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 مقدمه

 خصوصبهیکی از رفتارهای دوران نوجوانی که مشکلی اساسی در حیطه ی بهداشت روان در سراسر جهان 

(. روان شناسان اجتماعی 2018و لوس،  است )فاین، پاتیل 1، پرخاشگریشودمیاخیر محسوب  هایسالدر 

انی است )فرگوسن و که هدفش ایجاد درد و رنج جسمانی یا رو دانندمیعمل پرخاشگری را رفتاری آگاهانه 

 یشناختروانعوامل موقعیتی و  تأثیرتحت  سویکاست که از  ایپیچیده(. پرخاشگری مفهوم 2019وانگ، 

عوامل ژنتیکی است )کهل، بونکامپ، اسچلمر، یاکوبی، هوهنفلنر و هاداسچیک،  تأثیرو از سوی دیگر تحت 

ا ، فعالیت سیستم عصبی و یهاهورمونترشح  عوامل بیولوژیکی مانند تأثیرزیستی بر  هاینظریه(. 2017

یادگیری همچون  هاینظریه(. 1386دارد )سامانی و فوالدچنگ،  تأکیدوراثت بر رفتار پرخاشگرانه  تأثیر

رفتارهای انسان حاصل  یهمهاجتماعی، پرخاشگری را همانند -رفتارگرایی و نظریه شناختی هاینظریه

و  آبادیشفیع) گیردمیشکل  هاکنندهتقویت براثررگراها، پرخاشگری . به اعتقاد رفتادانندمییادگیری 

 شودمیایجاد  ایمشاهدهاجتماعی، پرخاشگری از طریق یادگیری -(. در نظریه شناختی1388ناصری، 

از طریق دریافت پیامدها بلکه با  تنهانه( پرخاشگری 1997(. به اعتقاد بندورا )1394)اولسون و رامیرز، 

رفتاری  هایبازداری. مشاهده رفتارهای پرخاشگرانه هم شودمیمشاهده رفتارهای دیگران نیز یاد گرفته 

 (.2010)مایرز،  آموزدمی، هم روش ابراز هیجان خشم را به افراد دهدمیافراد را کاهش 

یتی شخص هایویژگی تأثیراد، به میزان زیادی تحت نشان داده است که پرخاشگری در افر هاپژوهشاز طرفی 

به توانایی انطباق موفق با شرایط  2آوریتاب(. 2016در ایشان است )مان و یاداو،  آوریتابافراد نظیر میزان 

بنابراین ؛ (1991و تهدیدآمیز و همچنین رشد شایستگی تحت شرایط سخت اشاره دارد )ولف،  برانگیزچالش

ف تعادل فرد توصی ریختگیهمبهاز  هاییدورهرشد مثبت یا سازگاری به دنبال  عنوانبه ندتوامی آوریتاب

، 3متشکل از متغیرهای سرشتی چندبعدی ایسازهرا  آوریتابفعلی  هاینظریه(. 2002شود )ریچاردسون، 

سیلس، -)کمپل دانندمیمخصوص، مثل مهارت حل مسئله،  هایمهارتبا، همراه 5و شخصیت 4مزاج مانند

به  زاتنشبعد از شرایط  کهدرصورتی توانندمیو موقعیت شخص  هاویژگی(. 2006 بارلو، براون و هافمن،

ورگو، دیداسکالو و -را تعیین کنند )آندرو، راسی آوریتابپیامدهای سالم منجر شوند فرایندهای 

افراد تاب آور، پس از رویارویی با حاکی از آن است که برخی  شدهانجام هایپژوهش(. 2020اسکرزچیس، 

و حتی عملکرد برخی پس از رویارویی  گردندبازمیدشوار زندگی، دوباره به سطح معمول خود  هایموقعیت

ارند، در باالیی د آوریتاب. افرادی که کندمینسبت به گذشته ارتقا پیدا  هادشواریو  هامصیبت، هاناکامیبا 

تجربه مقاومت بیشتری دارند، بیشتر احتمال دارد معنای مثبتی  ناپذیراجتناب هایاسترسو  هاآسیببرابر 

 (.2021پیدا کنند )ژانگ، بنگیو، هاردت، ریچت و وینیالز،  کنندمیی که تجربه هایاسترسدر 

)فاگان،  شگگگودمیمحیط خانواده یکی از عوامل مرتبط با رفتار پرخاشگگگگرانه در نوجوانان در نظر گرفته 

ضاًو  ترینایجر(. 2020 شدمیوالدین  6الگوها، الگوهای ارتباطی تأثیرگذارترین بع سکی، روس،  با سمومو )ا

                                                           
1. aggression 

2. Resilience 

3. Constitutional 

4. Temperament 

5. Personality 

6. Communication patterns 
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 برقرار(. والدینی که از طریق تنبیه و خشگگگونت نظم و انضگگگبار را در خانواده 2017باکاالئو، کاتر و ایوانز، 

(. به ویژه در 2019ایبابه، ، فرندانشگگان تمایل بیشگگتری به انجام رفتارهای پرخاشگگگرانه دارند )سگگازندمی

که جنگ قدرت وجود دارد و هر فردی در تالش برای تحت کنترل درآوردن دیگران اسگگگت  هاییخانواده

(. خانواده بافت اصگگلی تحول 2019)ایوانوا،  خوردمیرفتارهای پرخاشگگگرانه بیشگگتری در فرزندان به چشگگم 

فردی نوجوانان اسگگگت  هایویژگیده برخی کنن بینیپیشکودک اسگگگت و عوامل خانوادگی تا حد زیادی 

شر و موبل،  شانگر رابطه بین روش های تربیتی خانواده و  هاپژوهش(. نتایج 2021)بکمن، برگمن، فی نیز ن

ستا نتایج پژوهش کازدین ) ست. در همین را شگری فرزندان ا شان داد بین 2018پرخا فرزند  هایسبک( ن

( در 2013ترناس، اوسگگگانو، اولیوارس و کابررا ) اری وجود دارد.و پرخاشگگگگری فرزندان رابطه معناد پروری

در  اتیثببیپژوهش خود به این نتیجه دسگگگت یافتند که ایجاد الگوی نامناسگگگب تعامالت والدین با فرزند، 

و محبت، استفاده از نظم و انضبار پرخاشگرانه که با سطح پایینی از استدالل و سطح  حمایتعدمخانواده، 

 باالیی از پرخاشگری فیزیکی، کالمی و عاطفی همراه است با بروز رفتار پرخاشگرانه در کودکان رابطه دارد.

پیوند عاطفی بین اعضگگا  عنوانبهآن را  توانمیکارکرد خانواده اسگگت و  هایمؤلفهیکی از  1انسگگجام خانواده

ستم خانواده تجربه  سی شخص در  ستقالل فردی که  سطحی از  کندمیخانواده و حدی از ا تعریف کرد که 

شان  ضا خانواده را ن ستگی بین اع سکو و لیدون دهدمیهمب ستالی، -)فو (. خانواده به ویژه خانواده 2020ا

سازگاری فرزندان دارد.  سجم نقش مهمی در  ست که کودکان متعلق به خانواده حاک هاپژوهشمن ی از آن ا

شتری را ادراک  شان باور دارند، حمایت بین فردی بی شیدن به اهداف سجم، توانایی خود را در تحقیق بخ من

ندمی یت،  کن نگ،  نفسعزتو عالوه بر حس امن ند )لی و زا به 2020باالتری دار نان متعلق  (. نوجوا

بیشتری نشان خواهند داد  پذیریجامعهدگی، اثربخشی مثبت و منسجم رضایت بیشتری از زن هایخانواده

شگری و  کهدرحالی ستعد پرخا شتر م شفته بی ستند )هارپز جوییستیزهکودکان متعلق به خانواده آ و  ه

 خانوادگی انسجام که دهدمی نشان (2021) وانگ، ژانگ، سان و هو پژوهش هاییافته (.2020گرینشتین، 

ستقالل حمایت فرزند، با والدین بین و مادر و پدر بین کم درگیری با همراه باال  و فتاریر کنترل فرزند، از ا

 پرخاشگگگگری ازجمله رفتاری و عاطفی مشگگگکالت با معناداری و منفی رابطه فرزند، با گرم و نزدیک رابطه

 با افزایش همراه خانواده سگگازماندهی و انسگگجام کاهش مانند خانواده نامطلوب جو بالعکس،. دارد فرزندان

 که ددهمی نشگگان نیز رگرسگگیون تحلیل نتایج. شگگودمی رفتاری و عاطفی مشگگکالت افزایش باعث درگیری

 .باشدمی فرزند رفتاری و عاطفی مشکالت بینیپیش به قادر فرزند با والدین تعامل نوع و محیط خانواده

، به تمایزیافتگیافراد است.  2تمایزیافتگیشخصیتی مرتبط با پرخاشگری، سطح  هایویژگییکی دیگر از 

دی )اسالم زاده، رشی شودمیتوانایی افراد برای تمایز خود از خانواده اصلیشان در سطح عاطفی و عقلی اطالق 

فکر کردن و احساس کردن  هایشیوه( که خود شامل توانایی درونی فردی برای تمایز میان 1395و فکریان، 

و  )اسکورن باشدمیای حفظ استقالل در عین صمیمیت قوی با افراد مهم زندگی و توانایی میان فردی بر

هم آمیختگی با دیگران اشاره به از دست دادن استقالل خود و انحالل و هم آمیختگی  درواقع(. 2004دندی، 

. افراد با (2021کاستلر و الیور، -دل-در طی روابط صمیمانه با دیگران و به ویژه افراد مهم زندگی است. )دلز

                                                           
1. cohesion of family 

2. self-differentiation 
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د خود هستند و توانایی رش هاموقعیتو قادر به سنجش متفکرانه  اندواقفتمایزیافتگی باال به هیجانات خود 

و این در حالی است که افراد کمتر تمایزیافته، یا به همجوشی با دیگران تمایل دارند و یا به  رادارندمستقل 

ی سطوح باال یا پایین تمایزیافتگ گیریشکلانواده به روابط اولیه در محیط خ دهندمیبریدگی عاطفی تن 

(. خانواده 2020و این تجارب اولیه در روابط بعدی افراد اثرگذار است )مون و کیم،  گرددمیدر افراد منجر 

(. طبق پژوهشی که توسط کیم، 2021کپوکین، ، بر خودشکوفایی هم اثرگذار است )تمایزیافتگیعالوه بر 

( انجام شد معلوم شد، تمایزیافتگی کافی افراد در سیستم خانواده 2015، وتشلر و اوه )پروتی، اسمیت، کو

د خو هایتواناییدر خانواده دارد و به دلیل آگاهی از  هاآنارتبار مثبت و معناداری با عملکرد سالم و موفق 

