معناداری وجود دارد ،اما به این موضوع که آیا این روابط ممکن است از نظر قومیت
تفاوت داشته باشند یا نه ،کمتر توجه شده است .تنوع قومیتی ممکن است برای هدف

قرار دادن برنامههای پیشگیری برای جوانان و خانوادههای خاص مهم باشد .مطالعه

مورد نظر از دادههای نمونه پروژه چندبخشی پیشگیری از خشونت جوانان در معرض

خطر باال (پرخاشگری افزایش یافته) استفاده کرد .شرکت کنندگان شامل 1232

دانشآموز متوسطه در معرض خطر باال بودند ( %65مرد %70 ،آفریقایی -آمریکایی،

 %15اسپانیایی) .نتایج نشان داد که انسجام خانواده بیشتر در جوانان اسپانیایی بهطور
قابل توجهی ارتباط منفی با خشونت فیزیکی دارد و نظارت والدین 1تنها برای جوانان

آمریکایی -آفریقایی ارتباط منفی با پرخاشگری فیزیکی دارد .یافتههای پژوهش
به اهمیت توسعهی مداخالت خانوادگی حساس از نظر فرهنگی اشاره میکند تا از
پرخاشگری فیزیکی در مدارس متوسطه ،جلوگیری شود.

سیری و سیری ( )37 :1395پژوهشی را با هدف تعیین رابطه بین میزان انسجام

خانواده و پرخاشگری دانشآموزان در شهرستان پاکدشت استان تهران انجام دادند.
روش تحقیق در این مطالعه توصیفی از نوع همبستگی است .در مجموع  408دانشآموز

متوسطه اول و دوم در سال تحصیلی  1394-95به شیوه نمونهگیری تصادفی انتخاب
شدند .دادهها با استفاده از پرسشنامههای تجانس خانواده و پرخاشگری ()AGQ

استاندارد شده ساعتچی جمعآوری شدند و با استفاده از نرمافزار  SPSSو ضریب

همبستگی پیرسون و رگرسیون آماری در سطح معناداری ( )P>0/05مورد تجزیه و

تحلیل قرار گرفتند .با توجه به یافتههای پژوهش بین انسجام خانواده با پرخاشگری

دانشآموزان ،رابطه معناداری وجود دارد .ضریب همبستگی برابر  -0/294است ،پس
رابطه دومتغیره نسبتاً قوی هست و منفی بودن این مقدار ،رابطه معکوس دو متغیر
را نشان میدهد ،یعنی با افزایش یکی ،دیگری کم شده و برعکس .این یعنی انسجام
خانواده بر پرخاشگری دانشآموزان تأثیر دارد و هر چه انسجام خانواده بیشتر باشد،
1. Parental monitoring

رابطه عملکرد خانواده با پرخاشگری دانشجویان ...
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پرخاشگری فرزندان خانواده کمتر خواهد شد .بنابراین پیشنهاد شد با هماهنگی بین
نهادها و سازمانهای ذیربط و دادن آگاهیهای الزم به خانوادهها و دانشآموزان در

انسجام هر چه بیشتر خانوادهها ،اهتمام ورزیده و با افزایش مهارتهای زندگی و بهبود

سالمت روان مخاطبین ،از آسیبهای اجتماعی پرخاشگری و عوارض ناشی از خشمهای

کنترل نشده ،پیشگیری نمود.

گلچین ( )36 :1381پژوهشی بهمنظور تعیین میزان تمایل به پرخاشگری نوجوانان و

ارتباط آن با عملکرد خانواده انجام داد .در این مطالعه مقطعی  800دانشآموز دختر و

پسر سال اول تا سوم دبیرستانهای شهر اصفهان به روش نمونهگیری تصادفی انتخاب

شدند .از پرسشنامههای عملکرد خانواده مقیاس بلوم 1و تمایل به پرخاشگری آزمون

شخصیتی آیزنیک ویلسون 2استفاده شد .یافتهها نشان داد که تمایل به پرخاشگری

در اکثر نوجوانان ( 40درصد) در حد متوسط بوده و نتایج آماری ضریب همبستگی

اسپیرمن ،رابطه معنیدار معکوسی را بین عملکرد خانواده و تمایل به پرخاشگری

نوجوانان نشان داد ( r=-0/275یا  .)p>0/001همچنین بین تمایل به پرخاشگری
در نوجوانان دختر و پسر تفاوت معنیداری مشاهده نشد .یافتههای این مطالعه نقش
خانواده را در کاهش یا افزایش پرخاشگری نوجوانان تأیید میکند.

