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 مقاله پژوهشی

 چکیده
روندد رشدد و    ژهید واست که بر نوجواندان بده   یاز معضالت یکی: رفتار پرخاشگرانه مقدمه

 یپرخاشدگر  یابیگذارد. هدف پژوهش حاضر مدلیم یمنف ریها تأثآن یلیعملکرد تحص
 یامدرسه بدا نقدش واسدطه    و جوّ ییرنجورخودر مدرسه بر اساس عملکرد خانواده، روان

 آموزان بود. به مدرسه در دانش یستگبو دل یهمدل ،یباور به پرخاشگر
جامعه آماری بود.  یمعادالت ساختار یسازاز نوع مدل یروش پژوهش، همبستگ: روش

ی لیسدال تحصد  آموزان پسر متوسطه )دوره دوم( شهرستان هرسین در شامل کلیه دانش
ا هنفر از آن 009ای تعداد صورت تصادفی خوشهبود که به 7671به تعداد  7097-7099

سدنجش   وهیشد هدای  نامده های پژوهش به کمک پرسشعنوان نمونه انتخاب شد. دادهبه
و  یمدرسده )لد   تید و هو نامده جدوّ  (، پرسش7613،شابیو ب نیخانواده مک مستر )بالدو

-دیتجد اسی(، مق7610و کاستا،  ینئو )مک کر یتینامه شخص(، پرسش9971همکاران، 
(، 7666و وودهداوس،   وسید سدر، مدک من  )کمپبدل، مون  یشدده بداور بده پرخاشدگر    نظر

نامده  (، پرسدش 9970در نوجواندان )ووزن و همکداران،    یو همددرد  ینامه همددل پرسش
و  ناسی)اورپ یپرخاشگر اسی(، مق7663، ریو گالز ایوا یبه مدرسه )موتون، د یدلبستگ

ها با استفاده از روش معدادالت سداختاری در   گردآوری گردید. داده (9997 ،یفرانکوسک
 . قرار گرفتمورد تحلیل  AMOSو  SPSS27افزارهای قالب نرم
 یدر مدرسه از بدرازش مناسدب   یشده پرخاشگر نیمدل تدو: نتایج نشان داد که هایافته

 ،یمدرسده، بداور بده پرخاشدگر     جدوّ  ،رنجورخوییبرخوردار است و عملکرد خانواده، روان
 . دارند مدرسه در آموزانانشد یبر پرخاشگر میبه مدرسه اثر مستق یدلبستگ ،یهمدل
یی، جوّ مدرسه، رنجورخوروانی پژوهش، عملکرد خانواده، هاافتهی بهباتوجه: گیرینتیجه

-باور به پرخاشگری، همدلی و دلبستگی به مدرسه نقدش مهمدی در پرخاشدگری داندش    
 آموزان در مدرسه دارند. 

 مدرسه. رنجورخویی، جوّروان خانواده، عملکرد مدرسه، در : پرخاشگریکلما  کلیدی
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Modeling of aggression in School Based on Family 
Functioning, Neuroticism, School climate: The 

Mediating Role of Belief to Aggression, Empathy, and 
School Attachment 

Mohammad hojati1,  mohammad abbasi2*, Ezatolah ghadampour3 
Original Article 

Abstract 
Introduction: Aggressive behavior is one of the problems 
that negatively affects teenagers, especially their growth and 
academic performance. The aim of the present study was to 
modeling of aggression in school based on family functioning, 
neuroticism, and school climate with the mediating role of 
belief about aggression, empathy, and school attachment 
among students.  
Method: The research method was correlation and structural 
equation modeling. The statistical population included all 
middle school male students (second period) in Harsin 
county in the academic year 2021-2022, number 1918, and 
450 were randomly selected as a sample. Research data was 
collected with the McMaster family measurement 
questionnaires (Baldwin and Bishab, 1983), the school 
climate and identity questionnaire (Lee et al., 2017), the Neo 
personality questionnaire (McCree and Costa, 1985), the 
scale Revised Belief About Aggression (Campbell, Munser, 
McManius, & Woodhouse, 1999), Adolescent Empathy 
Questionnaire (Wozen et al., 2015), School Attachment 
Questionnaire (Moton, DeVaya, & Glazier, 1993), Aggression 
scale (Orpinas and Frankosky, 2001). Data were analyzed 
using the structural equation method in spss27 and amos27 
software packages. 
Results: The structural equation model supported the 
hypotheses that family functioning, neuroticism, school 
climate, belief about aggression, empathy, and school 
attachment all have causal effects on students' aggression in 
school.  
Conclusion: According to the research findings, family 
functioning, neuroticism, school climate, belief about 
aggression, empathy and school attachment play an essential 
role in students' aggression in school. 
Keywords: Aggression in school, Family functioning, 
Neuroticism, School climate. 
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 مقدمه
های رشدی و اجتماعي است که ممکن است با مشکالت رفتواری نیوز   گذار در حوزهنوجواني دوره 

همراه باشد. رفتار پرخاشگرانه ممکن اسوت یوک نگرانوي بورای سوالمت روان نوجوانوان باشود و        
باشد، تعریف مي کنندهناراحتیک ویژگي رفتاری و عاطفي که ممکن است برای دیگران  عنوانبه

جامعوه   یبورا  پرخاشوگری  متعدد یامدهایعالوه بر پ (.2212، 1ا و بانسالکائور، سانگ دو،یسشود )
پرخاشوگری عوالوه بور توأثیر بور      . ای در نوجوانوان دارد پرخاشگری اثرات ویژهکل،  کیعنوان به

، 2وانیکوورن و سوال  ) نوجوان پرخاشگر بر رفتار نوجوان در معر  پرخاشگری نیوز اثرگوذار اسوت   
 جواد یمواجهوه مکورر( شوامل ا    ژهیو و)بوه  پرخاشوگری مواجهه بوا  به  يواکنش معمول کی، (2222
اسوت   دکننوده یتهد ایعنوان خصمانه به گرانیداز  يناامن و تلق يعنوان مکاناز جهان به يدگاهید

اسدی مجره و اکبوری،  ؛ فارل، تامپسون، 2212، 6هافمن و مولر؛ 2212، 3)مسعود، احمد، چو و فخر
 یيهوا شوود و برناموه  مشکل در نظر گرفته موي  کیعنوان به رسدافتار پرخاشگرانه در مر (.1327
شوده   جواد یدر نوجوانوان ا  یاز پرخاشگر یریکاهش و جلوگ یدر تالش برا انیو مرب نیوالد یبرا

  (.2222، 5ویرا، هندگارد، رونینگ، دوارت، ماری و بوردیناست )

 صدمه آن هدف که ودشمي تعریف کالمي و جسمي رفتارهای عنوانبه طورکليبه پرخاشگری
 چنوین  از ناشوي  عواطوف  و افکوار  حتوي  و يخود محافظت تهدیدآمیز هایگرایش دیگران، به زدن
 مدرسوه  در پرخاشگرانه رفتارهای گذشته، هایدهه در (.2222 ،2بوشمان و اندرسون) است اهدافي
 و متجواوزان  روانوي  بهداشوت  یوادگیری،  - یواددهي  رونود  بر رفتارها این منفي پیامدهای دلیل به