( درصد ابتال 2017ی )طبق گزارش سازمان بهداشت جهان ازآنجاکه؛ بیشتری برخوردارند نفساعتمادبهو  از

 آنجا ازدرصد متغیر است و  29تا  12سال از  16مختلف در جمعیت زیر  کشورهایبه اختالالت روانی در 

 هانآاثرات زیان باری بر سالمت جسم و روان  تواندمیکشور هستند و پرخاشگری  سازانآیندهنوجوانان  که

ع پرخاشگری در نوجوانان مان یپدیدهبه  توجهیکم چراکهاین موضوع را نادیده گرفت  توانمیداشته باشد، ن

و همچنین حس تفاهم اجتماعی و نیز مانع جریان اجتماعی شدن  هاتوانایی، هاظرفیترشد و شکوفایی 

 هایویژگیو  الگوهای ارتباطی، انسجام خانوادگی هایمقوله تیدر نظر گرفتن اهم. شودمینوجوانان 

ن داشت آ رمحقق را ب پرخاشگری،در  رهایمتغ نیاز ا هرکدامنقش  و تمایزیافتگیو  آوریتابشخصیتی نظیر 

آموزش خانواده و توانمندسازی  هایبرنامهدر  تواندمیپژوهش حاضر  یجنتا بپردازد. نهیزم نیتا به پژوهش در ا

قرار گیرد و برای روانشناسان، مشاوران و روان شناسان اجتماعی در جهت آگاهی بخشی  مورداستفادهوالدین 

 :است سؤال نیا یپژوهش حاضر بررس مسائله نیبنابرا؛ تخصصی، مفید واقع شود

ا نقش ب تمایزیافتگی زانیو م یانسجام خانوادگ ،یارتباط یبر اساس الگوها یپرخاشگر بینیپیش. مدل 1 

 در نوجوانان پسر از برازش خوبی برخوردار است؟ آوریتاب ایواسطه

 

 روش پژوهش

ص ضر از نوع تو ستگ یفیپژوهش حا ساختار روشبا  یهمب ست. یمعادالت  ضر پژوهش آماری جامعه ا  حا

معاون بنابر اعالم  .بودند 1398-99در سگگال تحصگگیلی  تهران شگگهر مقطع دوم متوسگگطهان آموزدانش کلیه

آمار  بر اسگگاس دوم، شگگهر تهران در مقطع متوسگگطه وپرورشآموزش یانسگگان یرویو ن ریزیبرنامه پژوهش،

در مدارس شگگهر تهران مشگگغول به  آموزدانش هزار 320 ، حدودوپرورشآموزشموجود در سگگایت وزارت 

 در نمونه حجم . دربارۀدهندمیدرصد را پسران تشکیل  49درصد آن را دختران و  51تحصیل هستند که 

ستگی تحقیق روش به مربور هایپژوهش  دارد وجود گوناگون نظرات ساختاری معادالت مدل نوع از همب

 هک است آماری فنون از عامل تحلیل شبیه ساختاری معادالت مدل که دارند توافق موضوع این بر همه ولی

 و تاباچنیک از نقل به ،1983) بومسگگگما (.2001 فیدل، و تاباچنیک) باشگگگدمی اجراقابل بزرگ نمونۀ با

سته کافی مدل برازش برای را نفر 200 حدود حجم( 2001فیدل، ست دان ساس بر. ا  انتظار مورد اثر اندازه ا

 حداقل شگگده برآورد پارامتر هر ازای به آزمون، توان لحاظ همچنین و شگگده گیریاندازه متغیرهای توزیع و

شد، کافی ممکن آزمودنی 10 شد بزرگ اثر برآورد اندازه اینکه شرربه با  دهش گیریاندازه متغیرهای و با

حاضگگگر با در نظر  پژوهش حداقل نمونه بنابراین ؛(2001 فیدل، و تاباچنیک) باشگگگند نرمال توزیع دارای
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که با در نظر گرفتن  بود انآموزدانش از نفر 350 گرفتن تعداد پارامترهای برآورد شگگگده در مدل حداقل

نمونه پژوهش انتخاب  عنوانبه آموزدانش 500 نهایت دراحتمالی و افزایش قدرت تعمیم دهی  هایریزش

 که از ابتدا از بین مناطق صگگورتبدینبود.  ایچندمرحلهای در این پژوهش خوشگگه گیرینمونهروش  شگگد.

از پنج ناحیه )شگگمال، شگگرق، غرب و جنوب،  19و  2، 5، 4، 1 یمنطقهپنج  تهران شگگهر وپرورشآموزش

 تدرنهایانتخاب شد و  تصادفبهمرکز( انتخاب شدند و سپس از هر منطقه دو مدرسه )یک مدرسه پسرانه( 

 کالس اجرا شد. 2ان آموزدانشدر هر مدرسه روی  هاپرسشنامه

 ابزار پژوهش

شنامه الگوهای ارتباطي. 1 س اسگگت که توسگگط ریچی و  خود سگگنجیاین ابزار یک پرسگگشگگنامه . پر

گویه که درباره  26را با  دهندهپاسگگگ و میزان موافقت یا عدم موافقت  شگگگدهطراحی (1990) فیتزپاتریک

 کامالً معادل  4نمره  .دهدمیمورد سگگؤال قرار  ایدرجه 5وضگگعیت ارتباطات خانواده وی هسگگتند در دامنه 

 11و  وشگگنودگفت گیریجهتاول مربور به بعد  گویه 15 مخالفم اسگگت. کامالًادل موافقم و نمره صگگفر مع

 .آوردمی به دسگگگتآزمودنی دو نمره از این ابزار  هر .باشگگگندمیهمنوایی  گیریجهتگویه بعدی مربور به 

یا  ودوشنگفت گیریجهتنمره بیشتر در هر مقیاس به این معناست که آزمودنی در خانواده خود به ترتیب 

فه .کندمیهمنوایی بیشگگگتری را ادراک  فه  سگگگؤاالتو  هامؤل به هر مؤل ندعبارتمربور   گیریجهتاز:  ا

آلکین برابر با  –مایر  -کی رزاندازه ضگگریب . 26تا  16همنوایی:  گیریجهت، 15تا  1 سگگؤال :وشگگنودگفت

ستگی اطالعات  گیرینمونهبود که حاکی از کفایت  852/0 شدمیمحتوایی ماتریس همب ون ضریب آزم .با

شگگگده الگوی  تجدیدنظرابزار  معنادار بود. p<0005/0و در سگگگطح  2319/498کرویت بارتلت نیز برابر با 

مورد روایی مالکی  در (.2002)کوئرنر و فیتزپاتریک،  ارتباطات خانواده از روایی محتوایی برخوردار اسگگگت

 حاظازلی که هایاندازهبا  هاآن شناسیتیپو ابعاد زیربنایی  هاخانوادهاست که انواع متفاوت  شدهدادهنشان 

( 1997فیتزپاتریک و ریچی ) (.2002)کوئرنر و فیتزپاتریک،  مربور هستند همبستگی دارند هاآننظری به 

ه سگگنی متفاوت بعد از سگگه گرو باز آزمونضگگریب پایایی به روش آزمون  انددادهدر مطالعه دیگری گزارش 

همنوایی بین  گیریجهتو در مورد  1نزدیک به  وشگگگنودگفت گیریجهتدر مورد  ایهفتهسگگگهیک دوره 

همنوایی  گیریجهتدر مقایسگگگه با مقیاس  وشگگگنودگفت گیریجهتمقیاس  بوده اسگگگت. 73/0 – 93/0

ست. شان داده ا شتری را ن شنودگفت گیریجهتدر مورد مقیاس  همواره پایایی بی میانگین مقدار آلفای  و

 92/0 – 84/0آلفای کرونباخ در مطالعات صگگورت گرفته در دامنه  مقدار بوده اسگگت. 89/0کرونباخ در پنج 

 در بوده اسگگگت. 79/0همنوایی میانگین آلفای کرونباخ  گیریجهتمورد مقیاس  در ؛قرار داشگگگته اسگگگت

بررسگگی  قرار دارد. 73/0 – 84/0همنوایی در دامنه  گیریجهتمقدار آلفای کرونباخ  شگگدهانجاممطالعات 

ستگی معنادار  شترین همب سؤاالت مربور به هر عامل با نمره کل آن عامل بی شان داد  سانی درونی ن هم

کورش نیا، ) داشگگگتبین نمرات مربور به هر عامل و نمره همبسگگگتگی معناداری وجود  همچنین .رادارند

شنودگفت گیریجهت (.1385  ازحدبیشهمنوایی با مقیاس حمایت  گیریجهتو  74/0با مقیاس توجه  و

برای مقیاس  باز آزماییضگگگریب پایایی  (.1385)کورش نیا،  همبسگگگتگی معنادار داشگگگت 49/0یا کنترل 

 (.1385)کورش نیا،  بود 78/0همنوایی  گیریجهتو در مورد مقیاس  84/0برابر  وشگگنودگفت گیریجهت

این  حاکی از پایایی باز آزمونابزار به روش محاسبه ضریب آلفای کرونباخ و شیوه آزمون  بررسی پایایی این
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و در مورد مقیاس  87/0ضگگگریب آلفای کرونباخ برابر  وشگگگنودگفت گیریجهتمورد مقیاس  در ابزار بود.

