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 پرخاشگری و بهزیستی روان شناختی معلمان با پیشرفت بین رابطه بررسی 

 تحصیلی دانش آموزان 

 
 

 3هتاب فرزانهم ،2افسانه سالمیان،1 ویدا سرابی زاده

 

 

 

 ، اداره کل آموزش و پرورش ، اردیل ،ایران ارشد کارشناس 1
 روانشناسی ،اداره کل آموزش و پرورش ،اردبیل ، ایران  ارشد کارشناس 2
  ، اداره کل آموزش و پرورش ،اردبیل ،ایران  ارشد کارشناسی3

 

 

 

 
بهزیستی روان شناختی معلمان با پیشرفت  و ارتباط پرخاشگریحاضر تعیین هدف پژوهش  :چکيده

جامعه پژوهش شامل کلیه ی تحصیلی دانش آموزان متوسطه بود. پژوهش ازنوع همبستگی است. 

 روشازبین معلمان ناحیه یک شهراردبیل به  بودند کهنفر  011نمونه پژوهش، معلمان شهر اردبیل بود. 

 و ویلیامزخوشه ای انتخاب شدند. برای سنجش متغیرهای مورد مطالعه ازپرسشنامه پرخاشگری 

استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل نتایج از روشهای بهزیستی روانشناختی ریف  پرسشنامههمکاران و 

 اده شد. نتایج نشان داد که بین پرخاشگری وضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره استف

از بهزیستی روان شناختی معلمان با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رابطه معنی دار وجود دارد. 

پرخاشگری در صد از واریانس پیشرفت تحصیلی توسط متغیر های  62 ،متغیرهای مورد مطالعه نتایج

ب تبیین می شود. با توجه به مقادیر بتا، به ترتیبهزیستی روانشناختی  فیزیکی، پرخاشگری کالمی و

( به عنوان -609/1(، پرخاشگری فیزیکی )-696/1(، پرخاشگری کالمی )266/1بهزیستی روانشناختی )

ه ک قوی ترین متغیرها برای پیش بینی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان می باشند. الزم به ذکر است

المی رابطه ک تحصیلی دارد ولی پرخاشگری فیزیکی وفت ت با پیشربهزیستی روانشاختی ارتباط مثب

ی رونشناختی و بهزیست پرخاشگریبنابراین می توان نتیجه گرفت که  منفی با پیشرفت تحصیلی دارند.

 معلمان می تواند نقش مهمی را در پیش بینی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان باشد.

 بهزیستی روان شناختی و پیشرفت تحصیلی پرخاشگری، :يديکل واژگان
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 مقدمه

 های همواره فزایندۀ رقابتی آن موفق باشند این نکته که پیشرفت ویژگیاگر قرار است که جوانان در دنیای امروز با تمام 

های تحصیلی آنها بیانگر توان ذاتی آنها باشد امری مسلم و حیاتی می باشد و در عین حال باید منابع روانشناختی برای آنها فراهم 

متأسفانه این امر همیشه مورد توجه قرار نمی گیرد،  ها ی زندگی برخوردار باشند. باشد تا از آمادگی الزم برای رویارویی با چالش

(.  پیشرفت 0296؛ به نقل از عبادی، 6111، 0در نتیجه به اتالف و فرسایش پتانسیل انسانی منجر می شود )الدر و سیاروچی

رسد  نظر میجمله مباحثی است که در محیطهای آموزشی، به ویژه مدارس، از اهمیت زیادی برخوردار است. به از  6تحصیلی

داشته باشند که دراین پژوهش مورد بررسی قرار  در این بین بهزیستی روانشناختی نقش مهمیمتغیرهایی مانند: پرخاشگری و 

 در و داشته وجود خردسالی سنین از و خشونت نیست. پرخاشگری  خاص دوره و سن به یک معطوف 2پرخاشگری می گیرند؛

 خشونت و عصبانیت پرخاشگرانه، رفتار ناخوشایند اثرات به توجه با. یابدمی ادامه بزرگسالی و نوجوانی در یافته و تداوم زمان طول

(. 0290؛ به نقل از اختری، 6119، 4همکاران و دارد )ویتلی قانونی و بالینی هایبررسی به نیاز و گردیده تلقی مشکل عنوان به

