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 چكیده

سال  ٢٣تا  ١٨ی فرزندپروری بر میزان پرخاشگری جوانان ھا سبک ریتأثھدف کلی محققین، بررسی  ردر پژوھش حاض
ی، متغیر وابستھ: میزان پرخاشگری و ابزار فرزندپروری ھا سبکی این تحقیق شامل: متغیرھای مستقل رھایمتغ. باشد یم

. این پژوھش از نوع کاربردی غیرآزمایشی و دادند یمی و پرخاشگری تشکیل فرزندپروری ھا وهیشپژوھش را پرسشنامھ 
 ی دموکراتیک،ھا خانوادهی بوده و نتایج حاکی از آن است کھ:بین میزان پرخاشگری با سن جوانان در ا سھیمقاتوصیفی، علمی و 

ی دموکراتیک و با ھا خانوادهی مستبد این ھمبستگی مثبت و در ھا خانوادهمستبد و با اقتدار منطقی ھمبستگی وجود دارد کھ در 
ی فرزندپروری تفاوت معناداری وجود دارد کھ با درجھ ھا سبک. بین میزان پرخاشگری جوانان در باشد یماقتدار منطقی، منفی 

 افتھی شیافزا، پرخاشگری فرزندان آنھا اند کردهی فرزندپروری مستبدانھ استفاده ھا وهیشز درصد والدینی کھ ا ٩٩اطمینان 
 مشاھده نشده است. ھا خانوادهی بین میزان پرخاشگری در دیگر دار یمعنتفاوت  گونھ چیھ کھ یدرحال

 

 واژگان كلیدي: فرزندپروری، پرخاشگری، جوانان.
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 مقدمھ

. گذارند یمبسیار و عمیقی را در رفتار افراد  ریتأث ھا خانوادهگیری شخصیت افراد است.  عوامل شکل نیتر مھمخانواده یکی از 
ی ھا ھینظریری بیشتر دگرگون شد. در این دھھ پذ انعطافیری و گ آسانی فرزندپروری در جھت ھا وهیشروند  ١٩٤٠در دھھ 

انجام داد بھ این نتیجھ رسید کھ  ١٩٤٥تحقیق خود کھ در سال فرزندپروری زیر نفوذ مکتب روانکاوی قرار گرفت. بالدوین در 
کھ فرزندان این والدین رشد ذھنی، ابتکار،  . درحالیرساند یمی پذیرنده و دموکراتیک والدین امکان رشد را بھ حداکثر ھا نگرش

سرکش، پرخاشگر و ستیزه جو  (مستبد) و طرد کننده فرزندان و. والدین سلطھ جدھند یمی را نشان ا ندهیفزاامنیت و عاطفی 
 ).١٣٨١دارند (پروین و جان الیور 

تردیدی نیست کھ خانواده اثری عمیق و پایدار در پی ریزی رفتار کودک و برانگیختن روح زندگی و آرامش درونی او دارد. 
اگر چھ ھمھ کودکان  .کند یمی گوناگون را کسب ھا خصلتی اخالقی و ھا ارزشو برخی از  آموزد یمکودک در خانواده زبان 

گفت کھ تنھا عده معدودی از این والدین صالحیت تربیت کردن و مربی بودن را  توان یمدنیا دارای والدین ھستند، ولی بھ جرئت 
و با صداقت و زحمت زیاد و نیز بر  باشند یمدارا ھستند. ھمچنین اگر چھ ھمھ والدین دنیا خواھان خیر و سعادت فرزندان خود 

تا نیازھای مادی و معنوی کودکان خود را بھ نحو  کوشند یمط زیستی، اجتماعی و اقتصادی خود تا سرحد امکان حسب شرای
ی تربیتی، نتیجھ ھا روشی درست از ھا یآگاھاحسن تأمین نمایند، ولی متأسفانھ این امر اغلب بھ علت کمبود و گاھی عدم 

 دارد. دنبال بھمعکوس 

ً دھھ دوم زندگی را در بر  ً توسط والدین، مراقبین و ا مرحلھ، ردیگ یمنوجوانی، کھ تقریبا ی حساس در رشد انسان است، اما عمدتا
. ھرگونھ غفلت در این دوران گاه مشکالت بھداشت روانی فراگیری (مانند ردیگ یمطور جدی در جامعھ مورد غفلت قرار  بھ

. رفتارھای اجتماعی، اقتصادی و فرھنگی در ساخت فکری شود یماشگری و...) را موجب افسردگی، رفتار ضد اجتماعی، پرخ
توجھی تحت تأثیر ھمان محیطی  ی آنھا بھ میزان قابلھا العمل عکس، بھ عبارتی گذارد یمو شخصیتی آنھا تأثیرات مختلف برجای 

 ).١٣٨٥اند (خدایاری فرد،  یافتھ است کھ در آن پرورش

و البتھ باید توجھ داشت کھ رفتار والدین  دھد یمی مھم روانشناسی را تشکیل ھا بحثوالدین و کودک یکی از حال روابط  ربھ ھ
ی کھ ممکن است ھم فرزندان خودشان را دوست بدارند و ھم طور بھ شود یمابعاد مختلف دارد و فقط شامل تغییرات یکنواخت 

