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 چكيده

طه والد راب له پژوهش این است که آیا رگری خشم اشاره کرده اند؛ اما مسبر مها جانیه یشناخت میمطالعات متعددی به تنظزمينه: 

تنظیم  میانجینقش تعیین حاضر  هدف از پژوهشهدف:  بر مهار ابراز خشم اثر دارد؟ جانیه یشناخت میتنظ گری فرزندی با میانجی

 روي پژوهش توصیفی از نوع مدل روش:دختر بود.  آنانفرزندی و پرخاشگری در نوجو-ی بین رابطه والدشناختی هیجان در رابطه

-31آموزان دختر پایه هشتم دوره اول متوسطه شهر تهران در سال تحصیلی یابی معادالت ساختاری است. جامعه این پژوهش دانش

به عنوان گروه  آموزدانش 921ای استفاده شد. در مجموع گیری خوشه ای چند مرحلهبود. جهت انتخاب نمونه از روي نمونه 0936

،  و پرسشنامه (0930)ی والد فرزندی باقری، مقیاس رابطه(0932)های پژوهش شامل پرخاشگری ابوالمعالینمونه انتخاب شدند. پرسشنامه

یابی معادالت ساختاری، تجزیه های پژوهش با استفاده از روي مدلدادهها: يافته .بودند (2110)گارنفسکیجویی شناختی هیجانی نظم

های برازي مدل پژوهش در وضعیت مطلوبی قرار ه از تحلیل فرضیات پژوهش  نشان داد که شاخصآمدو تحلیل شدند. نتایج بدست 

گری نظم با میانجیهم اثر مستقیم و هم اثر غیرمستقیم ) ناناپرخاشگری نوجو فرزندی بر-همچنین متغیر رابطه والد (.<3/1GFI)دارد

نجر به مناسب در خانه م ییفضا جادیبرطرف کردن مشکالت خانواده و ااین بدین معنا است که  گيری:نتيجه ( دارد.جویی هیجان

فرزندی، -الدتنظیم شناختی هیجان، رابطه و كليدها: واژه.  شودیم نانانوجو یکاهش پرخاشگر در نتیجه و جانیه یشناخت میتنظبهبود 

 پرخاشگری

Background: Several studies have pointed to cognitive emotion regulation on anger management, but the 

research question is whether the parent-child relationship has effect on inhibiting anger with mediating 

role of cognitive-emotional regulation? Aims: One of the factors that reduces adolescent aggression is 

creating a warm and intimate family and a loving relationship between parents.  Method: The purpose of 

this study was to mediate the cognitive-emotional regulation in the relationship between parent-child 

relationship and aggression in adolescent girls. The method of this research is a descriptive model of 

structural equation. The population of this study was the female students of the 8th grade of the first high 

school in Tehran during the academic year of 2017-18. A multistage cluster sampling method was used to 

select the sample. A total of 320 students were selected as sample groups. The research questionnaires 

included Abol-Majali's  aggression(2011), parent-child relationship correlation scale(2012), and 

Gharnovsky's cognitive-emotional ordering questionnaire(2001). Data were analyzed using structural 

equation modeling method. Results: The results of the analysis of the hypotheses of the research showed 

that the fitting indices of the research model are in a favorable situation (GFI>0.9).  Conclusions: Also, 

the parent / child relationship variables have an indirect effect on adolescent aggression (indirectly due to 

cognitive emotion regulation). This means that solving family problems and creating a suitable home 

environment can improve cognitive emotion regulation and, as a result, reduce adolescent aggression. Key 

words: cognitive-emotional regulation, parent-child relationship, aggression 
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 مقدمه

