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آموزان دبیرستانی پسر شناختی در دانش رابطۀ پرخاشگری با متغیرهای جمعیت

 شهر ایالم
 

 4، محسن جلیلیان3، میثم بازانی2عادل بهاری، 1رادرضا شریفیغالم

 .، ایرانقم، قمآموزش بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی استاد  -1

 علوم پزشکی ایالم، ایالم، ایران کارشناسی ارشد آموزش بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه-2

    .adelbahari@yahoo.com ( ایمیل:مسئول )مولف

 .کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران-3

 علوم پزشکی ایالم، ایالم، ایران دانشکده بهداشت، دانشگاهاستادیار آموزش بهداشت،  -4

 

 مقاله پژوهشی

 (Originalpaper ) 

 چکیده

توجهی به پرخاشگری در نوجوانان باعث افزایش روابط ناسالم در بین افراد جامعه، بی زمینه و هدف:

شود. لذا هدف تی نظیر فرار از مدرسه، افت تحصیلی و سوءمصرف مواد میکاهش کیفیت زندگی، مشکال

 باشد.شناختی با پرخاشگری میپژوهش هدف بررسی رابطۀ تعدادی از متغیرهای جمعیت

آموزان پسر دبیرستانی بود که مقطعی، جامعه آماری کلیۀ دانش –در این مطالعه توصیفی  روش بررسی:

ای گیری خوشههر ایالم مشغول تحصیل بودند. با اسنفاده از روش نمونهدر ش 49-44درس سال تحصیلی 

شناختی و پرسشنامۀ پرخاشگری نفر از آنان به عنوان نمونۀ پژوهش انتخاب شدند. اطالعات جمعیت 269

های آماری فراوانی، میانگین، ها از روشها تکمیل شد. برای تحلیل داده( توسط آزمودنیAQباس و پری )

های مربوط به آمار  استنباطی هم ف استاندارد، کمترین مقدار و بیشترین مقدار استفاده شد. آزمونانحرا

 بودند. برای تحلیل LSDو آزمون تعقیبی  ANOVAمستقل، آزمون  tضریب همبستگی پیرسون، آزمون 

 استفاده شد.  SPSS20افزار ها هم از ویراست بیستم نرمداده

که با رتبۀ تولد د که پرخاشگری با سن همبستگی مثبت و معناداری داشت درحالینتایج نشان دا ها:یافته

رابطه معناداری مشاهده نشد. همچنین میان پرخاشگری در دو منطقۀ شهری و روستایی تفاوت معناداری 

-های انسانی و ریاضی کمتر بود. دانشآموزان رشتۀ تجربی در مقایسه با رشتهنداشت. پرخاشگری در دانش

 آموزانی که پدرشان شاغل بود پرخاشگری سطح باالتری داشتند.آموزان پدران بیکار در مقایسه با دانش

های کارآمد برای مدیریت پرخاشگری از جمله دهد که آموزش مهارتمیها نشان یافته گیری:نتیجه

ی مشکل اجتماعی مسائل مهمی است که باید در دورۀ نوجوانی بیشتر بدان توجه شود. به عالوه، بیکار

 تواند در پرخاشگری نوجوانان نقش داشته باشد.مهمی است که می

 .آموزان دبیرستانی، ایالم: پرخاشگری، دانشکلیدیهایواژه
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 مقدمه

پرخاشگری به رفتار قابل مشاهده با قصد و نیت 

شود که ممکن است فیزیکی رسانی اطالق میآسیب

)ضربه زدن(، لفظی )فریاد زدن، رنجاندن ( یا به صورت 

(.تحقیقات نشان 1تجاوز به حقوق دیگران ابرازشود )

گری دارای عوارض جسمی، داده است که پرخاش

روانی و اجتماعی فراوان است و موجب نشانگانی مانند 

-احساس درماندگی، تنهایی، ناسازگاری اجتماعی، بی

هایی توجهی به حقوق و خواستۀ دیگران و بیماری

مانند: زخم معده، میگرن، اختالل در فشارخون، 

افسردگی، اضطراب و افت تحصیلی می شود. افرادی 

ت رفتاری از جمله پرخاشگری دارند، نه تنها که مشکال

دارای نشانگان مرضی جسمانی مانند سردرد و دردهای 

ای هستند، بلکه در انزوا و تنهایی به سر روده -معدی

های اجتماعی دیگران توجهی برند و به خواستهمی

(. پژوهش در ارتباط با فراوانی بروز پدیده 2ندارند )