 ی کنند.ریگ سختتن آنان، در انضباط اینکھ آنھا را طرد کنند و یا اینکھ در عین دوست داش

ً بھ یک جنبھ از رفتار والدین یا شخصیت آنھا ارتباط پیدا  بلکھ ماحصل ترکیب عوامل مختلف  کند ینمپاسخ کودک نیز صرفا
 ). ١٣٧٤(شعاری نژاد،  باشد یم

 سال پرداختھ شده است. ٢٣-١٨پروری با میزان پرخاشگری در نوجوانان دی فرزنھا وهیشدر این پژوھش بھ بررسی رابطھ 

 ی پژوھشھا ھیفرض

 .دارد وجود یمعنادارپرخاشگری نوجوانان رابطھ  با دموکراسی یفرزندپرور وهیش نیب

 .دارد وجود یمعنادارپرخاشگری نوجوانان رابطھ  با دیکتاتوری یفرزندپرور وهیش نیب

 .دارد وجود یمعنادارپرخاشگری نوجوانان رابطھ  اقتدار منطقی و ی بافرزندپرور وهیش نیب

 جو عاطفی خانواده و انواع آن

منظور از جو عاطفی خانواده، توانایی درک احساسات ھمدیگر و کیفیت تعامالت عاطفی اعضای یک خانواده است. اینکھ 
ت یا عدم اعضای خانواده نسبت بھ ھمدیگر احساساتی دارند و بھ چھ میزان نسبت بھ ھم ابراز عالقھ نموده و نیز چگونگی دخال

. جو عاطفی حاکم بر خانواده رابطھ نزدیکی با ساخت دھد یمدخالت آنھا در کارھای ھم و ھمکاری یا رقابت آنھا را نشان 
وقتی از ساخت خانواده  شده شناختھی اخیر ھا دھھمطرح در  ٣خانواده دارد. سالوادور مینوچین کھ بھ عنوان یک خانواده درمانگر

منظورمان  میکن یم. وقتی از جو عاطفی صحبت کند یمی اعضای خانواده تاکید ھا کنش-ی مراوده یا میانھا وهیشبر  دیگو یمسخن 
 ).١٣٧٣(موسوی و رضایی، تی اعضا نیسھا کنش-چیزی جز ھمان کیفیت میان
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ز متفاوت گیری رفتار و خصوصیات شخصی کودک نی در واقع بستھ بھ اینکھ خانواده از چھ ساختاری برخوردار باشد نحوه شکل
ی، مداخلھ، پذیرش و انتظارات والدین از کودکان کیفیت این ساختار ریگ سختخواھد بود. گرمی، تعلق، وابستگی شدید، آزادی، 

 .کند یمرا بیان 

 خانواده و جو عاطفی حاکم بر آن را بھ سھ گروه تقسیم کرد: توان یماز ھمین دیدگاه 

 (با کنترل شدید) الف: خانواده استبدادی

ً ھمھ افراد  شود ینمی استبدادی بر قدرت و احترام والدین بیش از اندازه تاکید، و توجھی بھ فردیت اعضا ھا خانواده در و معموال
بیانگر روابط  ھا خانواده. این نوع کنند یمرا در خانواده دارد پیروی  کننده نییتعبدون چون و چرا از فردی کھ نقش غالب و 

ی کھ دیگر طور بھحاکم است  شدت بھی غیرمنطقی ھا تیممنوعبوده و قوانین خشک و محدودکننده و معیوب والدین با فرزندان 
بودن خجالتی و از نظر  مؤدبمتمایل بھ  ھا خانوادهدر این  افتھی پرورشاعضای خانواده حق ابراز عقیده خود را ندارند. کودکان 

 و فاقد کنجکاوی و خالقیت ھستند. رنگ ھممثبت، درمانده، بسیار  راجتماعی غی

ً مطیع و  ابندی یمکودکانی کھ در خانواده مستبد پرورش  ردیگ یمدر تحقیق خود پیرامون این مسئلھ چنین نتیجھ  ٤ھافمن معموال
قالل و از خود است کنند یمبا پرخاشگری است. این کودکان احساس ناامنی  توأمولی در اکثر موارد رفتار آنان  بردارند فرمان

 باألخره، از ثبات عاطفی کمتری برخوردارند و آورند ینم دست بھی خود محبوبیت زیادی ھا یھمبازکافی ندارند و آنھا در بین 
ی فوق را در کودکان ھا یژگیو. الزم بھ ذکر است کھ ھر نوع محیط مستبدی دھند یمگرایش بیشتری بھ انحرافات اخالقی نشان 

و عاطفھ  بامحبتچنانچھ جو استبدادی حاکم بر خانواده ھمراه  دھند یمج بعضی از تحقیقات نشان زیرا نتای آورد ینمبھ وجود 
. آنچھ دھند یمباشد، کودکان از سازگاری اجتماعی بھتری برخوردار خواھند بود و ھمچنین بھ آموزش نیز عالقھ بیشتری نشان 

