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 چکيده

تحقیق حاضر با هدف بررسی شیوع پرخاشگری در بین دانش آموزان مقطع متوسطه شهر سمنان  

انجام شد. همچنین در مرحله دوم تحقیق  عوامل فردی و اجتماعی بین دانش آموزان پرخاشگر و غیر 

نفر  448مقایسه ای است که  -نوع توصیفی و علین پژوهش از پرخاشگر مورد مقایسه قرار گرفت. ای

 پرسشنامه شدند. برای جمع آوری داده ها از ای انتخاب روش تصادفی خوشهآموزان با از دانش

ه شدادراک جتماعی احمایت  ، (PSI) های فرزندپروری بامریندسبک، (1992باس و پری )پرخاشگری 

ها با استفاده شد. دادهاستفاده  NEOو پرسشنامه ارزیابی ساخت شخصیت  MSSPSS)) یچند بعد

تحلیل واریانس چند آزمون های آماری توصیفی و استنباطی شامل و روش 22SPSSاز نرم افزار  

دانش آموزان در دامنه نرمال پرخاشگری و  % 7/75ها نشان داد که متغیره تجزیه و تحلیل شد. یافته

رند. نتایج آزمون تحلیل واریانس  چند پرخاشگری پایین قرار دادر دامنه  %7/8پرخاشگری باال و  6/15%

ر ها دها به لحاظ متغیرهای فردی و اجتماعی نشان داد که تفاوت گروهمتغیر به منظور مقایسه گروه

متغیرهای حمایت خانوادگی، حمایت از سایرین، سبک فرزندپروری قاطع و ویژگی شخصیتی وظیفه 

ق به والدین و همچنین دست اندرکاران آموزش و باشد. بر اساس یافته های تحقیشناسی معنادار مـی

پرورش دانش آموزان توصیه می شود که در زمینه کنترل پرخاشگری به متغیرهای حمایت اجتماعی، 

سبک فرزند پروری و همچنین وظیفه شناسی به عنوان ویژگی شخصیتی قابل مداخله توجه داشته 

 باشند.

طع متوسطه، عوامل فردی، عوامل اجتماعی، پرخاشگری، دانش آموزان، مق واژگان کليدی:
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 مقدمه
نوعی رفتار آسیب رسان است که ممکن است به حالت های گوناگونی انجام گردیده و حتی آسیب های روانی نظیر تحقیر، 

وامل دیگر ریشه داشته تواند در خشم یا عاین رفتار می .(1395تجربه کار، و  یوسفی) توهین و فحاشی را نیز به همراه داشته باشد

کوشد از راه کالمی )مانند فحش دادن و تهمت زدن( یا باشد. بنابراین فرد پرخاشگر کسی است که با انجام رفتارهای عمدی می

 (. 1394غیرکالمی )مانند کتک زدن، زخمی کردن و شکستن وسایل( به کسی یا چیزی آسیب بزند )امیری، 

دلیل  ها تنها به اینی متفاوتی ارائه شده است. برخی بر سرشتی بودن پرخاشگری )انساندرباره عوامل پرخاشگری، نظریه ها

پرخاشگرند که بخشی از طبیعت آنان پرخاشگری است(، برخی بر جنبه های زیستی، برخی بر سائق هایی چون ناکامی تاکید 

 هایاست و رفتارهای پرخاشگرانه از راه آموزهدارند. در نظریه یادگیری اجتماعی تأکید بر این است که  پرخاشگری آموختنی 

های شناختی تاکید می شود که عوامل شود. همچنین در نظریهفرهنگی، تجربه مستقیم یا مشاهده رفتار دیگران آموخته می

 (. 1394شناختی نقش مهمی در تعیین واکنش پرخاشگرایانه به موقعیت دارند )امیری، 

ر مبنای چشم انداز یادگیری مورد استفاده قرار می گیرد. ب  (GMA)ی عمومی پرخاشگری امروزه در تبیین پرخاشگری الگو

اجتماعی، الگوی عمومی پرخاشگری زنجیره ای از رویدادهاست که ممکن است نهایتا به پرخاشگری آشکار بیانجامد و به وسیله 

( عوامل مربوط به شخص 2ونی)عوامل موقعیتی(، و ( عوامل مربوط به موقعیت کن1دو نوع متغیر درون داد اصلی آغاز می شود. 

درگیر)عوامل شخصی(. طبق این الگو، متغیرهای موقعیتی و فردی بعدا می توانند از طریق اثری که بر سه فرایند انگیختگی؛ حالت 

ی و از موقعیت کنونهای عاطفی و شناخت دارند، منجر به پرخاشگری آشکار شوند. بسته به تعبیر و تفسیرها)ارزیابی ها( افراد 

 .(1395 و همکاران، بارون) عوامل بازدارنده)مثل حضور پلیس(، یا به عمل عاقالنه یا به عمل تکانشی دست می زنند

ترین آسیبهای اجتماعی ی ایران به ویژه در سالهای اخیر یکی از جدیی بروز خشونت و پرخاشگری در جامعهگسترش دامنه