 در اجتمواعي  تعوامالت  کیفیوت  آنوان،  اجتمواعي  و خانوادگي شخصي، رفاه در همچنین و قربانیان
 است شده تبدیل جامعه طورکليبه و والدین معلمان، برای مهم نگراني یک به آموزشي هایمحیط

وگا،  ؛2212 ،2ر و نو انیرا ن،یش ؛2212 ،7بوئلگا وازکز، و ژسوس رو،یکاوا کابا رانزو،ی)کاراسکوزا ا
 ن،یاتکو  توا، یفرنانودز، مزک -لووپز  ؛2221 ،2بروکوال -لئوال و فرنانودز  -روبلوز، گوومز  -اسیکابلو، مگ
پرخاشگری برای متجواوز و قربانیوان    اجتماعي و فردی اثرات(. 2221 ،12بانزیاورتت و ا ت ،یفیگر

 (،2221، 11عموار -مارعو ناوارو، -بانزیا نو،ین-گونزال ، فلورز-نزیمارت در،یح-روبلزاست ) آن آشکار
 ، عوالوه ردیگيم قرار بدني یا کالمي پرخاشگری تحت آموزشي محیط در علتي هر به که نوجواني

                                                 
1. Sidhu, Kaur, Sangha, & Bansal 

2. Farrell, Thompson, Curran, & Sullivan 

3. Masud, Ahmad, Cho, & Fakhr 

4. Hofmann & Müller 

5. Vieira, Handegård, Rønning, Duarte, Mari, & Bordin 

6. Bushman & Anderson 

7. Carrascosa Iranzo, Cava Caballero, Buelga Vázquez, & Jesus 

8. Hunter, Mora-Merchán, & Ortega 

9. Vega, Cabello, Megías-Robles, Gómez-Leal, & Fernandez-Berrocal 

10. López-Fernández, Mezquita, Etkin, Griffiths, Ortet, & Ibáñez 

11 . Robles-Haydar, Martínez-González, Flórez-Niño, Ibáñez-Navarro, & Amar-Amar 
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 تحصویلي  تورک  یوا  تحصویلي  افوت صورت به آن نتیجه )که مدرسه از بیزاری و ناامني احساس بر
 نیوز  او کوه ینحوو به شود؛مي نیز مواجه زندگي طول در رفتار این ناگوار اثرات با شود(مشاهده مي
-رابطه گرفت خواهد عهده بر که هایيمسئولیت در یا خانواده تشکیل هنگام به بعدها است ممکن

دهود )مالونودا،    انتقوال  دیگر نسل به نسلي از را خشونتبسا چه و کرده برقرار دیگران با ناسالم ای
  .(2212، 1لورکاریال مزورادو، سمپر و مستر

بورد   نام را آن عملکرد نحوه و خانواده توانمي نوجوانان، رفتار و شگریپرخا یکي از علل بروز
 یریتأث توانديمي نوجوان تیعامل حما نیعنوان اول. خانواده به(1621احمدی و خاني چکالسری، )

؛ حسیني، زارعوي و  1621 کیالها،)داشته باشد  ي اوتیو شخص يروان ،یبر مشکالت رفتار ریچشمگ
 در اساسوي  نقشوي  خانواده بلوغ، دوران در حتي خانواده، محیط متغیرهای بهوجهبات. (1622زارعي، 
؛ 2212 ،2تیان، یو، لین، لوو، لیوو و ژانوگ   ) دارد نوجوان سازگاری و شایستگي مختلف حوزه چندین

بور   منبعوي  عنووان بوه  والدین(. 2212، 3نارسیو گازکز ل نیپرز فوئنت ، مولرو ژورادو، باراگان مارت
 از متضواد  رفتارهای خانواده در کهيدرصورت هستند، خود اثرگذار همساالن گروه با واناننوج تعامل
 رفتوار  بوه  منجور  اسوت  ممکون  باشود،  داشوته  وجوود  عالقوه  عودم  و توهین انتقاد، درگیری، قبیل

 پرخاشوگری  بوا  آن اعضوای  توسوط  خانواده محیط در ناکارآمد عملکرد ،نی؛ بنابراشود پرخاشگرانه
؛ وو، دینوگ، هوو،   2221 ،6سلیم، زهرا، سبحان و محمود) است همراه نوجوانان در يواکنش و فعال

  (.2212، 7؛ بوتا، بویسن و ووتر2222 ،2؛ حسیه و همکاران2221، 5چنگ و چن

 پرخاشوگری  بر رگذاریتأث عامل دیگر عنوانبه مدرسه جو از توانمي خانواده، عملکرد بر عالوه
از  يعنووان گروهو  . جوو مدرسوه بوه   (2222، 2و راسول  ورنویآ؛ 2221، 2نادی-برد )ال نام نوجوانان
 وهیشو  نیو همچنو  يشود که توسط افراد در ارتباط متقابل با ساختار رسميم فیتعر يههن راتیتأث

 جوو فورد  منحصوربه  (. کیفیوت 2222، 12)روزیتوو و فرانکوا   شوديم یيمدرسه شناسا رانیمداخله مد
)لي،  دارد بستگي کالس و مدرسه در آموزاندانش برخورد صخا هایشیوه به زیادی حد تا مدرسه
 از معلوم  با مثبت تعامالت که است داده نشان پیشین هایپژوهش این،برعالوه. (2221، 11یو و ني
چوکواس و   نتوو، یوارال، سوانچز، تزانووس پ  ) کنود يمو  جلوگیری مدرسه در نادرست رفتارهای بروز

                                                 
1 . Malonda, Llorca, Mesurado, Samper, & Mestre 

2. Tian, Yu, Lin, Lu, Liu, & Zhang 

3. Pérez-Fuentes, Molero Jurado, Barragán Martín, & Gazquez Linares 

4. Saleem, Zahra, Subhan, & Mahmood 

5  .  Wu, Ding, Hu, Cheng, & Chen 

6. Hsieh, et al 

7 . Botha, Booysen, & Wouters 

8 . El-Nady 

9 . Ioverno & Russell 

10 . Rizzotto & França 

11. Li, Yu, & Nie 
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 آمووزان دانش اجتماعي - رواني تنظیم بر آموزدانش و معلم نفيم رابطه کهدرحالي ،(2221، 1بنونته
سوانچز،  -)موانزانو  کند کمک مدارس در پرخاشگری تشدید به است ممکن و گذارديم منفي تأثیر
؛ 2212 ،3والنوزوئال  -سانچز و والورو -مانزانو ؛2221 ،2پارا-منزیوالنزوئال، و ج-مارمول، والرو-گومز
 (.2222، 6کایو ارو هینگسینیسوتاتم
هسوتند   پرخاشوگری  بور مؤثر  عوامل نیترمهم از یکي شخصیتي هایویژگي دیگر، سوی از 