 ی استبدادی برداشتی یکسان داشت.ھا خانوادهدر ھمھ  افتھی پرورشدر کودکان  توان ینممسلم است 

 (آزادمنش) کی دموکراتیھا خانوادهب: 

کھ در آن ھر یک از اعضای خانواده در اجرای امور زندگی دارای حقوق  شود یمکلمھ دموکراتیک بھ نوعی خانواده اطالق 
ً یکسان و  ی ھستند و در این قبیل خانواده کودکان در اعمال و افکار خود از استقالل بیشتری ا شده شناختھیکسان و امتیازات نسبتا

. البتھ دموکراسی در محیط خانواده بھ معنای آزادی شوند یمبرخوردارند. سایر اعضای خانواده برای عقاید آنھا احترام قائل 
ً ھمھ افراد  برداشتھ شوند و ھا تیمحدودی اگر ا خانوادهنامحدود نیست زیرا در چنین  افراد حقوقی برای دیگران قائل نشوند احتماال

. کودکان نیز در آینده با موازین اجتماعی و اخالقی جامعھ خود در تعارض قرار شوند یمدگرگونی و اختالل  خوش دست
 .رندیگ یم

ً از نظر نم ابندی یمی دموکراتیک پرورش ھا خانوادهودکانی کھ در ک ٥طبق گزارش سیموند رات درسی و حتی بھره معموال
ی مختلف پیشرفت بھتری دارند. این کودکان از حس کنجکاوی بیشتری ھا خانواده یھا افتھی پرورشھوشی در مقایسھ با 

رھبری گروه ھمساالن  توانند یم باألخرهھستند، در بین ھمساالن خود محبوبیت بیشتری دارند و  رو تکبرخوردارند، خالق و 
باشند برای  مند بھرهی بندوبار یب . با این وصف اگر در محیط دموکراتیک کودکان از آزادی افراطی وخود را بھ عھده بگیرند

ی تفاوت یببھ مدرسھ و درس  باألخرهو  کنند ینم. در برابر ھمسران خود احساس مسئولیت شوند ینمحقوق دیگران احترام قائل 
ی دموکراتیک پرورش کودکی با شخصیت سالم مستلزم پیروی از ھا خانوادهکھ حتی در  مینیب یمو بدین ترتیب  دھند یمنشان 

 )١٣٨٨اصول و انضباط است.(احدی و بنی جمالی، 

 ج: خانواده با اقتدار منطقی

ی نیز در سطح باالیی قرار دارند، قوانین کنندگ درخواستھستند. از نظر سبک  دھنده پاسخاین گروه از والدین ھم پذیرنده و ھم 
آنھا اصول بنیادی  کنند یمآنھا فرزندان را مجبور بھ اجرا  کنند یمو فرزندان را مجبور بھ اجرا  کنند یمواضح و روشنی وضع 

 .دھند یمرا توضیح  شانیھا تیمحدودقواعد و 
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. در این سبک والدین دھند یمبھ رشد خودمختاری این والدین با نیازھای رشدی فرزندان سازگار ھستند و ارزش زیادی 
) در ١٩٨٩( نی و استقالل نیرومند کنند. استنبرگ و ھمکاراریگ میتصمبرای آنکھ آنھا را در  دھند یمیی بھ نوجوانان ھا فرصت
منجر بھ موفقیت در ی در نوجوانان و در نھایت شناخت روانی نشان دادند کھ فرزندپروری با اقتدار منطقی بھ رشد بلوغ ا مطالعھ
 .شود یممدرسھ 

و متکی بھ خود  ریپذ تیمسئولیی دارند کھ اغلب سازگار، خوش رو، ھا بچھ) دریافت کھ والدین با اقتدار منطقی، ١٩٩١( دبامرین
و خونگرم  کنند یمطور منطقی رفتار  بھ رسند یمنھا وقتی بھ سن نوجوانی آ .باشد یمبھ سمت پیشرفت  شانیھا یریگ جھتھستند و 

ی بامریند نشان داد کودکانی کھ والدین مقتدر داشتند، از رشد خوبی برخوردار بودند، در تکلیف ھا افتھ. یشوند یمو اجتماعی 
ی دیگر ارتباط مثبت بین فرزندپروری با ھا پژوھشدادند.  نداشتند و کمتر رفتار نقش جنسی غالبی از خود نشا نفس اعتمادبھجدید 

و ھمچنین این شیوه با بسیاری از  کند یمی قبل از مدرسھ را تاکید ھا سالی عاطفی، اجتماعی در ھا مھارت اقتدار منطقی و
 در سن دبیرستان ارتباط دارد. خصوص بھی شایستگی در سنین باالتر ھا جنبھ