 اند )توسلیپذیرفته را آن نحوی به روزمره زندگی در مردم که است شایع شده ایاندازه به خاشگریپر و رود. خشونتبه شمار می

 (. 1381فاضلی، و

های اخیر در مورد رفتار خشونت آمیز و پرخاشگرانه نوجوانان انجام شده با نگاهی اجمالی به نتایج مطالعاتی که در طی سال

 شودایی و دبیرستان رفتار پرخاشگرانه یا خشونت آمیز از خود نشان دهد، آشکار میاست، احتمال این که فردی در دوره راهنم

 (.2014، 3کالکوگال، فیلیز و سوالک؛ 2014،  2؛ پارک و همکاران2019، 1لی و همکاران)

 می ییدتا اخیر اجتماعی است. تحقیقات و فردی ابعاد دارای  پرخاشگری چنانچه در الگوی عمومی پرخاشگری نیر بیان شد،

 های ریسک. دارد وجود خانواده سیستم در خشونت و پرخاشگری برای محافظتی و خطر عوامل مهمترین از بسیاری که کند

توانند می نمنفی والدی و رفتارهای درگیری فقر،. شودمی غیرژنتیکی و ژنتیکی فرآیندهای شامل شده و شروع تولد از قبل خانوادگی

 طرخ برابر در سیستم یک عنوان به تواند می همچنین خانواده در نوجوانان تأثیر بگذارند. بر افزایش خشونت و پرخاشگری

 را یسالمت رفتاری هایپیشرفت جامعه، و کودک در انطباقی منابع پرورش با توانند می والدین. کند عمل خشونت و پرخاشگری

ال )البِ. دهند می کاهش را خشونت و پرخاشگری ها، خانواده و والدین از حمایت طریق از اغلب آمیز موفقیت مداخالت. ببرند پیش

 (.2018، 4و مَستن

 و اهداف هاخواسته صرف را خود توان تمام افراد اینکه از و کندمی تهدید را اجتماع و افراد و روانی جسمی سالمت خشونت

 پیامدهای و آثار مدت، دارایکوتاه و ار مقطعیآث بر عالوه آمیزخشونت آورد. رفتارمی عمل به ممانعت نمایند؛ شغلی و تحصیلی

 آمیزخشونت رفتار که است معتقد (. اسپلیج2006، 5است )رایت قربانیان برای و هم مرتکبین برای هم بلندمدت روانی و جسمی

 نیز درازمدت نیو روا آموزشی نامطلوب پیامدهای قربانیان، و مرتکبین برای آنی، و مشهود روانی و صدمات جسمی بروز بر عالوه

                                                           
1 - Lei  

2- Park 

3 Colakoglu,  Filiz & Solak 
4 - Madelyn H Labella, Ann S Masten 
5 - Wright 
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 نگرانی بروز و زا خشونت فضای ایجاد محیط خالقیت، رفتن بین منفی همچون از آثار آمیزخشونت (. رفتار2015دارد )اسپلیج، 

 (.2006)رایت، درمحیط های آموزشیدر پی دارد اضطراب و

گرانه مرگ که به اعمال پرخاش قدیمی ترین تبیین علت پرخاشگری انسان، به طبیعت ذاتی انسان برای پرخاشگری و غریزه

پرخاشگری در انسان اگر هم ذاتی باشد قویاً تحت تاثیر عوامل  منجر می شود، اشاره دارد اما دیدگاه های جدید، بیان می کند که

اجتماعی قرار می گیرد و معتقدند که بروز رفتار پرخاشگرانه در یک موقعیت خاص به عوامل مختلفی نظیر تجربه های گذشته، 

پاداش هایی که در زمان گذشته و یا حال نصیب او می شود و ارزش ها و نگرش هایی که اندیشه مربوط به مناسب بودن و اثرات 

بالقوه چنین رفتاری را در این شخص شکل می دهند، تاثیر می پذیرد. از دیگر عوامل موثر در بروز رفتارهای پرخاشگرانه می توان 

)یوسفی و تجربه کار،  ی، عوامل فرهنگی، عوامل شخصی، عوامل موقعیتی و اقتصادی اشاره نمودبه عوامل عصب شناختی، اجتماع

1395.) 

مت روان افراد است. حمایت اجتماعی باعث میشود افراد باور های مهم در بحث سالحمایت اجتماعی از موضوعات و حیطه

 حمایتهای. ه به شبکهای با تعهدات دو سویه تعلق دارندکنند که مورد عشق، مراقبت، احترام و ارزش دیگران هستند و این ک

اجتماعی اغلب به کنشهای متقابل بین فردی، شخص و ارتباطات اشاره دارد. نوع حمایت فراهم شده باید با موقعیت فرد و نیازهای 

و افزایش مهارتهای علمی، توان به افزایش سازگاری کارکردهای حمایت اجتماعی بسیار است که ازآن جمله می. وی متناسب باشد

طانی، )حسینی و سل عملی ارتباطی و مدیریتی، افزایش صالحیت، کاهش استرس شغلی افزایش رضایت شغلی و تعهد را نام برد

1397) 