کاهنی ،حسنآبادی و سعادتجو ( )22 :1379در مطالعهای موردی -شاهدی به

بررسی اضطراب ،افسردگی ،پرخاشگری و بزهکاری نوجوانان گروه سنی  19-12سال
در خانوادههای گسسته و پیوسته پرداختند .در این مطالعه از دانشآموزان مشغول به

تحصیل ( 19-12ساله) در مدارس پسرانه و دخترانه شهرستان بیرجند 80 ،دانشآموز
از خانوادههای گسسته و  80نفر شاهد که دارای خانواده پیوسته بودند ،بهطور تصادفی
انتخاب گردیدند .دو گروه مورد و شاهد از نظر سن و جنس ،تحصیالت و شغل پدر و

مادر و منطقه محل سکونت ،همسان بودند .ابزار گردآوری دادهها ،پرسشنامه و برگه
مشاهده بود .برای تجزیه و تحلیل اطالعات از آزمون  t-studentاستفاده گردید .نتایج

نشان داد که رفتارهای نابهنجار در نزد نوجوانان دختر و پسر متفاوت است ،بهطوریکه
1. Bloom
2. Eisenck Wilson

14

فصلنامه علمی  -ترویجی مطالعات فرهنگی  -اجتماعی خراسان /سال  /12ش  /2زمستان 96

میزان افسردگی و اضطراب در دختران خانوادههای گسسته ،بیشتر از پسران و میزان
پرخاشگری و بزهکاری در پسران خانوادههای گسسته ،بیشتر از دختران است .نتایج
فوق در مطالعات مختلف قبلی نیز مورد تأیید قرار گرفته و نشان دهنده تنشزا بودن

طالق ،بهخصوص در کودکان و نوجوانان است .متفاوت بودن رفتارهای نابهنجار در

پسران و دختران ،ممکن است به علت تفاوتهای مزاجی ،انعطافپذیری و ساختارهای
تطابقی متفاوت افراد باشد.
روش پژوهش

این پژوهش از نظر روش ،همبستگی و از نظر هدف ،در زمره پژوهشهای کاربردی

است (سعدیپور .)66 :1393 ،جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشجویان مشغول

به تحصیل در دانشگاه فرهنگیان بیرجند (پردیس امام سجاد "ع") در سال تحصیلی

 235( 1395-96نفر) بود .تعداد  146نفر بر اساس فرمول کوکران بهعنوان نمونه با

روش تصادفی خوشهای انتخاب شدند .با توجه به اینکه امکان دسترسی کامل به همه

افراد وجود نداشت ،به این منظور افراد طبق کالسهای درسی خوشهبندی شدند .سپس

از میان کالسها بهصورت خوشهای نمونهگیری بهعمل آمد ،زیرا انتخاب گروهی افراد

امکانپذیر و آسانتر از انتخاب افراد به صورت تک به تک بود.

برای سنجش عملکرد خانواده از پرسشنامه عملکرد خانواده اپشتاین ،بالدوین و بیشاپ

1

( )1983استفاده شد .این ابزار متشکل از  53سؤال است .نمرهگذاری این پرسشنامه بر
ال موافقم= ،4موافقم= ،3مخالفم= 2و کام ً
اساس طیف لیکرت (کام ً
ال مخالفم= )1است.
نمره باال نشان دهنده عملکرد سالم و نمرات پایین نشان دهنده عملکرد مختل خانواده

است .خردهمقیاسهای این پرسشنامه عبارتاند از :ارتباط ،آمیزش عاطفی ،ایفای نقش،

عملکرد کلی ،حل مشکل ،همراهی عاطفی و کنترل رفتار .يوسفی (101 :1391؛ نقل

در میرزایی علویجه و ديگران )23 :1392 ،به بررسی روايی و پايايی و تأيید علمی آن
پرداخت .برازش پرسشنامه هر يک از حیطههای ارتباط ( ،)0/87آمیختگی عاطفی

1. Epstein, Baldwin & Bishop
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( ،)0/89ايفای نقش ( ،)0/87عملکرد کلی ( ،)0/82حل مشکل ( )0/86و همراهی

عاطفی ( )0/81گزارش شده است .در اين ابزار حیطه آمیختگی عاطفی بیشترين
مشارکت و حیطه ايفای نقش کمترين مشارکت را در تبین واريانس بر عهده داشت و

میزان واريانس مشترک بین هفت حیطه  %20/36بود.