تواند به صورت خشم، خصومت، پرخاشگری جسمانی ای که در سطح میهرفتار پرخاشگرانه انسان در یک سازۀ کلی ریشه دارد. ساز

های جسمانی و روان شناختی را فراهم سازند. تواند بروز انواع آسیبو پرخاشگری کالمی نمایان گردد. این ابعاد پرخاشگری، می

واختالل فزون 5روانی مانند اختالل سلوکای از اختالالت های مهم پارهپرخاشگری از شاخص ها نشان داده است کهنتایج پژوهش

آید. موسوی ( به شمار می0290؛ به نقل از اختری، 6114)سادهوالکسی و راچکین،  7و اختالل شخصیت ضد اجتماعی2کنشی

( در پژوهشی به بررسی ارتباط پرخاشگری معلمان با معدل آخرین سال تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه 0287)8وهمکاران 

وپرخاشگری معلمان رابطه معکوس معنادار با معدل دانش آموزان نشان داد. بنابراین می توان گفت پرخاشگری معلمان  پرداخت

بهزیستی  یکی دیگر از متغیرهای مطرح شده در این پژوهش از عوامل مهم وتعیین کننده عملکرد تحصیلی دانش آموزان است.

رز فکر و واکنش های هیجانی واحساسات مثبت به رویدادهای زندگی تعریف شده که به عنوان بازتابی از ط است.  9روان شناختی

در سالهای اخیر، گروهی از پژوهشگران حوزه ی سالمت روانی با  (.0288به نقل ازمیکائیلی، ؛ 6117، 01است )بارترام و بونایول

ی عه ی این مفهوم برگزیده اند. آنان سالمت روانالهام از روانشناسی مثبت نگر، رویکرد نظری وپژوهشی متفاوتی برای تبیین ومطال

را معادل کاکرد مثبت روان شناختی تلقی وآن رادر قالب اصطالح بهزیستی روان شناختی مفهوم سازی کرده اند. این گروه نداشتن 

عامل نده، تبیماری را برای احساس سالمت، کافی نمی دانند بلکه معتقدند که داشتن احساس رضایت از زندگی، پیشرفت بس

کارآمد وموثر با جهان، انرژی وخلق مثبت، پیوند ورابطه ی مطلوب با جمع واجتماع و پیشرفت مثبت از مشخصه های فرد سالم 

( طی پژوهشی به بررسی رابطه بین ادراک دانش آموزان از سبک زندگی رفتاری 0290(. ملتفت و خیر )0288است )میکائیلی، 

تی در آنها پرداختند، نتایج نشان داد که سبک کنترلی معلمان به صورت منفی تمام مولفه های معلمان با بهزیستی روانشناخ
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بهزیستی روانشناختی را پیش بینی می کند. در حالی که ادراک ساختار مولفه های استقالل، رشد شخصی و تسلط بر محیط را 

 اولفه استقالل از بهزیستی را پیش بینی می کند. ببصورت مثبت پیش بینی می نماید. همچنین ادراک مشارکت بصورت منفی م

ناختی و بهزیستی روانشپرخاشگری  بین شود که آیا داده پاسخ سوال این به شودمی سعی پژوهش این در شده ذکر مسائل به توجه

 دارد؟ وجود معلمان با پیشرفت تحصیلی دانشجویان رابطه معنا دار

 

 روش پژوهش

جامعه ی آماری پژوهش را کلیه آموزگاران مقطع متوسطه . نوع همبستگی می باشد.روش پژوهش حاضر توصیفی از 

انتخاب  به عنوان نمونه به روش نمونه گیری در دسترس نفر از آنها 011تعداد  را شامل می شدند که 0295اردبیل در سال 

 بودند از : ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش عبارتند .شدند.

: معدل ترم گذشته دانش آموزان نیز، به عنوان مالک پیشرفت تحصیلی آنان در نظر گرفته شد تحصيلی. پيشرفت 1

 )طبق گزارش معلم(.