 .بسیاری از روان شناسان معتقدند نوجوانی یک دگرگونی جسمانی، روانی، شناختی و نیز تغییر در الزامات اجتماعی است

جوان آمیخته ای از ویژگی های ژنتیکی و یادگیری های محیطی است و بخش اعظم یادگیری محیطی فرد نیز در شخصیت هر نو

، توجه به نقش اساسی (1390خانی، اال)ب خانواده و به ویژه از طریق روش های تربیتی که والدین به کار می گیرند کسب می گردد

ان آن را به عنوان نقطه ی آغاز کسب مهارت های ارتباطی در نظر گرفت. خانواده در رشد و شکل گیری شخصیت فرزندان، می تو

خانواده به عنوان یک نهاد اجتماعی مهم ترین و عمده ترین نقش را در تربیت کودک ایفا می نماید. هم چنین هیچ بستری از نظر 

ان برقرار می کند که منحصر به فرد هستند. کودکقدرت و گستره ی تأثیر با خانواده برابری نمی کند. خانواده بین افراد پیوندهایی 

در خانواده زبان، مهارت ها و ارزش های اجتماعی و اخالقی فرهنگ خود را می آموزند و بدون تردید یکی از عوامل مهم و مؤثر در 

باط ای که در برقراری ارت های ارتباط والدین با فرزندان می باشد؛ بنابراین، شیوهکسب مهارت ها الگوهای تربیتی خانواده و شیوه

با دیگران اتخاذ می شود، عامل مهمی در تعامل اجتماعی می باشد و ارتباط ضعیف می تواند به روابط ناسالم منجر شده و فشار 

روانی را افزایش داده و موجب پرخاشگری می شود. در واقع بررسی بحران های نوجوانی و نیمه عمر نشان داده است رفتار خانواده 

ی نرابطه والدین نوجوان با رشد رفتاری و روانی نوجوان تطابق دارد. رفتار متضاد پدر و مادر، جدایی والدین از هم، غیبت طوال و

مدت یکی از والدین، وجود جو نامساعد در خانواده، پرخاشگر بودن پدر یا مادر یا هر دو، تبعیض و بی عدالتی در مورد نوجوان، 

در بروز پرخاشگری نوجوانان  اجتماعیی، دخالت بیش از حد در کار وی و رفتار تهدیدآمیز از علل روانی تحقیر وی و احساس ناامن

لذا یک خانواده سالم و پویا می تواند با ایجاد روابط گرم و صمیمی و استفاده از شیوه های فرزندپروری مناسب به نوجوان  .است

 (.1396)عمرانی،  پرخاشگری به دور باشد خود کمک کند تا از هر گونه فشار روانی، خشونت و

ازجمله مهم ترین موضوعات مطرح حال حاضر ایران هستند که  لذا با توجه به این که شیوع پرخاشگری در بین نوجوانان

گریبان گیر افراد و آحاد جامعه می شوند و حتی  پرخاشگریذهن متخصصان و دانشگاهیان را به خود مشغول کرده اند. پیامدهای 

و با توجه به این که در ایران در رابطه با شیوع شناسی و عوامل فردی و اجتماعی  .می توانند منجر به تهدید امنیت اجتماعی شوند

شود. این مقاله در صدد بررسی موضوع مذکور برآمده در مقایسه دانش آموزان پرخاشگر و غیر پرخاشگر خال پژوهشی دیده می

 است. 
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 روش پژوهش
در فاز اول توصیفی از نوع توصیفی است. همچنین در ادامه با توجه به مقایسه دو گروه در فاز دوم ز نظر روش، ن پژوهش اای

مدارس شهر در دوره متوسطه دوم مشغول به تحصیل  آموزانجامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشاز نوع علی مقایسه ای است. 

هستند،  نفر  6849دانش آموز دختر که در مجموع  3560پسر و  دانش آموز 3289که  1397-98 در سال تحصیلیسمنان 

نفر محاسبه گردید که تعداد دختر و پسر به تعداد  448با توجه به جامعه آماری و بر اساس فرمول کوکران حجم نمونه  باشد.می

 . شدندانتخاب ای روش تصادفی خوشهنفربودند و با  224مساوی 

 

 ابزار پژوهش
چهار جنبه  ساخته شد. این پرسشنامه( 1992باس و پری )؛ این پرسشنامه توسط باس و پریی پرخاشگر پرسشنامه .1

پرسشنامه پرخاشگری دارای اعتبار و روایی قابل قبولی است. . سنجدمیرا خصومت، و   پرخاشگری کالمی، خشم، پرخاشگری بدنی

 49/0تا  38/0و همبستگی بین چهار زیرمقیاس  72/0تا  80/0هفته(  9نتایج ضریب بازآزمایی برای چهار زیرمقیاس )با فاصله 

 که نتایج نشانگر همسانی ه استاز ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد پرسشنامهبدست آمده است.جهت سنجش اعتبار درونی 

 .به دست آمده است 80/0و خصومت  83/0، خشم 81/0، پرخاشگری کالمی 82/0درونی زیرمقیاس پرخاشگری بدنی 