در روابط  روین نیترمخرب یشناسان اجتماعبه گفته روان

 تینیع یکیاست که دو جنبه متفاوت دارد:  0یپرخاشگر ،یاجتماع

)احساسات(. منظور از عینیت در اینجا این  تیذهن یگری)عمل( و د

ی ه در رفتار پیدا ماست که پرخاشگری تجلی عینی و قابل مشاهد

دارد بر یک احساس درونی و  تکند. امّا واژه ذهنیت بالعکس دالل

 شیاها و گرجانیاز افکار، ه یبیاحساس ترک نیغیرقابل مشاهده.؛ ا

ود شیاست که به صدور رفتار پرخاشگرانه منجر م یرفتار یها

نشان داده شده  یمنف یهااحساس ی(. پرخاشگر0932 ،ی)ابوالمعال

، یند، النیزا قرار دارد )سایدگیتن طیاست که در شرا یفرد توسط

بت نس ی(. رفتار پرخاشگرانه به عنوان اقدام2100، داد یو کر  مزیها

، یاست )دو گرانیترساندن د ایء خاص با هدف صدمه یش ایبه فرد 

 ،ی(. در واقع پرخاشگر2105، یسواتیو س  اوانی، ستیهاتسانت یپر

است که شامل  گرانیبه د یعاطف ای یجسم بیبه آس لیتما

 گران،یمانند شکستن اموال د ییرفتارها ویاز طر یکیزیف یپرخاشگر

صدمه زدن به  ای اءیهل دادن، پرتاب اش گران،یهدف قرار دادند د

ند مان ییرفتارها ویاز طر یکالم یپرخاشگر نیو همچن واناتیح

کند یوز مبر گرانیسرزنش د ایو  نیتوه د،یاستدالل، انتقاد، تهد

است که  یواکنش ی(. پرخاشگر2109، و کابررا  ورزی، اسانا ، النزی)تر

 یتالف یه است، رفتارآمد زیخصمانه ن یتحت عنوان پرخاشگر

 تیوقعم کیبه  یپاسخ ای دیاست معموال بر اساس ترس، تهد انهیجو

ن به صدمه رساند ایزدن بیناکام کننده به قصد آس ای زیآمکیتحر

 حتت فعال، کهشیپ ی. در مقابل پرخاشگرردیگیت مصور گرانید

 یریادگی یه است، در تئورآمد زین یالهیوس یعنوان پرخاشگر

 یرونیب یهاتیتقو ی لهیکه به وس یبندورا به عنوان رفتار یاجتماع

کودک و  یزهیشده که حساب شده است و انگ انیشود، بیمهار م

اراده خود  لیتحم ایاداي و کسب پ یبرا شتریرفتار، ب نینوجوان از ا

 (.2113، الکمن و سی، وسیاست )ال

در خانواده و رابطه  یمیگرم و صم یطیمح یبرقرار محققان

در جهت کاهش  یو فرزندان را عامل نیوالد نیب زیآممحبت

؛ به نقل از 2113دانند )بروتمن و همکاران، یفرزندان م یپرخاشگر

                                                           
1. Aggression  

 یرابطه نقش مهم نی(. ا0931 ،یو اصغر این یشاکر ،ییکوتنا ییرزایم

ست ا نیارتباط دو جانبه با والد نیا اهدر عملکرد فرزندان دارد و از ر

ر . اگرندیگیاطراف خود فرا م طیدرباره مح ییزهایکه فرزندان چ

 تیها را حماالئم فرزندانشان حساس نباشند، آننسبت به ع نیوالد

رزندان ف جهیو در نت گردندیها مدر آن یامنحس نا جادینکنند، باعث ا

(. 2100، یداشت )پ واهدخ یمشکالت گرانیبا د مؤثردر ارتباط 

 یشوند مورد غفلت قرار م یطرد م نیوالد یکه از سو یکودکان

رفتار  یشتریهستند با احتمال ب نیشاهد اختالف والد ایو  رندیگ

 یودک بک یازهایغافل نسبت به ن نیدهند. والدیپرخاشگرانه نشان م

ل یاز دال یکیاز فرزندانشان دارند.  یهستند و انتظارات کمتوجه 

واقع  نیاست که مورد توجه والد نیا یکودکان برا نیا یپرخاشگر

 ریسو تف یبررس یفرزند در چگونگ-تعامل والد تیفیشوند. ک

، نی، رابوری، دیرگذار است )مورایث فرزندان از جهان اطرافش هم ت

 یها(. کودک بر اساس تجربه2101الفورث، -و باث  سوریو-تونینا

گونه که  نیکند؛ بدیم ریها را تفسآن اتیگران نیدر برخورد با د هیاول

نداشته باشد، در برخورد با  یخوب هیاول یهاتجربه یکودک یوقت

 اتیاگر مبهم باشد و ن ژهیبه و شانیو برداشت رفتارها گرانید

 ریتفس به شیگراها واضو نباشد، آن کوکارانهین ایو  انهیجوپرخاي

 (.2100 ،یدهد )پیخصمانه نشان م یاشتباه رفتار دارد و واکنش

ت، صورت گرفت اس یمشکالت رفتار نهیکه در زم یقاتیتحق

ند ما یرفتار یهارا در برداشته است که اختالل جهینت نیاغلب ا

 دار، ساختار ناسالم ومشکل یهاحاصل خانواده شتریب یپرخاشگر

و  یکیبا فرزندان است تا عوامل ژنت نیلوب والدنحوه ارتباط نامط

 (. 2101،  اکوبی) یولوژِکیب

همه  یضرورت برا کیو  یویرگول موتور روابط اجتماع ارتباط

 یاتینقش ح دیآیم 2فرزند-که با تعامل والد یروابط است و هنگام

اعث و فرزندان است که ب نیوالد نیو حفظ روابط ب جادیکند. ایم فایا

به  یشود و به طور قابل توجهیو کودک م نیوالد نیب یوتعامل ق

و  و کند )پاپیو فرزند کمک م نین والدیمتقابل ب ريیدرک و پذ

-( معتقد است تعامل والد2102(. کارنس هولت )2105، یلسنمیا

هم و رابطه م کیارتباطات کودک و  یایمعرف دن نینخست یفرزند

2. parent-child relationship  



 155                                                                                                                                                     خدیجه ابوالمعالی، فریبرز باقری، زادهآناهیتا نعمت

 