اده است که پرخاشگری پرخاشگری در جهان نشان د

ها و در میان نوجوانان آسیایی کمتر از اسپانیایی

تبار است و میزان بروز آن در های آفریقاییآمریکایی

(. در پژوهش 3دو جنس هم تفاوت معناداری ندارد )

ای شیوع پرخاشگری حدود کیم بر روی نوجوانان کره

 19-64(. در جمعیت 4درصد گزارش شده است ) 44

 31ایرانی شیوع پرخاشگری فیزیکی حدود  یساله

درصد بوده است و شیوع پرخاشگری شدید )نیاز به 

(. 9درصد بوده است ) 7/1درمان قربانی یا دستگیری( 

در مطالعۀ ترشیزی و همکاران در شهر بیرجند شیوع 

 92درصد و در دختران  94پرخاشگری در پسران 

درصد گزارش شده است. در پژوهش کاشانی و 

کاران نیز شیوع پرخاشگری در بین نوجوانان در هم

 (. 6در گزارش شده است ) 41شهرستان کاشان 

پرخاشگری همانند دیگر رفتارهای انسانی تحت 

تأثیر سطوح مختلف عوامل اثرگذار از جمله ساختار 

ها، خانواده، محیط اجتماعی، جسمی، جنسیت، توانایی

بق با نظریۀ (. مطا7قومیت، مذهب و فرهنگ قرار دارد )

شناختی ریزسیستم به محیط نزدیک افراد اطالق بوم

شود که برای نوجوانان اغلب خانواده، گروه می

شماری از . (4گیرد )همساالن و مدرسه را در بر می

شناختی مؤثر در پرخاشگری نوجوانان عوامل جمعیت

(.پژوهش نشان داده 4در خانواده قابل ردیابی است )

ضداجتماعی والدین در اواخر است که رفتارهای 

دبیرستان سطوح باالی پرخاشگری فرزندان آنان در 

(. پرخاشگری 11اوایل کودکی را به دنبال دارد )

یابد، فقر و بیکاری ها تداوم میفیزیکی در خانواده

دهند، و فرزند را تحت تأثیر قرار می-تعامالت والد

والدی بودن و مشکالت اقتصادی همچنین طالق، تک

 (.11با رفتارهای پرخاشگرانه کودکان ارتباط دارد )

از آنجا که طبق گزارش سازمان جهانی بهداشت در 

دهد درصد ابتال به اختالت روانی نشان می 2119سال 

تا  12سال از 16در کشورهای مختلف در جمعیت زیر 

و چون کودکان و نوجوانان  (12درصد متغیر است )24

تواند اثرات پرخاشگری میسازان کشور هستند و آینده

باری بر سالمت جسم و روان آنان داشته باشد، زیان

توان این جمعیت فعال را نادیده گرفت. بنابراین نمی

های آنان را ها، مشکالت، مسائل و خواستهباید نگرش

شناخت و راه ارتباط و رفتار صحیح با آنها را پیدا کرد. 

نوجوانان توجهی در رسیدگی به پرخاشگری در کم

باعث ارتباط ناسالم در بین افراد جامعه می شود، بر 

کیفیت زندگی افراد لطمه می زند و نیز منجر به 

عوارضی نظیر فرار از مدرسه، افت تحصیلی و 

سوءمصرف مواد می شود که این عوارض به نوبه خود 

مانع رشد و شکوفایی ظرفیت ها، توانایی ها و همچنین 

یز مانع جریان اجتماعی شدن حس تفاهم اجتماعی و ن

 توصیفی که توسط ۀمطالعیک در (. 6شود)نوجوان می

های آدام. ال شارپ و همکاران با عنوان تحلیل هزینه
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انجام  2113درسال  پیشگیری ازخشونت جوانان

هایی که برای پیشگیری که هزینهمشخص شد

کمتر شود انجام میازخشونت جوانان و یا عواقب آن 

در حالی که میانگین  ،ریق وریدی استتز ۀاز هزین

 دالر است 99تا  9/3پرخاشگری از  بارهر  ۀ وقوعهزین

بنابراین شناخت هرچه بهتر متغیرهای تأثیرگذار  .(13)