(کوکارو،  شود یمپرخاشگری بھ ھرگونھ رفتار کالمی و فیزیکی کھ بھ قصد آسیب رساندن بھ دیگران صورت گیرد، اطالق 
). در تمامی تعاریفی کھ از پرخاشگری بھ عمل آمده است "تعمد در رفتار" و "آسیب رساندن بھ ١٩٩٧برمن و کاووسی، 

 .باشد یمدیگران" مدنظر 

ی مختلفی از پرخاشگری بر اساس نوع تظاھر رفتار پرخاشگرانھ ارائھ شده است و انواع مختلف پرخاشگری را ھا یبند دستھ
 ی نمود:بند میتقسی زیر ھا صورتبھ  توان یم

 پرخاشگری فیزیکی و کالمی

 میرمستقیغپرخاشگری مستقیم و 

 ی و پرخاشگری ابزاریا رابطھپرخاشگری 

 پرخاشگری فیزیکی

ی آتشین با اقداماتی نظیر کتک زدن، ھل ھا سالحعبارت است از آسیب رساندن تعمدی بھ دیگران با استفاده از فشار جسمی یا 
 )٢٠٠٣، ٦لگد زدن و...(زای فارمر کارینزدادن، 

 پرخاشگری کالمی

این نوع پرخاشگری شامل استفاده از واژگان و تن صدا بھ قصد وارد آوردن آسیب عاطفی بھ دیگران با اقداماتی نظیر فریاد 
 ).٢٠٠٣رینز، (زای فارمر کا باشد یمزدن، دشنام دادن، تھدید کالمی، توھین، تحقیر و نامیدن افراد بھ اسامی زشت 

 پرخاشگری مستقیم

 ترکیبی از پرخاشگری کالمی و جسمی است شامل مواجھھ مستقیم مرتکب و قربانی پرخاشگری است.

 میرمستقیغپرخاشگری 

کھ این نوع پرخاشگری را معادل  شود یمی بھ ارتباطات فردی و موقعیت اجتماعی دیگران رسان بیآساعمالی کھ باعث 
. در پرخاشگری اجتماعی، فرد پرخاشگر از طریق صدمھ زدن بھ عزت نفس و اند گرفتھر نظر " د٧"پرخاشگری اجتماعی

. شکل ابزار یا نوع پرخاشگری بھ صورت پنھان است. این دیآ یمموقعیت اجتماعی افراد در صدد آسیب رساندن بھ دیگران بر 
الن و گ( درد اجتماعی ابراز شوی و طپراکن عھیشانوع پرخاشگری ممکن است بھ صورت تھمت و افتراء بستن، 

 )٨،١٩٩٧آندروود

                                                             
٦. Xie, Farmer Carines 

٧. Social aggression 

٨. Galon, Anderwood 



 یا رابطھپرخاشگری 

. این نوع پرخاشگری ممکن است بھ ردیگ یمی بھ روابط فردی صورت رسان بیآسنوعی از پرخاشگری است کھ بھ قصد 
و...) و یا  (اخم کردن، روی برگرداندن ی کالمی، اظھارات منفی و یا اشارات بدنی منفیھا ییبدگوصورت مستقیم، نظیر 

زدن بھ آنھا، غیبت و بدگویی پشت سر دیگران، دزدیدن دوست یا شریک  وغیرمستقیم مانند افشای اسرار دیگران، خیانت یا نار
(زای و فارمرو  دی و تشویق دیگران بھ متنفر بودن از اشخاص، طرد فرد از گروه دوستان و ... ابراز شوپراکن عھیشاعشقی، 
 ).٢٠٠٣کارینز، 

ً در پنج دستھ قابل ارائھ  اند کردهدانشمندان مختلف رویکردھای متفاوتی را نسبت بھ پرخاشگری مطرح  . این باشند یمکھ عمدتا
 از: اند عبارتپنج دستھ 

 رویکرد غریزی بودن پرخاشگری

 رویکرد بیولوژیک

 ٩رویکرد ناکامی

 ١٠رویکرد یادگیری اجتماعی

 ١١رویکرد شناختی

 ورد بحث و بررسی قرار خواھند گرفت.این رویکردھا در ذیل م

 رویکرد غریزی بودن پرخاشگری

. یعنی زمانی کھ پرخاشگری ارزش زیادی برای بقای انسان گردد یبازمی این نظریھ بھ شرایط اولیھ زندگی انسان ھا شھیر
این  متأسفانھکرده است، اما  زیادی رداشت. طرفداران این نظریھ معتقدند کھ در طی سالیان متمادی شرایط محیطی تغییرات بسیا

ی مختلفی ارائھ شده است کھ از جملھ آنھا ھا ھینظرغریزه ھمچنان بدون تغییر مانده است. در خصوص غریزی بودن پرخاشگری 
 ).١٣٧٩را نام برد (پورافکاری، ١٤و لورنز ١٣، بندورا١٢نظریھ فروید توان یم