 خصوصویات  کوه  کنود مي بیان شخصیت صفت مدل ،مثالعنوان. به(2212، 5)هیات، زیچنر و میلر
لیوو، منوگ، پوان، موا و     ) هستند پرخاشگرانه رفتار با مرتبط خطر اصلي عوامل از منفي، شخصیتي
 چون هایيویژگي با که است شخصیتي بزرگ عامل پنج از یکي رنجورخویيروان(. 2221 ،2ژانگ
 قبیل از رواني هایآسیب به ابتال آمادگي و درماندگي احساس پریشاني، زودرنجي، ی،ریپذکیتحر

 نموره  کوه  افرادی .شودمي مشخص آزاردهنده پیامدهای دیگر و پرخاشگری و افسردگي اضطراب،
 و کمتور  تکانوه  کنتورل  قودرت  بیشوتر،  يرمنطقو یغ افکوار  گیرنود، مي شخصیتي بعد نای در باالیي
  (.2222 ،7يب ياحمد و ب ما،ی)کلثوم، چ دهندمي نشان شرایط و دیگران با یترفیضع یریپذانطباق

 پرخاشگری، بر شخصیتي هایویژگي و مدرسه جو خانواده، متغیرهای مستقیم اثرات بر عالوه
اسپالژ،  نگرام،یا دو،ی)ولباشند  داشته پرخاشگری بروز بر توانندمي نیز غیرمستقیمي اثر متغیرها این

 پرخاشوگری  بوه  بواور انود  داده نشوان  هاپژوهش راستا همین در(. 2221 ،2 یویو د نیتورگال، مر
 پرخاشوگری  با خانواده عملکرد طریق همچنین به طور غیرمستقیم از و مستقیم صورتبه تواندمي
پرخاشوگری   به ( باور2212) 12سو، یو، ژانگ، لیو، زو و ژن. (2221 ،2شیو و لئوباشد ) اشتهد ارتباط
 ،(2221) شیو و لئو باور اند. بهکرده تعریف پرخاشگرانه رفتار در اجتماعي بازنمایي نقش عنوانبه را

 شده تعیین ایهنجاره با آموزانانطباق دانش با شانخانواده آموزان با معلمان ودانش روابط کیفیت
 هاینگرش به منجر است ممکن والدین نوجوان با منفي روابط. دارد ارتباط هاشخصیت این توسط
 و معلموان  والدین، با روابط کیفیت به بسته که داشت اظهار توانمي و شود پرخاشگری به متفاوت
، 11و بهوارم  يهوالکفلو  ،یفووز باشود )  متفواوت  توانود مي نگرش این مدرسه، در آموزاندانش دیگر
2212). 

                                                 
1. Varela, Sánchez, Tezanos-Pinto, Chuecas, & Benavente 

2. Manzano-Sánchez, Gómez-Mármol, Valero-Valenzuela, & Jiménez-Parra 

3. Reinke & Herman 

4. Sutatminingsih & Ervika 

5 . Hyatt, Zeichner, & Miller 

6. Liu, Meng, Pan, Ma, & Zhang 

7. Kalsoom, Cheema, Ahmad, & Bibi 

8. Valido, Ingram, Espelage, Torgal, Merrin, & Davis 

9. Shu & Luo 

10 . Su, Yu, Zhang, Liu, Xu, & Zhen 

11 . Fauzi, Zulkefli, & Baharom 
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 پیونود  نوجواني دوره پرخاشگری مشکالت با مداوم طور به مدرسه و خانواده علمي، ادبیات در
 سطح دارای که خانواده با عملکرد ضعیف(. 2222، 1دینگ، لي، لي، ژیائو، ژانگ و وانگاند )خورده
نوجوانان  اجتماعي هایمهارت رشد بر است، حمایت عدم و منفي یا ضعیف ارتباط تنش، از باالیي
 بور  نوجوانوان  همدلي احتمالي ایواسطه تأثیر به پرداختن ،نیبنابرااست،  تأثیرگذار همدلي از قبیل
مرزیلوي،  )اسوت   برخووردار  بواالیي  اهمیوت  از پرخاشگرانه بروز رفتار و خانواده عملکرد بین رابطه

اسوت   دیگور  فوردی  احساسي حالت به احساسي واکنش یک همدلي. (2221 ،2سرنیگلیا و سیمینو
 مهموي  نقش همدلي که اندداده نشان شواهد امروز، به تا. (2212، 3يوسکینیزوستر و و نسکا،یبارل)
 ،5و کوواس  کرسونید ؛2212 ،6و دوالن النیبو ،یبراد لک،ی)س دارد نوجواني پرخاشگری مهار در

 ،7ی، کواالبرو، و لونگوبوارد  اسپاتارو ؛2221 ،2دوگارین، رومو، تیجوس و زرهوني –؛ لیمرسیر 2221
 (.2212، 2لک یو و پ یلیابنر، مالون، ف نمن،یآکوستا، چ؛ 2222
 بوه  دلبستگي باشد، ارتباط داشته نوجوانان با پرخاشگری تواندمي که عواملي از دیگر، سوی از
 عنووان بوه  مدرسوه،  به دلبستگي یا تعلق احساس. (2212، 2و اوزجان ل،یاران لن،یاوزباست ) مدرسه
. (2221، 12است )سالیوان، ژو، وانگ و بویوانتون  شده شناخته زیآمخشونت رفتار محافظ عامل یک

 ،انود کرده گزارش را مدرسه دلبستگي از باالتری میزان که آموزانيدانش کهاند داده نشان مطالعات
  (.2122، 11نزیاستودارد و ها ان،یرا مرمن،یاند )وارال، زداشته پرخاشگرانه کمتری اقدامات
 از یکوي  مودارس  در پرخاشوگرانه  بروز رفتوار  که کرد بیان توانمي هکرشده، مطالببه باتوجه
گوذارد  موي  تأثیر آموزاندانش عملکرد و روان سالمت بر است که های آموزشينظام اصلي مسائل
 پرخاشوگری  از قبیول  آمووزان مختلف پرخاشگرانه دانوش  (. اقدامات2222، 12کینیو س چیتورانوو)
ایجواد   تنهوا در توانود نوه  قلدری مي و مدرسه تخریب اموال، به خسارت مدرسه، کارکنان به بتنس

و همچنوین در عملکورد تحصویلي آنوان      اجتمواعي  و روانوي  سازگاری در بلکه تحصیلي سازگاری
، در این تحقیق، پژوهشگران به دنبال اساسنی(. برا2222 ،13مختار، مختار و محمود) اثرگذار باشد
ه این سؤال هستند که آیا مدل ساختاری فر  شده در مورد متغیر پرخاشوگری در مدرسوه   پاسخ ب

                                                 
1 . Ding, Li, Li, Xiao, Zhang, & Wang 

2. Marzilli, Cerniglia, & Cimino 

3 . Barlińska, Szuster, & Winiewski 

4. Silke, Brady, Boylan, & Dolan 

5. Dickerson & Quas 

6. Lemercier-Dugarin ، Romo ، Tijus, & Zerhouni 

7. Spataro, Calabrò, & Longobardi 

8. Acosta, Chinman, Ebener, Malone, Phillips & Wilks 

9. Özbilen, Eranil, & Özcan 

10. Sullivan, Zhu, Wang, & Boyanton 

11. Varela, Zimmerman, Ryan, Stoddard, & Heinze 

12. Turanovic & Siennick 

13. Roeser, Eccles, & Sameroff 
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-با نقش واسطه آموزانرنجورخویي و جو مدرسه در دانشهای عملکرد خانواده، روانسازه بهباتوجه