پژوهش حاضگگر ضگگریب  ینمونه در (.1385 )کورش نیا، آمد به دسگگت 81/0همنوایی برابر با  گیریجهت

برابر با  ییهمنوا گیریجهت اسیو در مق 80/0برابر  وشگگگنودگفت گیریجهت اسیدر مقآلفای کرونباخ 

 محاسبه شد. 76/0

سجام خانوادگي. 2 شنامه ان س سجام خانوادگی ). پر سط FACES-IIIمقیاس ارزیابی انطباق و ان ( تو

سون، جویس پورتنر و یوآو الوی ) ست که از  شدهساخته( 1985دیوید اچ. ال خرده مقیاس  2گویه و  40ا

-3-1( و انطباق )40-38-36-34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2انسجام )

شکیل( 5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-37-39 ست که  شدهت  منظوربها

سجام خانوادگی بکار  شنامه پر گذارینمره. رودمیسنجش انطباق و ان  اینقطه 5طیف لیکرت  صورتبهس

شدمی شه»و « غالباً»، «گاهی اوقات»، «ندرتبه»، «هرگز» هایگزینهکه برای  با به ترتیب امتیازات « همی

که  باشدمی اینقطه 5طیف لیکرت  صورتبهپرسشنامه  گذارینمره. شودمیدر نظر گرفته  5و  4، 3، 2، 1

شه»و « غالباً»، «گاهی اوقات»، «تندربه»، «هرگز» هایگزینهبرای  و  4، 3، 2، 1به ترتیب امتیازات « همی

: درهم 60تا  40کم اسگگت. نمره بین  : درهم تنیدگی خانواده40تا  20 . نمره بینشگگودمیدر نظر گرفته  5

ست. نمره باالتر از  تنیدگی خانواده سط ا سط  : درهم تنیدگی خانواده60متو شی که تو ست. در پژوه زیاد ا

مظاهری و همکاران انجام شد اعتبار ارزشیابی سازی پذیری و پیوستگی خانواده توسط آلفای کرونباخ برای 

(. 1393اسگگت )آهنگرکانی و همکاران،  آمدهدسگگتبه 75/0 پذیریانطباقو برای بعد  74/0بعد پیوسگگتگی 

برای کل ابزار،  68/0( تنها با یک آلفای کلی FACES-IIIمقیاس ارزیابی انطباق و انسگگگجام خانوادگی )

سجام و  77/0 ست. 62/0برای ان سبی برخوردار ا سانی درونی ن ستگی  برای انطباق از یک هم ضریب همب

ثبات  دهندهنشگگانبود که  80/0خانواده  پذیریانطباقو برای  83/0برای همبسگگتگی خانواده  آزمایی درباز

(. میزان همسانی درونی آن از طریق آلفای کرونباخ برای همبستگی 2002دنر، بسیار خوب است )جونز، قار

باق( و برای 689/0) مده دسگگگتبه( 636/0) پذیریانط کاران،  آ یا و هم ظاهراً 1388اسگگگت )لطفی ن  .)

FACES-III  صوری خوبی ستمندبهرهاز روایی  صوص انواع دیگر روایی،  ا ی مربوطه در هادادهاما در خ

ست که این ابزار از روایی  شان داده ا سوی دیگر چند مطالعه ن ست. از  سترس نی  شدهشناخته هایگروهد

افراطی، متوسگگط و متعادل در چند مقوله مشگگکل، برخوردار اسگگت. در  هایخانوادهمطلوبی در تمایز میان 

سیاری در مورد  ضر مطالعات ب ست که FACES-IIIحال حا شتری را  تواندمی در حال انجام ا اطالعات بی

ست دهد. در  ضریب آلفای کرونباخ  ینمونهدر مورد روایی آن به د ضر  سجام  درپژوهش حا کل مقیاس ان

 محاسبه شد. 84/0خانوادگی برابر با 

. 1خرده مقیاس:  4آیتمی، شگگگامل  43( DSI) تمایزیافتگیپرسگگگشگگگنامه افتگي. . مقیاس تمایزی3

. هم آمیختگی با دیگران اسگگگت )اسگگگکورن و 4. گریز عاطفی و 3. جایگاه من، 2عاطفی،  پذیریواکنش

آیتم خرده مقیاس  11(. هدف این پرسگگشگگنامه سگگنجش میزان تمایزیافتگی افراد اسگگت. 1998فریدلندر، 

سیت  ایدرجه دهندهبازتابعاطفی  پذیریواکنش سا ست که فرد به محرک محیطی یا ح ا یا ب ازحدبیشا

آیتم است که در کنار تعریف واضح  11. خرده مقیاس جایگاه من، شامل دهدمیرپذیری عاطفی پاس  تغیی

که فرد مجبور به انجام خالف عقاید خود اسگگت،  درزمانیحس خود، میزان وفاداری به عقاید شگگخصگگی را 
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شانآیتمی گریز عاطفی،  12. خرده مقیاس کندمیمشخص  ساس احساس ترس از صمیمیت و اح دهندهن

رس از ت دهندهنشانمرتبط با این خرده مقیاس  هایآیتمدر ارتبار با دیگران است.  ازحدبیش پذیریآسیب

 . سگرانجام خردهباشگدمی، یا انکار گیریفاصگله، ازحدبیشروابط صگمیمانه، رفتارهای دفاعی مانند عملکرد 

یاس  با دیگران،  9مق با دیگران  ازحدبیشبط درگیری در روا دهندهنشگگگانآیتمی هم آمیختگی  عاطفی 

نمرات  درمجموعاست.  شدهبندیدرجه ایگزینه 6. این پرسشنامه با مقیاس لیکرت در یک طیف باشدمی

وسط ت شدهگزارش. ضریب آلفای باشدمیسطح باالی خود تمایزیافتگی  دهندهنشانباال و در هر زیرمقیاس 

سکورن و فریدلندر ) ست شدهگزارش 88/0( 1989ا ضریب  پذیریواکنش هایمقیاسو خرده  ا عاطفی با 

اسگگگت.  شگگگدهگزارش 74/0و هم آمیختگی با دیگران  82/0، گریز عاطفی 83/0، جایگاه من 84/0آلفای 

است )به نقل  شدهگزارش 86/0( صورت گرفت 2004پوپکو )-همین ضریب آلفا در پژوهشی که توسط پلج

کل مقیاس  درپژوهش حاضگگگر ضگگگریب آلفای کرونباخ  ینمونهدر  ؛(1386از محسگگگنیان و همکاران، 

 محاسبه شد. 79/0برابر با  تمایزیافتگی

 در را آوریتاب سازه که است هیگو 25 یدارا اسیمق نیا. 1دسونیوید-کونور آوریتاب نامهپرسش. 4

 4 تا( نادرست کامالً)0 نیب کرتیل اسیمق کی اساس بر عبارت هر سنجدمی کرتیل ایدرجهپنج هایاندازه

ست شهیهم) ست 0-100 آن گذارینمره دامنه و شودمی یگذارنمره( در  مربور یمقدمات مطالعه جینتا. ا

 تاسگگ کرده دیتائ را آن ییروا و ییایپا مار،یب و بهنجار هاینمونه در اسیمق نیا سگگنجیروان هایویژگی به

 با را آن ییایپا و نمود اجرا نفر 248 یبرا را مذکور اسیمق( 1384) یمحمد(. 2003 سون، دیوید و کونور)

 به دست 87/0 برابر یعامل لیتحل وهیش به را آن ییروا و 89/0 کرونباخ یلفاآ آزمون یدرون یهمسان روش

 توسگگط ه،یاول یابیهنجار بر عالوه پرسگگشگگنامه نیا ییایپا. داد انطباق رانیا در اسگگتفاده یبرا را آن و آورد

پژوهش حاضر  ینمونهدر . شد محاسبه 90/0 با برابر کل یآلفا بیضر با مجدداً( 1388) کوزادهین رزایکردم

 محاسبه شد. 88/0برابر با  آوریتابکل مقیاس  درضریب آلفای کرونباخ 

 است ماده 30 شامل ،شدهساخته(  1986) نواکو  توسط که پرسشنامه این . مقیاس پرخاشگری نواکو.5

از  یک هر برای ایماده 30 مقیاس این گذارینمره منظوربه. سگگنجدمی را توزی کینه و خشگگم، تهاجم که

شه اوقات، گاهی ،ندرتبه هرگز،) گزینه چهار ست.  شدهگرفتهدر نظر  3و  2، 1، 0مقادیر  ترتیب به ،(همی ا

 باالتر نمرۀ مقیاس این در که . افرادیشگگودمیاین روش معکوس  و دارد منفی عاملی بار که 18 مادۀ جزبه

 ریاست، پرخاشگ میانگین از کمتر آنان هاینمره که افرادی و زیاد پرخاشگری ،کنندمی کسب از میانگین

، 26، 25، 24، 23، 2، 19، 1، 16، 15پرسشنامه فوق دارای سه بعد رفتار پرخاشگرانه ) .داشت خواهند کم

، 10، 7، 5، 4، 3، 2، 1( و احساس پرخاشگرانه )29، 22، 21، 18، 9، 8، 6(، فکر پرخاشگرانه )30، 28، 28

ست( 14، 13، 12، 11 شنامه . اینا س سط پر ست شده و هنجاریابی ساخته همکاران و تجاریان تو  نتایج. ا

شان آمدهدستبه ست. همچنین 74/0ضریب آلفای آن  آزمون، پایائی ضریب که دهندمی ن روایی صوری  ا

 (. در نمونه1386، به نقل خدایاری فرد، 1377اسگگاتید این رشگگته رسگگیده اسگگت )نمازی،  تائیدآن نیز به 

 محاسبه شد. 75/0برابر با  کل مقیاس خشمدر پژوهش حاضر ضریب آلفای کرونباخ 

                                                           
1. Connor-Davidson Resilience Scale. 
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شده مراجعه  انتخاب مدارسبه  سنندجواحد  یاز دانشگاه آزاد اسالم نامهیپس از اخذ برگه معرف شیوه اجرا.

. پس از مشخص شدن تعداد شد داده حیتوض مدارس رانیمد یپژوهش برا یجهت اجرا هیاول و اطالعات

کنندگان به شرکت آن از پژوهش اقدام و پس یهاپژوهش و حجم نمونه، نسبت به انتخاب نمونه یجامعه آمار

حرمانه و م یآگاهانه، رازدار تیرضا رینظ یشرکت در پژوهش و اصول اخالق طیدر پژوهش در مورد شرا

وجه و با ت لیکنندگان تکمها توسط شرکتآن پرسشنامه از داده شد. پس حیتوض یماندن اطالعات شخص

کننده به شرکت 500 یهاو داده دهاستفا یمعادالت ساختار یپژوهش از روش الگوساز یالگو یدگیچیبه پ

 شد. لیو تحل هیتجز Amos24و  Spss22 یافزارهانرم لهیوس

 

 هایافته
( سال بود؛ همه دانش آموزان 54/3) 78/15کنندگان در پژوهش برابر با میانگین و انحراف استاندارد شرکت

 شرکت کننده در پژوهش در مقطع دوم متوسطه مشغول به تحصیل بودند.
 