 رویکرد بیولوژیک

نقش  ١٧تشریح و سیان ١٦مطرح شد. ساختار مغز توسط النزا ١٩٨٢در سال  ١٥اساس این رویکرد بھ وسیلھ بیلینسکی
، نور، آدرنالین، دوپامین و سروتونین را بررسی و نشان داد کھ افزایش غلظت این مواد با ١٨ی شیمیایی عصبیھا واسطھ

                                                             
٩. Frustration approach 

١٠. Social learning theory 

١١. Cognitive approach 

١٢. Freuid 

١٣. Bendura 

١٤. Lorenz 

١٥. Bylinsky 

١٦. Lanza 

١٧. Sian 

١٨. Neurotransmitters 



بھ اثبات  ١٩٨١ال در س ١٩پرخاشگری ھمراه است. ھمچنین ارتباط سطح سورتونین با رفتارھای پرخاشگرانھ توسط والزلی
 )١٩٩٨(برنان،  درسی

 رویکرد ناکامی

-. این دیدگاه تحت عنوان فرضیھ ناکامیدھد یمی علوم اجتماعی مبین آن است کھ ناکامی، پرخاشگری را افزایش ھا پژوھش
مطرح گردید. در تک نگاره مربوط بھ این  ١٩٣٩ی طوالنی دارد. این دیدگاه بھ شکل کالسیک در سال ا سابقھپرخاشگری 

 .کند یمرویکرد دو زمینھ اصلی جلب توجھ 

 بھ پرخاشگری بیانجامد. تواند یمھر ناکامی 

 بھ ناکامی جدیدی بیانجامد. تواند یمھر پرخاشگری 

کھ موانع نامطلوبی  دھد یمی بھ ھدف است و تنھا زمانی روی ابی دست یھا راهن ناکامی بھ معنای ھیجان برخاستھ از محدود شد
 ).١٣٧٥ی بھ اھدافی معین ظھور کند (فرجاد، ابی دستبر سر را 

. فردی کھ شود یمبر اساس این رویکرد، پرخاشگری یک پاسخ آموختھ شده است کھ این پاسخ از طریق مشاھده یا تقلید آموختھ 
نسبت  کند یم، یا بھ خاطر اتفاقات تنش زا برانگیختگی ھیجانی نامطلوبی را تجربھ ماند یمی بھ ھدف ناکام ابی دستبھ علت عدم 

کھ متناسب با روشی است کھ برای کنار آمدن با موقعیت تنش زا یاد گرفتھ است. فرد  دھد یمبھ این برانگیختگی ھیجانی پاسخی 
 دیآ یماد مخدر پناه ببرد و یا پرخاش کند. پاسخ پرخاشگرانھ در کسانی بھ وجود یری اختیار کند، بھ موگ گوشھناکام ممکن است 

 ). ٢٠،٢٠٠٤(میلون و ھمکاران درفتار پرخاشگرانھ نشان دھن کننده ناراحتی ھا تیموقعدر برابر  اند گرفتھکھ یاد 

 از: اند عبارتاین رویکرد شامل سھ مدل است کھ 

 ٢١اجتماعی-مدل پردازش اطالعات شناختی

 ٢٢مدل شناختی نوھمخوانی در پرخاشگری

 ٢٣ مدل پرخاشگری عاطفی عمومی

 طور خالصھ توضیحاتی ارائھ خواھد شد. بھ ھا مدلدر ذیل در مورد ھر یک از این 

 اجتماعی:-مدل پردازش اطالعاتی شناختی

ی زیربنایی ھا سمیمکانیح مورد توجھ قرار گرفت و بھ عنوان پایھ تئوریک اصلی برای توض ١٩٨٠مدلی است کھ از اواسط دھھ 
(رمزگشایی  رفتار پرخاشگرانھ در بین کودکان و نوجوانان استفاده شد. بر اساس این مدل، نقص در پردازش اطالعات اجتماعی

ی مختلف اجتماعی، تفسیر موقعیت، اتخاذ ھدف، تعیین راھکار و ارزشیابی آن و اجرای ھا تیموقعاز  شده مشاھدهی ھا نشانھ
. نقص در پردازش اطالعات اجتماعی، شود یمی استراتژی حمل مشکل پرخاشگرانھ ریکارگ بھبھ افزایش احتمال  رفتار) منجر

 . دھد یمتوانایی نوجوان را برای تطابق با مشکالت روزمره اجتماعی کاھش 

فرد در معرض کھ  شود یمپیشنھاد شده است. برکووتیز معتقد است ناکامی زمانی منجر بھ پرخاشگری  ٢٤توسط برکووتیز
افرادی کھ دامنھ وسیع از  زدیانگ یبرمتجارب ناخوشایند قرار گیرد. قرار گرفتن در معرض وقایع تنفرآور عواطف منفی را 

                                                             
١٩. Valezelli 

٢٠. Millon et all 

٢١. Social cognitive information processing model 

٢٢. Neoassociation model of aggression 

٢٣. General Affective Aggression Model(GAAM) 



ً متمایل بھ کنند یمحوادث ناخوشایند و تنفرآور را تجربھ  ، تمایل بیشتری بھ رفتار پرخاشگرانھ دارند. بر اساس این مدل انسان ذاتا
توسط گرما، ناکامی و...) بر اساس  جادشدهیا(تحریک  دلد نشده است، بلکھ تفسیر و شناخت تجارب ناخوشاینپرخاشگری متو