 است؟ دییتأای باوربه پرخاشگری، همدلي و دلبستگي به مدرسه مورد 
 

 روش  
از نوع همبستگي و به طور خاص از نوع معادالت ساختاری اسوت.  روش پژوهش حاضر، توصیفي 

( نفور  1212) متوسوطه  دوم دوره پسور  آمووزان دانوش  هیو پوژوهش شوامل کل   نیدر ا یجامعه آمار
 1اسوتیون   قاعوده بوه  بود. باتوجوه  1621-1622 يلیدوم سال تحص مسالیدر ن نیشهرستان هرس

بوه روش   مووردنظر نفر برآورد گردید. نمونوه   652در پژوهش حاضر  ازیموردن( حجم نمونه 2212)
هرسوین و   وپورورش آموزشای انتخاب شد. به این صورت که با هماهنگي اداره گیری خوشهنمونه

صورت تصادفي مدارس هودف انتخواب گردیود و بوا اعوالم      مدیران و معلمان مدارس دوره دوم به
حضوری در اختیوار آنوان قورار     رتصوبههای مطالعه جهت تکمیل آموزان پرسشنامهرضایت دانش
هوای آموار توصویفي )میوانگین و انحوراف معیوار(،       هوا از شواخص  داده لیوتحلهیتجزگرفت. برای 

-استفاده شد. موالک  27AMOSافزار نرم لهیوسبههمبستگي پیرسون و تحلیل معادالت ساختاری 

ه تحصویل در دوره دوم  اند از: جنسویت موذکر، اشوتغال بو    ها به پژوهش عبارتهای ورود آزمودني
، رضایت به شرکت داشتن در ایون پوژوهش، و   1621 -1622 يلیتحصسال دوم سال متوسطه نیم

کنندگان برای همکاری در پژوهش، غیبوت بویش از   مالک خروج از مطالعه نیز عدم تمایل شرکت
 ي بود.پزشکروانهای شدید آموزشي و ابتال به بیماری جلساتدو جلسه در 

 
 پژوهشابزارهای 

این ابزار برای ارزیابي عملکرد خانواده بوا   :(FAD)2الف( شیوه سنجش خانواده مک مستر

عنوان توصیف مدل مک مستر از عملکرد خانواده طراحي شده است. ایون ابوزار توسوط اپسوتاین،     
ای مبتني بر الگوی موک مسوتر جهوت    گویه 22( ابداع گردید. این ابزار 1223) 3بالدوین و بیشاب

ری اطالعاتي در خصوص ابعاد مختلف خانواده طراحي گردیده است. این مقیاس هفت بعد از گردآو
، مسوئله ي خانواده شامل: حل شناختبیآسبررسي شرایط سالمت کلي یا  باهدفعملکرد خانواده را 
ها، همراهي عاطفي، آمیزش عاطفي، کنترل رفتار و عملکرد کلي را مورد ارزیابي قرار ارتباط، نقش

( توا  1ای از کوامالً موافوق )  درجه 6(. مقیاس در طیف لیکرت 1223)اپستاین و همکاران،  دهديم
تا  72/2های خود از ( ساخته شده است. این مقیاس با ضرایب آلفای خرده مقیاس6مخالف ) کامالً
از همساني دروني نسبتاً خوبي برخوردار است. ضریب آلفای کل مقیواس بوه نقول از ثنوایي      22/2

                                                 
1. Stevens 

2. McMaster Family device 

3. Epstein, Baldwin & Bishop 
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حاضر، برای سنجش پایایي از روش آلفای کرونبواخ   پژوهشگزارش شده است. در  22/2( 1327)
 بود. 21/2استفاده شد که برابر با 

ناموه جوو و هویوت    پرسوش  (:ST-SCASIM) نامه جو و هویات مدرساه  پرسشب( 

 سوتم یو س يشخصو  که روابوط، رشود   2موس هیبر اساس چارچوب نظر آموزاندانش ویژه 1مدرسه
( ساخته شده اسوت.  2217توسط لي و همکاران ) دهد،يقرار م يابیدر مدرسه را مورد ارز يتیریمد
مدرسوه توسوط سوازندگان     تیو ناموه هو پرسوش  يسونج روان یهوا يژگو یآوردن ودسوت بوه  یبرا

و  يآموزشو  یو تسوت اسوتانداردها   (2211) 3زیلویو رشته د سهیمقا لهیآن با وس یيروا ،نامهپرسش
ناموه  . ایون پرسوش  قرار گرفته است دییمورد تأ (2216) تیاد (1227)اران ترنر و همک يسنجروان
آمووزان بوا کارکنوان،    آموزان با یکدیگر، رابطه دانوش و پنج بعد رابطه دانش استسؤال  32 یدارا

آمووزان و هویوت مدرسوه را    ها و رویکردهای مشترک کارکنان و دانشتأکیدهای آموزشگاه، ارزش
سال مورد  کیماه و  کیبعد از  یينامه با استفاده از روش بازآزماپرسش نیاعتبار اشود. شامل مي

 نیو ا یگوذار نموره  وهیشو  همگورا اسوت.   یوي روا یمدرسه دارا یابزارها ریقرار گرفته و با سا دییتأ
در  اسوت.  (2=کوامالً مووافقم  توا   1=)کامالً مخوالفم  کرتیلی ادرجه 2 فیصورت طنامه بهپرسش
 بود. 22/2جش پایایي از روش آلفای کرونباخ استفاده شد که برابر با حاضر، برای سن پژوهش

ناموه  پژوهش از فرم کوتاه پرسوش  نیدر ا :(NEO-FFI) وئن یتینامه شخصپرسشج( 

 ،تیهرکدام از عوامل شخصو  یریگاندازه یبرا .استفاده شده است (1221) 5و کاستا ریکک م 6نئو
 کوامالً ) کورت یل یادرجوه  5 اسیمق ینامه بر روپرسش یگذارنمره. است افتهیماده اختصاص  12
 یيروادر پژوهش ( 1221) و کاستا ریکک م .شده است یبنددرجه( 5=موافقم کامالًتا  1م=مخالف
 23/2توا   22/2 نیآن را بو  هیو پا بیو ضور  دییو نئو را تأ يتیشخص یهايژگینامه وپرسش یيایو پا

رنجورخویي استفاده شد که پایایي آن نیز با بعد روان از تنهاند. در این پژوهش، درصد گزارش کرد
ناموه  رنجورخویي در این پرسشآمد. سنجش روان به دست 23/2استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 

اسوت. نموره بواالتر     22و  12اسوت کوه حوداقل و حوداکثر نموره اکتسوابي آن        سوؤال  12شامل 
 رنجورخویي است.عالئم بیشتر در روان دهندهنشان

ناموه همودلي و   پرسوش : (AMES) نامه همدلی و همدردی در نوجواناان د( پرسش

( طراحي، تدوین و اعتباریابي 2215) 7توسط ووزن، پیونروسکي و والکنبورگ 2همدردی در نوجوانان
و سه خرده مقیاس همودلي شوناختي، همودلي عواطفي و      سؤال 12شده است. این مقیاس دارای 

