پیش بینی پرخاشگری بر اساس شیوه های فرزند پروری دانش آموزان دختر متوسطه اول
پایه نهم شهرستان کهنوج
لیال

عمرانی1

 .1کارشناسی ارشد ،روانشناسی تربیتی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،بندرعباس ،ایران( .نویسنده مسئول).
چکیده
این پژوهش با هدف پیش بینی پرخاشگری دانش آموزان بر اساس شیوه های فرزندپروری میان دانش آموزان دختر متوسطه اول
پایه نهم شهرستان کهنوج انجام گرفت .نمونه پژوهش شامل  072نفر از دانش آموزان دختر مقطع متوسطه اول (پایه نهم) شهرستان
کهنوج بود که به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند .در این پژوهش جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه پرخاشگری
باس و پری ،و پرسشنامه شیوه های فرزندپروری دیانا بامریند استفاده شد .و برای تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده ،از
رگرسیون خطی به روش همزمان ،ضریب همبستگی پیرسون ،و از نرم افزار آماری  spssنسخه  02استفاده گردید .نتایج تجزیه و
تحلیل فرضیات اصلی پژوهش مشخص کرد که سبک فرزندپروری مقتدر با پرخاشگری دانش آموزان رابطه منفی نشان دادند و
سبک های فرزندپروری مستبد و سهل گیر رابطه مثبت با پرخاشگری دانش آموزان نشان دادند .در ادامه تجزیه و تحلیل ضرایب
رگرسیون نشان داد که سبک فرزندپروری مقتدر توانست پرخاشگری دانش آموزان را به طور منفی پیش بینی نماید و سبک
فرزندپروری مستبد به طور مثبت توانست پرخاشگری را پیش بینی نماید .در نهایت در مدل کلی رگرسیون ،سبک مقتدر توانست
به طور منفی پرخاشگری را پیش بینی نمایند.
کلیدواژه ها :پرخاشگری ،شیوه های فرزندپروری ،دانش آموزان
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مقدمه
بسیاری از روان شناسان معتقدند نوجوانی یک دگرگونی جسمانی ،روانی ،شناختی و نیز تغییر در الزامات اجتماعی است .از قدیم
این دوران هم از نظر نوجوانان و هم از نظر والدین دورانی به مراتب دشوارتر از زمان کودکی قلمداد شده است(ماسن هنری پاورل
و همکاران0222 ،؛ ترجمه یاسایی .)2230 ،یکی از عواطف متداول در بین نوجوانان خشم است که بر اثر برخورد نوجوان به مانعی

به طور کلی نوجوانان در این دوران حساس می شوند؛ هیجان های شدید دارند ،به دنبال احساس عدم اطمینان و تنش ،ناسازگاری
و پرخاشگری در آنان دیده می شود و اجتماع از آن ها می خواهد که مستقل باشند و روابط خود را با دیگران تغییر دهند (گلچین،
 .) 2232در این میان شخصیت هر نوجوان آمیخته ای از ویژگی های ژنتیکی و یادگیری های محیطی است و بخش اعظم یادگیری
محیطی فرد نیز در خانواده و به ویژه از طریق روش های تربیتی که والدین به کار می گیرند کسب می گردد(باالخانی .)2232 ،با
توجه به نقش اساسی خانواده د ر رشد و شکل گیری شخصیت فرزندان ،می توان آن را به عنوان نقطه ی آغاز کسب مهارت های
ارتباطی در نظر گرفت .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 قدرت و گستره ی تأثیر با خانواده برابری نمی کند .خانواده بین افراد پیوندهایی برقرار می کند که منحصر
به فرد هستند .کودکان 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 کسب مهارت ها الگوهای تربیتی خانواده و شیوه های ارتباط والدین با فرزندان می باشد؛ بنابراین ،شیوه
ای که در برقراری ارتباط 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 و رابطه والدین نوجوان با رشد رفتاری و روانی نوجوان تطابق دارد .رفتار متضاد پدر و مادر ،جدایی
والدین از هم ،غیبت طوالنی مدت یکی از والدین ،وجود جو نامساعد در خانواده ،پرخاشگر بودن پدر یا مادر یا هر دو ،تبعیض و
بی عدالتی در مورد نوجوان ،تحقیر وی و احساس ناامنی ،دخالت بیش از حد در کار وی و رفتار تهدیدآمیز از علل روانی-اجتماعی
در بروز پرخاشگری نوجوانان است(صافی و صافی .)2233 ،لذا یک خانواده سالم و پویا می تواند با ایجاد روابط گرم و صمیمی و
استفاده از شیوه های فرزندپروری مناسب به نوجوان خود کمک کند تا از هر گونه فشار روانی ،خشونت و پرخاشگری به دور
باشد(بشارتی پور.)2233 ،
پژوهش انجام شده رابطه پرخاشگری را با سبک های فرزندپروری مورد بررسی قرار داده است .همچنین پژوهش هایی که در داخل
کشور در این مورد صورت گرفته است .آهنگر انزایی و همکاران ( ،)2232در تحقیقی با عنوان رابطه بین سبک های فرزندپروری
والدین با پرخاشگری نوجوانان شهرستان شبستر ،نشان دادند که بین سبک دموکراتیک و چرخاشگری رابطه وجود نداشت .بین
سبک دموکراتیک و پرخاشگری فیزیکی ،خصومت و خشم رابطه وجود داشت و بین سبک سهل گیرانه با پرخاشگری ،حصومت
و خشم رابطه وجود نداشت و بین سبک استبدادی با پرخاشگری فیزیکی و خصومت رابطه وجود دارد.
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که بر سر راه هدف او قرار می گیرد حاصل می شود و به پرخاشگری که یک واکنش عمومی با ناکامی امیال است منجر می گردد.
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سید موسوی ،نادعلی و قنبری( ،)2237در تحقیقی با عنوان بررسی رابطه سبک های فرزندپروری و نشانگان برونی سازی شده در
کودکان  7تا  3سال به این نتایج دست یافتند که سبک فرزندپروری سهل گیرانه با نداشت.نشانگان برونی ساری رابطه مثبت دارد
ولی سبک فرزندپروری مقتدرانه با نشانه های برونی سازی همبستگی معنادار نشان داد و سبک فرزندپروری مستبدانه با نشانگان
برونی شاری رابطه معناداری نداشت.