و تحریک فیزیکی شده کھ این امر باعث فعال شدن سھ جزء شناخت، ھیجان و  ٢٥باعث ایجاد عاطفھ منفی شده آموختھپاسخ 
 .شود یمو نتیجھ این تعامالت بھ صورت افکار خصمانھ، خشم یا ترس، گریز یا پرخاشگری ظاھر  شود یمرفتار 

 ٢٦یعنی شناختی، عاطفی کند یممدلی شبیھ بھ مدل پرخاشگری نوھمخوانی است و بر روی سھ مسیری کھ پرخاشگری را فعال 
 تاکید دارد. ٢٧و انگیختگی

 زیآم خشونتی ھا صحنھمشاھده الگوھای پرخاشگر و  ردیگ یمصحیح صورت  در این مدل ارزیابی سریع موقعیت بدون پردازش
 ییزدا تیحساس، در اختیار گذاشتن اطالعات و شود یماز دو طریق موجب پرخاشگری و ارتقای افکار خصمانھ 

 ). ٢٨،٢٠٠٥(کروننبرگر

نفری از والدین  ٣٨بر روی یک نمونھ  ی فرزندپروری و ارتباط آن با پیامدھای رشدی مناسب،ھا وهیش) در زمینھ ١٩٩٤( نماری
ی فرزندپروری والدین با پیامدھای رشدی مطلوب در ھا وهیشو  ھا نگرشبھ فرزندان آنھا تحقیقی انجام داد. نتایج نشان داد کھ 

باالتر  ، با مشکالت رفتاری و ھیجانی پایین و شایستگی اجتماعی و شناختیتر قاطعانھارتباط دارد و روش فرزندپروری  ھا بچھ
 ارتباط دارد. ھا بچھو رفتارھای مستبدانھ با پیامدھای رشدی منفی در  ھا نگرشارتباط دارد. اما 

و  شان یکودکر زمینھ ادراک والدین از تجارب دوران د )٢٠٠٠( ٣٠، زانولی و پیتون٢٩در تحقیقی دیگر توسط داگت، ابرین
مادر  ٨٠، انجام دادند. در این تحقیق کنند یمیی کھ خود برای فرزندانشان فراھم ھا طیمحی فرزندپروری و ھا وهیشآن در  ریتأث

 سال مورد مطالعھ قرار گرفتند. در این مطالعھ چند عامل مورد بررسی قرار گرفت: ٥برای 

 الف) تاریخچھ زندگی والدین

 ب) ادراک آنھا از تجارب دوران کودکی خود

 ودج) دیدگاه رایج آنھا از زندگی فردی خ

 شان یکودکی منفی درباره ھا نگرشد) 

ی فرزندپروری فرزندان آنھا، کھ اکنون خود پدر ھا نگرشی محیط فرزندپروری والدین با ھا تیفیکنتایج این پژوھش نشان داد کھ 
نسبت بھ  و مادر ھستند، ارتباط دارد. والدینی کھ رفتار خشن و غیرواقعی در دوران کودکی تجربھ کرده بودند و دیدگاه منفی

 .کردند یمبھ ھمین جھت با فرزندانشان بدرفتاری  دانستند یمفرزندان خویش داشتند و آنھا را مسئول وقایع منفی زندگی خود 

انجام دادند و نتایج نشان  شانیھا خانوادهسالھ و  ١٨تا  ١٥نوجوان  ١٠٠) تحقیقی بر روی ٢٠٠١( ابلسکی، جف، ھسی و سیلو
ی ھا کمکو بیشتر نزدیکی و  شود ینمتر ھستند برخورد و ناسازگاری در آنھا دیده  کننده تیحمای کھ ی خانوادگھا طیمحداد کھ 

 متقابل وجود دارد.

                                                                                                                                                                                             
٢٤. Bertwitz 

٢٥. Negative affect 

٢٦. Affection 

٢٧. Arousa 

٢٨. Kronenberger 

٢٩. Obrien 

٣٠. Peyton 



شخصیتی مادران با پرخاشگری فرزندانشان" تحقیقی بر روی  یھا یژگیو) بھ منظور بررسی رابطھ بین "١٣٧٥( همجیدزاد
ن نتیجھ رسید کھ ھرچھ مادران مقتدرتر باشند سطح پرخاشگری فرزندان نیز دانش آموز سوم ابتدایی انجام داد و بھ ای ٢٨٠

 ی آسان گیر بود.ھا خانوادهی مستبد بیشتر از ھا خانوادهو پیشرفت تحصیلی باالتر خواھد بود. اما درصد پرخاشگری در  تر نییپا

 روش

کرج بوده است.  ٣ی علمی منطقھ ھا آموزشگاهسالھ  ٢٣-١٨جامعھ آماری این پژوھش عبارت است از کلیھ والدین و جوانان 
ی علمی کرج ھا آموزشگاهی از بین ا خوشھکھ بھ روش  باشد یمنفر بھ ھمراه والدینشان  ١٥٠حجم نمونھ آماری این تحقیق شامل 

 انتخاب گردیده است.

