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 چکیده

پژوهش حاضر بررسی رابطه بین پرخاشگری و نشخوار فکری با کیفیت زندگی دانش آموزان بود . مواد و روش ها : 

دانش آموزان پسر متوسطه اول مدرسه امام  نفر از 60  میباشد که در آن  همبستگی -روش این پژوهش توصیفی

و مقیاس نشخوار   AGQ پرخاشگری  پرسشنامه،  sf-36حسین)ع( شهر خمام به وسیله پرسشنامه کیفیت زندگی 

انجام شد .یافته ها : نتایج نشان داد که رابطه  spssتامل ارزیابی شدند . تحلیل نتایج نیز به کمک نرم افزار  -ذهنی

( معنی دار است . و بین نشخوار فکری با کیفیت زندگی  p< 01/0بین پرخاشگری با کیفیت زندگی در سطح ) 

به دست آمد که نشان داد بین نشخوار فکری با کیفیت زندگی همبستگی وجود  ندارد . بحث و   -05/0همبستگی 

رابطه معکوس دارد . از با کیفیت زندگی نتیجه گیری : بر اساس یافته های بدست آمده می توان گفت پرخاشگری 

و بین نشخوار فکری و کیفیت  را تبیین می کنندکیفیت زندگی درصد از واریانس 6/30ی متغیر پرخاشگری  فطر

زندگی رابطه معناداری وجود ندارد بنابراین با مدیریت و کنترل پرخاشگری می توان تا حد بسیار زیادی کیفیت 

 زندگی افراد را افزایش داد .

 

 پرخاشگری ، نشخوار فکری ، کیفیت زندگیکلید واژه : 
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کیفیت زندگی یکی از مهمترین مسائل دنیای امروز در مراقبت از سالمتی است و همچنین بزرگترین هدف بهداشتی برای باال 

بردن سالمت افراد است که در سالهای اخیر از مهمترین عوامل موثر در زندگی افراد بخصوص افراد ناتوان جامعه می باشد . 

را امکانپذیر می سازد به نحوی که فرد در یک وضعیت مناسب جسمی ، روانی کیفیت زندگی شرایطی است که خوب زیستن 

و اجتماعی قادر به انجام فعالیتهای روزمره باشد . کیفیت زندگی شامل تمام عملکردهای زندگی مانند عملکرد احساسی ، 

یت زندگی درک افراد از موقعیت بنابه تعریف سازمان بهداشت جهانی ، کیف. فیزیکی ، شیمیایی ، درد ، خستگی و غیره است 

کیفیت زندگی نشان دهنده ( . 1395احمدی ،است )خود در زندگی از نظر فرهنگ ، انتظارات ، استانداردها و اولویت هایشان 

میزان رضایت یا نارضایتی افراد از ابعاد مختلف زندگی است و در هر مرحله از زندگی تحت تاثیر افسردگی ، اضطراب ، 

. در تعریف دیگری کیفیت زندگی تصور افراد از موقعیت خود در (  1396خاکی و همکاران ، ... قرار می گیرد )  پرخاشگری و

زندگی با توجه به بافت فرهنگی و نظام های ارزشی که در آن به سر می بردند و با در نظر گرفتن اهداف ، انتظارات و 

به نقل از حسنی پور فالح ، صدیق و  1388وهری و همکاران ، ای آنها معرفی کرده است ) فراستانداردها و نگرانیه

محققان معتقدند که بررسی کیفیت زندگی و تالش برای ارتقای آن نقش مهمی در سالمت زندگی فردی و  (.1395عاطفی،

ی بودن ، اجتماعی افراد خواهد داشت . پژوهشگران سه ویژگی اساسی برای کیفیت زندگی در نظر می گیرند ؛ شامل چند بعد

کلی سه بعد اساسی کیفیت زندگی مربوط به ( . بطور 1395، به نقل از احمدی ، 2007بودن ) لی و ونگ ذهنی بودن و پویا 

سالمت جسمی ، روانی و اجتماعی می باشد . این ایعاد را می توان بصورت زیر تعریف کرد : بعد جسمی عملکرد کامل بدن 

ایش اطالق می شود . بعد روانی حالت توازن و سازگاری فرد با خود و دیگران است و بعد است و به دریافت فرد از توانایی ه

به نقل رتباط دارد ) دونالد ، اجتماعی به توانایی فرد در برقراری ارتباط با اعضا خانواده ، همسایگان و سایر گروههای اجتماعی ا

دو رویکرد متفاوت وجود دارد : یکی کیفیت زندگی ویژه در ارتباط با مطالعه کیفیت زندگی . (2202( 1395از احمدی ،

بیماری که فقط برای ارزیابی وضعیت عملکرد اجتماعی و روانی افراد بیمار قابل اجرا است و اغلب در حوزه پزشکی بکار می 