                                                 
1. school climate and school identification measure–student (SCASIM-ST) 

2. Moos 

3. Devellis 

4. Personality Inventory-Neo 

5. McCrae & Costa 

6. Adolescent Measure of Empathy and Sympathy 

7. Vossen, Piotrowski & Valkenburg 
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( 5توا همیشوه=   1ای )هرگوز= گزینه 5ی آن بر اساس طیف لیکرت رگذانمرههمدردی است. شیوه 
( ضریب همساني دروني خرده مقیاس همدلي شوناختي  2215است. در پژوهش ووزن و همکاران )

هوا  به دست آمد. ضریب همبسوتگي خورده مقیواس    72/2و همدردی  75/2، همدلي عاطفي 22/2
، بوین همودلي عواطفي و    36/2ناختي=ها عبوارت بودنود از: بوین همودلي عواطفي و شو      بین عامل
. در این پژوهش، ضریب آلفای کرونبواخ  56/2=و بین همدلي شناختي و همدردی 32/2همدردی=

 آمد.  به دست 25/2نامه برای کل پرسش

 دنظرشوده یتجدمقیواس   :(BAGS) 1باور به پرخاشاگری  دنظرشدهیتجدو( مقیاس 

عنووان ابوزاری جهوت    ( بوه 1222، 2هواوس باور به پرخاشگری )کمپبل، مونسر، مک منیوس و وود
گویه  2گویه است.  12نامه شامل شود. این پرسشسنجش باور و اعتقاد به پرخاشگری استفاده مي

 5شوامل   يکرتو یل فیو ناموه از ط پرسش نیاشود. گویه به باور بیاني مربوط مي 2به باور ابزاری و 
 دهیآن سنج یيایو پا یيترجمه و روا رانیر اد بارنیاول یبرا نیکند و توسط محققدرجه استفاده مي

نامه از روش روایي واگرا استفاده شد که ضریب همبستگي آن برای بررسي روایي این پرسششد. 
ابوزار موذکور دارد. در ایون     روا بوودن  دهنوده نشوان  آموده دستبهبا همدلي محاسبه شد که نتیجه 

 آمد.  به دست 22/2ستفاده شد که پژوهش، ضریب آلفای کرونباخ برای محاسبه پایایي ا

است کوه   ماده 22نامه دارای این پرسش :(SAQ) 3مدرسه به دلبستگی نامهه( پرسش

-( طراحي شده است و هدف آن مشخص نموودن دانوش  1223) 6توسط موتون، دی وایا و گالزیر

سوت کوه   ا مؤلفوه نامه شامل سوه  . این پرسشهستندآموزاني است که دارای دلبستگي زیاد و کم 
ناموه، موتوون و   پرسش نیا یيایدرباره پا .7های خاصو دلبستگي 2، تعلق5از: روابط کلي اندعبارت
که حوذف هور    نیضمن ا ،اندماده گزارش نموده هر یرا برا 22/2 یآلفا بیضر( 1223)همکاران 

سوت.  اابوزار   یبواال  یيایو دهنوده پا مسوئله نشوان   نیو شود که اماده واحد منجر به کاهش آلفا مي
کوه منجور بوه     ياکتشواف  يتحلیل عامل يابزار را ط نیا یيروا (1223) همچنین موتون و همکاران

در این پژوهش با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ ضوریب   نمودند. يشد بررس ی آنهامؤلفه دییتأ
 آمد. به دست 22/2پایایي محاسبه و 

( 2221) 2نواس و فرانکوسوکي  : اورپی2ی( مقیاس رفتار پرخاشگرانه )برای نوجوانان(

ای )فراواني دفعات درجه 7ماده بر اساس مقیاس  11سازندگان مقیاس رفتار پرخاشگرانه، آن را در 

                                                 
1. the scale of Adolescent Students’ Beliefs about Aggression 

2. Campbell, Muncer, McManus, & Woodhouse 

3. school attachment questionnaire 

4. Mouton, Dewitt, & Glazier 

5. general relationships 

6. belonging 

7. specific attachments 

8 . aggressive behavior scale (for adolescents) 

9. Orpinas & Frankowski 
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. سازندگان این مقیواس، پایوایي   اندکردهروی دادن رفتار پرخاشگرانه طي هفت روز گذشته( ایجاد 
. این اندنموده دییتأاز روایي محتوایي و روایي آن را با استفاده  27/2آن را به روش همساني دروني 

تمام  محاسبه مجموعبا  اسیمق نیاتوسط محقق به زبان فارسي ترجمه شد.  بارنیاولمقیاس برای 
آمووز در  رفتار پرخاشگرانه است کوه دانوش   کیدهنده هر نقطه نشان. شودمي یگذارها نمرهپاسخ
پژوهش، با استفاده از آلفای کرونباخ ضریب در این  گزارش داده است. يهفته قبل از نظرسنج يط

ی دییو تأنیز با استفاده از تحلیل عامل  نامهپرسشبود. روایي  23/2آمد که برابر با  به دستپایایي 
 دار بود.و معني 62/2باالی  هاهیگوبررسي شد که بار عاملي تمام 

 

 هایافته
 در متغیرهای پژوهش نحراف استانداردا میانگین و به ضرایب همبستگي، مربوط های توصیفيیافته

  است. ارائه شده 1 جدول
 

متغیرهای حاضر در مدل پژوهش  کمینه و بیشینۀ نمرات استاندارد، انحراف، نیانگیم .0 جدول

(451= (n 

 انحراف استاندارد میانگین بیشینه کمینه متغیر

 1,25 13,57 22 2 . حل مساله1
 1,21 26,72 31 11 . ارتباطات2

 1,22 32,21 62 13 هانقش .3
 1,63 16,53 22 2 . همراهي عاطفي6
 1,2 17,6 23 11 . آمیزش عاطفي5

 1,22 23,21 35 12 . کنترل رفتار2
 1,3 22,12 62 13 . عملکرد کلي7
 3,22 122,15 222 73 . نمره کل عملکرد خانواده2
 1,22 31,16 32 2 آموزان با یکدیگر. رابطه دانش2

 1,26 62,7 21 15 آموزاندانش با کارکنان ه. رابط12
 1,33 12,7 25 2 . تاکیدهای آموزشگاه11
 1,23 22,11 62 12 ها. ارزش12
 2,75 22,11 32 12 . هویت مدرسه13
 3,1 177,12 217 62 . نمره کل جو مدرسه16

 2,1 65,12 56 17 رنجورخویي. نمره کل روان15
 1,73 16,2 12 2 . همدلي شناختي12
 1,2 15,2 12 11 . همدلي عاطفي17

 1,22 15,32 12 12 . همدردی12
 1,11 66,32 51 23 . نمره کل همدلي12
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 انحراف استاندارد میانگین بیشینه کمینه متغیر

 2,2 32,25 32 13 . باور ابزاری22
 2,3 32,1 32 16 . باور بیاني21
 2,65 23,35 76 12 . نمره کل باور به پرخاشگری22
 2,6 26,32 31 13 . روابط کلي23