برای سنجش پرخاشگری از پرسشنامه پرخاشگری نواکو )1986( 1استفاده شد .این

پرسشنامه مشتمل بر  30ماده است .نمرهگذاری این پرسشنامه بر اساس طیف لیکرت

(هرگز = ،0بهندرت = ،1گاهی اوقات = 2و همیشه = )3است و تنها ماده شماره 18
دارای نمرهگذاری معکوس است .حداقل نمره در این پرسشنامه صفر و حداکثر  90است.
افرادی که نمره آنان در این مقیاس از میانگین کمتر است ،پرخاشگری پایینی خواهند

داشت .ضرایب بازآزمایی بهدست آمده بین نمرههای آزمودنیها در دو نوبت (آزمون و

آزمون مجدد) برای کل آزمودنیها ( ،0/70 )N=91آزمودنیهای دختر (0/64 )N=48

و آزمودنیهای پسر ( 0/79 )N=38بوده است .همچنین در این پرسشنامه ضرایب آلفای

کرونباخ (همسانی درونی) برای کل آزمودنیها ( ،)0/874برای آزمودنیهای دختر 0/86
و برای آزمودنیهای پسر  0/89بوده است (ساعتچی ،کامکاری و عسگریان:1389 ،

.)134

برای تجزیه و تحلیل اطالعات از نرمافزار تحلیل آماری  SPSSنسخه  22استفاده

شد .تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل

رگرسیون انجام شد.
یافتهها

این مطالعه بر روی  146دانشجو انجام شد .از این تعداد  %48از دانشجویان ورودی

 %41/8 ،1391از دانشجویان ورودی  %18/5 ،1392از دانشجویان ورودی ،1393
 %8/9از دانشجویان ورودی  1394و  %26از دانشجویان ورودی  1395بودند .قبل از
اجرای آزمون آماری ،ضریب همبستگی مورد نیاز است تا نرمال بودن دادهها بررسی

1. Novaco
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شود .برای بررسی نرمال بوده دادهها از ضرایب چولگی و کشیدگی استفاده شد.
جدول )1بررسی نرمال بودن داده ها
عملکرد
کلی

حل
مشکل

همراهی
عاطفی

کنترل
رفتار

پرخاشگری

چولگی

-0/111 -0/185 -0/416 -0/166

0/208

-0/097

-0/031

0/025

خطای
استاندارد
چولگی

0/201

0/201

0/201

0/201

0/201

0/201

0/201

0/201

کشیدگی

-0/347

0/298

-0/566 -0/320

-0/178

-0/289

-0/353

-0/338

خطای
استاندارد
کشیدگی

0/399

0/399

0/399

0/399

0/399

0/399

0/399

ارتباط

ایفای
نقش

آمیزش
عاطفی

0/399

با توجه به نتایج جدول  ،1از آنجایی که تمامی مقادیر چولگی و کشیدگی در بازه  2تا

 -2است ،بنابراین دادهها نرمال است و میتوان از آزمون پارامتریک ضریب 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 .نتایج

این آزمون در جدول  2نشان داده شده است.

جدول )2ماتریس همبستگی متغیرهای عملکرد خانواده و پرخاشگری دانشجویان
ارتباط

آمیزش
عاطفی

ایفای
نقش

عملکرد
کلی

n=146

پرخاشگری

پرخاشگری

1

ارتباط

**-0/309

1

آمیزش عاطفی

**-0/364

**0/413

1

ایفای نقش

**-0/296

0**/506

**0/653

1

عملکرد کلی

**-0/444

**0/630

**0/635

**0/700

1

حل مشکل

**-0/253

0**/588

**0/493

**0/614

**0/696

حل
مشکل

1

همراهی
عاطفی

کنترل
رفتار
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همراهی
عاطفی

**-0/279

**0/520

**0/501

**0/450

**0/560

0**/481

کنترل رفتار

**-0/198

0**/520

**0/465

**0/524

**0/493

**0/433** 0/468

1
1

**p<0/01

با توجه جدول  2نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که بین زیرمقیاسهای

ارتباط ،آمیزش عاطفی ،ایفای نقش ،عملکرد کلی ،حل مشکل و همراهی عاطفی و

کنترل رفتار با پرخاشگری رابطه منفی و معنادار وجود دارد (.)p>0/01

فرضیه دوم :زیرمقیاسهای عملکرد خانواده ،توان پیشبینی پرخاشگری در

دانشجویان را دارند.