از « بامریند»اقتباسی است از نظریه اقتدار والدین که براساس نظریه  (PSI) های فرزندپروری بامریندمه سبکپرسشنا .2

فرزند پروری ساخته شده است. این  سبکسه الگوی آزاد گذاری، استبدادی و اقتدار منطقی والدین جهت بررسی الگوهای نفوذ و 

گویه آن به روش  10بدانه، عبارت آن به شیوه مست 10که طراحی شده است (1972)توسط دایانا بامریند ای ماده 30پرسشنامه 

این پرسشنامه توسط حسین  .کنندگیرانه اختصاص دارد، و والدین آن را تکمیل میعبارت دیگر آن به روش سهل 10مقتدرانه و 

روی هیچ عاملی بار نمی  26و 13،14،28(،ترجمه شده است و پس از تحلیل عاملی مشخص شد که پرسشهای شماره 1381پور )

شوند در نتیجه پرسش های مزبور حذف شدند. این پرسشنامه شیوه های فرزند پروری والدین را در سه عامل اندازه گیری می 

پرسشنامه از روش   ( تایید شده است. بورای برای بررسی اعتبار وروایی این1991کند. روایی و پایایی این پرسشنامه توسط بورای )

دارد  (r=0/48)  ( واقتدار منطقی(r=0/38گیری استفاده نمود و مشاهده کرد که شیوه استبدادی رابطه منفی با سهل« افتراقی»

( برای 1991(. بورای )1378)مهرافروز،   (r=0/7و شیوه سهل گیری رابطه معنی داری با شیوه اقتدار منطقی او نداشت )

برای شیوه 86/0برای شیوه سهل گیرانه ، 81/0تفاده کرد و نتایج زیر را بدست آورد. اس« باز آزمایی»پایایی از روش  محاسبه

 75/0محاسبه نمود که » آلفای کرونباخ»را بااستفاده از فرمول « ثبات درونی»برای شیوه اقتداری. او همچنین 78/0استبدادی ،

 (.1378رمنطقی بدست آورد )مهرافروز ،برای شیوه اقتدا0/ 82برای شیوه استبدادی و85/0گیری برای شـیوه سـهل

یابی ر ارزست که به منظوای اگویه  12ار بزایک  (MSSPSS)یچند بعده شدادراک جتماعی احمایت پرسشنامه  .3

ه ( تهیه شد1988ران )همکاو یمت زندگی توسط در زمهم اد فرن و استااده، دوسه منبع خانوه از شدادراک جتماعی احمایت 

این مقیاس توسط زیمت و همکاران در حد مطلوب گزارش شده است. پایایی این پرسشنامه در مطالعه حاضر  روایی و پایاییست. ا

 763/0و  764/0و  726/0به ترتیب  افراد مهمدوستان، و  ،برای نمره کلی حمایت اجتماعی ادراک شده و هر سه بعد خانواده

 محاسبه گردید.

( ساخته شد. این پرسشنامه فرم 1985ی توسط مک کری و کاستا )؛ این پرسشنامه شخصیتNEOپرسشنامه شخصیتی  .4

رود. عامل اصلی شخصیت به کار می 5سؤالی است و برای ارزیابی  60( دارد که یک پرسشنامه NEO-FFIکوتاهی نیز به نام )

جرا گردید که ضرایب نفر از دانشجویان آمریکایی به فاصله سه ماه ا 208این پرسشنامه شخصیتی توسط مک کری و کاستا روی 

به دست آمده است. اعتبار درازمدت این پرسشنامه نیز مورد ارزیابی قرار گرفته است. یک مطالعه  75/0 - 83/0اعتبار آن بین 

 83/0تا  68/0ساله روی مقیاس های روان آزردگی خویی، برون گرایی و باز بودن نسبت به تجربه، ضریب های اعتبار  6طوالنی 

های شخصی و نیز در گزارش های زوج ها نشان داده است. ضریب اعتبار دو عامل سازگاری و باوجدانی به فاصله دو را در گزارش

 (.1380بوده است )گروسی فرشی،  63/0و  79/0سال به ترتیب 
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 روش تجزیه و تحليل داده ها
تحلیل واریانس چند متغیره( ن آزموداده های حاصل از اجرای پرسشنامه ها در دو سطح  توصیفی و استنباطی )شامل 

 تجزیه و تحلیل شد.

 

  یافته های تحقيق
های مورد پژوهش از میانگین، انحراف معیار و در بخش آمار استنباطی نیز در بخش آمار توصیفی و در واقع توصیف شاخص

ده های پرخاشگری استفاده شمقیاسها در زیراز آزمون چند متغیر اثر پیالی و تحلیل واریانس یک متغیره  به منظور مقایسه گروه

 است. 