 پژوهش هایخرده مقیاسهای توصیفي . یافته1جدول 

شاخص آماری 

 مقیاس

انحراف  میانگین 

 استاندارد

ضریب  کشیدگی کجی

 تحمل

تورم 

 واریانس

دوربین 

 واتسون

14/0 انهپرخاشگررفتار   15/18  57/4  37/0  14/0  - - - 

-70/0 انهپرخاشگرفکر   27/11  69/3  25/0-  70/0-  - - - 

-76/0 انهپرخاشگراحساس   46/16  27/5  15/0-  76/0-  - - - 

-60/0 وشنودگفت  70/33  31/10  27/0  60/0-  74/0  74/1   

77/1 -44/0 همنوایی   18/41  74/9  180 44/0-  67/0  68/1  

-43/0 انسجام  90/60  49/10  33/0  43/0-  86/0  84/1  81/1  

-31/0 انطباق  78/61  61/11  39/0  31/0-  79/0  80/1  

-13/1 جایگاه من  14/36  90/5  50/0  13/1-  69/0  63/1   

84/1 -44/1 گریز عاطفی   14/37  59/6  34/0  44/1-  72/0  73/1  

 پذیریواکنش

 عاطفی

20/1-  96/36  87/5  39/0  20/1-  71/0  72/1  

هم آمیختگی با 

 دیگران

22/1-  78/31  18/6  42/0  22/1-  76/0  77/1  

-06/0 آوریتاب  03/50  74/7  78/0  06/0-  80/0  83/1  79/1  
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 رنوفیبر اساس آزمون کلموگرف اسم رهایآزمون نرمال بودن متغ جی، نتا1جدول  یهاافتهیبا توجه به 

گفت که  توانیباالتر است، م α=05/0 یداریاز سطح معن قیتحق یرهایاکثر متغ یدارینشان داد که معن

و  1/0از  ترزرگب بینپیش یرهایضریب تحمل متغ رینرمال است. مقاد عیتوز یدارا قیتحق یرهایمتغ

واتسون در  نیمقدار دورب نیاست. همچن 10تر از کوچک هاآناز  کیهر  یعامل تورم واریانس برا ریمقاد

و  شودمی دیخطاها تائ نیب یمفروضه عدم وجود همبستگ نیقرار دارد؛ بنابرا 5/2تا  5/1فاصله مجاز 

 نیب ینشان داد از نبود همپوش زین انسیتحمل و تورم وار بیضر ریاستفاده کرد. مقاد ونیاز رگرس توانمی

 دارد. بینپیش یرهایمتغ

 
 در نوجوانان پسر استانداردشدهدر حالت ضرایب  مدل در کل نمونه .1شکل 

 

 برازش مدل نوجوانان پسر هایشاخص. 2جدول 
 برازش هایشاخص نام شاخص

 حد مجاز مقدار

𝝌𝟐

𝒅𝒇
 

08/2 3از  کمتر   

1RMSEA 05/0)ریشه میانگین خطای برآورد( 1/0 ازکمتر    

2CFI ( یافتهتعدیلبرازندگی) 97/0 9/0باالتر از    

3NFI ()96/0 برازندگی نرم شده 9/0باالتر از    

4GFI ()97/0 نیکویی برازش 9/0باالتر از    

AGFI  95/0 (شدهتعدیل)نیکویی برازش 9/0باالتر از    

                                                           
1. Root Mean Square Error Approximation 

2. Comparative Fit Index 

3. Normed Fit Index 

4. Goodness of Fit Index 
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ی دلیل برازندگی یا عدم برازندگ تنهاییبه آمدهدستبه هایشاخصدر کار با برنامه اموس هر یک از  طورکلیبه

 هاصشاخبرای این  آمدهدستبهرا در کنار هم بایستی تفسیر نمود. مقدارهای  هاشاخصمدل نیستند و این 

 .الگو در جهت تبیین و برازش از وضعیت مناسبی برخوردار است درمجموعکه  دهدمینشان 
 

 پرخاشگری بر پژوهشمتغیرهای ضرایب و معناداری اثر مستقیم . 3جدول 
 β نوع اثر متغیر مالک بینپیشمتغیر 

 استانداردشده
سطح  آماره معناداری

 معناداری

-05/0 مستقیم پرخاشگری ییهمنوا یارتباط یالگو  14/1-  25/0  

-04/0 غیرمستقیم پرخاشگری ییهمنوا یارتباط یالگو  11/1  27/0  

-35/0 مستقیم پرخاشگری وشنودگفتالگوی ارتباطی   17/7-  001/0  

-14/0 غیرمستقیم پرخاشگری وشنودگفتالگوی ارتباطی   92/2-  001/0  

-29/0 مستقیم پرخاشگری انسجام خانوادگی  89/2-  004/0  

-24/0 غیرمستقیم پرخاشگری انسجام خانوادگی  89/4-  001/0  

-54/0 مستقیم پرخاشگری تمایزیافتگی  24/6-  001/0  

 
ته نداش پرخاشگریاثر مستقیم بر  ییهمنوا یارتباط یالگوآید این است که برمی 3آنچه از نتایج جدول 

 ؛( استβ=-05/0و  t= -14/1مستقیم برابر ) صورتبه یی با پرخاشگریهمنوا یارتباط یالگواست، رابطۀ 

با وانان پرخاشگری نوج یی برهمنوا یارتباط یالگواثر مستقیم  باوجوددر ارتبار  شدهمطرحبنابراین فرضیه 

 ییهمنوا یارتباط یالگوشود، برای اثر مشاهده می 3طور که در جدول همان. شودمیرد  درصد اطمینان 95

برآورد شده است که -04/0 ، ضریب اثر غیرمستقیمآوریتابگری از طریق میانجی نوجوانان یبر پرخاشگر

برای اثر باشد؛ زیرا نتایج آزمون بوت استروپ دار نمیمعنی 95/0این ضریب مسیر در سطح اطمینان 

صفر را در عدد (،  -121/0،153/0نشان داد که حد پایین و حد باالی این ضریب مسیر برابر )غیرمستقیم 

ی گرپرخاش بر آوریتابگری میانجییی با نواهم یارتباط یالگوشود که بنابراین نتیجه می ؛گیردبرمی

 یارتباط یالگوآید این است که برمی 3آنچه از نتایج جدول  .ندارد تأثیر غیرمستقیم معنادارنوجوانان 

 صورتبه یبا پرخاشگر وشنودگفت یارتباط یالگوداشته است، رابطۀ  پرخاشگریاثر مستقیم بر  وشنودگفت

 یگوالاثر مستقیم  باوجوددر ارتبار  شدهمطرحبنابراین فرضیه  ؛( استβ=-35/0و  t= - 17/7) برابرمستقیم 

 .شودمیید ئتا درصد اطمینان 95با پرخاشگری نوجوانان  بر وشنودگفت یارتباط

 نوجوانان یبر پرخاشگر وشنودگفت یارتباط یالگوشود، برای اثر طور که در جدول فوق مشاهده میهمان

برآورد شده است که این ضریب مسیر در -14/0 ، ضریب اثر غیرمستقیمآوریتابگری از طریق میانجی

نشان داد که برای اثر غیرمستقیم باشد؛ زیرا نتایج آزمون بوت استروپ دار میمعنی 95/0سطح اطمینان 

بنابراین نتیجه  ؛گیردمیبرنصفر را در عدد (،  -0،27/0-/02حد پایین و حد باالی این ضریب مسیر برابر )

تقیم تأثیر غیرمسنوجوانان ی پرخاشگر بر آوریتابگری میانجیبا  وشنودگفت یارتباط یالگوشود که می

آید این است که برمی 3. آنچه از نتایج جدول کندمی تائیدنتایج آماره سوبل نیز این یافته را  .دارد معنادار

 صورتهب ی با پرخاشگریانسجام خانوادگداشته است، رابطۀ  پرخاشگریی اثر مستقیم بر انسجام خانوادگ
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اثر مستقیم  باوجوددر ارتبار  شدهمطرحبنابراین فرضیه  ؛( استβ=-29/0و  t= - 89/2) برابرمستقیم 

 .شودمی تائید درصد اطمینان 95با پرخاشگری نوجوانان  بر یانسجام خانوادگ

از طریق  نوجوانان یبر پرخاشگری انسجام خانوادگشود، برای اثر طور که در جدول فوق مشاهده میهمان

برآورد شده است که این ضریب مسیر در سطح  -24/0 ، ضریب اثر غیرمستقیمآوریتابگری میانجی

ین نشان داد که حد پایبرای اثر غیرمستقیم باشد؛ زیرا نتایج آزمون بوت استروپ دار میمعنی 95/0اطمینان 

شود که بنابراین نتیجه می ؛گیردبرنمیصفر را در عدد (، -0،35/0-/13و حد باالی این ضریب مسیر برابر )

تایج آماره ن .دارد تأثیر غیرمستقیم معنادارنوجوانان ی پرخاشگر بر آوریتابگری میانجیی با انسجام خانوادگ

اثر مستقیم  تمایزیافتگیآید این است که برمی 3آنچه از نتایج جدول . کندمی تائیدسوبل نیز این یافته را 

-54/0و  t=  -24/6مستقیم برابر ) صورتبه با پرخاشگری تمایزیافتگیداشته است، رابطۀ  پرخاشگریبر 

=βبا جوانان پرخاشگری نو بر تمایزیافتگیاثر مستقیم  باوجوددر ارتبار  شدهمطرحبنابراین فرضیه  ؛( است

 .شودمی تائید درصد اطمینان 95

 
 نوجوانان پسر استانداردشدهدر حالت ضرایب  مدل نهایی .1شکل 

 

 گیرینتیجهبحث و 

، یارتباط یدر نوجوانان پسر بر اساس الگوها یپرخاشگر بینیپیشارائه مدل  هدف باپژوهش حاضر 

نشان داد  هادادهانجام شد. نتایج تحلیل  آوریتاب ایواسطهبا نقش  یو انسجام خانوادگ تمایزیافتگی

ی تجربی مدل نظری را هادادهبرازش مدل در نمونه پسران در وضعیت مطلوبی قرار دارند و  هایشاخص

 .نمونه معنادار نبود کلبهبرازش در مدل گروه پسران نسبت  هایشاخص. همچنین تفاوت کنندمی تائید

ابر بر صورتبه توانندمی که دختران و پسران دهدمینشان جنسیتی  هایتفاوتدر مورد  هابررسینتایج 

(. 2014فرایند و مالحظات متفاوتی دارند )متامبا،  بروز پرخاشگری، ولی در سطح پرخاشگری داشته باشند

متر و ک گذارندمی تأثیر سطح پرخاشگری، بر مدل بینپیشعوامل و  ایجادشدهخشم  هیجان براین اساس
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 عنوانبه خودتنظیمی( پژوهشی تحت عنوان 1390جنسیت قرار دارد. همسو با این یافته واحدی ) تأثیرتحت 

دادند.  انجام یمعادله ساختار یابینوجوانان: روش مدل  یو پرخاشگر یتیحما ریغ ینیابعاد والد نیب یانجیم

ین همچن. وجود ندارد داریمعنیتایج پژوهش حاکی از آن است که بین پرخاشگری دختران و پسران تفاوت ن

نتایج نشان داد که مدل پیشنهادی از برازش قابل قبولی برخوردار است، دو بعد والدینی غیر حمایتی )طرد 

