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 چکيده
پرخاشگري يكي از پديده هاي مهم رواني ـاجتماعي است كه قسمت اعظم تاريخ مدون 

انسان پيرامون آن رقم خورده است. برخي سپيده دم تاريخ را با بيان قتل هابيل بدست 

قابيل آلوده به پرخاشگري و خشونت مي دانند. كوالسكي بر اساس پژوهشهاي انجام شده 

سال در صلح و صفا گذارنيده  292سال پيش تا امروز بشر فقط  5600مي نويسد: از  خود

و بقيه را در جنگ و ستيز بوده است اگر تاريخ انسان را ورق بزنيم پر از خونخواري و قتل و 

غارت و كشتار و بزرگترين افتخار قهرمانان تاريخ اين بوده است كه توده هاي گسترده تري 

زيست شناسان بر اين باورند بيشترين تغييراتي كه  شته يا به كشتن داده انداز انسانها را ك

هنگام پرخاشگري در بدن و اعمال آن روي مي دهد همانهايي است كه هنگام به كار 

افتادن اميال جنسي به وقوع  مي پيوندد پرخاشگري در زندگي زناشويي مي تواند 

تواند بيشتر گريبانگير فرزند خانواده شود  مشكالتي را به همراه آورد كه اين مشكالت مي

به اين صورت كه عدم برخورد صحيح همسران نسبت به يكديگر و مشاجره در نزد كودك 

نتيجه اينكه بين كودكان عادي و مي تواند تاثير منفي بر روي فرزند داشته باشد 

رض پرخاشگري از لحاظ افسردگي تفاوت وجود دارد كودكان پرخاشگر بيشتر در مع

 .افسردگي هستند

 

 پرخاشگري، خشونت، زندگي زناشويي، مشاجره، افسردگي  :يديکل واژگان
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 مقدمه
 

پرخاشگري يكي از پديده هاي مهم رواني ـاجتماعي است كه قسمت اعظم تاريخ مدون انسان پيرامون آن رقم         

آلوده به پرخاشگري و خشونت مي دانند.  خورده است. برخي سپيده دم تاريخ را با بيان قتل هابيل بدست قابيل

سال در صلح و  292سال پيش تا امروز بشر فقط  5600كوالسكي بر اساس پژوهشهاي انجام شده خود مي نويسد: از 

صفا گذارنيده و بقيه را در جنگ و ستيز بوده است اگر تاريخ انسان را ورق بزنيم پر از خونخواري و قتل و غارت و كشتار 

ن افتخار قهرمانان تاريخ اين بوده است كه توده هاي گسترده تري از انسانها را كشته يا به كشتن داده اند. ولي و بزرگتري

پرخاشگري امروزه در مدارس و حتي در خانواده و خانه ها در بين زنان و مردان خود را نشان مي دهد كه به صورت 

مسرش را در يك مهماني ناديده مي گيرد و تمام اين موارد زني كه از شوهر خود انتقاد مي كند يا مردي كه حضور ه

كه مي تواند در زندگي زناشويي باعث پرخاشگري شود و بدون در نظر گرفتن فرزندان كه چه ضربه اي به روحيات آنها 

ري به خواهد خورد و تمام اين نوجوانان و جوانان سرخورده مي تواند حاصل اين زندگي هاي بدون برنامه باعث پرخاشگ

دليل خشم يا براي هيجان ايجاد نمي شود. بلكه هدف به دست آوردن پاداشهاي مطلوب مثل پول يا كاالي با ارزش 

است و تمام اين موارد ممكن است كه در نظر فرد ديگر امري نامطلوب جلوه كند كه تمام مشكالت را بوجود آورد و 

با عالئم برانگيختگي هيجاني و اغلب ناشي از ناكامي است كه پرخاشگري ناشي از خشم كه اين نوع پرخاشگري عموماَ 

در زندگي زوجين ديده مي شود كه تمام موارد را مي تواند در گوشه گيري و انزواطلبي فرزندان و به گونه اي افسردگي 

ود را در تاثير بگذارد كه اين مسأله باعث مي شود كودك بعدها دچار ناراحتيها مي شود كه عامل اصلي ناراحتي خ

  والدين خود مي دانند.