برای تعیین نقش زیرمقیاسهای عملکرد خانواده در واریانس پرخاشگری از تحلیل

رگرسیون استفاده شد .قبل از گزارش نتایج رگرسیون ،ابتدا شرایط اجرای آزمون

رگرسیون مورد بررسی قرار گرفت .در این تحلیل ،مقدار آماره دوربین واتسون 1برابر

 1/714بوده که نشان از برقراری فرض استقالل باقیماندهها دارد .برای بررسی آزمون

همخطی چندگانه بین متغیرهای پیشبین نیز از شاخصهای ضریب تحمل (تولرنس )2و
عامل تورم واریانس ( )VIFاستفاده شد .در الگوی رگرسیونی برای تمام زیرمقیاسهای

متغیر پیشبین شاخص تحمل کمتر از یک و عامل تورم واریانس که نمایانگر خطای

استاندارد ضرایب رگرسیون است ،کمتر از  10بهدست آمد .بنابراین مفروضه عدم

همخطی چندگانه برقرار است.

جدول )3خالصه الگوی رگرسیون

R

مجذور R

مجذور  Rتنظیم
شده

خطای استاندارد
برآورد شده

دوربین
واتسون

0/483

0/233

0/194

12/19276

1/714

در جدول  3مقدار مجذور  Rتنظیم شده برابر  0/194است .این مقدار نشان میدهد

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

1. Durbin watson
2. Tolerance
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جدول )4خالصه تحلیل الگوی رگرسیون
مدل

1

F

سطح معنیداری

5/997

0/001

مجموع مجذورات درجه آزادی میانگین مجذورات

رگرسیون

6240/675

7

891/525

باقیمانده

20515/544

138

148/663

کل

26756/219

145

نتایج آزمون تحلیل واریانس بهمنظور بررسی الگوی رگرسیونی ارائه شده در جدول 4

نشان داد که مقدار  Fبهدست آمده برابر با  5/997است و این مقدار در سطح 0/001
معنیدار است و نشان میدهد که زیرمقیاسهای عملکرد خانواده قادرند تغییرات مربوط
به پرخاشگری را بهخوبی تبیین نمایند و نشان دهنده مناسب بودن الگوی رگرسیونی

ارائه شده است.

جدول )5تحلیل رگرسیون برای پیشبینی پرخاشگری از طریق زیرمقیاسهای عملکرد خانواده

مدل

ضرایب غیراستاندارد
B

خطای
استاندارد

ثابت

78/006

6/450

ضرایب
استاندارد

T

سطح
معناداری

8/898

0/001

Beta

آمارههای هم خطی
Tolerance

VIF

ارتباط

-0/17

0/398

-0/110

-1/048

0/297

0/506

1/975

آمیزش
عاطفی

-0/526

0/311

-0/181

-1/691

0/093

0/485

2/063

ایفای نقش

0/194

0/392

0/058

0/495

0/621

0/406

2/465

عملکرد
کلی

-0/821

0/239

-0/461

-3/427

0/001

0/307

3/260

حل
مشکل

0/677

0/558

0/135

1/213

0/227

0/452

2/214

همراهی
عاطفی

-0/077

0/351

-0/021

-0/218

0/828

0/600

1/668

کنترل
رفتار

0/423

0/310

0/133

1/365

0/174

0/589

1/699
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نتایج تحلیل رگرسیون برای پیشبینی پرخاشگری از طریق زیرمقیاسهای عملکرد

خانواده در جدول  5نشان داد که تنها زیرمقیاس عملکرد کلی ( ،)-0/461به شکل
معنیداری متغیر پرخاشگری را پیشبینی میکند.

(عملکرد کلی) =78/006+ -0/461پرخاشگری

بحث و نتیجهگیری

نتایج پژوهش نشان داد که بین عملکرد خانواده و پرخاشگری رابطه منفی و معنادار

وجود دارد .بدینصورت که هر چه خانوادهها عملکرد بهتری داشته باشند فرزندان آنها
از پرخاشگری کمتری برخوردار خواهند بود .بنابراین خانوادهها نقش مؤثری در آینده

فرزندان خود ایفاء میکنند.

یافتههای پژوهش حاضر با یافته پژوهشهای سیری و سیری ( ،)1395آهنگر انزابی

و دیگران ( ،)1390کیزنر و کر (Kiesner & Kerr, 2004؛ نقل در جاودان،)1393 ،
ویلدر و والت (Wilder & Walt, 2002؛ نقل در آهنگر انزابی ،شريفي درآمدي و

فرجزاده ،)1390 ،دودجی و کویی ( ،)Dodge & Coie, 1987گلچین ( )1381و
کاهنی ،حسنآبادي و سعادتجو ( )1379تقریباً همسو است .در بررسی پژوهشهای
قبلی ،پژوهشی که نتایج آن مغایر با نتایج پژوهش حاضر باشد ،یافت نشد.