 1,2 22,7 22 12 . تعلق26

 2,1 21,2 31 11 های خاص. دلبستگي25
 3,2 21,31 23 22 . نمره کل دلبستگي به مدرسه22
 3,23 67,7 21 2 . نمره کل پرخاشگری در مدرسه27

 
پرداخته شوود، بایود    1یابي معادالت ساختاریمدل ها با استفاده ازکه به تحلیل دادهقبل از این

یوابي  مودل  فر  نرمال بودن مورد بررسي قرار گیورد. ها مانند پیشهای مربوط به دادهفر پیش
 باشود. های کم که توزیع نمرات آن چولگي زیاد دارند مناسوب نموي  معادالت ساختاری برای نمونه

فر  نرمال بودن موجب باالرفتن خي دو، اریب در مقوادیر بحرانوي بورای تعیوین     تخطي از پیش
تا ترجمه رسول نوروزی و حمیود  شود )ویرا، بيخطاهای معیار ميگذاری بر داری و اثرسطوح معني
های پرت، های دادههای پژوهش، مفروضهبنابراین پیش از آزمون فرضیه (؛22؛ ص 1323قاسمي، 

 27نسوخه   SPSSافزار به کمک نرم هاواریان  و یکساني بودن خطي ،خطينرمال بودن، چند هم
ارزیوابي   منظوور بهها تخطي نشده است. ان داد که از مفروضهمورد سنجش قرار گرفت و نتایج نش

 مورداسوتفاده  27Amosافزار یابي معادالت ساختاری با استفاده از نرممدل پیشنهادی، روش مدل

های برازندگي جهت تعیین کفایت قرار گرفت. برازندگي مدل پیشنهادی بر اساس ترکیبي از نسخه
-و شاخص 1قرار گرفتند. ضرایب رگرسیون در شکل  مورداستفادهها برازش مدل پیشنهادی با داده

 آمده است. 2های برازندگي مدل در جدول 

                                                 
1. Structural Equation Modeling: SEM 
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رنجورخویی، جو مدرسه و پرخاشگری در مدرسه با . مدل رابطه عملکرد خانواده، روان0شکل 

 نقش میانجی باور به پرخاشگری، همدلی و دلبستگی به مدرسه.

 

 رازش برای مدل مفروضهای نیکویی ب. شاخص2جدول 

 تفسیر مالک میزان ی برازشهاشاخص

 مطلق

 - - 26/1517 (2χکای اسکوئر )

 - - 322 (dfدرجه آزادی )

  25/2بیشتر از  221/2 داریسطح معني

 نسبت کای اسکوئر به درجه آزادی

/df)2(χ 
 برازش خوب 5تا  1بین  27/3

 برازش خوب 25/2بیشتر از  22/2 (GFIشاخص نیکویي برازش )

شاخص نیکویي برازش اصالح شده 
(AGFI) 

 برازش خوب 25/2بیشتر از  21/2

 تطبیقی

 برازش خوب 22/2بیشتر از  25/2 (IFIشاخص برازش افزایشي )

 برازش خوب 22/2بیشتر از  22/2 (CFIشاخص برازش تطبیقي )

 برازش خوب 22/2بیشتر از  26/2 (TLIلوی  ) -شاخص توکلر

 قبولقابلبرازش  22/2بیشتر از  25/2 (NFIص برازش تطبیقي )شاخ

 مقتصد

ریشه میانگین مربعات خطای برآورد 
(RMSEA) 

 برازش خوب 22/2کمتر از  22/2

 برازش خوب 52/2بیشتر از  23/2 (PNFIشاخص برازش مقتصد هنجار شده )
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شوده   رازش اصالح(، شاخص نیکویي بGFIهای نیکویي برازش )شاخص 2طبق نتایج جدول 
(AGFI( شاخص برازش افزایشي ،)IFI( شاخص برازش تطبیقي ،)CFI  شواخص تووکلر ،)-    لووی
(TLIو شاخص برازش تطب )یقي (NFI بیشتر از )نشوان از بورازش مناسوب مودل     است کوه   22/2

بوه   22/2هوا کمتور از   ها دارد. این در حالي است که برای مدل اولیه همۀ این شواخص توسط داده
اسوت لوذا ایون     22/2برابر با  RMSEAت آمد که نشان از برازش مناسب مدل ندارد. اما مقدار دس

دهنده این است که میانگین مجذور خطاهای مدل مناسب است است که نشان 22/2مقدار کمتر از 
 مدل مطلوب است.  که
 

 های غیرمستقیم مدل مفروضریمسبررسی  برایروش بوت استراپ  جینتا. 3جدول 

 P حد باال نییحدپا رهایمس

 221/2 -22/2 -12/2 پرخاشگری در مدرسه   باور به پرخاشگری  خانواده عملکرد

 221/2 -22/2 -22/2 پرخاشگری در مدرسه   همدلي  خانواده عملکرد
 221/2 -25/2 -22/2 پرخاشگری در مدرسه دلبستگي به مدرسه  خانواده عملکرد
 221/2 26/2 27/2 پرخاشگری در مدرسه پرخاشگری باور به  رنجورخویيروان

 221/2 23/2 222/2 پرخاشگری در مدرسه همدلي  رنجورخویيروان
 221/2 27/2 11/2 پرخاشگری در مدرسه دلبستگي به مدرسه   رنجورخویيروان

 221/2 -31/2 -22/2 پرخاشگری در مدرسه همدلي  جو مدرسه

 221/2 -26/2 -27/2 پرخاشگری در مدرسه رسهدلبستگي به مد  جو مدرسه

 
. دهود يمو مودل را نشوان    میرمسوتق یغمسویرهای   یاستراپ برات بوحاصل از  جینتا 3جدول 
بور   صوفر را در  مسویرها  و حود بواالی آن   نانیفاصله اطم نییپا حدی این جدول هادادهمطابق با 

 جوو  نیبو  ریمس. است داريمعنرو  بین مسیرهای مدل مف میرمستقیغ. در نتیجه، رابطه ردیگينم
کوه از مودل    دار نبوود يمعنو  با پرخاشگری در مدرسه با نقش میانجي باور بوه پرخاشوگری  مدرسه 

 پیشنهادی حذف گردید. 
 