برای پرخاشگری نوجوانان محسوب  داریمعنی بینپیشمتغیرهای  عنوانبه خودتنظیمیو سهل گیری( و 

 بینپیش عوامل درزمینه فرا جنسیتیشرایط بهتر الگوی  گربیانبررسی اجمالی پیرامون این نتایج . شودمی

ورد رفتار طورکلی در مدر تبیین این یافته باید گفت که به. باشدمی خانوادگی هایمؤلفهپرخاشگری به ویژه 

نیت را در تعریف پرخاشگری قرار ندهیم و با رفتار  چنانچهتوان گفت نیت نقش مهمی دارد، پرخاشگرانه می

ودکی ک مثالعنوانبهرو شده ممکن است در تشخیص رفتار پرخاشگرانه اشتباهی رخ دهد. ر روبهمشابه دیگ

اندازد تا خود سوار آن شود، قصد آزار کودک دیگر را ندارد ولی که کودک دیگر را از سرسره به زمین می

 هایپژوهش(. در 1388ی یاسایی، کنند )ماسن و همکاران، ترجمهدیگران رفتارش را پرخاشگرانه تلقی می

ی کلی نیست، بلکه رفتارهای پرخاشگرانه، در است که پرخاشگری یک پدیده شدهدادهفراوانی نشان 

این  هایپژوهشنتایج  (.2019، نیو کمبل تیرا وکمپ،ی)ننماید های متفاوتی بروز میچهارچوب زیر ریخت

های فراوانی است که شامل بعد حرکتی و بعد گروه نشان داد که پرخاشگری انسان، دارای ابعاد و جنبه

عد است و ب تررایجبعد حرکتی در نوجوانان پسر  رسدمی. به نظر شودمیعاطفی و هیجانی و بعد شناختی 

کند، عوامل و صورت خشم بروز میعاطفی و شناختی در نوجوانان دختر. بعد عاطفی پرخاشگری که به

تدارک  یسازد. بعدی که وظیفهیختگی فیزیولوژیک و هیجانی آماده میشرایط درونی ارگانیزم را برای برانگ

شناختی که خصومت نام دارد، سبب ایجاد احساس  بعد سازی رفتار پرخاشگرانه را بر عهده دارد.و آماده

 شود.توزی نسبت به دیگران میورزی، دشمنی و کینهغرض

 داریمعنی مستقیم اثر پرخاشگری متغیر بر ییهمنوا الگوی ارتباطی متغیر نتایج آزمون آماری نشان داد

ای هگیری همنوایی زیاد بیشتر در خانوادهدر تبیین این یافته باید به این نکته اشاره کرد که جهت .ندارد

قدرت هستند. در چنین ساختاری  مراتبسلسلههایی که منسجم و دارای شود. یعنی خانوادهمی سنتی دیده

اعضای خانواده برای روابط درون خانواده در مقایسه با روابط بیرون از خانواده، اهمیت بیشتری قائل هستند. 

هایی با توقع دارند منابعی از قبیل فضا، مکان و پول در بین اعضای خانواده تقسیم شود. خانواده هاآن

های اعضای خانواده هماهنگ شود های شخصی باید طوری با برنامهرنامهگیری همنوایی زیاد معتقدند بجهت

که زمان در کنار هم بودن افراد خانواده را به حداکثر برساند. اعضای خانواده از یکدیگر انتظار دارند تا نسبت 

رود تا ظار میها از والدین انتجه دوم اهمیت قرار دهند. در این خانوادهدربه عالیق خانواده، عالیق خود را 

د. های والدین خود رفتار کننرود تا مطابق با خواستهگیری کنند و از فرزندان انتظار میبرای خانواده تصمیم

گیری همنوایی زیاد بیشتر تحت تأثیر وضعیت های با جهتشود، فرزندان خانوادهزمانی که پیامی ارائه می

 گیرند.اجتماعی منبع پیام قرار می

 داریعنیم غیرمستقیم اثر پرخاشگری متغیر بر ییهمنوا الگوی ارتباطی متغیر آماری نشان داد نتایج آزمون

باید گفت که هر چه تعامالت بین والدین و فرزندان از کیفیت  هایافتهدر تبیین این بر این اساس و  .ندارد

باالتری برخوردار باشد و فرزندان در فضای صمیمانه و منسجم پرورش یابند از میزان سالمت روانی باالتری 
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بدون  وانندتمیرابطه صمیمی و نزدیکی با والدین خود داشته باشند  نوجواناننیز برخوردارند؛ بنابراین هرگاه 

از سالمت  درنتیجهدر میان بگذارند پس  هاآنخود را با  هایخواستهاحساس اضطراب و ترس احساسات و 

. در دگیرنمیشناختی باالتری نیز برخوردار هستند و کمتر در معرض ابتال به اختالالت رفتاری قرار روان

(، در پژوهش خود تحت عنوان 2013) همکارانو  فرزند و پرخاشگری فرزندان، ترناس -رابطه با تعامل والد

 21کودک ) 33 انیدر م ییایاز کودکان اسپان اینمونهو پرخاشگری در  فرزند پروری هایشیوه نیرابطه ب

الگوی نامناسب تعامالت  جادیکه ا افتندیدست  جهینت نیسال به ا 14تا  3 یدختر( با دامنه سن 12پسر و 

و محبت، استفاده از نظم و انضبار پرخاشگرانه که با سطح  حمایتعدمدر خانواده،  ثباتیبیبا فرزند،  نیوالد

شگرانه همراه است با بروز رفتار پرخا یو عاطف یکالم ،یکیزیاز پرخاشگری ف ییاز استدالل و سطح باال ینییپا

 یرمقتدر با پرخاشگ فرزند پرورینشان داد که سبک  یپژوهشنیز در  (1396) یعمران در کودکان رابطه دارد.

 یررابطه مثبت با پرخاشگ ریگ هلمستبد و س فرزند پروری هایسبکنشان دادند و  یان رابطه منفآموزدانش

 ان نشان دادند.آموزدانش

 هم و ممستقی اثر هم پرخاشگری متغیر بر وشنودگفت الگوی ارتباطی متغیر نتایج آزمون آماری نشان داد

 نیدر ا زی( ن2021و همکاران ) پژوهش وانگ هاییافتههمسو با این یافته،  .دارد داریمعنی غیرمستقیم اثر

رفتاری و عوامل مرتبط با  ،یو فرزندان با مشکالت عاطف نیخانواده و توافق والد طینقش مح باهدفرابطه 

 یکه انسجام خانوادگ دهدمینشان  ن،یچ نگیائونیساله مدارس ل 18تا  11 آموزدانش 2199 انیآن در م

 از استقالل فرزند، کنترل رفتاری و تیبا فرزند، حما نیوالد نیپدر و مادر و ب نیری کم بیباال همراه با درگ

پرخاشگری  ازجملهو رفتاری  یو معناداری با مشکالت عاطف یو گرم با فرزند، رابطه منف کیرابطه نزد

 شیبا افزا راهخانواده هم یزماندهفرزندان دارد. بالعکس، جو نامطلوب خانواده مانند کاهش انسجام و سا

 مهو با توجه به نقش م هایافته ینا یینتب در. شودمیو رفتاری  یمشکالت عاطف شیباعث افزا رییدرگ

مدرسه حاصل  یطتوان گفت عملکرد نوجوان در محآموز، میبینی پرخاشگری دانشخانواده در پیش

 یاست که در آن نقش دارند. احساس همبستگ یو اجتماع یهای فردو شاخص یرهاای از متغمجموعه

 کندیمو دلگر یبانیمورد که نوجوان احساس پشت ینخانواده در ا یبا اعضا ینوجوان با خانواده و ارتبار عاطف

امل ع یکتواند خانواده می یاعضا یرو ارتبار نوجوان با سا یخانوادگ یطو شرا یطاست. مح بااهمیت یاربس

 تیکه پدر و مادر ارتبار و حما یاباشد. خانه یو یفانجام تکال یبرا یمواقع مانع یدر برخ یا کنندهتشویق

در زمان و  هاآنو تعامالت  دهندیرا دخالت م یو هاگیرییمتصم رو د آورندیالزم را از نوجوان به عمل م

 یهابر توانایی توانندکه می دهندیپرورش م نفساعتمادبه یدارا یفرزندان گیرد،یمکان مناسب صورت م

 کنند. یهخود تک یفرد

 مغیرمستقی اثر پرخاشگری متغیر بر وشنودگفت الگوی ارتباطی متغیر نتایج آزمون آماری نشان داد

خانواده  یاعضا یرا برا یطیشرا وشنودگفتگیری جهتدر تبیین این یافته باید گفت که  .دارد داریمعنی

 عییدرباره گستره وس نظرتبادلبه بحث آزاد در تعامل، بحث و  یقکند که در آن افراد خانواده تشومی یجادا

بلکه  گیرندیقرار م یزانگفرزندان در معرض مسائل چالش تنهانهنسبتاً آزاد،  یطمح یناز موضوعات شوند. در ا

(. در 2004 یتزپاتریک،)ف شوندیبدون ترس م یگیرو تصمیم یدجد یها و باورهابه کشف توانایی یقتشو

 ها و مسائلبا چالش یاروییخانواده هستند و در رو موردپذیرشکنند ها فرزندان احساس میگونه خانوادهاین
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شود. در خانواده محسوب می هاگیرییماز ارکان تصم یکیعنوان به هاآن رمختلف در خانواده و اجتماع نظ

( 1999)هوانگ،  نفساعتمادبه( و 1996 یتزپاتریک،)کوئرنر و ف یگیرحل مسئله و تصمیم ییاز توانا درنتیجه

پرخاشگری است در  اندازراهاز عوامل  خودپنداریو  نفسعزت ید. احساس تهدشوندیبرخوردار م یمناسب

ظ حف یاحساس شکست کنند برا یت،موقع یک، اگر فرزندان در وشنودگفتگیری جهت یدارا یهاخانواده

 یابر ینه، زمهاآن یدر جو خانوادگ یراز زنندیپرخاشگری نم یشان دست به رفتارهانفسعزتو  خودپنداری

 پرخاشگری ندارند. یبه رو آوردن به رفتارها یازیباشد و نمی یافرزندان مه نفسعزتو  نفساعتمادبهرشد 

 در .گذاردمیمستقیم اثر  صورتبهپرخاشگری،  بر انسجام خانوادگی متغیر داد نشان آماری آزمون نتایج

بین  حمایتی روابط و انسجام وجود که داد نشان(  2015)  جوشی و شارما پژوهش نتایج خصوص، همین

 ااعض همبستگی و کمتر درگیری سطح با همراه ابرازگری خانواده، محیط بهتر سازماندهی خانواده، اعضای