 اساس رفتار پرخاشگری کلی ( توزیع فراوانی دانش آموزان بر1جدول 

 درصد فراوانی گروه

 7/75 339 غيرپرخاشگر

 6/15 70 پرخاشگری باال

 7/8 39 پرخاشگری پایين

 

در دامنه نرمال قرار دارند و به ترتیب  درصد دانش آموزان به لحاظ پرخاشگری 7/75شود ، مشاهده می1چنانچه در جدول 

 درصد دانش آموزان پرخاشگری باال و پایین دارند.  7/8و  6/15

 های توصيفی مربوط به پرخاشگری در بين سه گروه دانش آموزان( شاخص2جدول 

 انحراف معيار ميانگين گروه پرخاشگری

 بدنی
 عادی

 پرخاشگری باال

 پرخاشگری پایین

51/27 

02/35 

82/19 

72/3 

96/3 

47/3 

 کالمی
 عادی

 پرخاشگری باال

 پرخاشگری پایین

62/14 

97/19 

12/10 

32/2 

16/3 

56/2 

 خصومت
 عادی

 پرخاشگری باال

 پرخاشگری پایین

66/23 

77/31 

28/16 

25/3 

51/4 

86/3 

 خشم
 عادی

 پرخاشگری باال

 پرخاشگری پایین

06/20 

68/27 

41/14 

08/3 

40/4 

70/2 

 

های پرخاشگری بدنی، کالمی، خصومت و خشم  به ای توصیفی میانگین و انحراف معیار زیر مقیاسه، یافته2در جدول 

 تفکیک سه گروه عادی، پرخاشگری باال و پایین ارائه شده است. 
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 های توصيفی مربوط به حمایت اجتماعی( یافته3جدول 

 انحراف معيار ميانگين متغير گروه

 عادی

 باال

 پایين

 انوادهحمایت اجتماعی خ

45/16 

42/20 

98/14 

33/5 

83/6 

55/5 

 عادی

 باال

 پایين

 دوستان

00/16 

22/18 

54/15 

34/5 

90/6 

04/6 

 عادی

 باال

 پایين

 سایر

91/14 

25/19 

95/13 

57/5 

28/6 

62/6 

 

دوستان  های مربوط به حمایت اجتماعی خانواده،شود، میانگین و انحراف معیار زیر مقیاس( مشاهده می3چنانچه در جدول 

 گری باال و پایین ارائه شده است.و سایر افراد مهم  به تفکیک سه گروه عادی، پرخاش

 های توصيفی مربوط به سبک فرزندپروری به تفکيک سه گروه( یافته4جدول 

 انحراف معيار ميانگين متغير گروه

 عادی

 باال

 پایين

 سهل گیر

46/29 

15/31 

87/26 

28/11 

65/8 

25/6 

 عادی

 باال

 پایين

 استبدادی

07/26 

95/23 

26/23 

32/5 

37/9 

86/5 

 عادی

 باال

 پایين

 قاطع

92/27 

12/32 

89/25 

64/5 

65/7 

71/10 

 

های مربوط بـه سبک فرزندپروری سهل گیر، شود، میانگین و انحراف معیار زیر مقیاس(، مشاهده می4چـنانچه در جدول 

 اشگری باال و پایین ارائه شده است.استبدادی و قاطع  به تفکیک سه گروه عادی، پرخ

 های شخصيتی به تفکيک سه گروههای توصيفی مربوط به ویژگی( یافته5جدول 

 انحراف معيار ميانگين متغير گروه

 عادی

 باال

 پایين

 روان آزردگی خویی

79/34 

26/35 

93/33 

03/6 

41/8 

66/7 

 78/6 12/37 برون گرایی عادی
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 باال

 پایين

54/38 

33/37 

16/6 

46/6 

 عادی

 باال

 پایين

 باز بودن نسبت به تجربه

95/36 

55/37 

14/34 

56/6 

13/8 

03/7 

 عادی

 باال

 پایين

 سازگاری

04/36 

21/38 

89/35 

38/5 

12/6 

34/7 

 عادی

 باال

 پایين

 وظیفه شناسی

44/37 

04/40 

32/35 

65/6 

84/7 

73/6 

 

روان آزردگی  های شخصیتیهای مربوط به ویژگیزیر مقیاسشود، میانگین و انحراف معیار مشاهده می 8چنانچه در جدول 

ه به تفکیک سه گروه عادی، پرخاشگری باال و پایین ارائ خویی، برون گرایی و باز بودن نسبت به تجربه، سازگاری و وظیفه شناسی

 شده است. 

 

 مقایسه سه گروه به لحاظ متغيرهای فردی و اجتماعی
ها ( و همگنی ماتریس کوواریانسFهای همگنی واریانس )آزمون متغیره پیش فرضپیش از اجرای تحلیل واریانس چند 

(MBOX)  اجرا و مورد تأیید قرار گرفت. مقدارF  به دست آمد که در سطح  96/1در آزمون چند متغیره اثر پیالیی برار با با

های پژوهش تفاوت ردی و اجتماعی بین گروهو سطح معناداری ترکیب خطی متغیرهای ف Fمعنادار بود. با توجه به مقدار  008/0

 معناداری دارد. 