 .باشد یمپرسشنامھ  ٢ابزار مورد استفاده در این تحقیق شامل 

 AGOپرسشنامھ 

گزارش دھی  دیک مقیاس خو AGO. مقیاس سنجد یمی را توز نھیکماده است کھ عوامل خشم و  ٣٠شتمل بر این پرسشنامھ م
 ٤ی ھرگز، بھ ندرت، گاھی اوقات و ھمیشھ پاسخ گفتھ و برای ھر یک از ھا نھیگزکاغذی است و آزمودنی بھ یکی از -مداد

ی در آن گذار نمرهکھ عامل منفی دارد و  ١٨. بھ جز ماده شود یمدر نظر گرفتھ  ٠و  ١، ٢، ٣گزینھ مذکور بھ ترتیب مقادیر 
 معکوس است.

. افرادی کھ در این مقیاس نمره آنان از میانگین دیآ یم دست بھ ھا سؤالبا جمع نمرات  ٩٠نمره کلی این پرسشنامھ از صفر تا 
 کمتر است پرخاشگری پایین خواھند داشت.

 شده گزارش ٠.٨٩ی پسر ھا یآزمودنو برای  ٠.٨٦ی دختر برابر ھا یآزمودنبرای  از نظر پایایی این پرسشنامھ آلفای کرونباخ
 .باشد یم قبول قابلکھ 

 :یفرزندپروری ھا وهیش پرسشنامھ

 و مستبد ر،یگ سھلی رفتاری الگوھا از ندیبامر ھینظر اساس بر ابزار نیا شد استفاده نیوالدی فرزندپرور سبک سنجشی برا
 پاسخ کھ سؤالی س شامل ندیبامری فرزندپرور اسیمق .است شده ساختھی فرزندپروری ھا وهیشی بررس جھت کھ شده اقتباس قاطع

 وهیش ھر کھ باشدیم) مخالفم کامالً  و مخالفم مخالفم، باً یتقر موافقم، موافقم، کامالً ( کرتیل فیط نھیگز ٥ شامل سؤال ھر
 با را پرسشنامھ نیایی ایپا زانیم) ١٩٩١( یبور .شودیم شامل را سؤال ده) آزادمنشانھ و مستبدانھ رانھ،یگ سھل( یفرزندپرور

. است نموده گزارش مقتدرانھ سبکی برا ٠.٩٢ و مستبدانھ سبکی برا ٠.٩٢ رانھ،یگ سھل سبکی برا ٠.٨١ ییبازآزما روش
ای بر و ٠.٧٧ مستبدانھ سبکی برا ،٠.٦٩ رانھیگ سھل سبکی برا رایی بازآزما روش بھیی ایپا زانیم) ١٣٧٤( یاریاسفند
 واقع دییتأ موردی پزشک روان وی روانشناس نظران صاحب لھیوس بھ پرسشنامھ نیا اعتبار .نمود گزارش را ٠.٧٣ مقتدرانھ سبک
 .است شده

تجزیھ و  SPSS افزار نرماستفاده از  انظر را ب دی مورھا داده، ھا پرسشنامھی آور جمعمحققین پس از  ھا دادهجھت تجزیھ و تحلیل 
ی فرزندپروری و ھا وهیش. جھت بررسی ارتباط بین متغیرھای باشد یمتحلیل نمودند کھ شامل آمار توصیفی و آمار استنباطی 

ی فرزندپروری از رگرسیون چند متغیره ھا وهیشپرخاشگری از ضریب ھمبستگی پیرسون و جھت تبیین پرخاشگری از طریق 
 استفاده شده است.

 ھا یافتھ

 ١١.٣درصد) دیپلم،  ٦٤( ددرص ٤٥.٢نفر)،  ٣١( مدرصد از والدین جوانان مورد بررسی زیر دیپل ٢٢حصیالت از نظر ت
نفر  ٦١و  مؤنثنفر از نمونھ آماری  ١٠٩. ھمچنین اند بودهنفر) لیسانس و باالتر  ٣٠( ددرص ٢١.٢و  پلمید فوقنفر)  ١٦( ددرص
 .اند بودهمذکر 

درصد)  ٤٣.٩( رنف ٧٣درصد) دیپلم و  ٥٠.٦( رنف ٨٦ی، دانشگاھ شیپدرصد)  ٦.٥( رنف ١١از نظر سطح تحصیالت فرزندان، 
 .اند بوده پلمید فوق