 ابطهر پرخاشگرانه رفتارهای با و معنادار و مثبت رابطه اجتماعی یافتگی سازش با فردی حفظ استقالل با

 دانفرزن پرخاشگری و یافتگی سازش قوی کننده بینیپیش خانواده محیط همچنین .دارد معنادار و منفی

ورا گ دی،یفرزند بر پرخاشگری و حرمت خود فرزندان، ل-انسجام خانواده و تعامل والد تأثیردر رابطه با  .است

کودک  یاجتماع یستگیمثبت، انسجام خانواده و شا فرزند پروری( در پژوهش خود با عنوان 2010و تورو )

نشان دادند که تعامل مثبت  رمهاج نیی التهاخانوادهاز  هاآن نیساله و والد 12تا  9کودک  282 انیدر م

انسجام خانواده، منجر  نیاز کودک و همچن نیوالد یبانیو پشت تیکودک و حما رشیپدر و مادر همراه با پذ

. شودمی( خودکنترلیو  مسائلهی آن )حرمت خود، مهارت حل هاشاخصو  یاجتماع یستگیشا شیبه افزا

لکه ب شودمیحرمت خود کودکان  شیمنجر به افزا تنهانهکودک و انسجام خانواده -تعامل مثبت والد  درواقع

ی و کاهش رفتارها یافتگیسازش  شیکودک و بالطبع افزا خودکنترلیو  مسائلهمهارت حل  شیباعث افزا

 .شودمیپرخاشگرانه کودک 

 در .گذاردمیاثر  آوریتابپرخاشگری، از طریق  بر انسجام خانوادگی متغیر داد نشان آماری آزمون نتایج

گفت که خانواده منسجم، توسط جو خانوادگی  توانمیقبلی  هایپژوهشتبیین این رابطه با استناد به 

که اعضای آن تمایل به درک و کمک برای برطرف  شوندمیحمایتی و تفاهم و درک اعضای آن شناخته 

گیری بنابراین چنین ویژگی خانواده منسجم، سبب شکل ؛دارندخانوادهافراد  هایدغدغهکردن نیازها و 

به دور از  هایخانوادهدر شرایط طبیعی در  روازاین. شودمیده حمایتی و حفاظتی درون خانوا هایسرویس

(، 2010و به گفته تورو ) شودمیمنتقل  خوبیبهو هنجارهای خانواده و جامعه  هاارزشتعارض و گسیختگی، 

احتمالی رفتار خود بر دیگران فکر کنند.  تأثیربه  کنندمیبهنجار و منسجم، فرزندان را تشویق  هایخانواده

 ؛بیشتر احتمال آن وجود دارد که فرزندان کدهای اخالقی را درون سازی کنند هاخانوادهدر این  درنتیجه

دیگر،  . از سویشودمیو کاهش رفتار پرخاشگری  فرزندبنابراین کسب چنین کدهایی باعث عملکرد مناسب 

اعضای خانواده باشد، نظارت  که پر از تعارض و کشمکش بین والدین و هاییخانهدر  نوجوانانرشد و پرورش 

 هایفرصتپیوسته از سوی والدین طرد شوند،  نوجوانانوجود نداشته باشد و  نوجوانانو مهار گری کافی بر 

ا ت شودمیبرای برآوردن نیازهایشان از راه مناسب وجود ندارد. این امر سبب  نوجوانانالزم برای آموزش این 

مند شوند و موانع و طی مؤثر در روابط بین فردی خود با دیگران بهرهنتوانند از الگوهای ارتبا نوجوانان

 مشکالت موقعیتی و تنیدگی زا را کنار زنند
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یافته  در تبیین این .گذاردمیمستقیم اثر  طوربه پرخاشگری بر تمایزیافتگی داد نشان آماری آزمون نتایج

را به سمت تجربه  شانیانرژ شتریهستند و ب یعاطف شدیداً افته،ینا زیافراد تما کهازآنجایی گفت که توانمی

 نیها و مسائل باز خود ندارند و در نقش ایشدهتعریف تیو هو سازندیو شدت احساساتشان متوجه م

از اضطراب مزمن و نشانگان  یلذا سطح باالتر کنندیخانواده حرکت م یموجود، همراه با موج عاطف یشخص

یم تجربه پریشیروانمواد و الکل و  سوءمصرف ،یاضطراب، سردرد، افسردگ لیاز قب یو جسم یروانشناخت

 یبرا تیمسئول رشیو پذ شانیرا که در مورد ترک خانواده اصل یادیاضطراب ز نیهم یو از طرف کنند

افراد قدرت  نیا درنتیجه سازدیو مراقبت از خودشان م یاداره زندگ یبرا تیرا فاقد کفا هاآن دخودشان دارن

یم ندهیآ یزاتنش یدادهایدرباره رو داریاضطراب پا جادیکه باعث ا در برابر استرس دارند یکمتر یسازگار

ابتال به مشکالت  درخطر شتریرا ب هاآنافراد،  نیباال بودن سطح اضطراب مزمن در ا کهطوریبه شود

 .دهدیقرار م ،کندیکه به کار کرد جذب اضطراب مزمن کمک م ادیاعت ازجمله یو جسم یروانشناخت

ین یافته همسو با ا ؛گذاردمیغیرمستقیم اثر  طوربه پرخاشگری بر تمایزیافتگی داد نشان آماری آزمون نتایج

در کاهش  متمایزسازیکه آموزش خود  دهدی( انجام داد نشان م1385در سال ) ییبایکه شک یپژوهش

ه است توانست خوبیبه متمایزسازیکه آموزش خود  دیرس جهینت نیبه ا یمؤثر بوده است. و یعالئم اضطراب

 کهطوریبهاضطراب افراد را کاهش دهد  گرانیافکار از احساسات خود و د یجداساز یبا آموزش چگونگ

 یبرا یترشیب یی، توانااندیافتهدست متمایزسازیکه به خود  یافراد اندافتهیدر زین لندر دیاسکورون و فر

 یسازگار زیمن همراه با اضطراب مزمن کم و ن گاهیاتخاذ جا یبرا ییتوانا نیمن دارند که ا گاهیجااتخاذ 

از سوی دیگر باید به  .کندیم تائید کیبوئن را در رابطه با تفک یهاهی، فرضهاافتهی نیباال است که ا یروان

رشد  یهستند که در دوره نوجوان یاختالالت ازجمله یزاضطراب و استرس ن ی،افسردگاین نکته اشاره کرد که 

زیافته از افراد تمایاما  ؛باشد تأثیرگذارنوجوانان  روانشناختی یتتواند بر وضعکنند و میمی یداپ یریچشمگ

هویت شخصی قوی یا جایگاه من نیرومندی برخوردارند و به خاطر کسب رضایت دیگران رفتار و عقاید خود 

ر د قادر هستند . این افرادبنابراین این افراد عقاید و باورهای مشخصی در زندگی دارند دهندنمیرا تغییر 

 وانینوجمیت و خودمختاری تعادل برقرار کند؛ یعنی بین کارکرد عقالنی و عاطفی خود با صمی انروابطش

 خود رابطه عاطفی و عقالنی برقرار کند اطرافیانبا  تواندمیکه دارای تمایزیافتگی باال باشد بهتر 

سم نوعی مکانی آوریتاب ؛گذاردمیمستقیم اثر  طوربه پرخاشگری بر آوریتاب داد نشان آماری آزمون نتایج

که چندین عامل فردی، خانوادگی و اجتماعی تحت عنوان عوامل محافظتی  کندمیسازش مثبت را ایجاد 

در تقویت و کاهش عوامل خطرزای آن مؤثر است. این عوامل الف( منابع فردی مانند ظرفیت شناختی و 

ارتبار با خانواده و ج( عامل  و هاتعارضفرد؛ ب( منابع خانوادگی مانند همبستگی و مدیریت  نفسعزت

و منابع اجتماعی، اقتصادی و  کنندهحمایتمحیطی مانند حمایت اجتماعی، امنیت و ارتباطات معنادار و 

احساس ارزشمندی  ازجملهی هایویژگی(. افراد تاب آور دارای 2009و همکاران،  فرهنگی را شامل است )ایلدر

زندگی را با موفقیت پشت سر بگذارند(، مهارت در حل  هایچالش دهدمی)که به افراد اجازه  نفساعتمادبهو 

طی، ارتبا هایمهارت(، صالحیت و توانمندی اجتماعی )داشتن مسائلهیک  عنوانبه)نگاه به مشکل  مسائله

، رابطۀ صمیمی با دیگران، حمایت و جلب حمایت اجتماعی از دیگران در وضیعت بحرانی، داشتن طبعیشوخ

گفتگو و جرأت مندی و گوش دادن(، خوش بینی، همدلی )توانایی برقراری رابطۀ توأم با احترام  هایمهارت
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متقابل با دیگران که به پیوستگی اجتماعی و به عبارتی احساس تعلق به افراد و گروه ها و نهادهای اجتماعی 

 .شودمیرا باعث  هاآن( و ... هستند که رشد و ارتقاء شودمیمنجر 

های خاص خود رو به روست که این پژوهش نیز از این قاعده مستثنی نیست. ژوهشی با محدودیتهر کار پ

معادالت ساختاری  سازیمدلشود. روابط ساختاری متغیرها از طریق در ادامه محدودیتهای پژوهش ارائه می

های غیر آزمایشی دارای محدودیت هایی از قبیل عدم روش که یک روش غیر آزمایشی است، آزمون شد

رار ق موردتوجهکنترل برخی مداخله گرها مانند سطح تحصیالت و طبقه اجتماعی والدین هستند که باید 

ر بنابراین در تعمیم نتایج به سای؛ بودند شهر تهرانان آموزدانشحاضر  قیتحق ینمونه مورد بررس بگیرند.