این مفهوم نوع نگاه  رود . رویکرد دیگر کیفیت زندگی عمومی است که نگاه کلی افراد به زندگی را نشان می دهد . بعنوان مثال

و نگرش فرد نسبت به روابط خانوادگی ، روابط با دوستان ، وضعیت شغلی ، وضعیت مدرسه و اهداف فرد را شامل می شود 

کیفیت زندگی دارای دو بعد عینی و ذهنی می باشد . اندازه گیری بعد ذهنی کیفیت زندگی بطور ویژه به رضایت شخص از 

از خواسته های شخص در  لی که اندازه گیری بعد عینی کیفیت زندگی شامل اطالعات واقعیزندگی بر می گردد ، در حا

در سالهای اخیر با تغییر الگوی بیماریها و افزایش شیوع بیماریهای مزمن و اختالالت روانی ، به بررسی کیفیت  زندگی است.

نوجوانان دارد ، توجه بیشتری شده است . یکی از زندگی مرتبط با سالمت و نقشی که این مفهوم در سالمت روان کودکان و 

براساس یافته های حاصل از تحقیقات  اجتماعی و روانشناختی است . پیامدهای کیفیت زندگی پایین ، افزایش آسیب های

جنبه و کان و نوجوانان توجه بیشتری شود انجام شده باید به احساس ، خلق و خو ، پیشرفت روانشناختی و مهارت های کود

و علی پور های ویژه زندگی نوجوانان از جمله نوع ارتباط آنها با اعضای خانواده ، دوستان و مدرسه باید مدنظر قرار گیرد )

 (. که همه این ابعاد در ارتباط با کیفیت زندگی مرتبط با سالمت نوجوانان می باشد . 1395همکاران، 

کیفیت زندگی در د ، کیفیت زندگی در مدرسه است . تاثیر بسزایی داریکی از مسائلی که در زندگی کودکان و نوجوانان 

ه در فعالیت درون مدرسه به معنای بهزیستی و رضایت کلی دانش آموزان از تجارب مثبت و منفی کسب شده است که ریش

ا محیط مدرسه خود . بر اساس نتایج حاصل از تحقیقات انجام شده در میان نوجوانانی که ارتباط خوبی ب مدرسه ای دارند

دارند ) گرچه رابطه خوبی با خانواده خود نداشته باشند ( میزان بروز بیماریهای رفتاری و اختالالت روانی از قبیل استرس 

کمتر می باشد . همچنین یافته ها نشان داد که بین کیفیت زندگی در مدرسه و مولفه های آن و جو کالس و مولفه های آن با 
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(. بر اساس نتایج تحقیقات 1397، و همکاران صمدیدانش آموزان رابطه منفی معناداری وجود داشت )فرسودگی تحصیلی 

انجام شده عوامل گوناگونی در کیفیت زندگی دانش آموزان موثرند . ساعاتی که دانش آموزان صرف بازیهای رایانه ای می کنند 

، باعث غافل شدن آنها از محیط پیرامون و ارتباط با خانواده می شود که این مورد به وضوح کیفیت زندگی آنان را در حیطه 

از جمله عوامل موثر بر کیفیت زندگی را ( . فالنگان  1392دهد ) غفوری و همکاران ، ی و سایر عملکردها کاهش می اجتماع

دسترسی به خدمات با کیفیت آموزشی و خدمات فرهنگی ، امکانات تفریحی ، دسترسی به اینترنت پرسرعت ، وسایل ارتباطی 

با توجه به اینکه دانش  (. 1391، ) دلیر وعباس زاده آن بیان کرده است  مدرن و دسترسی به امکانات ورزشی و مواردی مانند

آموزان زمان بسیار زیادی از زندگی خود را در مدرسه صرف می کنند و نقشی که کیفیت زندگی در مدرسه بر سالمت روانی و 

در مدرسه تحت تاثیر مولفه های  جسمی نوجوانان دارد این متغیر نیازمند ارزیابی دقیق و موشکافانه است . کیفیت زندگی

 زیادی قرار دارد و با اینکه مفهوم نسبتاً جدیدی است توجه پژوهشگران را به خود جلب کرده است .