از  یبیاز ترک متشکلو عشو است که  تیامن جادیا یبرا یاتیح

اص خ مادراست که منحصر به پدر و  یرفتارها، احساسات و انتظارات

 نظری های¬کودک خاص است. در دو دهة گذشته الگوی کیو 

 های¬والگ از یکی. است شده ارائه فرزند-والد ارتباط درباره متعددی

رتباط ا الگوی است، بومی تفکر و فرهنگ آن خاستگاه که نظری

 یرت ث( است. تمرکز این الگوی نظری بر 0930) یباقر یدفرزن-والد

 یاهتیو فعال یمندوالد و فرزند بر جهت نیارتباط ب یهایژگیو

ها الزاما آگاهانه و با هدف یژگیو نیهدفمند فرزند است. وجود ا

رابطه  ،یوارد ارتباط نشده است. مراد از هدفمند نیتوسط والد یتیترب

ول فرد در ط کی یهاها و برنامهتیفعال رهیجمعنادار است که در زن ی

 یها، باورها و قواعدارزي جودشود، محصول ویزمان مشاهده م

در فرد  یموضوع یها به سوها و رانشها کششاست که از درون آن

 یم جادیا یانجام فعل یبرا زهیشود، در او حس معنا و انگیم جادیا

 یهاو سبک یفکر یهاانیجر نیدر ب یها وکنند و بر اساس آن

 اهگیکند و به موضع و جایم یابیموجود جامعه خود، جهت یزندگ

 نیشود. بر اساس ایتحول خودآگاه م ین براآ یهامدایخود و پ

 آن بیآس ایو  یمندو جهت یهدفمند یریگشکل ،ینظر یالگو

مهم  در آن اثرگذار هستند و یشماریاست که منابع ب یجیتدر فرآیند

نظام  -9 ،یجمع یهارسانه-2خانواده، -0 بارتند از:ها عآن نیتر

ها، افکار ارزي-6 ،یاسیاحزاب س -5 ن،گروه همساال -1 ،یآموزش

نند. کیم فایبرجسته که نقش الگو را ا یهاتیشخص یهاشهیو اند

را  یمنداز خانواده بر جهت یناش ت ثیرفرزند -ارتباط والد یالگو

 یهاتیو فعال یمندجهت یریگلدهد. نحوه شکیمورد توجه قرار م

رزند ف-والد یدر الگو هاست ک ریثر از چهار متغ هدفمند در افراد مت

    چهار بعد عبارتند از: نیدهند. ایم لیمدل را تشک یچهار بعد اصل

                    در کسب تجربه. تیحما-2ها، باورها و قواعد؛ ارزي-0

هر بعد، حاالت افراط و  ی. در دو انتهایریخودپذ-1 ت؛یفرد-9

در  بیبه شکل متفاوت موجب آس کیقرار دارد که هر  یطیتفر

 یفرد م یو رفتار یسامانه روان یمندو جهت یهدفمند یریگشکل

دارد  وجود ریچهار متغ نیا یتعادل تیشوند. در وسط چهار بعد ، وضع

 یم ریرا به تصو ریچهار متغ نیا یو آرمان یحالت هنجار شتریکه ب

 یم یمعنا که به سخت نیبد یکشند. منظور از حالت هنجار و آرمان

 فرزند -والد نیحاکم ب طکه نوع ارتبا افتیرا  یاتوان خانواده

از چهار  کیداشته باشد. هر  تیچهار وضع نیمطابقت کامل با ا

خاص از  یالگو کیدر ابعاد چهارگانه مجموعا عناصر  تیوضع

 یاصل یوسه الگ بیترت نیدهند. بدیم لیفرزند را تشک-ارتباط والد

      مدار و  یآزاد یالگو-2مدار،  تیامن یالگو-0 مدل عبارتند از:

ست از فرزند بهتر ا-نوع ارتباط والد فیتوص ی. برایتعادل یالگو-9

به طور  نیوالد یخاص. به ندرت رفتارها یسخن گفت تا الگو مرخین

ند خاص دار یالگو کی تیکامل به هر چهار وضع شیگرا کدستی

 شتریفرزند ب-رابطه والد تی(. در خصوص اهم0930 ،ی)باقر

تار خانواده و مخصوصا رف ملاند که عادهیرس جهینت نیپژوهشگران به ا

ر د یدر بروز مشکالت رفتار ینقش مهم یدر دوران کودک نیوالد

ار و رفت نندیوالد نهیکودکان آ رایدارد، ز یو بزرگسال یکودک

 و خصوصا نسبت به عملکرد یطیبه عوامل مح یکودک عکس العمل

 یدگیتوان گفت تنی(. م2102است )رانکان  و همکاران،  نشیوالد

واقعه  کیبه عنوان  نوجوانی طول در نوجوان –والد  رضو تعا

 مانند نزاع، اختالف و یآشکار یفرد، اختالف رفتار انیم ،ییدوتا

و همکاران،  فورهند؛ به نقل از 0381شانز، ) ردیگیم بحث را در بر

 یفرد انیم یهااز تعارض ی(. نقش تعارض در روابط خانوادگ0388

 مدت یطوالن ک،یها با روابط نزدهکه خانواد نیا لیبه دل گرید

 یم رییتغ یرشد یهاتیشوند که در طول زمان و موقعیمشخص م

و  یدیجاو ،ی؛ به نقل از اسد 2110 ت،یکند، متفاوت است )وا

 کودکی طول در فرزند –مثال، تعارض والد  ی. برا(0931 ،یقاسم

 و، الرسن ، بورک   اتی، ه یاست )هو یکیزیشامل مهار و کنترل ف

ه ب نوجوانی طول در فرزند –( ؛ و در مقابل تعارض والد 2101،  نیراب

شود یامل مش یکیزیرا به نسبت ف یاختالفات کالم شتریاحتمال ب

ا ب سهیدر مقا یطول دوره نوجوان در ناناو نوجو نیوالد نیروابط ب

 –بدتر شدن روابط والد  نای و شده بدتر کودک –روابط والد 

 ناناواز رفتار نوج ینیوالد تیکاهش رضا عارض،ت شافزای با کودک

 (.2101، وانزی، کوتر  و ا، رز ، ذاکالویشود )اسمکوسکینشان داده م

وفو م معتقدند که داشتن عملکرد یروان یشناسبیآس نیمحقق

 و احساس یو خشونت تکانش یپرخاشگر ،یدر تعامالت اجتماع

 جادیا یجانیه یهاپاسخ یناکاف میتنظ یجهیدر نت زیو گناه ن یشرمندگ
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( مثال گفته شده است که عدم 0331و وست،   نیگردد )ساندلر، تیم

همچون  ینیمشکل آفر یرفتارها یدتواند منایم جانیه میتنظ

 می(. تنظ2111بار، -، جانسون  و ال یتکیر ، لونیخشونت باشد )د

شاره ها اجانیتجربه و ابراز ه لیها، تعدجانیفهم ه ییبه توانا جانیه

 جانیه می(. تنظ2110و بنوناتو،  ستنسنی، کردارد )فلدمن، گراس

 شیزااست و موجب اف تبطو تعامالت مثبت مر یسازگارانه با سازگار

استرس  یهاتیبا موقع مؤثر یبلهمثبت و مقا جانیه یتجربه یفراوان

ه الزم را در پاسخ ب یواکنش یهاتیفعال ییتوانا یشود و حتیزا م

 (. 2112، کسونیبرد )توگاد  و فردر یباال م یاجتماع یهاتیموقع

 هاناجیکه ه شودیفرض م نیچن ،یاتجربه - یپردازش دگاهید از

 نی. انندکیم یباز یشناختروان یرا در بدکارکرد ینقش اصل

 مانند یمهم و اساس یمنف یهاناجیکه ه کندیم شنهادیپ دگاهید

 – یعاطف یهاطرحواره جادیممکن است باعث ا یو ناامن یارزشیب

 یادراک فرد از الگوها جه،ینت ناسازگار شود؛ در دهیچیپ شناختی

ه او را ب یریگرا شکل داده و احساس فرد را به خود و جهت یجانیه

 (.2110دهد )به نقل از فکس ، راسو  و داتون ،  رییجهان تغ

است. اما چون در دوران  ی، همگان0عواطف یشناخت میتنظ ییتوانا

با تجارب متفاوت و منحصر به فرد مواجه و  نانانوجو ،ینوجوان

 نیشوند چنیم یروان ،یاجتماع ،یجسمان راتییخوي تغدست

دد؛ لذا در گریها منآدر  مؤثرمقابله  تیمنجر به کاهش ظرف یراتییتغ

نترل و ک یمتفاوت یهاوهیخود را به ش یهاجانیتجارب ه نیپاسخ به ا

 (. 2106، ، تونر  و پالمرگزیکنند )رودریم میتنظ

خشم  بر کنترل جانیه میتنظ ت ثیربه نقش و  یمطالعات متعدد در

ن  و هافم  ی، سنتاگوتاکه توسط ساز یااند. در مطالعهاشاره کرده

جربه مختلف بر ت جانیه میتنظ یانجام گرفته، اثرات راهبردها( 2100)