در حیطه نظری پژوهش  هاییافته بر اساس بایستی جانب احتیار را رعایت کرد.گروه ها و سایر شهرها 

گفت با توجه به اینکه پرخاشگری باال سهم قابل توجه ای در ایجاد و تداوم مشکالت روانشناختی  توانمی

دارد، اینکه چگونه پرخاشگری تشدید می یابد، تلویحات مهمی برای دست اندرکاران تعلیم و تربیت و خدمات 

 ی روانشناختیهاویژگیخت دارد. در این میان برای مسئوالن آموزشی کشور، شنا هاخانوادهبهداشت روانی و 

پیشایندهای پرخاشگری از اهمیت ویژه  عنوانبهنوجوانان و به ویژه متغیرهای معرفی شده در پژوهش حاضر 

را فراهم  هاییزمینه، بلکه شودمینوجوانان  ترعمیقباعث درک  تنهانهای برخوردار است، این شناخت 

آنان  هایتفاوتو  هاویژگیبردن امکانات پرورشی و آموزشی، و به کار هاریزیبرنامهتا در طرح و  آوردمی

 انتظاراتی درنتیجهو  شودمیقرار گیرد و رفتارهای بهنجار از رفتارهای نابهنجار تشخیص داده  موردتوجه

 ها و خصوصیات روانشناختی در نظر گرفته شود.، ویژگیباسنمطابق و متناسب 

 

 موازین اخالقي 

کنندگان رعایت شده است؛ اخالقی در پژوهش با جلب رضایت آگاهانه شرکترسیده است؛ مالحظات 

 چنین به افراد درباره محرمانه بودن نتایج اطمینان داده شد.هم

 

  سپاسگزاری

 به قدردانی و تشکر گیرینمونه امکان کردن فراهم دلیل مدارس به کارکنان زحمات مدیران، معلمان و از

 شود.آموزانی که در فرایند پژوهش شرکت کردند، صمیمانه قدردانی میدانش آوریم؛ همچنین از کلیه عمل

 

 تعارض منافع

 بنا بر اظهار نویسندگان، این مقاله حامی مالی و تعارض منافع ندارد. 

 

 منابع
عمومی در رابطه  (. تعیین نقش میانجی گری1395فکریان، سمیه. ) و .،رشیدی، هاجر ،.اسالم زاده، بابک

 .41-57(: 57)15، مشاوره هایپژوهشتمایزیافتگی خود و هویت اجتماعی دانشجویان. 

 . شیراز: نشر ملک سلیمان.روان شناسی نوجوانی(. 1386فوالدچنگ، محبوبه. ) و .،سامانی، سیامک

 تهران: مرکز نشر دانشگاهی.. مشاوره و روان درمانی هاینظریه(. 1388ناصری، غالمرضا. ) و .،، عبدالهآبادیشفیع
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ان دختر متوسطه اول آموزدانش فرزند پروری هایشیوهپرخاشگری بر اساس  بینیپیش(. 1396عمرانی، لیال. )

 .24-36(: 17)2، مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاریپایه نهم شهرستان کهنوج. 

معنوی در افراد وابسته و تدوین برنامه مداخله برای -روانی-زیستیالگویانی (. 1388کردمیرزا نیکوزاده، عزت اله )
ناسی ، رساله دکتری، دانشکده روانشنگرشناسی مثبتشناسی شناختی و روانآوری مبتنی بر روایتارتقاء تاب

 .و علوم تربیتی، دانشگاه عالمه طباطبایی

خانواده با میزان اضطراب و افسردگی فرزندان.  (. بررسی رابطه ابعاد الگوهای ارتباطات1385کورش نیا، مریم. )

 .2-10(: 1) 3، مجله خانواده پژوهی

رشد و شخصیت (. 2002کلنجر، جان جین ) و .،هوستون، آلتا کارول، وی ،.، هنری کیگان، جروم.ماسن، پاول
 (. تهران: نشر مرکز.1388ی مهشید یاسایی )ترجمه کودک.

(. رابطه میان تمایزیافتگی خود و هوش هیجانی از 1386گنجوی، آناهیتا. ) و .،کرملو، سمیرا ،.محسنیان، محمد

 .837-827(: 12) 3، مجله خانواده پژوهیمتقاضیان طالق. 

ن: نوجوانا یو پرخاشگر یتیحما ریغ ینیابعاد والد نیب یانجیم عنوانبه یمیخودتنظ (.1390واحدی، شهرام. )

 .6-10: 49، نشریه اصول بهداشت روانی(. SEM) یمعادله ساختار یابیروش مدل 

. ترجمه علی اکبر سیف. تهران: یادگیری هاینظریهمقدمه ای بر (. 1394رامیرز، جولیو جی. ) و .،السون، متیو

 دوران.
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 پرسشنامه الگوهای ارتباطي
 کامال

 موافقم

تاحدی 

 موافقم

نظری 

 ندارم 

تاحدی 

 مخالفم

کامال 

 مخالفم 

 سئواالت

 والدینم مرا تشویق می کنند تا احساساتم را بیان و ابراز کنم .  – 1     

 پدر و مادرم دوست دارند نظر من را بشنوند حتی وقتی که با آنها موافق نیستم . -2     

 اغلب وقتی خانواده در باره چیزی صحبت می کند پدر و مادرم نظر مرا هم میپرسند . -3     

 پدر و مادرم مرا تشویق می کنند تا افکار و عقاید آنها را مورد بررسی قرار دهیم . -3     

 من واقعا از صحبت کردن با والدینم لذت می برم ، حتی وقتی که با هم توافق نداریم .-4     

 ما اغلب در خانواده خود در مورد احساسات و عواطفمان صحبت می کنیم . -5     

 معموال آنچه را که در باره اش فکر می کنم . با پدر و مادرم در میان می گذارم . -6     

اغلب من و پدر و مادرم در باره هر چیزی گفت و گوهای طوالنی آسوده و راحتی داریم -7     

 . 

پدر و مادرم در باره من چیزی مثل این می گویند :) تمام اعضای خانواده در  اغلب-8     

 تصمیم گیریها ی خانواده باید نظر خود را بگویند (.

 تمام اعضای خانواده در تصمیم گیریها ی خانواده باید نظر خود را بگویند . -9     

 من تقریبا می توانم هر چیزی را با پدر و مادرم در میان بگذارم . -10     

ما به عنوان یک خانواده اغلب درمورد کارهای که در طول روز انجام داده ایم صحبت -11     

 می کنیم . 

اغلب پدر و مادرم در باره من چیزی مثل این می گویند :) تو همیشه باید به هردو -12     

 جنبه مثبت و منفی مطالب مورد بحث توجه می کنی . 

در خانواده خود اغلب در باره نقشه ها و آرزوهایی که برای آینده داریم حرف می زنیم -13     

  . 

 احساساتشان را به راحتی بیان کنند.پدر و مادرم تمایل دارند -14     

ما در خانواده اغلب در باره موضوعاتی از قبیل سیاست و مذهب بحث و گفت و گو -15     

 می کنیم هر چند بعضی از اعضای خانواده با یکدیگر موافق نباشند. 

اغلب پدر و مادرم در باره من چیزی مثل این می گویند : )عقیده و نظر من درست -16     

 است و تو نباید در مورد آن چون و چرا کنی . 

اغلب پدر و مادرم در باره من چیزی مثل این می گویند :) بچه نباید با بزرگترها بحث -17     

 کند . 

 پدر و مادرم احساس می کنند باید رئیس باشند. -18     

 وقتی پدر و مادرم عقیده من را نمی پسندند ، نمی خواهند در باره آن چیزی بدانند .-19     

 در خانه ما ، همیشه پدر و مادرم حرف آخر را می زنند. -20     

بعضی وقتها وقتی عقاید من با عقاید پدر و مادرم متفاوت است آنها از دست من -21     

 عصبانی می شوند . 

 وقتی در خانه هستم از من انتظار می رود دستورات پدر و مادرم را اطاعت کنم .  -22     

اغلب پدر و مادرم چیزهایی مثل این می گویند : )وقتی بزرگ شدی بهتر می فهمی -23     

 . ) 

اغلب پدر و مادرم چیزهایی مثل این می گویند :)در باره بعضی چیزها نباید نباید -24     

 حرف زد ( . 

اغلب پدر و مادرم چیزهایی مثل این می گویند : )در بحث ها بجای اینکه دیگران را -25     

 کفری و عصبانی کنی باید تسلیم شوی و کوتاه بیایی  ( . 

 چیدر کار است . پدر و مادرم از من انتظار دارند بدون ه یواقعا مهم زیهر چ یوقت-26     

 از آنها اطاعت کنم . ییچون وچرا
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 پرسشنامه انسجام خانوادگي

*** 

 پرسشنامه تمایزیافتگي خود
 6 5 4 3 2 1 جمالت

       نظر مردم درباره من این است که بیش از حد عاطفی هستم. 1

        ابراز احساسات به افرادی که برایم اهمیت دارند دشوار است. 2

         از بروز احساساتم به خانواده ام خودداری می کنم.غالبا  3

       من حتی تحت شرایط استرس زا، آرام می مانم. 4

       .معموال برای برای شروع یک کار یا وظیفه بزرگ به تشویق زیادی از جانب دیگران نیاز دارم 5

       .مدتی از او کناره می گیرماگر کسی که به من نزدیک است ، مرا از خودش ناامید کند،  6

       .را از دست نمی دهم "چه کسی هستم"هر اتفاقی که در زندگیم بیفتد، معنای این که  7

       می خواهم مطابق انتظاراتی که والدینم از من دارند، رفتار کنم. 8

       .کاش این قدر عاطفی)احساساتی( نبودم 9

       کردن دیگران رفتارم را به آسانی تغییر می دهممعموال برای خوشحال  10

دوستانم تحمل این که در مورد بعضی چیزها احساسات واقعی خود را برایشان بیان کنم،  11

 ندارند.

      

ف
دی
ر

 

 خانواده خود را توصیف کنید

گز
هر

ت 
در
ه ن
ب

ت 
وقا
ی ا
اه
گ

 

لباً 
غا

شه 
می
ه

 

      اعضای خانواده از یکدیگر درخواست کمک می کنند. 1

      در حل مشکالت از پیشنهادات فرزندان استفاده می شود. 2

      دوستان یکدیگر را تأیید می کنیم. 3

      اظهار نظر دارند.فرزندان در خصوص مسائل تربیتی شان حق  4

      ما دوست داریم کارها را فقط با فامیل نزدیک انجام دهیم. 5

      اعضای مختلفی به عنوان رهبر در خانواده ما ایفای نقش می کنند. 6

اعضای خانواده با دیگر اعضای فامیل احساس نزدیکی بیشتری می کنند تا با  7

 افراد غیر فامیل.

     

      ما شیوه انجام دادن وظایف را تغییر می دهند.خانواده  8

      اعضای خانواده دوست دارند اوقات فراغتشان را با هم سپری کنند. 9

      والدین و فرزندان در مورد تنبیه ها با هم صحبت می کنند. 10

      اعضای خانواده احساس نزدیکی بسیار با هم می کنند. 11

      فرزندان تصمیم گیری می کنند.در خانواده ما  12

      وقتی خانواده ما آماده انجام فعالیتی می شوند، همه حضور دارند. 13

      قوانین در خانواده ما تغییر می کند. 14

به راحتی در مورد کارهایی که قصد داریم به عنوان یک خانواده انجام دهیم،  15

 فکر می کنیم.