) احمدی سبزواری تحقیقات متعددی نشان داده است پرخاشگری در افراد می تواند میزان کیفیت زندگی افراد را کاهش دهد 

فتارهایی . در دانش روانشناسی پرخاشگری به ر (1397ی پور فالح ، صدیق ،سینا و عاطفی،حسنبه نقل از  1396و جاللی ، 

جامع ترین تعریفی که از پرخاشگری . دیگران یا خود آسیب وارد می کنداطالق می شود که فرد به شکل های مختلفی به 

قیم در جهت هدفی و به منظور آزار و اذیت اراده شده تعریف براون می باشد . از نظر وی هر عمل و رفتاری که به طور مست

حسنی پور فالح ، صدیق و  1390) عدالت پرور و همکاران ، رساندن به دیگران اعمال شود پرخاشگری نام دارد 

پرخاشگری به رفتار قابل مشاهده با قصد و نیت آسیب رسانی اطالق می شود که ممکن است فیزیکی ) ضربه ( . 1397عاطفی،

. تحقیقات نشان داده است که تجاوز به حقوق دیگران ابراز شود ) فریاد زدن ، رنجاندن ( یا به صورت زدن ( ، لفظی

پرخاشگری دارای عوارض جسمی ، روانی و اجتماعی فراوانی است و موجب نشانگانی مانند احساس درماندگی ، تنهایی ، 

ریهایی مانند زخم معده ، میگرن ، اختالل در فشار خون ، بی توجهی به حقوق و خواسته دیگران و بیماناسازگاری اجتماعی ، 

چند بعدی است که خشم یک سازه دیدگاه اکهارت ، نورالندر و دفنباخر از  ، اضطراب و افت تحصیلی می شود . افسردگی

س ذهنی از شامل ابعاد فیزیولوژیکی ) برانگیختگی بدنی ، عملکرد نروترنسمتری ، هورمونی ( ، پدیدارشناختی ) یک احسا

خشم ( و رفتاری ) ابراز چهره ای ، بیان خشم با استفاده از فنون رفتاری و کالمی ( می شود . یک درمانگر روان تحلیلی خشم 

را به عنوان تجلی کشاننده پرخاشگری تلقی می کند که به وسیله فرایندهای خودکار ایجاد می شود . از این دیدگاه ، ابراز 

و کاهش هیجان منجر می شود . یک درمانگر شناختی خشم را به عنوان مجموعه ای از شناخت ها ، خشم به تخلیه هیجانی 

رفتارها و الگوی برانگیختگی فیزیولوژیکی می داند . از دیدگاه رفتاری ، خشم از طریق یادگیری ایجاد شده و می تواند از طریق 

پرخاشگری را به پرخاشگری خصمانه و پرخاشگری وسیله ای و از باس . (1393،  و همکارانرحیمی ) یادگیری تغییر یابد 

لحاظ نحوه ابراز آن را به چهار دسته کالمی ، بدنی ، فعال و غیرفعال تقسیم کرده و زیر مجموعه ای نیز برای آنها قائل شده 

ت که در واقع همان است . اخیرا پرخاشگری به دو دسته پرخاشگری پیش گستر و پرخاشگری واکنشی تقسیم بندی شده اس

برخی از پژوهشگران بین دو نوع پرخاشگری یعنی  (.1393،فروغیو همکارانخصوصیات پرخاشگری ابزاری و خصمانه را دارد )

ف ایراد آسیب فیزیکی یا روانی به گری بازتابی یا کینه توزانه با هدپرخاشگری بازتابی و ابزاری تمایز قایل می شوند . پرخاش

این نوع پرخاشگری دارای مولفه های اساساً احساسی و هدفش آسیب  شود . نه ابزار در نظر گرفته میعنوان یک هدف و 

می نامد که در جریان آن فرد پرخاشگر فرد یا افراد دیگر را « پرخاشگری عصبی»رسانی است . برکویتز این نوع پرخاشگری را 

ری ابزاری شامل اعمال ضرب و جرح و وارد ساختن درد و رنج به عنوان تهدید یا محرکی آسیب رسان تلقی می کند . پرخاشگ

برای دستیابی به یک هدف است که شکل محسوس آن می تواند دستیابی به اهداف به دیگری یا دیگران به عنوان ابزاری 
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ف به انجام د پاداش مادی ، پیروزی یا تحسین باشد . این نوع پرخاشگری متضمن خشونتی غیر احساسی و معطوگوناگونی مانن

 .(1381و رحمتی ،  محسنی تبریزیوظیفه است ) 

 فکری، نشخوار متغیر دیگری که به نظر می رسد در زمینه خشم و کیفیت زندگی نقش داشته باشد نشخوار فکری است .