 گرفته( 0996) 00پری و باس پرخاشگری نامهپرسش از( 0992) همکاران و ویلیامز : توسطپرخاشگري . پرسشنامه2

ندرت  به ،(0)هرگز  هایگزینه از یکی سئواالت به پاسخ در بایستمی آزمودنی هر که دارد آیتم 62 نامهپرسش این است شده

 پرخاشگری و خشم/ فیزیکی پرخاشگری مؤلفه دو نامهپرسش نماید. این انتخاب را ،(5)همیشه  ،(4)اغلب  ،(2)گاهی  ،(6)

/  پرخاشگری 62 تا 05 هایآیتم و فیزیکی خشم/پرخاشگری 04 تا 0 هایآیتم. دهدمی قرار سنجش مورد را خصومت/کالمی

 81/1 تا 76/1 از آن های مؤلفه و پرخاشگری نامهپرسش( هفته نه از بعد) بازآزمایی پایایی سنجد.ضریبمی را کالمی خشونت

(. p <0/01است ) شده گزارش 79/1( 0994) 06نووکا خشم مقیاس با پرخاشگری نامهپرسش همبستگی ضریب. است شده گزارش

 و 72/1 ترتیب به خشم مقیاس با خصومت/کالمی پرخاشگری هایمؤلفه و خشم/فیزیکی پرخاشگری مؤلفه همبستگی ضریب

 (.0296( )اختری، p <0/01باشد ) می74/1

مورد تجدید نظر قرار  6116( ساخته و در سال 0989این مقیاس را ریف ) . پرسشنامه بهزیستی روان شناختی:3

شش عامل خود مختاری، تسلط بر محیط، رشد شخصی،  سوال دارد و 54 مقیاس(. این 6115 ،و همکاران02گرفته است )هوسر

، ضمن اینکه مجموع نمرات این شش عامل به صورت سنجدیم دیگران، هدفمندی در زندگی و پذیرش خود را اارتباط مثبت ب

عددی مت یهاختی در پژوهشبهزیستی روان شنا هاییاس. روایی و پایایی مقشودینمره کلی بهزیستی روان شناختی محاسبه م

 77/1ها را بین را مناسب و آلفای کرونباخ آن هایاس( همسانی درونی خرده مق6115) 04مناسب گزارش گردیده است. دایرندوک

گزارش  91/1تا  86/1بهزیستی روانشناختی را بین  هاییاس( همسانی درونی مق0997و ریف ) 05یافته است. چمت 91/1تا 

در پژوهش حاضر  ( مطلوب گزارش شده بود.0278) ، کوچکی و بیانیاند. روایی نسخه فارسی پرسشنامه در مطالعه بیانیداده

 (.0290بدست آمد )حبیبی،  96/1ضریب الفای کرونباخ این پرسشنامه 
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 هایافته

 زیر فراوانی و مشخصات فردی آنها ارائه شده است (0-0)ولاکه در جد راز معلمان بودندنف011حاضرها در پژوهش ه مونن

 توزیع فراوانی آزمودنی ها برحسب سن 1 -1جدول                                      

 درصد فراوانی دامنه سنی

22- 22 21 21 

32- 22   22 22 

32- 32 13 13 

02- 32 11 11 

02- 02 10 10 

 13 13 02-به باالتر

 122 122 کل

 

 

 درصد مرد بودند. 57درصد پاسخگویان زن و 42شود مشاهده می 0 -6همان طور که در جدول 

 توزیع آزمودنی ها برحسب جنسيت 1-2جدول                                              

 درصد فراوانی جنسيت

 03 03 زن

 25 25 مرد

 122 122 کل

 

 

درصد  65نفرنمونه شرکت کننده درپژوهش حاضردیپلم،  011درصد از 02شود مشاهده می 0-2همان طور که در جدول 

 درصد دارای تحصیالت باالتر بودند. 04درصد دارای تحصیالت لیسانس،  48دارای  تحصیالت فوق دیپلم، 

 حسب تحصيالتتوزیع آزمودنی ها بر 1 -3جدول                                     

 درصد فراوانی تحصيالت

 13 13 دیپلم

 22 22 فوق دیپلم

 04 04 ليسانس

 10 10 باالتر

 122 122 کل
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( 21/7و ) 65/616بهزیستی روانشناختی  ، (96/4و) 51/92میانگین و )انحراف معیار( پرخاشگری  0-4طبق نتایج جدول 