 ها به لحاظ متغيرهای فردی و اجتماعی( نتایج تحليل واریانس تک متغير به منظور مقایسه گروه6جدول 

 معناداری F درجه آزادی مجموع مجذورات متغير منبع تغييرات

 گروه

 خانوادگی

 دوستان

 سایر

 سهل گیر

 استبدادی

 قاطع

 آزردگی خویی روان

 برون گرایی

 یسازگار باز بودن نسبت به تجربه

 وظیفه شناسی

71/627 

08/163 

97/631 

83/366 

92/169 

04/799 

56/35 

90/46 

62/259 

75/134 

85/441 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

87/8 

16/2 

28/8 

27/2 

68/1 

87/5 

322/0 

559/0 

45/2 

68/1 

38/4 

0001/0 

119/0 

0001/0 

108/0 

189/0 

004/0 

726/0 

573/0 

091/0 

190/0 

015/0 
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ها تنها در متغیرهای حمایت خانوادگی، حمایت از سایرین، سبک شود، تفاوت گروه( مشاهده می6چنانچه در جدول 

 باشد و در متغیرهای دوستان، سبکفرزندپروری قاطع و ویژگی شخصیتی وظیفه شناسی به لـحاظ پرخاشگری کلی معنادار می

ل گیر و استبدادی، متغیرهای شخصیتی روان آزردگی خویی، برون گرایی بازبودن نسبت به تجربه و سازگاری فرزندپروری سه

 رابطه معنادار وجود ندارد. 

 ( مقایسه زوجی گروه ها به لحاظ متغيرهای فردی و اجتماعی7جدول 

 معناداری تفاوت ميانگين متغير در مقایسه با گروه گروه

 عادی
 باال

 یت خانوادگیحما پایین

97/3- 

46/1 

010/0 

831/0 

 0001/0 43/5 پایین باال

 عادی
 باال

 حمایت سایرین پایین

34/4- 

951/0 

006/0 

1 

 001/0 29/5 پایین باال

 عادی
 باال

 سبک قاطع پایین

20/4- 

02/2 

074/0 

832/0 

 003/0 22/6 پایین باال

 عادی
 باال

 وظیفه شناسی پایین

60/2- 

11/2 

310/0 

566/0 

 011/0 71/4 پایین باال

 

شود تفاوت دو گروه عادی و پرخاشگری باال و گروه پرخاشگری پایین در حمایت اجتماعی مشاهده می 11چنانچه در جدول 

 از سایرین معنادار است.  

 

 بحث و نتيجه گيری
عوامل فردی و اجتماعی بین این مطالعه با هدف بررسی شیوع پرخاشگری در بین دانش آموزان مقطع متوسطه و مقایسه 

درصد دانش آموزان  75نتایج این مطالعه نشان داد که بیش از دانش آموزان پرخاشگر و غیر پرخاشگر در شهر سمنان انجام شد. 

 پرخاشگری پایین بودند.  %7/8پرخاشگری باال و  %6/15به لحاظ پرخاشگری در دامنه نرمال و پس از آن به ترتیب  

ها به لحاظ متغیرهای فردی و اجتماعی نشان داد که تفاوت ل واریانس تک متغیر به منظور مقایسه گروهنتایج جدول تحلی

ها در متغیرهای حمایت خانوادگی، حمایت از سایرین، سبک فرزندپروری قاطع و ویژگی شخصیتی وظیفه شناسی مـعنادار گروه

دی و اجتماعی نیز نشان داد که تفاوت دو گروه عادی و پرخاشگری باشد. نتایج مقایسه زوجی گروه ها به لحاظ متغیرهای فرمی

باال و گروه پرخاشگری پایین در حمایت اجتماعی از سایرین معنادار است. همچنین تفاوت دو گروه پرخاشگری باال و پایین در 

 نیز معنادار است.  سبک فرزندپروری قاطع معنادار است و تفاوت دو گروه پرخاشگری باال و پایین در وظیفه شناسی

 خاشگریپربا  خانواده و حمایت از سایرینادراک حمایت از سوی  ها در دو متغیربنابراین با توجه به نتایج تحقیق تفاوت گروه

( و البال و مستن 1394(، ایمان و همکاران )1396های اصغرنژاد و همکاران )باشد که در این مورد نتایج تحقیق با یافتهدار میمعنی

حمایت اعضای خانواده از یکدیگر زمانی که . در تفسیر رابطه به دست آمده میتوان اینگونه استنباط نمود خوانی دارد( هم2018)

 طراباضبدون  خواهند یافتفرصت  به ویژه از سوی والدین برای فرزندان فراهم شود، نوجوانان به عنوان منابع عاطفی در دسترس

یافته از حقوق خود دفاع م از طریق رفتارهای منطقی و سازشوابراز وجود بپردازند و در موارد لزو ترس از سرزنش و تنبیه به 

 طبمهارت های ارتباطی موثر را با مشاهده عملکرد صحیح والدین در روا در خانواده های حمایتگر، نوجوانانوه بر این، عال کنند. 
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ود خ هکنند. این امر به نوبآموزند و آنها را درونسازی می همانندسازی میزناشویی و روابط والدین با خودشان از طریق تقلید و 

 ت موقعیتی از راهبردهای مناسب استفاده کنند و در روابط بینها و موانع و مشکالبا تعارض رویاروییدر  نوجوانانشود سبب می