-بر پرخاشگری نوجوانان و در نتیجه آن تدوین برنامه

های مناسب برای پیشگیری و درمان این پدیده 

ر بررسی رسد. هدف پژوهش حاضضروری به نظر می

شناختی با رابطۀ  تعدادی از متغیرهای جمعیت

باشد که آموزان دبیرستانی  میپرخاشگری در دانش

روشن شدن نقش آنها در زمینۀ پرخاشگری در 

های حلتواند در شناخت عوامل مؤثر و راهنوجوانان می

 آینده گامی به جلو تلقی شود.

 

 روش بررسی

د. جامعۀ آماری باشمیاین مطالعه از نوع توصیفی 

آموزان دبیرستانی پسر در شهر ایالم بود که کلیه دانش

در این شهر مشغول به تحصیل بودند.  44-49در سال 

ای گیری خوشهبرای انتخاب نمونه از روش نمونه

های استفاده شد. بدین ترتیب که از میان کل دبیرستان

 پسرانه ابتدا چهار دبیرستان و در مرحله بعد پنج کالس

ها به صورت تصادفی انتخاب شدند. سپس پرسشنامه

-آموزان توزیع و پس از تکمیل شدن جمعمیان دانش

 21spssبرای تحلیل داده ها از نرم افزار آوری شد.

استفاده شد و با آمار توصیفی)فراوانی، میانگین، 

انحراف استاندارد، کمترین مقدار و بیشترین مقدار( و 

ضریب همبستگی پیرسون، ی آمار استنباطی با روش ها

و آزمون تعقیبی  ANOVAمستقل، آزمون  tآزمون 

LSD .تجزیه تحلیل شدند 
 

 

 ابزار پژوهش

(: AQ) نامه پرخاشگری بأس و پری الف( پرسش

نسخۀ جدید پرسشنامه پرخاشگری که نسخۀ قبلی آن 

تحت عنوان پرسشنامه خصومت بود، توسط بأس و 

فت. این پرسشنامه ( مورد بازنگری قرار گر13) 1پری

عبارت و  24یک ابزار خودگزارشی است که شامل 

چهار زیر مقیاس است که عبارت است از پرخاشگری 

( و A(، خشم )VA(، پرخاشگری کالمی )PAفیزیکی )

ها به هر یک از عبارات در  (، آزمودنیHخصومت )

( تا 9ای از: کامالً شبیه من است ) درجه 9یک طیف 

(، نه شبیه من است نه شبیه من 4)حدودی شبیه من است 

شدت  ( تا به2( تا حدودی شبیه من نیست )3نیست )

 4(. دو عبارت 1شبیه من نیست درجه بندی شده است )

شوند. نمره  گذاری میصورت معکوس نمره به  16و 

ها  کل برای پرخاشگری با مجموع نمرات خرده مقیاس

رسشنامه آید. در بررسی پایایی بازآزمایی پ به دست می

درصد به ترتیب  72و  72، 76، 41ضریب همبستگی 

برای عوامل پرخاشگری بدنی، پرخاشگری کالمی، 

(. در ایران نیز 13ورزی گزارش شد ) خشم و کینه

ضریب آلفای کرونباخ، بازآزمایی و تنصیف به ترتیب 

درصد گزارش شده است. ضریب آلفای  73و  74، 44

اشگری جسمانی، کرونباخ برای عوامل خصومت، پرخ

و  74، 74، 42پرخاشگری کالمی و خشم نیز به ترتیب 

 (.14درصد بود ) 71

 

 ها یافته

آموزان بر اساس متغیرهای توزیع دانش 1جدول 

دهد. سن، محل زندگی و درآمد خانواده را نشان می

آموزان شود میانگین سنی دانشهمانطور که مشاهده می

آنان در مناطق شهری سال بود. همچنین اکثریت  41/19

                                                                 
1. Buss & Perry 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 z

an
ko

.m
uk

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
19

 ]
 

                               3 / 9

http://zanko.muk.ac.ir/article-1-106-en.html


 31       عادل بهاری

 33-44 /9314 مستانزپزشکی کردستان/ دانشگاه علوم  علوم پزشکی زانکو/ مجله

 پایین تعلق داشتند.های دارای درآمد سطح کردند  و به خانوادهزندگی می
 

 آموزان را بر اساس متغیرهای سن، محل زندگی و درآمد خانوادهتوزیع دانش 1جدول 

 سن

 