 ( می باشد. 05/0)80/05و پیشرفت تحصیلی برابر با 

 ميانگين و انحراف معيارپرخاشگري، افسردگی و بهزیستی روانشناختی 4 -0جدول 

 آماره
پيشرفت  بهزیستی روانشناختی پرخاشگري

 تحصيلی

22/19 ميانگين       22/222  
 

41 /12  

12/0 انحراف معيار  31/5  12/1 

 

 

است،  15/1کمتر از 95/1سطح اطمینان و با توجه به اینکه سطح معنی داری خطای آزمون برای  0 -5طبق نتایج جدول 

می توان گفت که پرخاشگری فیزیکی با پیشرفت تحصیلی رابطه منفی و معنی داری وجود دارد. همچنین ضریب همبستگی بین 

گی ضریب همبستدارد و پرخاشگری کالمی با پیشرفت تحصیلی رابطه  منفی و معنی داری وجود است و  -609/1دو متغیر نیز برابر 

بین بهزیستی روانشناختی و پیشرفت نتایج ضریب همبستگی همچنین نشان می دهند که  است. -626/1دو متغیر نیز برابر  بین

 است.292/1ضریب همبستگی بین دو متغیر نیز برابر  وتحصیلی رابطه  مثبت و معنی داری وجود دارد. 

 

 

 

 نتایج ضریب همبستگی پيرسون 11 -0جدول 

پرخاشگري  آماره متغيرها

 فيزیکی 

پرخاشگري 

 کالمی

بهزیستی 

 روانشناختی

پيشرفت 

 تحصيلی

 *313/2 *-292/2 *-211/2 ضریب همبستگی

 222/2 224/2 22/2 سطح معنی داري

 22/2معنی داري خطاي آزمون در سطح  *

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.jopbs.ir/
http://www.iseas.ir/
http://www.listjournal.ir/
http://www.conferencelist.ir/


 42-11، ص 1931،  خرداد1، جلد 42روانشناسی، علوم تربیتی و علوم اجتماعی، شماره 

ISSN: 1394-0041 
http://www.jopbs.ir 

www.ISEAS.ir                     پایگاه استنادی ملی مقاالت دانشگاهی ایران 

www.Listjournal.ir                    پایگاه استنادی ملی مجالت دانشگاهی ایران 

www.ConferenceList.ir    پایگاه استنادی ملی کنفرانس های دانشگاهی ایران 

 

 

45 
 

 

1394-0041© 2017 ISEAS. Personal use is permitted, but republication/redistribution requires 

ISEAS permission. This paper costs 500,000 Rials for download. 
 

 بحث ونتيجه گيري:

در صد از واریانس پیشرفت تحصیلی توسط  62نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیره در این پژوهش نشان می دهد  که حدود 

بهزیستی روانشناختی تبیین می شود. با توجه به مقادیر بتا، به ترتیب  پرخاشگری فیزیکی، پرخاشگری کالمی ومتغییر های 

( به عنوان قوی ترین متغیرها برای -609/1پرخاشگری فیزیکی ) ( و -696/1) (، پرخاشگری کالمی266/1بهزیستی روانشناختی )

صیلی حپیش بینی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان می باشند. الزم به ذکر است که بهزیستی روانشاختی ارتباط مثبت با پیشرفت ت

 کالمی رابطه منفی با پیشرفت تحصیلی دارند.دارد ولی پرخاشگری فیزیکی و

 

 پژوهش  فرضيه اول

 "بین میزان پرخاشگری فیزیکی معلمان با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان متوسطه رابطه معناداری وجود دارد. "      
نتایج حاصل از آزمون همبستگی پیرسون نشان داد بین پرخاشگری فیزیکی و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان متوسطه رابطه 

فرضیه اول مورد تایید قرار گرفت. این فرضیه بایافته های پژوهشهای پیشین همسو می معنی دار وجود دارد. پس می توان گفت 

 و هنرمند زاده،  مهرابی(0287(، سلمانی و همکاران )0296(، خزاعی وهمکارن )0287باشد، ازجمله با پژوهش زرگر وهمکاران )

( که نشان می دهند، افرادی که مورد قلدری و پرخاشگری خشن توسط دیگران  قرار می 6112و ون دروال )( 0287) همکاران

گیرد، از لحاظ بهزیستی دارای شرایط مطلوبی نیستند. در واقع افرادی که قربانی خشونت می شوند، حاالتی از اضطراب، افسردگی 

انگر آن است که در سال های ابتدایی، متغیرهایی همچون محیط نتایج پژوهش نشوتمایل به خودکشی را تجربه می کنند. 