ابراهیمی و پشین( ،)2230انجام شده است .نتایج پژوهش نشان داد بین سبک دموکراتیک و پرخاشگری رابطه معنادار وجود
نداشت و در واقع دموکراتیک بودن باعث کاهش پرخاشگری می شود ولی سبک سهل گیرانه و به ویژه سبک استبدادی باعث
افزایش پرخاشگری دختران نوجوان می شود.هم چنین می توان این گونه ادعا نمود که بهترین سبک فرزندپروری برای کاهش
پرخاشگری دختران نوجوان ،سبک دموکراتیک است .این سبک بیانگر تعامل مناسب و توأم با صمیمیت و در عین حال ،کنترل
منصفانه و واقع بینانه است ،ولی سبک فرزندپروری سهل گیرانه و استبدادی بیانگر تعامل نامناسب و کنترل غیرمنطقی فرزندان
می باشد  .بررسی رابطه بین شیوه های فرزندپروری والدین با تاب آوری ،منبع کنترل و پرخاشگری فرزندان عنوان تحقیقی است
که توسط باالخانی( ،)2232انجام شده؛ نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آماری اطالعات بیانگر آن است که بین شیوه های فرزندپروری
مقتدرانه ،مستبدانه و آسان گیرانه والدین با تاب آوری فرزندان رابطه معناداری وجود دارد که این رابطه در مورد شیوه مقتدرانه
مستقیم و در مورد شیوه های مستبدانه و آسان گیرانه معکوس می باشد .نیز بین شیوه های فرزندپروری مقتدرانه و مستبدانه والدین
با منبع کنترل دانش آموزان رابطه معنادار وجود دارد  ،که رابطه در مورد شیوه مقتدرانه مستقیم و در مورد شیوه مستبدانه معکوس
می باشد .این در حالی است که نتایج نشان می دهد بین شیوه فرزندپروری آسان گیرانه والدین و منبع کنترل فرزندان رابطه معناداری
وجود ندارد .هم چنین وجود رابطه معنادار بین شیوه های فرزندپروری مقتدرانه ،مستبدانه و آسان گیرانه والدین با پرخاشگری
فرزندان تأیید شده است ،به این صورت که در مورد شیوه مقتدارنه و مستبدانه رابطه مستقیم و در مورد شیوه آسان گیرانه رابطه
معکوس می باشد.
شفیع پور ،شیخی ،میرزایی و کاظم نژادلیلی( ،)2231پژوهشی با عنوان سبک های فرزندپروری و ارتباط آن با مشکالت رفتاری
کودکان را انجام دادند .نتایج نشان داد که والدین اکثر واحدهای مورد پژوهش دارای سبک فرزندپروری مقتدرانه ( )%32/2بودند.
هم چنین  %20/2از کودکان دارای مشکالت برونی سازی شده و  %3/3از آنان دارای مشکالت درونی سازی شده بودند .نتایج
تحلیل رگرسیون نشان داد که سبک فرزندپروری مقتدرانه هم با مشکالت رفتاری درونی سازی شده و هم با مشکالت برونی سازی
شده رابطه منفی معنادار دارد .سبک فرزندپروری سهل گیرانه تنها با مشکالت رفتاری درونی سازی رابطه مثبت معنادار داشت .در
مطالعه ای با عنوان بررسی کارکرد خانواده و نقش سبک های فرزندپروری مادران در پیش بینی مشکالت رفتاری ،کارازه ،عبدی و
حیدری ( ،)2231یافته ها نشان داد که سبک فرزندپروری مستبدانه با میانگین  00/22درصد یشترین سبک فرزندپروری مادران
است و خرده مقیاس های ارتباط ،همراهی عاطفی ،کنترل رفتار و کارکرد کلی خانواده با مشکالت رفتاری رابطه ی معنی داری
دارد.همچنین سبک فرزندپروری مستبدانه با اختالل بیش فعالی رابطه ی مثبت و با اختالل خلقی رابطه ی منفی معنی داری
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رابطه ی سبک های فرزندپروری والدین با پرخاشگری دختران نوجوان شهر تهران عنوان پژوهشی است که توسط روزی طلب،
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دارد.سبک فرزندپروری سهل گیرانه با اختالل بیش فعالی ،رفتار و کردار و اضطراب جدایی رابطه ی مثبت و با اختالل خلقی رابطه
ی منفی معنی داری دارد.نتایج نشان داد که تنها خرده مقیاس همراهی عاطفی توانست اختالل اضطراب جدایی را پیش بینی کند و