     

      های خانوادگی را بین یکدیگر تقسیم می کنیم.ما مسئولیت  16
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       وقتی یکی از دوستانم از من انتقاد می کند، چند روز رنجیده خاطر می شوم. 12

       می زند و تفکراتم دچار مشکل می شود.گاهی احساساتم وضع مرا بهم  13

هنگام بحث با هر شخصی می توانم افکارم را درباره موضوع مورد بحث از احساساتم نسبت به  14

 آن شخص جدا کنم.

      

       غالبا وقتی اشخاص به من خیلی نزدیک می شوند،احساس ناراحتی می کنم. 15

       تمام اشخاص زندگیم نیازمندم.احساس می کنم حقیقتا به تایید  16

       گاهی می بینم که احساساتم دائم در نوسان است. 17

       به خاطر چیزهایی که نمی توانم آن ها را تغییر دهم، آشفته می شوم. 18

       نگرانم که مبادا استقالل خود را در روابط صمیمانه از دست بدهم. 19

       انتقاد حساسم.بیش از حد نسبت به  20

       سعی می کنم مطابق انتظارات والدینم زندگی کنم. 21

       من نسبتا خودم را قبول دارم. 22

       غالبا احساس می کنم دوستانم بیش از اندازه از من توقع دارند. 23

       اغلب به خاطر خوشحال کردن دیگران با آن ها موافقت می کنم. 24

       با دوستم بحثی داشته باشم، تمام طول روز به آن فکر می کنم.اگر  25

       بگویم. "نه"حتی اگر فشار دیگران باشم، می توانم به آن ها  26

       وقتی روابطم با یک نفر خیلی شدید می شود، احساس می کنم باید از آن بگریزم. 27

       برادر)هایم( به من احساس بدی می دهد.هنوز جرِ و بحث با والدین و خواهر و  28

       اگر کسی از دست من آزرده شود، نمی توانم به آسانی از کنارآن بگذرم. 29

       وقتی کاری انجام می دهم که فکر می کنم درست است، کمتر نگران تایید دیگران هستم. 30

       خانواده ام را نمی کنم.برای کسب حمایت عاطفی هرگز فکر رو آوردن به اعضای  31

       غالبا وقتی دیگران برای کمک در تصمیم گیری در کنارم نباشند، احساس نا امنی می کنم. 32

       خیلی نگران آزرده شدن توسط دیگران هستم. 33

       اعتماد به نفس من خیلی به نظر دیگران بستگی دارد. 34

       احساس خفگی می کنم.وقتی با دوستانم هستم،  35

       هنگام تصمیم گیری، کمتر نگران نظر دیگران هستم. 36

       غالبا مطمئن نیستم چه اثری روی دیگران داشته ام. 37

       وقتی کاری خراب می شود، معموال صحبت درباره آن وضع را بد تر می کند. 38

       گذارد.همه چیز روی من بیش از دیگران اثر می  39

       معموال صرف نظر از حرف دیگران کاری را می کنم که فکر می کنم درست است. 40

       اگر دوستانم فضایی را که نیازدارم به من بدهند، روابط ما بهتر خواهد شد. 41

       غالبا در شرایط استرس، تعادل خود را حفظ می کنم. 42

       دوستانم می خواهم استفراغ کنم.گاهی بعد از بحث با  43

       احساس می کنم مهم است قبل از تصمیم گرفتن ، عقاید والدینم را بشنوم. 44

       نگران بیمار شدن، صدمه دیدن یا آشفته شدن نزدیکان خود هستم. 45

*** 

 پرسشنامه تاب آوری
همیشه  سئواالت ردیف

 درست

اغلب 

 درست

گاهی 

 درست

بندرت 

 درست

کامال 

 نادرست

      وقتی تغییری رخ می دهد می توانم خودم را با آن سازگار کنم 1

حداقل یک نفر هست که رابطه نزدیک و صمیمی ام با او در زمان استرس به من  2

 کمک می کند.
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وقتی که راه حل روشنی برای مشکالتم وجود ندارد، گاهی خدا یا تقدیر می تواند  3

 کمک کند.

     

      می توانم برای هر چیزی که سر راهم قرار می گیرد، چاره ای بیندیشم. 4

موفقیت هایی که در گذشته داشته ام چنان اطمینانی در من ایجاد کرده اند که می  5

 توانم با چالش ها و مشکالت پیش رو برخورد کنم.

     

      دار آنها را با هم ببینم.وقتی با مشکالت مواجه می شوم سعی می کنم جنبه خنده  6

      لزوم کنار آمدن با استرس موجب قوی تر شدنم می گردد. 7

 معموال پس از بیماری، صدمه و سایر سختی ها به حال اولم باز  8

 می گردم.

     

      معتقدم که در هر اتفاق خوب یا بدی مصلحتی هست. 9

      به نتیجه هم کاری ندارم.در هر کاری بیشترین تالش را می کنم و  10

      معتقدم که علیرغم وجود موانع، می توانم به اهدافم دست یابم. 11

      حتی وقتی که امور ناامید کننده می شوند، مایوس نمی شوم. 12

      در لحظات استرس و بحران، می دانم که برای کمک گرفتن به کجا مراجعه کنم. 13

      فشار هستم تمرکزم را از دست نمی دهم و فکر می کنم.وقتی که تحت  14

ترجیج می دهم که خودم مشکالتم را حل کنم تا این که دیگران تمامی تصمیم ها  15

 را بگیرند.

     

      اگرشکست بخورم به راحتی دلسرد نمی شوم. 16

فردی توانا  وقتی با چالش ها و مشکالت زندگی دست و پنجه نرم می کنم، خود را 17

 می دانم.

     

در صورت لزوم می توانم تصمیم های دشوار و غیرمنتظره ای بگیرم که دیگران را  18

 تحت تاثیر قرار می دهد.

     

      می توانم احساسات ناخوشایندی چون غم، ترس و خشم را کنترل کنم. 19

بر اساس حدس و گمان در برخورد با مشکالت زندگی، گاهی الزم می شود که صرفا  20

 عمل کنی.

     

      در زندگی یک حس نیرومند هدفمندی دارم. 21

      حس می کنم بر زندگیم کنترل دارم. 22

      چالش های زندگی را دوست دارم. 23

      بدون در نظر گرفتن مواقع پیش رو، برای رسیدن به اهدافم تالش می کنم. 24

      به خودم می بالم. به خاطر پیشرفت هایم 25

*** 
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     کند می عصبی مرا ناچیز و جزئی مسائل برخی 1

     شوم می رنجیده اختیار بی نگرم می گذشته وقایع به وقتی 2

     کنم می ندامت احساس بعداً که کنم می زیادی کارهای 3

     شوم می شوند عصبانی می هایم نقشه و برنامه یافتن تحقق مانع چیزهایی وقتی 4

     شوم می عصبانی دیگران انظباطی بی از 5

     است مشکل خیلی من برای ناکامی و شکست تحمل 6

     کند خشمگین می بسیار مرا که دارند عادتی دوستانم از بعضی 7
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     کنم می فکر آن درباره مدت طوالنی کنم می مخفی دیگران از را خود عصبانیت وقتی حتی 8

     کنم می سرزنش را خودم 9

     شوم می عصبانی دیگران احمقانه کارهای از 10

     کنم می احساس دوشم روی سنگینی بار 11

     شوم می خشمگین شدیداً  گیرم می قرار انتقاد مورد وقتی 12

     شوم می عصبانی دیگران تعلل و تاخیر از 13

     شوم می دلگیر خیلی نشیند نمی کرسی به حرفم وقتی 14

     ندارم حرفهایم روی کنترلی شوم می عصبانی وقتی 15

     دهم می دشنام دیگران به شوم می خشمگین وقتی 16

     زند سر می من از غیرمنطقی رفتارهای که شوم می خشمگین آنقدر 17

     هستم پایدار و مقاوم خود فکری مواضع در 18

     زنم می دیگران گوش تو روم درمی کوره از وقتی 19

     کنم می پرتاب را چیزی که شوم می عصبانی آنقدر 20

     کند می احساس شرمندگی دچار مرا که پرورانم می سر در بدی افکار 21

     کنند می تلقی پرخاشگر و خشن فردی مرا دیگران 22

     اندازم می پا به و جنجال جار کند بدرفتاری من با ای فروشنده ای، مغازه در اگر 23

     گذارم دستش می کف را حقش بگوید احمقانه مطلبی فردی اگر 24

     می کشم فریاد آن سر راننده بر نکند احتیار کنارم از عبور حین در اتومبیل یک اگر 25

     شوم درگیر می کند توهین ام خانواده و من به که کسی هر با 26

     زنم می صدمه او به هم من بزند صدمه من به فردی اگر 27

     دارم عالقه خشن های ورزش به 28

     خارد می کتک برای تنشان دهند می آزارم که مردمی 29

     بحث می کنم و جر ها آن با کنند می مخالفت من با دیگران وقتی 30

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  94 |                                                                                 4شماره      |   2دوره     |1400   زمستان   |        فصلنامه خانواده درمانی کاربردی
  

 

 

Providing a Model for Predicting Aggression in Male 

Adolescents Based on Communication Patterns, 

Differentiation, and Family Cohesion with a Mediating Role 

of Resilience 
 

Ronak. Maroufi 1, Mahmoud. Goudarzi* 2, & Yahya Yarahmadi 3  

 

 
Abstract 
Aims: The present study aimed to investigate the aggression prediction model based 

on communication patterns, family cohesion, and differentiation, considering the 

mediating role of resilience in male adolescents. Method: The research method was 

descriptive-correlational, and it had a structural equation modeling type. The statistical 

population of the present study consisted of all second-grade high school students in 

Tehran in the academic year of 2019-2020, and 500 students were selected by random 

cluster sampling. Research tools included Connor-Davidson Resilience Scale (2003), 

the Novaco Anger Scale (1986), Ritchie & Fitzpatrick Communication Patterns 

Questionnaire (1990), Scorne and Friedlander Self-Differentiation Scale (1998), and 

the Family Cohesion Scale By David H. Olson, Joyce Portner, and Yoav Lavee (1985). 

The structural equation modeling (SEM) by AMOS software was used to analyze data. 

Result: The results of the conceptual model test indicated that fit indices of the research 

model were in a good status (GFI=0.95). Communication patterns of dialogue, family 

cohesion, and differentiation had a direct negative effect on aggression (P=0.05). The 

indirect effect of the communication pattern of dialogue, family cohesion, and 

differentiation on adolescent aggression due to resilience was confirmed (P=0.05).  

Conclusion: Understanding the underlying factors of aggression not only led to a 

deeper understanding of adolescents, but also provided bases for taking into account 

their characteristics and differences in planning and the use of educational facilities, 

and thus considering expectations according to their age, psychological features, and 

characteristics. 
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