 از برخی در تفکر نوع این . است متمرکز معمولی و مشخص محور یک که حول است راجعه آگاهانه افکار از ای طبقه

 شود می مشاهده از سانحه پس استرس اختالل و فراگیر اضطراب عملی، -وسواس فکری افسردگی، نظیر هیجانی اختاللهای

 می تکرار معین، پیوسته موضوع یک مورد در که کردهاند تعریف ای افکار آگاهانه عنوان به را فکری نشخوار ، تیسر و مارتین

 به مربوط افکار را فکری نشخوار نیز ران همکا و الوی . هستند فعال نیز آنها پدیدآورنده های محرک نبود در حتی و شوند

 و تعبیر عنوان به را فکری آنها نشخوار  .کنند می یاد اندوه و غم فکری نشخوار عنوان تحت از آن و دانند می غم احساس

 شده ذکر تعاریف طبق بر . کنند می معرفی استرس به واکنش را آن و دانند می زای زندگی استرس حوادث تفسیر

 نبودهر مدا هدف و هستند افسرده مربوط خلق ماهیت یا زندگی زای استرس حوادث به هستند که افکاری فکری، نشخوارهای

 محیط با اجتماعی لحاظ از فکری است نشخوار مشغول فرد که زمانی و کنند نمی عمل راهنمایی و طرح به را افراد و

 و اندوه و غم احساسهای و سمج، تکراری افکار داشتن علت به فکری نشخوارهای به مبتال فرد . ندارد مشارکت و همخوانی

 را حال زمان در موجود تهایفر منفی گذشته، افکار بر تمرکز علت به دیگر سوی از و کند می را تجربه تری بیش کینه و خشم

 اشتغال عنوان به نشخوار فکری (.1395، و همکاران فرهمند)ماند می باز هدفمند اعمال پیگیری از و دهد میدست  از را نیز

 یک حول که است آگاهانه از افکار ای طبقه فکری نشخوار .میشود شناخته آن دربارة وتفکر موضوع یا اندیشه یک به دائمی

 از ای مجموعه فکری نشخوار  .شوند یم تکرارم افکار این محیطی، تقاضاهای به وابستگی و بدون گردد می مشخص محور

 لها مد  .انجامد می  منفی عاطفه افزایش به و سازگارانه شده مسأله حل مانع و دارند، تکراری جنبة که منفعالنه هستند افکار

  هوکسما نالن  پاسخ های سبک نظریة مورد، این در نظریه نیرومندترین که است شده ارائه فکری نشخوار از زیادی تعاریف و

 عالئم این پیامدهای و احتمالی علل افسردگی، عالئم دربارة شونده تکرار تفکر عنوان به فکری نشخوار نظریه این در . باشد می

 بالینی غیر تهای جمعی در هم و بالینی های جمعیت در هم فکری نشخوار که اند داده نشان مطالعات .است شده تعریف

بیمارانی که به  (.1391، و همکاران)اسدی  نیست نشناختی روا های آسیب از یک هیچ به محدود آن وقوع و افتد می اتفاق

نشخوار فکری می پردازند ، آن را شیوه ای می دانند که به منظور کسب بینش نسبت به مشکل خود ، از آن استفاده می کنند 

ها می پندارند که نشخوار . به عبارتی آن و از طریق آن بر درون خود ، موقعیت مساله ساز و احساسات خود ، متمرکز می شوند 

فکری مفید است و به آنها برای حل مشکالتشان کمک می کند ، اما پاسخ به مشکالت از طریق نشخوار فکری با مشکالت و 

تنش بیشتر همراه است .از ویژگی های اصلی مرتبط با نشخوار فکری عبارتند از : عاطفه منفی و عالیم افسردگی ، تفکر جهت 

ساله ضعیف ، انگیزش آسیب دیده و بازداری رفتارهای سودمند ، تمرکز آسیب دیده ، استرس افزایش یافته و دار منفی ، حل م

استرس و سازگاری هیجانی مختل  مشکالت خاص ) برای مثال تهدید شدن سالمت فیزیکی ، روابط اجتماعی آسیب دیده ،

نجر به باال رفتن کیفیت زندگی دانش آموزان می شوند سعی بنابراین برای شناسایی عواملی که م(1394، بهزادپورو همکاران)

شد به بررسی متغیرهایی که ممکن است در دانش آموزان وجود داشته باشد یعنی پرخاشگری و نشخوار فکری ، بررسی حاضر  

 با هدف بررسی رابطه بین پرخاشگری و نشخوار فکری با کیفیت زندگی دانش آموزان انجام شده است .

 روش
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. هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین پرخاشگری و نشخوار فکری با باشد  می همبستگی توصیفی از نوعحاضر  پژوهش

 شهر متوسطه اول امام حسین )ع(پسرانه دانش آموزان دبیرستان  کلیه شامل تحقیق آماری جامعهکیفیت زندگی می باشد . 