وهش پژ نیا یهاافتهیقرار گرفته است.  یو ابراز خشم مورد بررس

نسبت به  یشتریب یاثربخش یابیبازارز یهاکیتکن هدهد کینشان م

و ابراز  تجربه لیتعد ی( برایو سرکوب )بازدار ريیپذ یهاکیتکن

( 2115و داهلن  )  نیکه توسط مارت یگرید یخشم دارد. در مطالعه

با  یاختشن جانیه میتنظ نیاند که بدهیرس جهینت نیانجام شده، به ا

 نیاضطراب، استرس و خشم رابطه وجود دارد. همچن ،یافسردگ

                                                           
1. cognitive-emotional regulation  

 لهیممکن است به وس جانیه یمیتنظ شیکه پ دهیمشخص گرد

 میلست ،یها بر ضد پرخاشگریکاهش بازدار ،یعاظفه منف شیافزا

 شیافزا و یاجتماع یهاتنزل شبکه ،یریگمیتصم یهافرآیندکردن 

وبرتون، ب رفتار پرخاشگرانه شود )رموج یکیولوژیزیف یختگیبرانگ

، یاروچیکه توسط س ییها(. بر طبو پژوهش2102، دافرن  و باکس

 جاناتیه فی( انجام شده است کنترل ضع2110)  یپوتیچان  و س

وردارند، برخ ینییپا یجانیه یاز خودکنترلکه  یدر افراد ندیناخوشا

 نیخواهد شد. همچن آنانتر فیو انطباق ضع یموجب عدم سازگار

را  انجاناتشیه ی( به طور مزمنتندخو ایافراد با خلو گرم )پر حرارت 

به  گریکنند، نسبت به افراد دیتجربه م ویبه شدت و به صورت عم

 خود را یحالت خلق نیدهند و ایواکنش نشان م یتردیصورت شد

ک افراد به علت اجتناب از سب نیا رایدارند زینگه م یشتریبه مدت ب

شوند  یاجتماع یرتوانند دچار ناسازگاین مآمدمواجه و کنار  یها

 بردن در باال ناناتوسط نوجو جاناتیکنترل ه آنان شنهادیو بنابر پ

( در 2101و همکاران ) یاست. مور مؤثر اریبس آنها یسازگار

دختر و -درتعامل پ تیفیکه ک افتندیدست  جینتا نیپژوهش خود به ا

دختران همراه بوده  یاز پرخاشگر یترنییدختر با سطوح پا-مادر

که دخترها به طور  یپژوهش نشان داد تعامل نیا یهاافتهی؛ است

 یخاشگرتر پریکننده قو ینیبشیمشترک با هر دو والد خود  دارند، پ

 است.

فرزند با در نظر -والد یرابطه یمقوله تیاهم نظر گرفتن در

در  رهایمتغ نیو نقش هر کدام از ا جانیه میتنظ یانجیگرفتن نقش م

پردازد. ب نهیزم نیمحقو را بر آن داشت تا به پژوهش در ا ،یپرخاشگر

ور مذکور به ط یرهایدر خصوص ارتباط متغ یکه پژوهش ییجااز آن

 یحوزه احساس م نیدر ا یخالء پژوهش ،همزمان صورت نگرفته

ر است که د سؤال نیا یله پژوهش حاضر بررس مس نیشود. بنابرا

-لدبراساس رابطه وا یپرخاشگر ینیبشیمدل پ ایمدل، آ کیقالب 

 یاز برازي مطلوب نانادر نوجو جانیه میتنظ یگریانجیفرزند با م

 برخوردار است؟
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 تعاریف مفهومی و عملی متغیرها

 بیاست که به قصد آس ی: رفتاریخاشگرپرتعریف مفهومی 

 زین یشود و از نظر اجتماعیاموال، اعمال م ایرساندن به شخص 

مانند  یتظاهرات مختلف یرندهیبرگ در ینامطلوب است. پرخاشگر

،   شنیاست )البر  و د یکیزیف یریو درگ دیتهد ،یکالم یپرخاشگر

 (. 85؛ ص 0389

نامه از پرسش یه آزمودنک یا: نمرهیپرخاشگری اتیعمل فیتعار

در  ی( کسب نمود. پرخاشگر0935)یابوالمعال یسنجش پرخاشگر

 - یعاطف. »2 ،«یالهیوس -خصمانه -فعال -یرفتار.»0پنج بعد 

 –یرفتار. »1 ،«کالمی–یواکنش - یرفتار. »9، «خصمانه -یواکنش

 یریگاندازه یرکالمیغ -خصمانه  -یشناخت. »5و  «یرکالمغی –فعال 

 شد.