اجتماعی و عاطفی حاکم بر کالس درس و نیز نبوده تنش در کالس در پیشرفت تحصیلی و نیز حفظ بهداشت روانی دانش آموزان 

توجه و حضور منظم شاگردان  ( و همچنین نوع ارزشیابی بر ایجاد انگیزه، تضمین6117بیش تر از عوامل دیگر تاثیر گذارند )ماهر، 

 (.6114در کالس موثر است )زمانی فرد، 

 

 فرضيه دوم پژوهش

 "بین میزان پرخاشگری کالمی معلمان با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان متوسطه رابطه معناداری وجود دارد. "
توسطه فت تحصیلی دانش آموزان مپرخاشگری کالمی معلمان با پیشرنتایج حاصل از آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که بین 

بنابراین می توان گفت این فرضیه نیز مورد تایید قرار گرفت. ونتیجه به بدست آمده از بررسی این  رابطه معناداری وجود دارد.

رن هالجین و ویتبو(، 0282(، عاشوری و همکاران )0290فرضیه، با نتایج برخی محققان همسویی دارد، ازجمله ناطقی و همکاران )

( طی مطالعاتی به بررسی ارتباط 0287(، موسوی وهمکاران )0296(، خداپناهی و همکاران )0282، پازنده وهمکاران )(6112)

پرخاشگری معلمان با معدل آخرین سال تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه پرداختند وپرخاشگری معلمان رابطه معکوس 

عوامل مهم وتعیین کننده عملکرد تحصیلی دانش آموزان است والزم است. همچنین معنادار با معدل دانش آموزان نشان داد. از 

نفری از معلمان دبیرستانی در اسلواکی نشان داده اند که  601و 476( طی دو مطالعه مستقل با دو گروه 6117) 02دزوکا ودالبرت

ز زندگی دارای رابطه منفی و معکوس است. به رفتارهای پرخاشگرانه دانش آموزان در مقابل معلمان با عاطفه مثبت و رضایت ا

عبارت دیگر هر چه میزان رفتارهای پرخاشگرانه دانش آموزان در مقابل معلمان باال می رود، به همان میزان احساس شادمانی 

 ونشاط وهمچنین رضایت از زندگی خود کاهش می یابد.
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 پژوهشسوم فرضيه 

 "با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رابطه معناداری وجود دارد. بین میزان بهزیستی روانشناختی معلمان "

بین میزان بهزیستی روانشناختی معلمان با پیشرفت تحصیلی دانش  نتایج حاصل از آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که

از  شین همسو می باشد.. بنابراین می توان گفت فرضیه سوم تایید شده، وبا نتایج محققان پیآموزان رابطه معناداری وجود دارد

گل (، 0290، به نقل از ابراهیمی، 6117)07(، السنبراخ وهمکاران0296(، عبادی )0290(، ملکی وهمکاران )0287جمله بشارت )

رابطه بهزیستی معلمان با باور به دنیای عادالنه ورفتارهای پرخاشگرانه دانش آموزان  طی پژوهشی به بررسی( 0289پرور وعریضی )

آنها پرداختند نتایج نشان داد که تعامل پرخاشگری دانش آموزان در مقابل معلمان و باور به دنیای عادالنه برای رضایت  در مقابل

شغلی، رضایت از زندگی وعاطفه مثبت دارای توان پیش بینی معنادار نیست. نتایج تحلیل رگرسیون پسین نشان داد که فقط در 

 .پایین، رفتار پرخاشگرانه دانش آموزان در مقابل معلمان قادر به پیش بینی عاطفه منفی استافراد دارای باور به دنیای عادالنه 