ه درک و کمک برای برطرف کردن نیازها و تمایل بهمچنین  .پرخاشگرانه استفاده کنند هایفردی با دیگران کمتر از رفتار

های به دور از تعارض از این رو در شرایط طبیعی در خانوادهاز ویژگی های خانواده های حمایتگر است. های افراد خانواده دغدغه

هنجار، فرزندان خانواده های ب (2012) و گسیختگی، ارزشها و هنجارهای خانواده و جامعه به خوبی منتقل میشود و به گفته شارما

در این خانوادهها، احتمال آن که فرزندان  لذاکنند. تأثیر احتمالی رفتار خود بر دیگران تشویق میبه اندیشیدن در مورد را خود 

ر دو کاهش پرخاشگری  فرزندانعملکرد مناسب  منجر بهچنین کدهایی  ، بیشتر وجود دارد وقی را درونسازی کنندکدهای اخال

ل نظارت و کنتر وجود دارد وهایی که تعارض و کشمکش بین والدین و اعضای خانواده وادهشود. از سوی دیگر، در خانمیآنان رفتار 

الگوهای  نتوانند از نوجوانانپیوسته از سوی والدین طرد شود، این امر سبب میشود تا  نوجوانوجود نداشته باشد و  نوجوانکافی بر 

 ت موقعیتی و تنیدگی زا را کنار زنند. بنابراین ازخود با دیگران بهرهمند شوند و موانع و مشکالفردی  ارتباطی مؤثر در روابط بین

ه وکنند. عالهای خود استفاده میچون پرخاشگری، برای مقابله با تعارضها و رسیدن به اهداف و خواستههمراهبردهای ناکارآمدی 

وانند سرچشمه بازخوردهایی شوند که رشد شناختی، هیجانی و رفتاری را تهایی که منسجم و حمایتگر هستند میبر این، خانواده

 .طوری که کودکان و نوجوانان میتوانند با شرایط مختلف و با شیوههای مؤثر مقابله کنند تقویت کرده، به

های تهتن خواسگرفنو نادیده  انو توجه بـه جایگاه آن انجواننو داشتنبراساس نتایج میتوان تحلیل کرد که باور همچنین 

مسائل بسیار مهمی است که باید توسط دیگران مهم مورد توجه قرار بگیرد. چرا که نادیده گرفتن این طبیعی و فطری آنها از 

دم جوان در تصمیم سازی و عنوجوان نیز تعهد و مسئولیتی را در قبال جامعه قبول نکند. سهیم نبودن نوشوند که باعث میعوامل 

اعتقاد آنها و دخالت ندادن آنها در مشارکتهای عمومی، شخصیت آنها را ضعیف بار آورده و نسبت به اصول و عقاید  احترام به رای و

جوان و کشف تواناییهای او و واگذاری مسئولیتهای اجتماعی بـه او از اصولی است که سازمانهایی نو. ایمان به می کندبی مسئولیت 

در این زمینه کاری انجام دهند. در ایـن زمینه گار از معروفترین  بباید به آن اهمیت دهند ودانند، می نوجوانانکه خود را حامی 

اندیشـمندان در عرصـه مطالعات جنبشهای اجتماعی با رویکردی تعاملی به بحـث محرومیـت نسـبی در شـکل گیـری رفتارهای 

متغیرهای مهم و موثر در شکل گیری تمامی جنبشهای  پرخاشگرانه میپردازد و معتقد است که محرومیت نسبی افراد از جمله

ایی هاجتماعی و سیاسی در طول تاریخ بوده است که از طرف طبقات پایین جامعه ظهور مییابد. براین اساس الزم است سیاست

 .یسته شودهای ارزشمندی بـرای هـدایت فرایند پیشرفت در جامعه نگرجوانان به عنوان سرمایهنوتدوین شود که در آن به 

ها تنها در متغیرهای وظیفه شناسی به لحاظ پرخاشگری کلی مـعنادار همچنین نتایج تحقیق نشان داد که تفاوت گروه

ها در متغیرهای شخصیتی روان آزردگی خویی، برون گرایی، بازبودن نسبت به تجربه و سازگاری معنادار باشد و تفاوت گروهمی

( هم راستا می 1397های سیدحسنی و همکاران )به جز در مورد متغیر وظیفه شناسی با یافتهباشد که نتایج این مطالعه نمی

 در رفع آنها مصرند و تمایل به دقت و کامل علی رغم موانع موجود، افراد وظیفه شناسدر تبیین این یافته میتوان گفت که باشد. 

ر افراد دارای ویژگی هایی همچون تالشگلذا این انی مرتبط است. با پشتکار و قابلیتهای جسم الًبودن دارند. وظیفه شناسی معمو

گرا بودن هستند. افراد وظیفه شناس وظایف خود را به گونه ای بودن، احساس مسئولیت و تسلیم نشدن در برابر موانع و هدف

و خودکارآمدی در آن ها دقیق انجام داده که در پی آن به موقعیت دست یابند و این امر موجب شکل گیری احساس شایستگی 

ند از زیر مقیاسهای وظیفه شناسی عبارت. کننددقت و پاکیزگی زیاد اجتناب می زم،افراد فاقد این صفت از باریک بینی ال می شود.