نفر از دانش  60 از متشکل پژوهش آماری نمونه.نفر است   330نها تعداد آ 1397-98که در سال تحصیلی  می باشد خمام 

 .شدند انتخاب دردسترس گیری نمونه صورت که بهآموزان مدرسه فوق 

 ابزار پژوهش

 

: برای سنجش کیفیت زندگی در این پژوهش از مقیاس استاندارد شده سنجش کیفیت  sf-36پرسشنامه کیفیت زندگی 

استفاده می شود .این مقیاس دارای ابعاد هشت گانه عملکرد جسمانی، محدودیت عملکرد ناشی از مشکالت  sf-36زندگی 

جسمانی، درد جسمی، سالمت عمومی، سرزندگی، عملکرد اجتماعی، محدودیت عملکرد ناشی از مسائل عاطفی و سالمت 

می باشد که نمره باال نشان دهنده کیفیت  100ا از صفر ت randروانی است که نمره بندی سواالت براساس سیستم نمره دهی

( . در پژوهش  r=  70/0 – 90/0است)  شده تائید ایران در پرسشنامه این فارسی نسخه روایی و پایایی زندگی مطلوب است.

 .به دست آمد 85/0حاضر نیز میزان آلفای کرونباخ 

 :  AGQ پرخاشگری  پرسشنامه

 گزینه چهار از یکی به آزمودنی و است مدادی - کاغذ خودگزارشی مقیاس که یک است ماده 30 بر مشتمل پرسشنامه این

 ، در3، 2، 1،  0مقادیر ترتیب به مذکور، گزینه چهار از یک هر برای .دهد می پاسخ همیشه و اوقات گاهی ندرت، به هرگز،

این  کلی نمره است، معکوس آن در گذاری نمره جهت و دارد منفی عاطفی بار که 18 ماده جز به .شود می گرفته نظر

 کمتر است، میانگین از مقیاس این در آنان نمره که افرادی .آید می دست به سوالها نمرات جمع با90 و  تا صفر از پرسشنامه

ها  آزمودنی کل برای  )درونی همسانی (کرونباخ آلفای ضرایب پرسشنامه این در همچنین .داشت خواهند پایین پرخاشگری

بوده است . در پژوهش حاضر نیز ضریب آلفای  89/0پسر  های و برای آزمودنی 86/0دختر های برای آزمودنی (874/0)

 گزارش شد 91/0کرونباخ 

آیتم خودگزاشی است که گرایش افراد برای استفاده از خودآگاهی  24ین پرسشنامه شامل ا :  تامل -مقیاس نشخوار ذهنی

آیتم( و  12خرده مقیاس نشخوار ذهنی) -1گیری می کند. این پرسشنامه شامل دو قسمت: تاملی و نشخوار ذهنی را اندازه 

)بسیار موافقم( تا  5گزینه ای با دامنه   5آیتم( می باشد. پاسخ به هر آیتم  بر روی مقیاس لیکرت  12خرده مقیاس تاملی) -2

تقسیم می شود، بنابراین نمره فرد در هر  12بر  را شامل می شود. نمره کلی  هر یک از خرده مقیاس ها "بسیار مخالفم"1

 مورد در را خوبی درونی همسانی کرونباخ، آلفای از استفاده با کمپل و تراپنل قرار می گیرد. 5تا  1یک خرده مقیاسها بین 

خصوصیات  هارگیس و واتسون قربانی، پژوهش در همچنین کردند گزارش 90/0و  91/0 برابر ترتیب به فکری نشخوار و تأمل

 آمریکا در و 84/0ایران در را مقیاس این درونی همسانی ری که وط به است شده داده نشان ابزار این برای خوبی نسنجی روا

 به دست آمد 72/0گزارش کردند در پژوهش حاضر نیز آلفای کرونباخ مقیاس نشخوار فکری برابر با 80/0
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 یافته ها

تشکیل می  کالس هشتمدرصد ( 40نفر )  24و تعداد  کالس نهم درصد ( 60نفر )  36نفر نمونه  پژوهش تعداد  60از تعداد 

درصد  55سال با میانگین  15 سنسال در نوسان بود بطوریکه بیسترین تعداد افراد در  16 تا 13سنی افراد از  دامنه دادند. 

 بود . 

 بود . 3/28با میانگین  19ل در نوسان بود که بیشترین رنج معد 20تا  11معدل درسی افراد نیز از 

با کیفیت زندگی از آزمون همبستگی پیرسون استفاده گردید که نتایج  نشخوار فکری، و  پرخاشگریبرای بررسی روابط بین 

 آن به تفکیک گروه در جدول ذیل گنجانده شده است . 

 

  با کیفیت زندگی نشخوار فکریو  پرخاشگری همبستگی( 1جدول 

 

و میزان ( معنی دار است .  p< 01/0در سطح ) با کیفیت زندگی  پرخاشگرینشان می دهد که رابطه بین  1جدول 

نشاندهنده به دست آمد که   -05/0با کیفیت زندگی برابر با  همبستگی بین نشخوار فکری است همچنین -55/0همبستگی 

ا کیفیت زندگی رابطه معکوس ب گرفت پرخاشگری جهمی توان نتی عدم همبستگی نشخوار فکری با کیفیت زندگی است ولی

به شرح ذیل گام به گام به منظور پیش بینی کیفیت زندگی دانش آموزان از روی متغیر پرخاشگری از تحلیل رگرسیون . دارد 

 استفاده شد .