بنابراین طبق این پژوهش و پژوهشهای دیگر (سیری و سیری1395 ،؛ گلچین،

 )1381خانواده نقش اصلی را در کیفیت رفتار فرزندان خود دارد .باید در نظر داشت
فرزندان بیشترین وقت خود را بهخصوص در کودکی در خانه سپری میکنند .اگر والدین
مراقب رفتارشان در برخورد با یکدیگر و با فرزندان نباشند و یا سعی کنند با پرخاشگری

به امر و نهی بپردازند و اینگونه کارهای خود را جلو ببرند ،کودکان با مشاهده رفتار

آنان که اولین الگوی زندگیشان هستند ،رفتار آنان را تقلید میکنند .این کودکان برای
پرخاشگری در آینده مستعد میشوند .گویی این امر جزئی از افکار آنها میشود که در
ارتباط با دیگران باید با پرخاشگری عمل کنند تا کارشان جلو برود و در غیر این صورت،

در پیشبرد کارهایشان با شکست روبرو خواهند شد.
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اساساً نقشهای خانوادگی زمانی به مؤثرترین شکل تحقق مییابند که دربرگیرنده تمام

کارکردهای ضروری خانواده باشند و بهطور عادالنه میان اعضای خانواده تقسیم شوند و

همچنین درباره انجام دادن وظایف اعضاء ،پیگیری مستمر انجام گیرد .در خانوادههای

نوجوانان پرخاشگر ،تخصیص نقشها در خانواده بهدرستی صورت نمیگیرد ،والدین
دچار غفلت میشوند و به مسائل تربیتی ،تحصیلی ،اقتصادی و تفریحی کودکان و

نوجوانان اهمیت نمیدهند و آنها را به حال خود رها میکنند و فرزندان بیشتر به
اجتماع و گروههای همساالن روی میآورند و نظارت والدین بر روی آنها کم میشود
(امانیان و دیگران .)45 :1390 ،از سوی دیگر ،در خانههایی که تعارض و کشمکش بین

والدین و اعضای خانواده زیاد است ،نظارت و کنترل کافی بر رفتار فرزندان وجود ندارد و
فرزندان پیوسته از سوی والدین طرد میشوند ،خانواده فرصت الزم برای تربیت فرزندان

برای برآوردن نیازهایشان از راه مناسب را ندارد .این امر سبب میشود تا کودکان نتوانند

از الگوهای ارتباطی مؤثر در روابط بینفردی خود با دیگران بهرهمند شوند و موانع و

مشکالت موقعیتی و تنیدگیزا را کنار زنند .بنابراین از راهبردهای ناکارآمدی چون

پرخاشگری برای مقابله با تعارضها و رسیدن به هدفها و خواستههای خود استفاده

میکنند (میرزایی کوتنایی و دیگران .)81 :1394 ،بهطور کلی یافته پژوهش حاضر را
میتوان اینگونه تبیین کرد که خانوادههایی که از عملکرد ضعیف برخوردارند ،این

عملکرد باعث گسستگی و جدائی عاطفی اعضای خانواده و فقدان ارتباط ،عدم همراهی
عاطفی و سطح پایین رضایت و خشنودی خانوادگی میشود و در نتیجه ،باعث مشکالتی

چون پرخاشگری میگردد .در واقع ،اگر در یک خانواده مشکالت بهدرستی حل شوند،

اعضا ارتباط خوبی با یکدیگر داشته باشند و هنگامیکه فرد با مشکلی مواجه میشود،

اعضاء خانواده بتوانند با وی بهخوبی ارتباط برقرار کرده و آمیزش عاطفی خوبی داشته

باشند ،بهگونهای که وی احساس کند که تکیهگاه امنی دارد ،اختاللهای رفتاری در

افراد این خانواده ،کمتر بهوجود میآید.

این مطالعه دارای محدودیتهایی است ،ازجمله این که مطالعه حاضر از نوع مطالعات

همبستگی است ،لذا روابط بهدست آمده را نمیتوان بهعنوان روابط علت و معلولی

رابطه عملکرد خانواده با پرخاشگری دانشجویان ...
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تفسیر کرد و با توجه به اینکه این پژوهش تنها بر روی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان

شهر بیرجند (پردیس امام سجاد "ع") انجام شده است ،پس نمیتوان در خصوص
تعمیم نتایج به سایر دانشجویان اظهار نظر کرد .بنابراین پیشنهاد می شود که مطالعه در

سایر شهرها تکرار شود تا شواهدی از روابط بهدست آمده فراهم شود و با توجه به نقش

مهم خانواده در رفتار و سرنوشت فرزندان در آینده ،تمام نهادها و سازمانهای مرتبط

برای آموزش خانوادهها ،برای بهبود عملکرد خانوادهها در ارتباط با فرزندان بسیج شوند.
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