 درآمد خانواده محل زندگی

 روستا 41/19 میانگین

 درصد )تعداد(

 

9/12(33) 

 پایین

 مان(میلیون تو1)تا 

3/49 (121) 

 شهر  14 کمترین 

 درصد )تعداد(

 

43(221) 

 متوسط

 میلیون تومان 2تا  1)

9/21 (97) 

 نامشخص 14 بیشترین 

 درصد )تعداد(

 باال (11)9/4

میلیون تومان و  2)

 باالتر(

9/4 (12) 

 (76) 7/24 نامشخص    

 

آموزان را بر اساس متغیرهای توزیع دانش 2جدول 

چه قابل دهد. چنانوالدین نشان می شغل و تحصیالت

مشاهده است بیشترین فراوانی مربوط به شغل پدر به 

که شغل درصد(، در حالی 9/41شغل آزاد تعلق دارد )

داری گزارش مادر دارای بیشترین فراوانی برای خانه

درصد(. در زمینۀ تحصیالت نیز سطح  9/47شده است )

اوانی را دارا است ابتدایی برای پدر و مادر بیشترین فر

 (.6/33و  4/23)به ترتیب 

 
 شد.تحصیالت والدین نمایش میآموزان را بر اساس شغل و توزیع دانش 2جدول 

 

 گذارد.آموزان را به نمایش میهای آن در بین دانشهای آمار توصیفی پرخاشگری و مؤلفهشاخص :3جدول 
 

 

 

 

 

 

 بیکار 

 درصد)تعداد(

 کارمند

 درصد)تعداد(

 فرهنگی

 درصد)تعداد(

 شغل آزاد

 درصد)تعداد(

کارگر 

 درصد)تعداد(

 متوفی

 درصد)تعداد(

 نامشخص

 درصد)تعداد(

  

   (14) 3/9 (19) 7/9 (41) 1/19 (111) 9/41 (37) 14 (36) 6/13 (13) 4/4 شغل پدر

     نامشخص آزاد کارمند فرهنگی دارخانه 

     (11) 2/4 (11) 2/4 (9) 2 (6) 3/2 (232) 9/47 شغل مادر

کارشناسی  کارشناسی فوق دیپلم دیپلم دبیرستان راهنمایی ابتدایی سوادبی 

 ارشد و باالتر

 نامشخص

 12) 9/4 (13) 4/4 (26) 4/4 (4) 3 (44) 9/19 (4) 4/3 (41) 9/19 (63) 4/23 (43) 3/16 تحصیالت پدر

کارشناسی  کارشناسی فوق دیپلم دیپلم دبیرستان راهنمایی ابتدایی سوادبی 

 ارشد و باالتر

 نامشخص

 (16) 1/6 (4) 9/1 (12) 9/4 (3) 1/1 (24) 1/4 (11) 4/3 (39) 2/13 (44) 6/33 (72) 2/27 تحصیالت مادر
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 های آنهای آمار توصیفی پرخاشگری و مؤلفه: شاخص3جدول 

 خصومت خشم پرخاشگری کالمی پرخاشگری جسمانی پرخاشگری کل 

 11/21 14/14 11/14 49/26 16/41 میانگین

 19/6 44/6 41/3 19/6 77/17 انحراف استاندارد

 4 7 4 4 41 کمترین مقدار

 41 41 29 42 147 بیشترین مقدار

 

نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که از میان دو 

متغیر سن و رتبۀ تولد تنها سن با نمرۀ پرخاشگری در 

(. r ،111/1=p=3/21حالت کلی رابطۀ معناداری دارد )

 tعالوه، مقایسۀ نمره پرخاشگری به وسیلۀ آزمون به

مستقل برای دو منطقه شهری و روستایی نیز تفاوت 

معناداری را میان پرخاشگری در این دو منطقه نشان 

نداد.