 یت زندگی براساس متغیر پرخاشگریخالصه مدل رگرسیون کیف ( 2جدول

 خطای استاندارد              Rضریب تعیین           مجذور                                     R                 متغیرها

                                           براورد                                            تعدیل شده                                                                                      

 14/435                  294/0                306/0               554/0             پرخاشگری          

 

از کیفیت زندگی را تبیین نموده  درصد6/30که وارد معادله رگرسیون شده که  پرخاشگرینشان می دهد که متغیر  2جدول 

 است . 

 

 

           نشخوار فکری        پرخاشگری                              شاخص          تغیر       م           م

                                     

        -05/0     **      -55/0               کیفیت زندگی         ضریب همبستگی               

            712/0             000/0              سطح معنی داری                                            

               60                 60                    تعداد                                                

 معنی دار است . 01/0همبسگی در سطح  ****
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 تغیر پرخاشگریمرگرسیون کیفیت زندگی بر اساس  ضرایب (3جدول

 سطح                          Beta                        tخطای استاندارد              B                متغیرها                      

 معنی داری                                                                                                                                               

 000/0                    -06/5                    -554/0                      25/3               -448/16        پرخاشگری   

 

برای بررسی روابط بین پرخاشگری ، و نشخوار فکری با هر یک از ابعاد کیفیت زندگی از آزمون همبستگی پیرسون استفاده 

 گردید که نتایج آن به تفکیک گروه در جدول ذیل گنجانده شده است . 

 کیفیت زندگیابعاد با  پرخاشگری و نشخوار فکری همبستگی( 4جدول 

 نشخوار فکری                           متغیر                                     شاخص                                 پرخاشگری
 

 ضریب همبستگی عملکرد جسمانی
 سطح معنی داری

 تعداد

12/0- 

348/0 
60 

19/0 

137/0 
60 

 ضریب همبستگی محدودیت جسمانی
 سطح معنی داری

 تعداد

29/0-* 

021/0 
60 

04/0- 

753/0 
60 

 ضریب همبستگی محدودیت هیجانی
 سطح معنی داری

 تعداد

48/0-** 

000/0 
60 

38/0** 

003/0 
60 

 ضریب همبستگی انرژی و نشاط
 سطح معنی داری

 تعداد

49/0-** 

000/0 
60 

06/0 

624/0 
60 

 ضریب همبستگی سالمت عاطفی
 سطح معنی داری

 تعداد

60/0-** 

000/0 
60 

02/0- 

828/0 
60 

 ضریب همبستگی عملکرد اجتماعی
 سطح معنی داری

 تعداد

50/0-** 

000/0 
60 

17/0- 

187/0 
60 

 ضریب همبستگی درد
 سطح معنی داری

 تعداد

43/0-** 

000/0 
60 

16/0 

212/0 
60 

 ضریب همبستگی سالمت عمومی
 سطح معنی داری

 تعداد

20/0- 

109/0 
60 

08/0 

527/0 
60 

 معنی دار است . 01/0همبسگی در سطح  ** معنی دار است . 05/0همبسگی در سطح  *
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نشان می دهد که رابطه بین پرخاشگری با ابعاد  محدودیت هیجانی ، انرژی و نشاط ، سالمت عاطفی ، عملکرد  2جدول 

بطوریکه دارای رابطه ( معنی دار است  p< 05/0( و با محدودیت جسمانی در سطح )  p< 01/0اجتماعی و درد در سطح ) 

از طرف دیگر و بین پرخاشگری و  عملکرد جسمانی و سالمت عمومی همبستگی معناداری وجود ندارد .  ای معکوس هستند 

 با کیفیت زندگی( رابطه معناداری دارد و بین بقیه ابعاد  p< 01/0محدودیت هیجانی در سطح ) با فقط نشخوار فکری 

  دارد .ن رابطه معناداری وجود نشخوار فکری

 

 حث و نتیجه گیریب

انجام شد . با توجه به یافته  دانش آموزانکیفیت زندگی افراد  با نشخوار فکریپرخاشگری و  ارتباط بینپژوهش حاضر با هدف 

معکوس  پرخاشگری و کیفیت زندگی دانش آموزان رابطههای به دست آمده از این پژوهش می توان نتیجه گرفت که بین 