 بيان مسئله:
پرخاشگري را رفتاري تعريف كرده اند كه هدف آن صدمه زدن به خود يا ديگري باشد و آنچه در اين  

تعريف حائز اهميت است، قصد و نيت رفتار كننده است يعني آسيب رسانيدن تصادفي به شخص ديگر، پرخاشگري 

ان تركيبي از اين دو تعريف را به كار مي برند رفتاري كه به ديگران آسيب مي نيست در عمل بسياري از پژوهشگر

رساند به خصوص وقتي كه كودك بداند رفتارش به ديگري آسيب مي رساند همه مسأله اي مثالَ در زندگي زناشويي يا 

ر بين زنان و مردان بايد محل كار و ... ديگر مي تواند باعث پرخاشگري فرد شود ولي در محيط خانواده و پرخاشگري د

در نظر داشته باشيم كه ضربه نهايي به فرزند خانواده وارد نشود زيرا گاهي بعضي از رفتارها باعث اختالل رفتاري و 

رواني كودكان مي شود مانند افسردگي، بيش فعالي، گوشه گيري، شب ادراري و... كه اينها در وهله اول وظيفه والدين 

محيط خانه را محيطي امن و آرام براي فرزند بوجود آورند تا مشكالت روحي و رواني به سراغ  كودك است كه زندگي و

 (1378آنها نيايد.)احمدي، 

 واژه ها و مفاهيم و تعاریف عملياتی:
افسردگي عبارت است از يك اختالل رفتاري و رواني كه شامل گوشه گيري و انزواطلبي و عدم برخورد  

بت شدن و ارتباط برقرار كردن و احساس گناه داشتن و باالخره عبارتند از نمره اي است كه با ديگران و عدم هم صح

 (1382آزمودني از آزمون افسردگي يك بدست آورده است. )دادستان، 
پرخاشگري عبارت است حالت خصمانه اي كه با ديگران انجام داده و ضربات روحي و جسمي كه به فرد 

رد كردن به ديگران و آسيب رساندن به ديگران و باالخره عبارتند از نمره اي است كه مقابل وارد كرده و ضربه وا

  (1382آزمودني از آزمون پرخاشگري بدست آورده است. )دادستان، 

 جامعه آماري
جامعه مورد مطالعه در تحقيق حاضر عبارتند از دانش آموزان مقطع پنجم ابتدايي شهرستان اردل است  

دانش آموزان مقطع پنجم ابتدايي پسر مشغول به  996مدرسه ابتدايي در حدود  8آمده در بين  كه طبق آمار بدست
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تحصيل هستند كه جامعه مورد مطالعه را تشكيل مي دهند.)آموزش و پرورش استان چهار محال و بختياري، شهرستان 

 اردل(

 حجم نمونه
نفر به عنوان نمونه انتخاب گرديده و  70نفر  996با توجه به حجم و جامعه مورد مطالعه كه از بين  

 آزمون مورد بررسي آنها اجرا گرديده است.

 روش نمونه گيري
 روش نمونه گيري در تحقيق حاضر نمونه گيري طبقه اي است 

 ابزار اندازه گيري )اعتبار و روانی آنها(
 1976ل گزينه اي است كه توسط بك در سا 4سؤال  21پرسشنامه افسردگي بك است كه داراي  

طراحي شده جهت سنجش افسردگي و عوامل آن و اين چهار گزينه به اين صورت است كه گزينه اول عدم افسردگي، 

گزينه دوم يك مقدار و گزينه سوم و چهارم ميزان باالي افسردگي را نشان مي دهد و نمره گذاري آن به اين صورت 