  
 مستقل برای مقایسۀ میانگین پرخاشگری میان دانشجویان شهری و روستایی tآزمون  :4جدول 

 هاگروه آزمون لون برای برابری واریانس هاقایسۀ میانگین گروهبرای م tآزمون 

 F سطح معناداری Df T سطح معناداری)دودامنه(

274/1 291 144/1- 363/1 4/42 

 

نمرۀ کلی پرخاشگری با استفاده از آزمون 

ANOVA های مختلف تحصیلی، شغل و در بین رشته

ایسه تحصیالت پدر و مادر و درآمد خانواده به مق

نشان دهنده نتایج آزمون  9گذاشته شد. جدول 

ANOVA شود رشته است. همانطور که مشاهده می

تحصیلی و شغل پدر دو متغیری بودند که نمرۀ 

های مختلف آموزان در بین گروهپرخاشگری دانش

منظور  آنها تفاوت معناداری وجود داشت. به همین

تلف های مخبرای مشخص کردن تفاوت در بین گروه

استفاده شد. نتایج  LSDاین دو متغیر آزمون تعقیبی 

آموزان تجربی از نشان داد که پرخاشگری در دانش

، MD=-31/9آموزان رشته علوم انسانی )دانش

126/1=sig( و ریاضی )92/14-=MD ،113/1-=sig )

آموزان انسانی هم از نمره کمتر بود. پرخاشگری دانش

، MD=-22/4یاضی )آموزان رشتۀ رپرخاشگری دانش

114/1=sig کمتر بود، اما این تفاوت در سطح )

آموزانی که پدر معناداری قرار نداشت. همچنین دانش

آموزانی که پدر آنها آنان بیکار بود در مقایسه با دانش

(، MD ،114/1=sig=-19/19دارای مشاغل فرهنگی )

( و یا متوفی MD ،123/1=sig=44/11مشاغل آزاد )

(17/21=MD، 112/1=sig بودند پرخاشگری سطح )

آموزانی که پدرشان باالتری را گزارش دادند. دانش

فوت کرده بود در مقایسه با فرزندان پدران بیکار 

(17/21-=MD ،112/1=sig( کارمند ،)46/11-=MD ،

144/1=sig( و کارگر )7/11-=MD ،144/1=sig )

 تری داشتند.پرخاشگری سطح پایین
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های مختلف تحصیلی، شغل و تحصیالت پدر و مادر و درآمد برای مقایسۀ پرخاشگری در بین رشتهANOVA ون آزم :5جدول 

 خانواده

 سطح معناداری F مجذور میانگین Df رشته تحصیلی

 گروهیمیان

 گروهیدرون

 کل

3 

244 

 

132/1174 

421/313 

427/3 114/1 

 سطح معناداری F مجذور میانگین Df شغل پدر

 وهی میان گر

 گروهیدرون

 کل

9 

249 

291 

466/734 

111/317 

324/2 143/1 

 سطح معناداری F مجذور میانگین Df تحصیالت پدر

 گروهیمیان

 گروهیدرون

 کل

7 

249 

292 

264/324 

242/329 

114/1 429/1 

 سطح معناداری F مجذور میانگین Df شغل مادر

 گروهیمیان

 گروهیدرون

 کل

9 

244 

293 

411/444 

721/321 

924/1 143/1 

 سطح معناداری F مجذور میانگین Df تحصیالت مادر

 گروهیمیان

 گروهیدرون

 کل

9 

241 

244 

141/126 

494 

377/1 432/1 

 سطح معناداری F مجذور میانگین Df درآمد خانواده

 گروهیمیان

 گروهیدرون

 کل

7 

143 

141 

174/321 

614/234 

341/1 234/1 

 

 گیریو نتیجه بحث

ای از هش حاضر با هدف بررسی رابطۀ پارهپژو

شناختی با پرخاشگری به انجام رسید. متغیرهای جمعیت

نتایج نشان داد که بین پرخاشگری و سن همبستگی 

با نتایج پژهش  مثبت و معناداری وجود دارد. این یافته

( و زینت مطلق و همکاران 6جو )ترشیزی و سعادت

ناهمخوان است. در پژوهش ذکرشده نمونه  (19)