خود نظم دهی و حسابگری مفید بوده و شاخص مناسبی برای پیشگویی  فرمانبرداری، پیشرفت طلبی، نظم و ترتیب، شایستگی،

العه در این که نتایج این مط بسیاری از مشاغل میباشد. چرا که تمایل این افراد برای دستیابی به موفقیت بیش تر است عملکرد در

 .( هم راستا می باشد.1397های سیدحسنی و همکاران )مورد با یافته

ها در متغیر سبک روهها، نشان داد که تفاوت گهمچنین نتایج جدول تحلیل واریانس تک متغیر به منظور مقایسه گروه

گیر رابطه معنادار وجود ندارد باشد و در مورد نتایج سبک فرزندپروری سهلفرزندپروری قاطع به لحاظ پرخاشگری مـعنادار می

ها در سبک فرزندپروری استبدادی و باشد اما تفاوت گروه( هم راستا می1396ی عمرانی )های مطالعهکه این نتایج با یافته

( هم راستا نبود. در 2018( لیو و یانگ )1396های عمرانی )در این تحقیق معنادار نبود که در این مورد نتایج با یافتهپرخاشگری 
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تبیین این یافته باید گفت که سبک فرزندپروری قاطع بیانگر تعامل مناسب و توأم با صمیمیت و در عین حال، کنترل منصفانه و 

اشد. بری سهل گیرانه و استبدادی بیانگر تعامل نامناسب و کنترل غیرمنطقی فرزندان میواقع بینانه است ولی سبک فرزندپرو

 هایی ازشود. به خصوص در دورهترین عامل مؤثر بر الگوهای تعاملی خانواده محسوب میی ارتباط والدین با نوجوانان، قوینحوه

باتند، ثه در ارتباطات خود متزلزل، فاقد اطمینان خاطر و بیشود. والدینی کزندگی کودکان که تحوالت اساسی رشد روانی طی می

ی تربیت فرزندان با یکدیگر توافق ندارند، از الگوهای فرزندپروری مبتنی بر طرد حمایت افراطی با تسلط یا اغماض، انضباط در نحوه

یک را کنند، رفتارهای نوروتاستفاده میثباتی عاطفی های غیرمنطقی و عصبانیت و بیجوییدوگانه، سستی موازین اخالقی، کمال

شوند که نوجوانان از نظر هیجانی و عاطفی نیازمندتر شده و در چنین شرایطی از حس کنند و سبب میدر نوجوانان تثبیت می

 شود، ناکام بمانند. اعتماد و امنیت که اساس تحول هیجانی سالم محسوب می

و حمایت عاطفی باال، سطح مناسب استقالل و روابط دوسویه بین والدین و سبک فرزندپروری قاطع با ترکیبی از کنترل 

ه بر ها در عین حال کاند. آنشود. والدین با این سبک تربیتی به صورت افرادی گرم و صمیمی توصیف شدهکودک شناسایی می

نیز از دالیل و توضیحات منطقی استفاده  هایی که از فرزندان خود انتظار دارندرفتارهای کودکانشان کنترل دارند، برای خواسته

کنند. این سبک فرزندپروری با پیامدهای مثبت همچون کنند و قواعد آشکاری را برای رفتار مناسب فرزندان خود تعریف میمی

نترل والدین و کگیرانه با فقدان پیـشرفت تحصیلی، اتکا به خود باالتر و روابط بهتر با همتایان رابطه دارد. سبک فرزندپروری سهل

ی منفی دارد، شود. سبک فرزندپروری مقتدرانه با رفتارهای ضد اجتماعی رابطههای نوجوان مشخص میپاسخ دهی به خواسته

هیجانی و تحصیلی در وضعیت مطلوبی قرار دارند، از عزت نفس باالیی برخودارند  -کودکان این والدین از لحاظ پیامدهای اجتماعی

پروی هایی که در مورد سبک فرزندها زیاد است. بنابراین با توجه به تبیینکایی، خودکنترلی و کنجکاوی در آنو گرایش به خودات

 شود.های گذشته و نتیجه حاصله مورد تأیید واقع میمقتدرانه به عمل آمد و نتایج پژوهش

رت دارد که والدین، مدیران، معلمین و آموزان مدارس و پیامدهای ناشی از آن ضروبا توجه به شیوع پرخاشگری میان دانش

های آموزشی ویژه نوجوانان با هدف آموزش کنترل خشم و پرخاشگری بپردازند. متولیان امر تعلیم و تربیت به برگزاری کارگاه

یا ی آنان مههای آنان را افزایش داد و زندگی کم خطرتری را برای مهارتتوان دامنهبدین ترتیب با آگاهی بخشی به نوجوانان، می

نمود. همچنین نباید که از آموزش والدین و خانواده ها در رابطه با سبک فرزند پروری و فراهم کردن حمایت اجتماعی برای دانش 

 آموزان غفلت نمود.
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