به آن تعلق مي گيرد و جمع نمرات به صورت نمره خام مورد نمره  3و2و1و  0است كه گزينه اول تا چهارم به ترتيب 

محاسبه قرار مي گيرد پرسشنامه افسردگي در رابطه با خلق افسرده است و آزمودني موظف است كامالَ مطابق با روحيه 

اجراي درصد دارد. و شيوه  75درصد و پايايي  67شان به آن پاسخ دهند و طبق تحقيقات انجام شده اين آزمون روايي 

 (1379آن هم به صورت گروهي است و هم به صورت فردي كه در تحقيق حاضر به صورت گروهي بوده است. )دالور، 
 1980سؤال پنج گزينه اي است كه توسط گروه روان شناسان در سال  30پرسشنامه پرخاشگري شامل 

م، مخالفم، متوسط، موافقم، گزينه خيلي مخالف 5طراحي شده جهت سنجش پرخاشگري كه اين پرسشنامه داراي 

طبقه بندي شده و نمره گذاري آن به صورت و از طريق كليد بوده است و  5تا  1خيلي موافقم است كه نمره آن از 

دقيقه بوده است و  20الي  15گاهي اوقات نمره سؤاالت به صورت معكوس بوده است.و مدت اجراي آزمون در حدود 

هم بصورت فردي است كه در تحقيق حاضر به صورت گروهي بوده و طبق آمار  شيوه اجرا هم بصورت گروهي است و

 (1379درصد بوده است. )دالور،  75درصد و پايايي آن  70بدست آمده روايي اين آزمون در حدود 

 روش آماري مربوط به فرضيه ها
همبستگي روش آماري مربوط به فرضيه جهت انجام آزمون فرضيه از آمار استنباطي و روش ضريب  

 پيرسون استفاده گرديده است.

 روش تحقيق
روش تحقيق استفاده شده در تحقيق حاضر روش همبستگي است كه هدف از تحقيق همبستگي عبارت  

است از درك الگوهاي پيچيده رفتاري از طريق مطالعه همبستگي بين اين الگوها و متغيرهايي كه فرض مي شود بين 

 آنها رابطه وجود دارد.
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 ه ها و تجزیه و تحليل داده هایافت

 

 : نمرات خام آزمودنيها از آزمون افسردگی در بين دانش آموزان مقطع پنجم ابتدایی4-1جدول 

 

xy 2Y X2 y x رديف 

836 484 1444 22 38 1 

840 400 1764 20 42 2 

960 576 1600 24 40 3 

960 400 2304 20 48 4 

1288 784 2116 28 46 5 

1400 784 2500 28 50 6 

840 400 1764 20 42 7 

1056 484 2304 22 48 8 

828 324 1444 18 46 9 

640 256 2116 16 40 10 

960 400 2304 20 48 11 

756 324 1764 18 42 12 

532 196 1444 14 38 13 

1176 784 1764 28 42 14 

1040 400 2704 20 52 15 

1100 484 2500 22 50 16 

1008 576 1764 24 42 17 

864 324 2304 18 48 18 

560 196 1600 14 40 19 

608 256 1444 16 38 20 
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840 400 1764 20 42 21 

560 196 1600 14 40 22 

828 326 2116 18 46 23 

768 256 2304 16 48 24 

840 400 1764 20 42 25 

1008 441 2304 21 48 26 

920 400 2116 20 46 27 

720 324 1600 18 40 28 

672 256 1764 16 42 29 

532 196 1444 14 38 30 

420 100 1764 10 42 31 

480 144 1600 12 40 32 

532 196 1444 14 38 33 

756 324 1764 18 42 34 

924 484 1764 22 42 35 

1152 576 2304 24 48 36 

1000 400 2500 20 50 37 

936 324 2704 18 52 38 

1050 441 2500 21 50 39 

1056 484 2304 22 48 40 

1500 900 2500 30 50 41 

1288 784 2116 28 46 42 

1092 676 1764 26 42 43 

828 324 2116 18 46 44 
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1040 676 1600 26 40 45 