با پرخاشگری بیشتر ، کیفیت زندگی پایینتری نسبت به افراد با پرخاشگری که افراد  که  . بدین معنا معناداری وجود دارد

، یاوری ، ملکی ثابت  خاکی( ، 1395حسنی پورفالح ، صدیق و عاطفی )نتایج این تحقیق با یافته های پژوهشی دارند . کمتر 

همسو است که هر یک از این ( 1394، اورکی ، امیرآبادی و حیدری)( 1391شاهنده و آقا یوسفی ) ،(1395و همکاران)

در تبیین این نتیجه پژوهش ها به نوعی نشان دادند که بین پرخاشگری و کیفیت زندگی رابطه منفی معناداری وجود دارد 

ت خود نشان داد ، پرخاشگری نه تنها باعث انواع ( به نقل از حسنی پور فالح و.. در تحقیقا2011همانطور که پاترسون )

روده ای ... می شود بلکه باعث تنهایی و عدم توجه به خواسته های –نشانگان مرضی جسمانی نظیر سردرد ، دردهای معده ای 

زگاری دیگران می شود بنابراین دارای عوارض جسمانی ، روانی و اجتماعی فراوانی است از جمله احساس درماندگی ، ناسا

اجتماعی ، افسردگی ، اضطراب ، بیماری های جسمی مختلف که همه این عوامل باعث پایین آمدن کیفیت زندگی افراد می 

 .شود

همچنین نتایج نشان داد که بین نشخوار فکری دانش آموزان با کیفیت زندگی آنها رابطه معناداری وجود ندارد که مغایر با 

(که همگی 1394کریم پور) ( ، 1396( ، اسفندآباد و جعفری)(1393)ی ، هادی و مومنی)تحقیقات انجام شده توسط نوفرست

نشان دادند بین نشخوار فکری با کیفیت زندگی رابطه معناداری وجود دارد اما تبیینی که برای نتیجه تحقیق حاضر می تواند 

ای بود که برای دانش آموزان این سن قابل  مفید باشد این است که بسیاری از گویه های پرسشنامه نشخوار فکری به گونه

 فهم و درک نبود که به نظر با تغییر نمونه افراد مورد پژوهش شاید نتیجه تحقیق نیز دچار تغییر می شد 

همچنی نتایج نشان داد که بین برخی ابعاد کیفیت زندگی )محدودیت هیجانی ، انرژی و نشاط ، سالمت عاطفی ، عملکرد 

( رابطه معنی داری وجود دارد و بین پرخاشگری و  عملکرد جسمانی و سالمت عمومی همبستگی معناداری اجتماعی ، و درد

وجود ندارد .  از طرف دیگر نشخوار فکری فقط با محدودیت هیجانی رابطه معناداری دارد و بین بقیه ابعاد کیفیت زندگی با 

 اال در مقابل این یافته نیز قابل تعمیم استفکری رابطه معناداری وجود ندارد که همان تبیین بنشخوار 
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 نتیجه گیری :

 درصد6/30 متغیر پرخاشگری  یفرابطه معکوس دارد . از طرپرخاشگری با کیفیت زندگی بطور کلی نتایج نشان می دهد که 

بنابراین با  و بین نشخوار فکری و کیفیت زندگی رابطه معناداری وجود ندارد را تبیین می کنند کیفیت زندگیاز واریانس 

 مدیریت و کنترل پرخاشگری می توان تا حد بسیار زیادی کیفیت زندگی افراد را افزایش داد .

 منابع :

 و زن زنجان. شهر دوم متوسطه مقطع دختر آموزان دانش زندگی کیفیت با زندگی سبک و دینی باورهای رابطه(. 1394احمدی، سعید. )

 .8-20:  (30)8خانواده،  مطالعات

 

(. رابطه بین عدم تحمل بالتکلیفی و نشخوار فکری با 1391اسدی مجرد، سامره؛ عابدینی، مریم؛ پورشریفی، حمید و نیکوکار، مهناز. )

 .83-92(: 4)4نگرانی در جمعیت دانشجویی. مجله روانشناسی بالینی، 

 

(. بررسی رابطه 1395نعیم یاوری، مجید؛ ملکی ثابت، حمزه؛ مهرپرور، امیر هوشنگ؛ فالحتی، مریم و الئح ، مهدیه. )افخمی، محمد؛ 

 . 241-250(: 3)24آسیب های اجتماعی با کیفیت زندگی در شهر یزد. مجله علمی پژوهشی شهید صدوق یزد، 

رابطه بین کیفیت زندگی و شاخص های خشم با سالمت روان در (. بررسی 1394اورکی، محمد؛ امیرآبادی، مریم و حیدری، شیما. )

 .31-42(: 16)4بیماران استومی تهران. فصلنامه روانشناسی سالمت، 

 