 گیریبحث و نتیجه
 ،یيرنجورخوو روان در مدرسه بر اساس عملکرد خوانواده،  یپرخاشگر يابیمدل باهدفاین پژوهش 
 آمووزان در دانوش  به مدرسوه  يو دلبستگ يهمدل ،یای باور به پرخاشگرنقش واسطه با جو مدرسه

 ،يهمودل  يانجیو م یرهوا یآموزان با متغدانش یپرخاشگر یمدل ساختارانجام شد. نتایج نشان داد 
-عملکورد خوانواده و روان   ها برازش دارد.به مدرسه با داده يپرخاشگرانه و دلبستگ یباور به رفتارها

مدرسه بر پرخاشگری در مدرسه تأثیر اور به پرخاشگری، همدلي و دلبستگي به رنجورخویي از طریق ب
دار دارند. همچنین، جو مدرسه از طریق دلبستگي به مدرسه بر پرخاشگری در مدرسوه توأثیر   معني
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و  يروابط خانوادگ ریتأث( با عنوان 2221نادی )-دار دارد. این یافته تقریباً همسو با پژوهش المعني
تووان  ها موي است. در تبیین این یافته آموزان سن مدرسهسه بر رفتار پرخاشگرانه دانشمدر طیمح

خوانواده و مدرسوه طوور موداوم بوا       طیمحو طور که در بررسي ادبیات علمي هکر شود،  گفت همان
 راتیمهوم اسوت کوه بور نقوش توأث      همچنین  ؛مرتبط بوده است يدر نوجوان یمشکالت پرخاشگر

)خوانواده و   ياجتماع یهانهیو هم به زم یفرد یهايژگیهم به و دیباو  دشو دیتأک نیز میرمستقیغ
خوانواده و   یهوا يژگیمدرسه فقط ودر  یپرخاشگر حیتوض یاگر در تالش برا مدرسه( توجه کنند.

مربوط به احساسات، افکار و  یمهم در سطح فرد یرهایمتغ گرید م،یریکالس را در نظر بگ طیمح
 ریتوأث  یوه اول( در بررسوي  2222) کوا یو ارو هینگسینیسوتاتممطالعه  . درمیریگيم دهیها را نادنگرش
مدرسوه را   یپرخاشوگر  ان یو درصود از وار  11کالس فقط  طیخانواده و مح طیمح ،مدل میمستق
 نیدر مدل گنجانده شدند، ا یعوامل فرد يپسران و دختران به خود اختصاص دادند، اما وقت یبرا
 . افتی شیدرصد افزا 62صد و در 63به  بیبه ترت ریمقاد

رابطوه   یباور به پرخاشوگر  يانجیدر مدرسه با نقش م یعملکرد خانواده با پرخاشگرهمچنین 
( 2221( و شویو و لئوو )  2212این یافته همسو با پژوهش سو و همکاران ) دارد. میرمستقیو غ يعل

هوا  ف، تخصویص نقوش  های بوا عملکورد ضوعی   گفت در خانواده توانيماست. در تبیین این یافته 
، به مسائل تربیتي، تحصویلي، اقتصوادی و   شونديم، والدین دچار غفلت ردیگينمي صورت درستبه

ها را به حال خود رها کرده و در نتیجه فرزندان بیشتر بوه  دهند و آنتفریحي نوجوانان اهمیت نمي
د نظوارت منجور بوه    ؛ ارتبواط کوم والودین بوا فرزنودان و کمبوو      آورنديمهای همساالن روی گروه

شوود. در  های همسال مياثرپذیری نوجوانان از همساالن و ایجاد باورهایي همسو با باورهای گروه
توان انتظار بروز و افزایش رفتارهای پرخاشگرانه نوجوانوان در نتیجوه عملکورد ضوعیف     نهایت، مي

 ت.خانواده از طریق ایجاد باورهای مربوط به پرخاشگری در نوجوانان را داش
در مدرسه با نقش  یعملکرد خانواده با پرخاشگربیانگر این است که  آمدهدستبهدیگر نتیجه 

بوا   نیوالود  تباطتوان گفت ارمي افتهی نیا نییدر تب دارد. میرمستقیو غ يرابطه عل يهمدل يانجیم
 یهوا پاسوخ  یریو گو شکل نیهمدالنه والد یاز رفتارها یریآنان منجر به الگوگ تنوجوان و مراقب
 شود،يم یبه پرخاشگر لیکه به نوبه خود منجر به کاهش تما شوديم يو شناخت يهمدالنه عاطف

شود. در  ستهیگرنوجوانان ن يعاطف یيگوبر رشد پاسخ نیوالد راتیامر ممکن است در پرتو تأث نیا
مرتبط بووده  مختلف  یهاتینوجوانان در موقع ياجتماع یبا رفتارها ماًیواقع، عملکرد خانواده مستق

نوجوانوان در نظوارت و کنتورل     یيبوه توانوا   ينیوالود  یهوا وهیاست، و استدالل شده است که شو 
در  زهیو انگ جواد یکه به نوبوه خوود باعوث ا    کنديکمک م گرانید حساساتاحساسات خود و درک ا

های این نتیجه با یافته .شوديمناسب از جمله رفتار همدالنه م يشروع روابط اجتماع یکودکان برا
 همسو است.  (2221مرزیلي، سرنیگلیا و سیمینو )

در مدرسوه   یعملکرد خانواده با پرخاشگر میرمستقیو غ يرابطه عل دهندهنشانهمچنین نتایج 
 یایو نوجوانوان در دو دن توان گفت بود. در تبیین این یافته ميبه مدرسه  يدلبستگ يانجیبا نقش م
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 چشوم  بوه  هاآن نیب ياشتراکات فراوان ن،یکنند. باوجود امي يخانواده و مدرسه زندگ يعنیمتفاوت 
بوه   يلبسوتگ د . عملکورد خوانواده و  گرنود یخانواده و مدرسه الزم و ملزوم همد رونی، و ازاخورديم

-طیاز مح يناش ماتیو نامال يدر مقابل ناامن يپناهگاه جادیو ا تیامن کنندهنیعنوان تأممدرسه به
بوا عملکورد    یهوا کوه در خوانواده   ينوجوانان ،طورکلي. بهکننديم افیرا ا ينقش مهم ،يخارج یها

از جمله  گرانیو گسترش روابط با د گرانیح  اعتماد به د جادیا جهیبهتر هستند، در نت يخانوادگ
 نیو کننود و ا به مدرسه را تجربه مي یشتریب يمدرسه، احساس تعلق و دلبستگ یایهمساالن و اول

ایون نتیجوه    شوود. پرخاشگرانه در آنان موي  یر به کاهش بروز رفتارهابه نوبه خود، منج يدلبستگ
 است. (2221و همکاران ) وارال (،2221سالیوان و همکاران ) هایهمسو با یافته

بوا   یيرنجورخوو رواندهنوده ایون اسوت کوه     از ایون پوژوهش نشوان    آمدهدستبهدیگر نتیجه 
 نیوی در تب دارد. میرمستقیو غ يرابطه عل یباور به پرخاشگر يانجیدر مدرسه با نقش م یپرخاشگر

کند توا  رنجور خو را مستعد ميافراد روان ،یتوان گفت سطوح باالتر باور به پرخاشگرمي افتهی نیا
گذشت زموان،   با ند.نشان ده یتریواکنش قو يمنف یهازا و محرکاسترس یدادهاینسبت به رو
 جواد یمنجور بوه ا   ،رنجوور خوو  افوراد روان  در يطیمح یزااز حد به عوامل استرس شیب تیحساس
 هیو پرخاشوگرانه عل  یاحتمال بوروز رفتارهوا   جه،یشود و در نتمي یدرباره پرخاشگر داریپا یباورها
به دلیل  رنجور خوروان. به بیان دیگر، باور بیشتر به پرخاشگری در افراد دهديم شیرا افزا گرانید