که پژوهش متشکل از دوجنس نوجوانان بود، در حالی

توان این حاضر تنها به بررسی پسران پرداخته بود. می

های فرضیه را مطرح کرد که به دلیل دستیابی به توانایی

جسمانی باالتر در پسران و همانندسازی با معیارهای 

دانه چندان دور از ذهن اجتماعی مربوط به نقش مر

نباشد که ارتباط مشاهده شده تنها در پسران مشاهده 

شود. پرخاشگری با رتبۀ تولد رابطۀ معناداری نداشت 

(. همچنین 16، 6همسو است ) که این با چندین پژوهش

میان پرخاشگری در دو منطقۀ شهری و روستایی تفاوت 

( در 6جو )معناداری نداشت. ترشیزی و سعادت

وهش خود میان نمره پرخاشگری در مناطق مختلف پژ

شهری تفاوت معناداری به دست آوردند. این پژوهش 

در تهران انجام شده بود که به دلیل اختالف جمعیت و 

های شهری تفاوت میان مناطق در متغیرهای بافت

پذیرتر است، شناختی مانند پرخاشگری توجیهجمعیت
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-جود میان بافتتر اختالف مواما در شهرهای کوچک

 توجه نیست.های شهری و روستایی چندان قابل

آموزان رشتۀ تجربی در پرخاشگری در دانش

های انسانی و ریاضی کمتر بود. نمره مقایسه با رشته

آموزان رشتۀ ریاضی هم در مقایسه پرخاشگری دانش

آموزان انسانی برتری غیرمعناداری داشت. با دانش

اند و ی مسئله فوق نپرداختههای پیشین به بررسپژوهش

-گیری در ارتباط با این موضوع با انجام پژوهشنتیجه

های بیشتر و بررسی دیگر متغیرهای اثرگذار نیازمند 

آموزان با پدران بیکار در مقایسه با دیگر است. دانش

های شغلی پرخاشگری سطح باالتری داشتند. این گروه

مهمی است که دهد بیکاری پدر استرس نتایج نشان می

گذارد. فرزندان بر سالمت روانشناختی فرزندان اثر می

آموزان که پدرشان والدین بیکار در مقایسه با دانش

فوت کرده بود نیز پرخاشگری باالتری داشتند. این 

بگلی لیهای دیگری مانند مطالعۀ یافته با نتایج پژوهش

شاید اختالف مشاهده شده ( همسو است. 11و دیگران )

های بدون سرپرست از ه این دلیل باشد که خانوادهب

های اجتماعی و غیررسمی دیگری برخوردار حمایت

تواند در کاستن از مشکالت هستند که این خود می

های دارای سرپرست اقتصادی آنان در مقایسه با خانواده

های پژوهش حاضر نشان یافتهبیکار تأثیرگذار باشد. 

ت اقتصادی مسئله مهمی دهد که بیکاری و مشکالمی

است که برای در سطح کالن بدان پرداخته شود. 

تر و با بررسی تواند در سطح وسیعپژوهش حاضر می

توانند بر پرخاشگری مؤثر متغیرهای دیگری که می

 باشند، تکرار شود.
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Abstract 
Background and Aim: Neglect of aggression in adolescents increases the unhealthy 

relationships between people, reduced quality of life, and lead to problems such as truancy, 

academic failure and substance abuse. So this study aimed to investigate the relationship 

between a numbers of demographic variables with aggression.  

Material and Method: In this descriptive- cross sectional study, statistical population was all 

high school students who were studying in Ilam  in  the course of the school year 94-95. 

Using cluster sampling, 265 students were selected as sample.  Demographic information and 

the Buss-Perry Aggression Questionnaire (AQ) was completed by participants. For data 

analysis, statistical methods of frequency, mean, standard deviation, minimum value and 

maximum value was used. Tests of inferential statistics were Pearson correlation coefficient, 

independent t-test, ANOVA test post hoc LSD test.  For data analysis, twentieth edition of 

SPSS software were used.  

Results: The results showed that there was a significant positive correlation between 

aggressions with age, while there was no significant relationship with the rank of birth.  The 

level of aggression areas was not significantly in both urban and rural different. Aggression 

in students majoring in the humanities and mathematics was less than experimental major. 

Students with unemployed fathers had higher levels of aggression compared to students who 

their fathers who employed.  

Conclusion: The findings suggest that efficient skills to manage aggression in adolescence 

among the important issues that should be more attention. In addition, unemployment is a 

major social problem In addition, unemployment is a major social problem that could play a 

role in aggression in adolescents. 

Keywords: Aggression, High school students, Ilam. 
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