 مقتدرانھ، فرزندپروری یھاوهیش نمره نیانگیم کھ دھدیم نشان ی فرزندپروری والدینھا وهیشی مرتبط با ھاداده یفیتوص یبررس
 ٧١.٥٥و میانگین نمره پرخاشگری فرزندان  ٢٧.٢٨ و٢٧.٩ ،٣٩.٥ بیترت بھدیکتاتوری والدین در این پژوھش،  و دموکراسی

 .دھدیم نشان زین را یفیتوص یھا آماره ریسا ٢ جدول. باشد یم

 پژوھش یھا داده یفیتوص یھا آماره .٢ جدول

 دامنھ انھیم نما واریانس نیانگیم تعداد ریمتغ

 وهیش
 فرزندپروری

 ٣٣ ٤١ ٤٥ ٥٢.٥ ٣٩.٥ ١٧٠ مقتدرانھ

 ٣١ ٢٩ ٣٠ ٣٣ ٢٧.٩ ١٧٠ دموکراسی

 ٣١ ٢٧.٥ ٣٢ ٣٨.٢٤ ٢٧.٢٨ ١٧٠ دیکتاتوری

 ٦٥ ٧١ ٦٣ ١٥٧ ٧١.٥٥ ١٧٠ پرخاشگری فرزندان

 

 .دارد وجود یمعنادارپرخاشگری نوجوانان رابطھ  با دموکراسی یفرزندپرور وهیش نیب

. شد استفاده رسونیپ یھمبستگ بیضر از پرخاشگری نوجوانان با دموکراسی یفرزندپرور وهیش نیب رابطھ یبررس یبرا
 داد نشان محاسبات و دیگرد محاسبھ) ٠.٦٢=p( ٠.٦٢ تست نیا یپ مقدار و) ٠.٠٢-=r( -٠.٠٢ ریمتغ دو نیا یھمبستگ بیضر

 .گرددیمن اثبات پژوھش اول ھیفرض یعن) یشود ینم رد صفر فرض( داردن وجود ریمتغ دو نیا نیب یمعنادار رابطھ

 .دارد وجود یمعنادارپرخاشگری نوجوانان رابطھ  با دیکتاتوری یفرزندپرور وهیش نیب

 داد نشان محاسبات و دیگرد محاسبھ) ٠.٠٠١=p( ٠.٠٠١ تست نیا یپ مقدار و) ٠.٢١=r( ٠.٢١ ریمتغ دو نیا یھمبستگ بیضر
 دوم ھیفرض یعن) یشود یم رد صفر فرض( دارد وجود ریمتغ دو نیا نیب یمعنادار رابطھ =α ٠.٠١داری  کھ در سطح معنی

 .گردد یمگفت کھ شیوه فرزندپروری دیکتاتوری در خانواده باعث افزایش پرخاشگری در نوجوانان  توان یمو  اثبات پژوھش

 .دارد وجود یمعنادارپرخاشگری نوجوانان رابطھ  اقتدار منطقی و ی بافرزندپرور وهیش نیب

 .شد استفاده رسونیپ یھمبستگ بیضر از پرخاشگری نوجوانان اقتدار منطقی و ی بافرزندپرور وهیش نیب رابطھ یبررس یبرا
 داد نشان محاسبات و دیگرد محاسبھ) ٠.٠٢=p( ٠.٠٢ تست نیا یپ مقدار و) ٠.١٧-=r( -٠.١٧ ریمتغ دو نیا یھمبستگ بیضر

 سوم ھیفرض یعن) یشود یم رد صفر فرض( دارد وجود ریمتغ دو نیا نیب یمعنادار رابطھ =α ٠.٠٥داری  کھ در سطح معنی
 .گردد یماقتدار منطقی در خانواده باعث کاھش پرخاشگری در نوجوانان  گفت کھ شیوه فرزندپروری با توان یمو  اثبات پژوھش

 گیری بحث و نتیجھ

ً والدین با آن روبرو ھستند عدم آگاھی از چگونگی ا عمدهیکی از مشکالت  مورد ی تربیتی مناسب در ھا وهیشی کھ معموال
ً از نتایج برخوردھای خود با کودکانشان بازخوردی دریافت  ً شکست و  کنند ینمفرزندان است. والدین معموال و بعضا

در ھر سنی از فرزندشان چھ  دانند ینم. پدر و مادر دانند یمبرخوردھای ناصحیح اجتماعی را ناشی از عوامل اجتماعی 
و کمتر  کنند یمیی بھ ارث رسیده از نیاکان خود برای تربیت فرزندشان استفاده ھا روشانتظاراتی بایستی داشتھ باشند و آنان از 

یی کھ آنان برای پرورش ھا روشلذا اگر والدین متوجھ باشند  افتند یمی تربیتی جدید ھا روشکارگیری  بھ فکر اصالح روش و بھ
دقت الزم را خواھند کرد بھ عنوان  ھا روشی آن ریکارگ بھدر بر آنھا داشتھ باشد  تواند یمچھ اثراتی  برند یمفرزندان خود بکار 

 مثال اگر پدری بداند کھ روش استبدادی او در تربیت فرزندش چھ اثراتی دارد روش خود را تغییر خواھد داد.
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