( طی پژوهشی به بررسی رابطه بین ادراک دانش آموزان از سبک زندگی رفتاری معلمان با بهزیستی 0290ملتفت و خیر )

 صورت منفی تمام مولفه های بهزیستی روانشناختی را روانشناختی در آنها پرداختند، نتایج نشان داد که سبک کنترلی معلمان به

پیش بینی می کند. در حالی که ادراک ساختار مولفه های استقالل، رشد شخصی و تسلط بر محیط را بصورت مثبت پیش بینی 

د تعینی ومی نماید. همچنین ادراک مشارکت بصورت منفی مولفه استقالل از بهزیستی را پیش بینی می کند. بر اساس نظریه خ

( معلمان و رفتار آنها به عنوان یکی از عوامل بافتی و اجتماعی مهمی قلمداد می شود که بر رفتار، نگرش و 6110دسی و ریان )

بهزیستی دانش آموزان اثر بسزایی دارد در ارتباط با رفتار معلمان بحث حمایت از استقالل یا کنترل معلم مهمی است. پژوهش 

دهد که ادراک حمایت از خود پیروی، مشارکت و ساختار از ناحیه معلمان با بهزیستی و سالمت رابطه مثبت های فراوان نشان می 

(. به عنوان نمونه نتایج یک 6110دارد از طرفی سبک کنترلی معلمان با سازگاری و بهزیستی رابطه منفی دارد )دسی و همکاران، 

دانش آموزان فراهم می کنند و مدیر یا معلم حامی دارند، دانش آموزان تحقیق نشان داد محیط کالسی که فرصت انتخاب برای 

کالس احساس مطلوب، عواطف مثبت و بهزیستی باالتر را نشان می دهند. نوع روابط بین معلمان و شاگردان اثرات مستقیم و 

استقاللی دانش آموزان یا کنترل فوری بر بهزیستی دانش آموزان دارد. در ارتباط با سبک رفتاری معلمان بحث حمایت از خود 

های این پژوهش یافته کردن همچنین مشارکت معلمان و فراهم کردن محیط ساختارمند برای دانش آموزان بحث مهمی است.

حاکی از آن است که پرخاشگری و بهزیستی روانشناختی معلمان می تواند بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان تاثیر گذار باشد. . 

(، سلمانی و همکاران 0296(، خزاعی وهمکارن )0287ها همسوبا نتایج سایر پژوهشگران  از جمله زرگر وهمکاران )این یافته

(، 0282(، عاشوری و همکاران )0290ناطقی و همکاران )(،  6112و ون دروال )( 0287) همکاران و هنرمند زاده،  مهرابی(0287)

دزوکا (، 0287(، موسوی وهمکاران )0296(، خداپناهی و همکاران )0282) ، پازنده وهمکاران(6112هالجین و ویتبورن )

(،  عنبری و همکاران 6112(، کریستین )0282(، حسن پور وهمکاران )0285(، امینی )0281، خطیبی )(6117) 08ودالبرت

(، 0296(، عبادی )0290)(، ملکی وهمکاران 0287(، بشارت )0992( و بکر )0289(، اسمخانی اکبری نژاد و همکاران )0296)

نتیجه می گیرند، دانش آموزانی می باشد، که  (0289گل پرور وعریضی )(، 0290، به نقل از ابراهیمی، 6117)09السنبراخ وهمکاران

نیز  وکه مورد پرخاشگری توسط معلمانشان قرار می گیرد، از لحاظ عملکرد و پیشرفت تحصیلی دارای شرایط مطلوبی نیستند. 

ی ها بین پرخاشگری معلمان با معدل آخرین سال تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه رابطه معکوس معنادار نشان بعضی بررس
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دادند. همچنین موفقیت دانش آموزان در مدرسه با شرایط روحی ودر آمد معلمان وسطح تحصیالت رابطه ای باالتر دارند. و در 

ت تحصیلی دانش آموزان بررسی ها نشان دادند که تعامل دانش آموزان در رابطه بهزیستی روانشناختی معلمان با پیشرف خصوص

 مقابل معلمان دارای توان پیش بینی معنادار می باشد.
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