 یفرزند -: رابطه والدیفرزند-والد رابطهیف مفهومی تعر

 یاتیرابطه مهم و ح کیارتباطات کودک و  یایمعرف دن نینخست

تارها، از رف یبیو عشو است که متشکل از ترک تیامن جادیا یبرا

 کیاست که منحصر به پدر و مادر خاص و  یاحساسات و انتظارات

 (.52؛ ص 2102کودک خاص است )کارنس هولت ، 

 یاست که آزمودن ی: نمره ایفرزند-والد رابطه یاتیعمل فیتعار

( کسب نمود. رابطه 0935)یباقر یفرزند-از  پرسشنامه رابطه والد

 و کنترل ،ینرم -تزلزل ،یریپذدر ابعاد انعطاف یفرزند-والد

 مشروط، ريیپذ استرس، درهم ت،یرسم ،ینازپروردگ ت،یمحدود

 شد. یریگمدار اندازه یآزاد یالگو مدار و تیامن یالگو ،ییرها

 یدهکه دربردارن ییهافرآیند: به جانیه میتنظ یمفهوم فیتعر

 یناختشروان یهاحالت میتنظ ییو توانا جاناتیو کنترل ه یپاسخ ده

 (.019؛ ص 2101، یسکیسزویشود )براکیاست گفته م یو اجتماع

ز ا یاست که آزمودن یا: نمرهجانیه میتنظ یاتیعمل فیتعار

(  کسب 2110)  یگارنفسک یجانیه یشناخت ییجوپرسشنامه نظم

د تمرکز محد ريیمثبت: پذ یهامؤلفه) مؤلفه 3پرسشنامه با  نینمود. ا

-دگاهیمجدد مثبت، د یابیارز ،یزیرمثبت، تمرکز مجدد بر برنامه

 یزفاجعه سا ،یارگرنشخو ش،ی: مالمت خویمنف یهامؤلفهو  یریپذ

 ماده است. 96 ی( داراگرانیو مالمت د

 روش

طرح پژوهش: این پژوهش با توجه به هدف آن از نوع تحقیقات 

 به روي آنهاها و تحلیل داده آوریی گردو از لحاظ شیوه ایتوسعه

که باشد. با توجه به اینهای همبستگی میی و از نوع طرحآزمایشغیر

مدل نظری ارائه شده است، پژوهش در  آزمونهدف پژوهش حاضر 

 گیرد. های معادالت ساختاری قرار میپژوهش یزمره

پژوهش دانش  نیجامعه ا گیری:جامعه، نمونه و روي نمونه

هشتم دوره اول متوسطه شهر تهران در سال  هیآموزان دختر پا

 یریگجهت انتخاب نمونه از روي نمونه است.0936-31 یلیتحص

ران ته صورت که از مناطو شهر نیاستفاده شد. بد یاچند مرحله یا

 1 تعداد شده انتخاب مناطو از  سپس و انتخاب  منطقه 1به تصادف  

 کی( انتخاب شد. سپس از هر رستانیدب کی)از هر منطقه  رستاندبی

هشتم انتخاب  هیآموز پانشدا 81انتخاب شده تعداد  یهارستانیاز دب

 لیپژوهش را تکم هایپرسشنامهآموز( و دانش 921)در مجموع 

 ویمربوط به روي تحق هایحجم نمونه در پژوهش ةارنمودند. درب

نظرات گوناگون وجود  یاز نوع مدل معادالت ساختار یهمبستگ

 یموضوع توافو دارند که مدل معادالت ساختار نیهمه بر ا یدارد ول

اجرا  بزرگ قابل ةاست که با نمون آماریعامل از فنون  لیه تحلیشب

( به نقل از 0389) ومسماب (.2110، دلیو ف کی)تاباچن باشدیم

برازي مدل  ینفر را برا 211( حجم حدود 2110) دلیو ف کیتاباچن

 یرهایتغم  عیدانسته است. بر اساس اندازه اثر مورد انتظار و توز یکاف

هر پارامتر  ی، به ازاآزمونلحاظ توان  نیهمچن وشده  یرگیاندازه

 هنکیرط اباشد، به ش یممکن کاف یآزمودن 01برآورد شده حداقل 

 یشده دارا یرگیاندازه یرهایاندازه برآورد اثر بزرگ باشد و متغ

(. در پژوهش حاضر 2110 دل،یو ف کینرمال باشند )تاباچن عیتوز

در مدل وجود خواهد داشت  همؤلف 92استفاده  شده  یبراساس ابزارها

 است. ازینفر نمونه ن 921حداقل به  نیو بنابرا

 ابزار

ی این مقیاس توسط ابوالمعال ابوالمعالی:پرسشنامه پرخاشگری 

 لیک نمره یک مقیاس ( ساخت و اعتباریابی شده است. در این0932)

 عاملی، لتحلی نتایج براساس نیز و آیدمی دست به پرخاشگری برای

        ،«ایوسیله -خصمانه -فعال -رفتاری».0 بعد پنج در پرخاشگری

     ،«کالمی–واکنشی - ریرفتا». 9 ،«خصمانه -واکنشی -عاطفی. »2

 غیرکالمی - خصمانه -شناختی. »5 و« غیرکالمی – فعال –رفتاری». 1

 .شودمی گیریاندازه

 روي از استفاده  با سؤالی 23 پرسشنامه این کل نمره پایایی 
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 دست به( 30/1 کرونباخ، آلفای) درونی همسانی و( 36/1) بازآزمایی

 روي با نیز آزمون این هایسزیرمقیا از یک هر پایایی ضریب ،آمد

 . گزاري شده است مطلوب حد در درونی همسانی

 فرم اب آن همبستگی ضریب تعیین طریو از آزمون این روایی

-دیو مای و نزو و زوریال دی اجتماعی مسئله حل آزمون کوتاه

  آزمون پرخاشگری آزمون خرده و کتل، اضطراب مقیاس الیوارس،

SCL90 در مقیاس این. بود دار معنی و تبخشرضای که آمد دست به 

 و است دهش  ساخته پرخاشگرانه رفتار و احساسات شناخت، با ارتباط

 هایرنامهب و شناسایی را پرخاشگری ابعاد آن نتایج براساس توانمی

 .کرد طراحی را ای مداخله

 پرسشنامه ارزیابی رابطه والدفرزندی باقری: -مقیاس رابطه والد

گویه  18ساخته شده است که از ( 0930) قریباتوسط  فرزند –

تشکیل شده است که به منظور سنجش کیفیت ارتباط والدین و 

 .رودفرزندان بکار می

دو فرم دارد که یکی برای سنجش رابطه فرزند با این پرسشنامه 

مادر و دیگری برای سنجش رابطه فرزند با پدر است. هر دو فرم برای 

ییر که قابل تغ« مادر»و « پدر»جز کلمات  پدر و مادر یکسان است، به

است. بنابراین فقط یک فرم در اینجا آورده شده است. اما در فرم 

 .های مختلفی وجود داردهای پدر و مادر عامل

گزینه  5گذاری سؤاالت به صورت طیف لیکرت ی نمرهشیوه

 ( است.5تا کامال موافقم=  0ای )کامال مخالفم=

های این پرسشنامه در فرم والد پدر یاسضرایب پایایی خرده مق

(، کنترل و 56/1نرمی) -(، تزلزل68/1پذیری )عبارتند از:  انعطاف

(، در هم 11/1(، رسمیت )61/1نازپروردگی ) ،(18/1محدودیت )

(، الگوی 6/1(، رهایی )53/1(، پذیري مشروط )82/1تنیدگی )

 ین ضرایب(. همچن89/1( و الگوی ازادی مدار )86/1امنیت مدار )

:  زا عبارتند مادر والد فرم در پرسشنامه این هایمقیاس خرده پایایی

 محدودیت و کنترل ،(53/1) نرمی-تزلزل ،(11/1) پذیریانعطاف

 تنیدگی هم در ،(18/1) رسمیت ،(15/1) نازپروردگی ،(68/1)