1056 484 2304 22 48 46 

924 484 1764 22 42 47 

960 576 1600 24 40 48 

760 400 1444 20 38 49 

756 324 1764 18 42 50 

1100 484 1500 22 50 51 

936 324 2704 18 52 52 

800 256 2500 16 50 53 

1152 576 2304 24 48 54 

920 400 2116 20 46 55 

720 324 1600 18 40 56 

1144 484 2704 22 52 57 

912 576 1444 24 38 58 

936 324 2704 18 52 59 

768 256 2304 16 48 60 

720 324 1600 18 40 61 

456 144 2304 12 38 62 

728 196 2704 14 52 63 

864 324 2304 18 48 64 

828 324 2116 18 46 65 

640 256 1600 16 40 66 

420 100 1764 10 42 67 

864 324 2304 18 48 68 
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624 144 2704 12 52 69 

672 196 2304 14 48 70 

59471 32560 172615 1384 2518  

 

 

 يافته ها و تجزيه و تحليل داده ها:
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rxy=
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rxy=
)363744()5137274(

678058


 

 

 

t= 0/813 

2)813/0(1

170





= 11/581 

 

 

دد جهت آزمون فرضيه تحقيق و بررسي رابطه بين افسردگي و پرخاشگري دانش همانطور كه مشاهده مي گر

آموزان مقطع پنچم ابتدايي شهرستان اردل از روش آماري ضريب هم بستگي پيرسون استفاده گرديده كه نتايج آن در 

 آورده شده است. 4 -2جدول 
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: بررسی رابطه بين پرخاگري و افسردگی در بين دانش آموزان مقطع پنجم ابتدایی4-2جدول   

 سطح معني داري df بدست آمدهt جدولt ضريب هم بستگي آزمودنيها تعداد

70 
 آموزان مقطع دانش

 پنجم ابتدايي
813/0 671/2 581/11 69 05/0 

بدست آورده جهت tو  813/0مانطور كه مالحظه گرديد چون ضريب هم بستگي بدست آمده برابر ه

بزرگتر است كه سطح معني داري آن برابر  671/2جدول  tكه از  581/11سون برابر اعتباريابي ضريب هم بستگي پير

05/0 > p  است. و فرضيه مورد تائيد قرار گرفته است و نتيجه اينكه بين افسردگي و پرخاشگري رابطه معني داري

 وجود دارد.
كودكان داراي والدين همانطور كه مشاهده مي گردد جهت آزمون فرضيه دوم و مقايسه پرخاشگري در بين 

آورده  4-3متغير مستقل استفاده گرديده  كه نتايج آن در جدول tافسرده و كودكان داراي والدين عادي از روش آماري 

 شده است.

: مقایسه پرخاشگري در بين والدین داراي کودکان افسرده و والدین داراي کودکان عادي4-3جدول   

 سطح معني داري df جدولt بدست آمدهt آزمودنيها ميانگين تعداد

 كودكان افسرده 55/36 35
671/4 676/2 

68 
05/0 

 كودكان عادي 71/23 35

 

 68با درجه آزادي  676/2جدول tاز  671/4بدست آمده tنشان مي دهد چون  4-3همانطور كه جدول 

  p < 05/0معني داري آن برابر بزرگتر است، پس مي توان گفت كه فرضيه تحقيق مورد تائيد قرار گرفته است و سطح 

 است. نتيجه اينكه پرخاشگري در بين والدين داراي كودكان افسرده بيشتر از والدين داراي كودكان عادي است.