از رویدادهای مختلوف و عوامول محیطوي نسوبت بوه       رتدکنندهیتهداینکه این افراد درکي منفي و 
های شود. این نتیجه همسو با یافتهدر آنان مي ترپرخاشگرانهدیگران دارند، منجر به بروز رفتارهای 

 ( است.2212) و بهارم يهوالکفل ،یفوز(، 2212سو، یو، ژانگ، لیو، زو و ژن )
و  يرابطوه علو  همودلي   يانجینقش م در مدرسه با یبا پرخاشگر یيرنجورخوروان برآنعالوه

از  یتواند ادراک و تصور بهترمي يهمدل مهارتگفت  توانيمدر تبیین این یافته  دارد. میرمستقیغ
نوجووان،   جوه، یکنود و در نت  جادیرا ا گرانید یهاجانیتجربه ه یينوجوان و توانا یرا برا گرانید

توانود در حول   کوه موي   ينقشو  قیاز طر يدلهم ،همچنیناحساس کند،  ينفافراد و واقع را کمتر م
-روان نیبور رابطوه بو    يمنف یکند، اثر فاینوجوانان ا يعاطف يمیو خودتنظ يشخص نیمشکالت ب

، (2212و همکاران ) لکیسهای این نتیجه همسو با یافته پژوهش دارد. یو پرخاشگر یيرنجورخو
( 2222) و همکاران اسپاتارو (،2221دوگارین و همکاران ) –(، لیمرسیر 2221) و کواس کرسونید

 است.
در  یبوا پرخاشوگر   یيرنجورخوو روان میرمستقیو غ يرابطه عل دهندهنشاننتایج این پژوهش  

کوه   يهنگامتوان گفت که بود. در تبیین این یافته ميبه مدرسه  يدلبستگ يانجیمدرسه با نقش م
 یازهایو ن شوديامن تجربه م طیحعنوان م)مدرسه به شونديبه مدرسه برآورده م ياهداف دلبستگ

با مدرسه خواهد بود.  شتریب ياحتماالً تعامل عاطف جهی(، در نتکنديرا برآورده م داریمهم و پا یفرد
کمتور در مدرسوه شوود.     یخاشگرتواند منجر به پرباالتر با مدرسه مي يبه نوبه خود، تعامل عاطف

رفتوار در   تور کیو نزد کننوده نییعامل تع کیمدرسه به  يکه دلبستگ میما انتظار دار گر،یدعبارتبه
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بوه   یيرنجورخوو روان یریو گجهوت  يرابطوه فرضو   نیباشد، و بنوابرا  یيرنجورخوروان یریگجهت
و  وارالایون نتیجوه همسوو بوا یافتوه       به مدرسه واسوطه شوود.   يپرخاشگرانه با دلبستگ یرفتارها

 است. (2221همکاران )
در مدرسوه بوا نقوش     یجو مدرسه بوا پرخاشوگر  این است که بیانگر  آمدهدستبهدیگر نتیجه 

چگونوه جوو مدرسوه ممکون اسوت       نکهیا نییدر تب دارد. میرمستقیو غ يرابطه عل يهمدل يانجیم
 يانجیو را م یپرخاشوگر  یو سطوح بعد يهمدل لینوجوانان از قب یفرد یهايستگیشا نیارتباط ب
از  یيسوطوح بواال   يعنو یخووب )  تیفیبا ک ایآموزان از جو مدرسهتوان گفت ادراک دانشکند مي

بور   يهمودل  يمنفو  ریتوأث  قیاصطکاک و رقابت( از طر نییدرک شده، سطوح پا تیانسجام و رضا
خود لوذت   یهاکه از کالس يآموزانمثال، دانش یها محافظت کند. براتواند از آنمي یپرخاشگر

)انسوجام(، و بوا    ندیآيبا هم کنار مخوب  شانیهايکالسکه هم کنندي( و تصور متی)رضا برنديم
در تبیینوي   در مدرسه کمتر پرخاشگر هستند. گرانیروابط همدالنه دارند، در روابطشان با د گرانید

شوود  توان گفت جو مدرسه با کیفیت خوب که با رقابت کم و انسجام باال مشوخص موي  دیگر مي
جوو  ني همدالنه داشته باشد، زیرا ابعواد  آموزان دارای نگراای بر دانشممکن است تأثیر مثبت ویژه

پاسخ عاطفي به  لگریتسهکنند و به نوبه خود ی با کیفیت خوب را تقویت ميفردنیبروابط  مدرسه
 لکو  یو و پ یو لیابنور، موالون، ف   نمن،یو آکوسوتا، چ دیگران هستند. این نتیجه همسو با پژوهش 

 ( است.2212)
بوه   يدلبسوتگ  يانجیو در مدرسه با نقش م یشگرجو مدرسه با پرخاتوان گفت در نهایت مي و
 یاجوو مثبوت مدرسوه   تووان گفوت   دارد. در تبیین این یافتوه موي   میرمستقیغرابطه علي و مدرسه 
که خود را متعهد به  یآموزدانش. افراد نسبت به مدرسه احساس تعهد کنند که تواند باعث شودمي

و  بود  یهوا مانند و عادت يمنف یدادن رفتارهانشان یجا، بهو به آن دلبستگي دارد دانديمدرسه م
. این نتیجه همسو بوا  شود کپارچهیموفق و شاد باشد که هدف دارد و با جامعه  ی، فردپرخاشگری

 ( است.2212( و اوزبیلن و همکاران )2221پژوهش وارال و همکاران )
هوای ایون   هنامو بودن اجورای پرسوش   فرساطاقتبه  توانيمی مطالعه حاضر، هاتیمحدوداز 

کنندگان، رعایت جوانوب احتیواط در تعمویم    پژوهش از نظر صرف وقت پاسخگویي برای مشارکت
مقطعوي بوودن ایون مطالعوه، احتموال       بهباتوجهها، عدم تأیید رابطه علي نتایج آن به سایر جمعیت
در تدوین  گردداشاره کرد. پیشنهاد مي هانامهپرسشخودگزارشي بودن  بهباتوجهسوگیری در نتیجه 

فرزنود،  -رابطه والود ، مدل برای پرخاشگری در مدرسه، متغیرهای دیگری چون خشونت در خانواده
 هوای پوژوهش  ن،یبنابرای، خودتنظیمي، خودکنترلي، خودکارآمدی مورد بررسي قرار گیرند؛ آورتاب
ماننود هووش    یيرهوا یمتغ؛ همچنوین  دنآنها بپرداز تیتقو يو چگونگ رهاینوع متغ نیبه ا دیبا ندهیآ
 هوای پوژوهش  د.نکننده باشو روشن توانندياحساس گناه م شیو آزما ینگردرون تیظرف ،يجانیه
 ریتوأث بور پوذیرش پرخاشوگری و همچنوین      مؤثرهای عوامل در جهت تدوین مدل توانندمي ندهیآ

هوا در برقوراری   آمووزش خوانواده   تیو اهممدرسه اجرا گردد. در  یقرارگرفتن در معر  پرخاشگر
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بورای معلموان از دیگور پیشونهادهای ایون      جو مدرسه و آموزش اهمیت  امل مناسب با نوجوانانتع
 پژوهش است.
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