 مدار امنیت الگوی ،(60/1) رهایی ،(68/1) مشروط پذیري ،(18/1)

 (.81/1) مدار ازادی یالگو و( 83/1)

 مؤید برازندگی های( شاخص2101در پژوهش براتی و باقری )

بر  الوهع. بود پرسشنامه شده طراحی نظری مدل بودن مقبول و معتبر

دارند و بنابراین  معنادار ارتباط نظر مورد های عامل با سئواالت همة

 برخوردار است. مناسبی سازهروایی پرسشنامه از

شنامه نظم پرس جویی شناختی هیجانی گارنفسکی:پرسشنامه نظم

ط ی خودسنجی است که توسجویی شناختی هیجانی، یک پرسشنامه

ای ( برای شناسایی راهبردهای مقابله2110گارنفسکی و همکاران )

شد.  های منفی تدوینشناختی پس از تجربه کردن وقایع یا موقعیت

پذیري تمرکز محدد های مثبت: مؤلفه) مؤلفه 3این پرسشنامه با 

ریزی، ارزیابی مجدد مثبت، دیدگاه مثبت، تمرکز مجدد بر برنامه

ازی سهای منفی: مالمت خویش، نشخوارگری، فاجعهمؤلفهپذیری و 

های ماده است. این پرسشنامه در گروه 96و مالمت دیگران( دارای 

ین های اسال به باال قابل اجرا است. پاسخ 02بهنجار و بالینی از سن 

ای )همیشه، اغلب اوقات، معموال، درجه 5پرسشنامه در یک پیوستار 

گردد. نمره هر راهبرد از طریو جمع می آوریگاهی و هرگز( جمع

نمرات داده شده به هر یک از عبارات تشکیل دهنده آن راهبرد به 

قرار بگیرد و جمع کل  21تا  1ای از تواند در دامنهآید و میدست می

در ایران  آزمونگیرد.  این قرار می 081تا  96ای از امنهنمرات در د

( ترجمه و مورد استفاده قرار گرفت. سازندگان 0983توسط حسنی )

این پرسشنامه اعتبار آن را از طریو آلفای کرونباخ برای راهبردهای 

محاسبه  39/1و کل پرسشنامه  81/1، راهبردهای منفی 30/1مثبت 

با استفاده از روي  آزمونه برای کل مدآکرده اند. اعتبار بدست 

بین  آزمونی های تشکیل دهندهو برای عامل 32/1آلفای کرونباخ 

قرار داشت و با استفاده از روي بازآزمایی برای کل  88/1تا  11/1

از طریو همبستگی  آزمون. روایی مالکی آمدبه دست  11/1 آزمون

با میانگین  68/3تا  1از ها در دامنه ای نمره کل با نمرات خرده مقیاس

 گزاري شده که نشان از وضعیت مطلوب روایی پرسشنامه دارد.  56/1

 هاها و يافتهداده

درصد گروه  8/01های جمعیت شناختی نشان داد تحلیل داده

 2/1ساله و  01 نانادرصد را نوجو 80ساله،  09 آناننمونه را نوجو

 دادند.ساله تشکیل می 05 آناندرصد را نوجو

 .است شده آورده( 0) جدول درمتغیرهای پژوهش  یفیتوص یهاافتهی

با توجه به اینکه اساس معادالت ساختاری مفهوم همبستگی است 

 در ادامه ماتریس همبستگی بین متغیرهای پژوهش گزاري می شود.
 

 های تحقيقهای توصيفی مقياس. يافته1جدول 
 آماریشاخص 

 مقیاس
 کشیدگی کجی دانحراف استاندار میانگین

 23/1 18/1 21/00 65/091 فرزندی-رابطه والد
 -01/1 10/1 51/8 18/82 تنظیم هیجان مثبت
 -51/1 13/1 10/8 21/13 تنظیم هیجان منفی

 08/1 -05/1 82/8 61/30 پرخاشگری
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 . ماتريس همبستگی بين متغيرهای پژوهش2جدول 

 آماریشاخص 

 مقیاس

-رابطه والد

 فرزندی

تنظیم 

 جان مثبتهی

تنظیم هیجان 

 منفی
 پرخاشگری

    0 فرزندی-رابطه والد

   0 **60/1 تنظیم هیجان مثبت

  0 **-58/1 **-66/1 تنظیم هیجان منفی

 0 **98/1 **-12/1 **-53/1 پرخاشگری
 

**p<0.01 
دهد روابط بین متغیرهای نتیجه ماتریس همبستگی نشان می

 است. درصد اطمینان معنادار 33پژوهش با 

های مدلسازی معادالت ساختاری نرمال بودن یکی از مفروضه

از  AMOSتوزیع چند متغیری است. برای این منظور در نرم افزار 

( 2115) شود. بنتلرضریب کشیدگی چند متغیری ماردیا استفاده می

برای ضریب ماردیا نشان دهنده  5کند که مقادیر بزرگتر از پیشنهاد می

(. مقدار ضریب ماردیا برای 2101ها است )بیرن، داده توزیع غیر نرمال

دهد مفروضه است که نشان می 03/9های پژوهش حاضر برابر با داده

 نرمال بودن چند متغیره برقرار است.

های برازي مدل اولیه ه برای این شاخصآمدمقدارهای بدست 

که در مجموع الگو در جهت تبیین و برازي از وضعیت نشان داد 

 به منظور اصالح سبی برخوردار نیست و نیاز به اصالحات دارد.منا

افزار کوواریانس میان برخی های برازي مدل با پیشنهاد نرمشاخص

ای ههای متغیرهای رابطه والد فرزندی ایجاد شد تا شاخصزیرمقیاس

یر در ادامه ضرایب مس برازي مدل در وضعیت مطلوبی قرار گرفتند.

ارائه شده  های اصالحی در شکل و جدولی مدلاستاندارد شده

 است.

شده باال، مسیرهای بین  آزمونهای با توجه به اینکه در مدل

های پژوهش هستند، در ادامه به همراه جداول متغیرها همان فرضیه

ته شده پژوهش پرداخ فرضیات آزموناثرات مستقیم و غیر مستقیم به 

 است.