(. پیش بینی نشخوار فکری بر اساس سازگاری اجتماعی و هیجانی در 1394بهزادپور، سمانه؛ مطهری، زهراسادات و سهرابی،  فرامرز. )

 .53-60(: 4)16فکری عملی. دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی،  بیماران مبتال به وسواس

 

. رابطه کیفیت زندگی با پرخاشگری و اضطراب. فصلنامه دانش انتظامی  1397حسنی پور فالح، منیژه؛ صدیق، سینا و عاطفی، ستاره. )

 .49(: 26)7گیالن، 

 

(. ارتباط افسردگی و اضطراب 1396لمی، بختیار و قانعی قشالق، رضا. )خاکی، سوره؛ خصالی، زهرا ؛ فرج زاده، محمد؛ دالوند، سحر؛ مس

 .152-161(: 2)33مرگ با کیفیت زندگی سالمندان. مجله دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران،

 

فرهنگی و کیفیت زندگی ورزشکاران. فصلنامه انجمن ایرانی  –(. رابطه سرمایه اجتماعی 1391دلیر هروی، نصیبه؛ عباس زاده، محمد. )

 .60-83(:27)8مطالعات فرهنگی و ارتباطات، 

 

(. پیش بینی مولفه های مختلف پرخاشگری بر اساس پنج عامل عمده 1393رحیمی، چنگیز؛ عباسی، پریناز؛ کشتکار قالتی، سارا. ) 

 .49-72(:6)3اوتهای فردی، شخصیت  و جنسیت در دانشجویان. فصلنامه شخصیت و تف

 

 جندیشاپور، پزشکی علمی مجلة . کرونری عروق بیماران در زندگی کیفیت و خشم بررسی(. 1392شاهنده، مریم و آقایوسفی، علیرضا. )

12(4 :)354-345. 
 

مبتالیان به فشار  (. سبک مقابله با استرس ، نشخوارگری ذهنی و کیفیت زندگی در1396شمس اسفندآباد، حسن و جعفری، راحله. )

 .927-970)ویژه نامه( : 12خون. روانشناسی معاصر، 
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 وتعهد بر انگیزش پیشرفت و پذیرش بر مبتنی آموزش (. اثربخشی1397دوستی. ) یارعلی،؛ رمضان زاده، افتخارسادات؛ حسن صمدی،

 .151-158(: 2)5ساری. سالمت اجتماعی،  شهر متوسطه دختر آموزان دانش مدرسه زندگی در کیفیت

 

(. وضعیت کیفیت زندگی مرتبط با سالمت دانش 1395علی پور، منصوره؛ یاسری، مهدی؛ ماهری، آق بابک و گرمارودی، غالمرضا. )

 . 57-72(: 14)14آموزان دوره متوسطه شهر تهران. مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی، 

 

(. بررسی رابطه کیفیت زندگی 1392نصرالهی، عباس؛ دارابی، سعداله و سوخته زاری، سعید. )غفوری فرد، سمیه؛ رستمی نژاد، محمد؛ 

 .144-151(،2) 21ومیزان فعالیت بدنی در دانش آموزان دختر. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایالم ، 

 

 دانش پرخاشگری بر خشم کنترل آموزش تأثیر(. 1393.  )پریسا ،و پدرام سیمین جعفری،؛ رقیه کیانی، ؛ آزیتا حسینی، ؛مژگان فروغی،

 . 71-84(: 22)6ساله. فصلنامه علوم رفتاری،  12-14  پسر آموزان

 

ترسناک. مجله  رؤیاهای با خلق و فکری نشخوار بین چندگانه (. روابط1395یوسفی، زهرا. ) و فرزانه ورنامخواستی، دهقانپور فرهمند

 . 85-92(: 2)22روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران، 

 

(. اثربخشی درمان نشخوار فکری در کاهش اضطراب و بهبود کیفیت زندگی در زنان متاهل مراجعه کننده به 1394کریم پور، نادیا. )

 کلینیک های شهرستان کازرون. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی. دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرودشت.

 

(. سیری در مفاهیم و نظریه های خشونت ، پرخاش و پرخاشگری به منظور 1381رحمتی، محمدمهدی.)  محسنی تبریزی، علیرضا و

 .125-153(: 19)19توصیفی خشونت در ورزش. نامه علوم اجتماعی،  –ساخت و ارائه یک مدل علی 

 

 دارای دانشجویان در مسألهحل هایسبک و شناختی ناپذیریانعطاف مقایسة(. 1393نوفرستی، اعظم؛ هادی، پرهون و مومنی، خدامراد. )

 .31-41(:63)16 شناختی، علوم های تازه فصلنامه .فکری نشخوار بدون و فکری نشخوار
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