همانطور كه مشاهده مي گردد جهت آزمون فرضيه سوم و مقايسه افسردگي در بين كودكان عادي و 

 آورده شده است. 4-4ديده كه نتايج آن در جدول متغير مستقل استفاده گرtپرخاشگر از روش آماري 

خاشگر: مقایسه افسردگی در بين کودکان عادي و پر4-4جدول   

 سطح معني داري جدولt بدست آمدهt ميانگين تعداد آزمودنيها

 62/31 35 كودكان افسرده
671/5 676/2 05/0 

 61/18 35 كودكان عادي

 

بزرگتر است، پس مي   676/2جدول tاز  671/5بدست آمده tن نشان مي دهد چو 4-4همانطور كه جدول 

است. نتيجه اينكه بين  p < 05/0توان گفت كه فرضيه تحقيق مورد تائيد قرار گرفته است و سطح معني داري آن برابر 

 كودكان عادي و پرخاشگري از لحاظ افسردگي تفاوت وجود دارد كودكان پرخاشگر بيشتر در معرض افسردگي هستند.
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 بحث و نتيجه گيري:
 

همانطور كه مي دانيم پرخاشگري يك حالت تهاجمي است كه ممكن است مشكالت و مسائل خاص  

خود را به همراه داشته باشد كه عوامل ايجاد كننده اين روحيه ستيزه جويي مي توانند آنها را در حد باال يا پايين نشان 

كان خود ناراحت و نگران هستند و اگر نتوانند در مراحل خاص خود آن دهند كه گاهي اوقات والدين از اين روحيه كود

را كنترل كنند. ممكن است كه باعث يكدفعه سركوبي اين عوامل شده و به يك باره رفتار به رفتاري بي تفاوت و گشه 

كان مقطع گير و برعكس آن مشخص شود كه در تحقيق حاضر به بررسي رابطه بين افسردگي و پرخاشگري در بين كود

پنجم ابتدايي شهرستان لردگان پرداخته كه فرضيه عنوان شده عبارتند از اينكه بين افسردگي و پرخاشگري رابطه 

معني داري وجود دارد كه جامعه آماري عنوان شده عبارتند از دانش آموزان مقطع پنجم ابتدايي كه طبق آمار تقريبي 

عنوان نمونه انتخاب گرديده كه روش نمونه گيري به صورت طبقه اي نفر به  70نفر است كه  996بدست آمده برابر 

بوده است و جهت آزمون فرضيه ها از پرسشنامه پرخاشگري و افسردگي استفاده كرده و طبق اخذ نمرات خام آزمودنيها 

آمده حاكي  از روش آماري ضريب هم بستگي پيرسون استفاده گرديده كه نتايج بدست yوxقرار دادن آنها در دو گروه 

است  p < 05/0از آن است كه بين افسردگي و پرخاشگري رابطه معني داري وجود دارد و سطح معني داري آن برابر 

طي عنوان مقايسه افسردگي در بين كودكان زودرنج و عادي  1370كه تحقيق حاضر با تحقيق بهرام نژاد در سال 

ده حاكي از آن است كه افسردگي مي تواند در كودكان زودرنج مقطع اول دبيرستان شهرستان نطنز كه نتايج بدست آم

طي عنوان بررسي رابطه بين پرخاشگري و  1369بيشتر خود را نشان دهد. و همين طور تحقيق منصوري در سال 

حالتهاي عصبي در بين كودكان مقطع پنجم ابتدايي در بين دانش آموزان شهرستان نوشهر كه نتايج بدست آمده حاكي 

 ن است كه بين پرخاشگري و حالتهاي عصبي آنها رابطه وجود دارد.از آ

 پيشنهادات :  

 

 استفاده از مطالب و منابع معتبر در رابطه با تحقيق -1

 استفاده از مطالب اينترنتي -2

 باال بردن روحيه همكاري در بين آزمودنيها -3

 ارائه تحقيقات بهتر و مقايسه آن با تحقيقات گذشته -4

 هاي قابل دسترس استفاده از پرسشنامه
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