 دل اصالحی تحليل مسير مهای برازش . شاخص3جدول

 نام شاخص
 های برازيشاخص

 حد مجاز مقدار

(χ2 )/df 21/2  9از  کمتر 

 0/1کمتر از RMSEA 11/1برآورد یخطا نیانگیم شهیر

CFI  3/1باالتر از  31/1 افتهی لیتعد یبرازندگ 

NFI3/1باالتر از  39/1 نرم شده یبرازندگ 

GFI  3/1باالتر از  36/1 برازي ییکوین 

AGFI3/1باالتر از  31/1 اصالح شدهبرازي ییکوین 

 

 
 

 

 

  
 .  مدل اصالحی در حالت ضرايب استاندارد شده1شكل
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 پرخاشگری بر فرزندی-رابطه والدضرايب و معناداری اثر مستقيم و غير مستقيم . 9جدول

 sig وبلی سهآمار استانداردشده β ضریب استاندارد نشده نوع اثر بینمتغیر پیش متغیر مالک

-35/9 -55/1 -13/1 مستقیم فرزندی-رابطه والد پرخاشگری  110/1  

 فرزندی-والد رابطه پرخاشگری
ی تنظیم به واسطه

 هیجان مثبت
20/1- 21/1- 68/2-  10/1  

 فرزندی-والد رابطه پرخاشگری
ی تنظیم به واسطه

 هیجان منفی
08/1 29/1 51/2  12/1  

 

 

ید این است که عوامل رابطه آآنچه از نتایج جدول فوق برمی

بطة رابطه داشته است، را پرخاشگریاثر مستقیم منفی بر  فرزندی-والد

و  t= -35/9فرزندی با پرخاشگری به صورت مستقیم برابر )-والد

55/1-=β است. بنابراین فرضیه مطرح شده در ارتباط با وجود اثر )

 35ا ب دختر ناناپرخاشگری نوجو فرزندی بر-مستقیم رابطه والد

 بوده است. ت ییدمورد  درصد اطمینان

-جهت بررسی اثر متغیر میانجی نگرانی در رابطه بین رابطه والد

روي  یکسوبل استفاده گردید.  آزمونپرخاشگری، از  ابفرزندی 

وبل س آزمون داری اثر متغیر واسطهمورد استفاده برای سنجش معنی

 Zت به توزیع بهنجار را نسب ab( است که مستقیما معنی داری 0382)

بدین ترتیب که  سنجد.با استفاده از خطای استاندارد متغیر میانجی می

پس از تقسیم حاصل ضرب دو ضریب غیر استانداردی که مسیرهای 

ضرب، دهند بر خطای استاندارد این حاصلمتغیر واسطه را تشکیل می

نسبت  شود؛ اگره با جدول توزیع بهنجار مقایسه میآمدنسبت بدست 

تغیر شود که اثر مباشد نتیجه گرفته می 36/0ه بزرگ تر از آمدبدست 

  دار است.میانجی معنی

آید این است که فرضیه مطرح آنچه از نتایج جدول فوق برمی

ر بفرزندی -رابطه والدشده در ارتباط با وجود اثر غیرمستقیم 

ی با فتنظیم هیجان مثبت و من یبه واسطه دختر ناناپرخاشگری نوجو

 بوده است. ت ییدمورد  درصد اطمینان 35

 گيریبحث و نتيجه
های برازي مدل پژوهش نشان داد شاخص آماری آزموننتایج 

بر ی فرزند-رابطه والد در وضعیت مطلوبی قرار دارد. همچنین متغیر

طه غیرمستقیم )به واس اثر هم و مستقیم اثر هم ناناپرخاشگری نوجو

  (.p<0.05) دارد ی تنظیم هیجان(

میرزایی کوتنایی و همکاران  هایپژوهش نتایج با یافته این

(، 2101(، موری و همکاران )2105(، و پوپو و ایلسانمی )0931)

 دارد. ( همخوانی2101و همکاران ) اسمکوسکی و(. 2101) یاکوب

( 0931همسو با یافته پژوهش حاضر، میرزایی کوتناییو همکاران )

مت فرزند با حر -انسجام خانواده و تعامل والد رابطهپژوهشی با عنوان 

 یحاک یهمبستگ لیتحل جینتاانجام داد.  فرزندان یخود و پرخاشگر

رزند ف-تعامل والد انسجام خانواده، نیو معنادار ب یاز وجود رابطه منف

 بود.آن  یهااسیمق کل و خرده یو ابعاد آن با پرخاشگر

داده اند که تعامل منفی ( نشان 2105پوپو و ایلسانمی ) همچنین

فرزند که منجر به کاهش نظارت فرزند، نظم و انضباط تنبیهی -والد

فزایش شود، باعث اهای فرزند میبیشتر و مشارکت کمتر در فعالیت

 شود. رفتارهای ضد اجتماعی چون پرخاشگری فرزندان می

( در 2101های پژوهش حاضر موری و همکاران )همسو با یافته

دختر و -به این نتایج دست یافتند که کیفیت تعامل پدر پژوهش خود

پرخاشگری دختران همراه بوده  تری ازدختر با سطوح پایین-مادر

های این پزوهش نشان داد تعاملی که دخترها به طور ؛ یافتهاست

خاشگری تر پربینی کننده قویمشترک با هر دو والد خود  دارند، پیش

 است.

ای قبلی ههم راستا با پژوهشکه  گفت توانیم یافته این تبیین در

مثبت  یو تعارضات والدین با یکدیگر رابطه نانابین انحرافات نوجو

هایی که تعارضات بین والدینی در و قوی وجود داشته است. خانواده

توانند رفتارهای مناسب اجتماعی آنها زیاد است به احتمال قوی نمی

ها به مچنین، فرزندان این خانوادهدهند. ه آموزيرا به فرزندانشان 

احتمال زیاد رفتارهای والدین را الگوی مناسب برای رفتار با دیگران 

-می ییدت کنند و مطالعات خارجی و داخلی نیز این نتایج را تلقی می

ار هایی که کیفیت روابط منفی است و سرشاین، در خانوادهکنند.  بنابر

فرزند و رفتارهای او گستري  از تعارض و اختالف است، تعارض به

های خانوادگی موجب کند و این گونه روابط و زمینهپیدا می

های شود. بسیاری از اختاللمشکالت سازگاری در فرزندان می

شود که فضای حاکم بر آن هایی مشاهده میرفتاری در خانواده
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 شود.  یآمیز تلقی مت و ارتباطات برای فرزندان تهدیدپرخاشگرانه اس

(  به بررسی 2102باکس ) و  دافرن، ای دیگر، روبرتوندر مطالعه

داختند. پر ناناتعارض بین والدین و مشکالت هیجانی و رفتاری نوجو

ه در ی کناناداری را بین نوجوی مثبت و معنیشواهد تجربی رابطه

کنند و توسعه اختالل زده زندگی میمحیط خانوادگی خشونت

اجتماعی نشان داد. در واقع، در این مطالعه  شناختی، عاطفی، رفتاری و

در معرض تعارض و درگیری بین والدین در حوزه عاطفی  نانانوجو

در معرض تجربه احساسات حاد افسردگی، از دست دادن، غم، 

 سردرگمی، احساس گناه، ترس، ناامنی و عدم اعتماد به نفس هستند. 

ین با یکدیگر رسد، خانواده و روابط والددر مجموع به نظر می

ه کند. بنابراین، دربارنقش مهمی در بهداشت روانی فرزندان ایفا می

توان بر اهمیت چگونگی نقش خانواده در پرخاشگری فرزندان می

ونه گعملکرد خانواده و روابط والدین با یکدیگر اشاره کرد. همان

جر به زا منکه تعارض و کشمکش بین والدین و ایجاد محیطی تنش

شود، ایجاد محیطی سالم و جو هیجانی ری در فرزندان میپرخاشگ

 شود.مثبت منجر به سالمت و بهداشت روانی فرزندان می

که تعارض  ند( نشان داد0932) و همکاران  در پژوهشی جلیلیان

آمیز در خانواده منجر به نوجوان همراه با روابط خصومت-والد

تماعی را بر های ضداجاحساس ناکامی شده و این احساس نگري

انگیزد که در نهایت باعث رفتارهای انحرفی در نوجوان خواهد می

های این پژوهش روابط معنی داری بین متغییرهای ذکر شد و داده

 شده و رفتارهای انحرافی نوجوان نشان داد.

چارچوب نظری الگوی باقری باید گفت که  سبه عالوه براسا

صاً والدین و فرزند منجر عدم صمیمیت در بین اعضای خانواده خصو

تواند شود که میبه احساس طرد شدن فرزند از سوی والد می

های ضداجتماعی را در او ایجاد کند. در حقیقت گرمی روابط  نگري

و عواطف و همچنین پیوند و تعهد عاطفی موجود در بین اعضای 

-های منسجم محسوب میهای اصلی خانوادهخانواده که از ویژگی

آورد که مورد این احساس را به وجود می آنهافرزندان شود، در 

اس حس آنهاهای پذیري والدین هستند و والدین نسبت به خواسته

 هستند.

توانند توان بیان نمود که مشکالت والدین میدر مجموع می

طرف بر ،لذاات منفی قرار دهد. ت ثیرپرخاشگری فرزندان را تحت 

ایی مناسب در خانه منجر به کردن مشکالت خانواده و ایجاد فض

   شود.می ناناکاهش پرخاشگری در نوجوروانی فرد و سالمت

های خاص خود رو به روست که هر کار پژوهشی با محدودیت

ناتوانی در کنترل این پژوهش نیز از این قاعده مستثنی نیست. 

دختر مورد مطالعه و والدینشان  ناناشناختی نوجواختالالت روان

 ژوهش حاضر بود. محدودیت پ

 منابع
 یشایستگ و پرخاشگری اضطراب، بینی(. پیش0932ابوالمعالی، خدیجه )

 ازگارانهناس گراییکمال اساس بر دبستانیپیش کودکان اجتماعی

 .25-95(، 0) 1، فصلنامه روانشناسی تربیتیوالدین. 

 .تنیدگی یا استرس بیماری جدید تمدن(. 0330استورا، جین. بنجامین. )

 (. تهران: انتشارات رشد. 0931جمه پریرخ دادستان )تر

فرزند، مدل نظری فرزند پروری -(. الگوی ارتباط والد0930باقری، فریبز. )

ی دو فصلنامه اندیشه ورزبر مبنای هستی و انسان شناسی اسالمی. 
 .5-93(، 0) 0، در معارف اسالمی

 و اجتماعی للع (. بررسی0932بشیری خطیبی، بهنام و فخرایی، سیروس. )

امعه جتبریز.  های خانواده میان در پرخاشگری بر مؤثر فرهنگی
 .220-299(، 2) 51، شناسی کاربردی

 شیوع (.بررسی0983ساجدی، ژیال. ضرابیان، کاظم و صادقیان، عفت. )

 کالس و کودک مهدهای ساله 6 تا 9 کودکان رفتاری مشکالت

مجله مدان. ه شهر بهزیستی سازمان نظارت تحت آمادگی های
-20(، 0) 08. علمی پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی همدان

00. 

جلیلیان، فرزاد. رخشانی، فاطمه. احمدپناه، محمد. زینت مطلو، فاضل. 

 (. شیوع0932ادی، شهره )آمدمعینی، بابک. مقیم بیگی، عباس و 

 هرش دبستانی آموزان دانش در رفتاری اختالالت با مرتبط عوامل و

-68(، 1) 03، . مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی همدانهمدان

62. 

(. خصوصیات روانسجی پرسشنامه تنظیم شناختی 0983حسنی، جعفر. )

 .19-89، 9، مجله روانشناسی بالینیهیجان، 

ملکی، صدیقه. فالحی خشکناب، مسعود. ره گوی، ابوالفضل و رهگذز، 

 نترل خشمگروهی مهارت ک آموزيبررسی تاثیر (. 0931مهدی. )

نشریه پرستاری . سال 02-05بر پرخاشگری دانش آموزان پسر 
 .26-95(، 63) 21، ایران

 فرزند -والد تعامل و خانواده انسجام (. رابطه0931میرزایی کوتنایی، فرشته )
. پایان نامه کارشناسی ارشد، فرزندان پرخاشگری و خود حرمت با

 دانشگاه گیالن.

 مقایسه و (.بررسی0931رز و مفیدی، فرخنده )یعقوبی، کژال. سهرابی، فرام

، شناختیمطالعات روانعادی.  و طالق کودکان پرخاشگری میزان

1 (0 ،)013-13. 
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