سبک فرزندپروری سهل گیرانه اختالل بیش فعالی و اضطراب جدایی ،سبک فرزندپروری مستبدانه اختالل رفتار و کردار و اختالل
خلقی و سبک فرزندپروری مقتدرانه اختالل اضطراب جدایی را پیش بینی می کنند.
پژوهش حاضر جزو تحقیقات توصیفی -همبستگی می باشد .جامعه آماری این پژوهش ،کلیه ی دانش آموزان دختر پایه نهم مقطع
متوسطه اول بوده که در سال تحصیلی 2231-32در شهرسنان کهنوج مشغول به تحصیل بودند .جهت به دست آوردن حجم مناسب
نمونه از فرمول کوکران استفاده شده و حجم نمونه به این روش  072نفر به دست آمده است .در این پژوهش از روش میدانی جهت
جمع آوری داده ها استفاده گردیده است .در این پژوهش برای گردآوری داده ها از پرسشنامه های پرخاشگری ،و شیوه های
فرزندپروری استفاده گردیده .که به ترتیب به معرفی هر کدام از آن ها پرداخته شده است:
پرسشنامه پرخاشگري باس و پري :برای تعیین میزان پرخاشگری در این پژوهش از پرسشنامه پرخاشگری باس و پری استفاده
شده است .این پرسشنامه توسط ثنایی ذاکر ترجمه شده و اعتبار و پایایی آن توسط لنگری ( ،)2237به دست آمده است .این
پرسشنامه  29سؤالی ،چهار جنبه پرخاشگری شامل پرخاشگری فیزیکی ،پرخاشگری کالمی ،خشم و خصومت را می سنجد .این
پرسشنامه همچنین میزان پرخاشگری کلی را اندازه می گیرد(نقدی ،ادیب راد و نورانی پور .)2233 ،در پژوهشی آزمونی بر روی
یک نمونه  104نفری از افراد  27-14سال اجرا شد که آلفای کرونباخ برای تعیین پایایی کل سؤاالت 2/32 ،برای خرده مقیاس های
پرخاشگری فیزیکی ،2/72پرخاشگری کالمی  ،2/37خشم  2/71و خصومت  2/73به دست آمد .برای روایی سازه ،همبستگی
درونی بین خرده مقیاس ها با نمره کل محاسبه شد .همبستگی نمره کل با پرخاشگری فیزیکی ،2/31پرخاشگری کالمی  ،2/73خشم
 2/32و خصومت  2/23به دست آمد .پرسشنامه پرخاشگری در تحقیقات خارجی از پایایی درونی خوبی برخوردار بوده است (نقدی
و همکاران .)2233 ،از آنجا که در پژوهش های (نقدی و همکاران2233 ،؛ لنگری ،)2237 ،روایی و پایایی این ابزار بر روی یک
ال روایی و اعتبار آن را بر روی یک گروه نوجوان بررسی و تأیید کرده است،
گروه نوجوان تأیید شده است و با توجه به این که قب ا
بنابراین اجرای این پرسشنامه در جامعه آماری این پژوهش قابل قبول بوده است .هم چنین در پژوهش حاضر میزان پایایی به دست
آمده برای کل پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ برابر  2/33به دست آمد که از پایایی خوبی برخوردار بوده است.
پرسشنامه شیوه هاي فرزندپروري ديانا بامريند :این ابزار اقتباسی است از نظریه اقتدار والدین که بر اساس نظریه «بامریند » از سه
الگوی آزاد گذاری  ،استبدادی و اقتدار منطقی والدین جهت بررسی الگوههای نفوذ و شیوههای فرزندپروری ساخته شده است .این
پرسشنامه که توسط دیانا باوم ریند( ،)2332طراحی شد شامل  22ماده است که  22ماده به شیوه آزادگذاری و 22ماده به شیوه ی
مستبدانه و  22جمله دیگر اقتدار منطقی در امر پرورش فرزند مربوط می شود .پرسشنامه دیانا بامریند در تحقیقات متعددی مورد
بررسی قرار گرفته و اعتبار و روایی آن به دست آمده چنان چه بوری در سال  2332پایایی پرسشنامه مزبور را با استفاده از روش
بازآزمایی در بین گروه مادران به ترتیب  2/32برای شیوه سهل گیر 2/32 ،برای شیوه استبدادی و  2/73برای شیوه قاطع و اطمینان
مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری ،دوره دوم ،شماره هفدهم ،اسفند ماه 1931

07

Downloaded from ijndibs.com at 9:36 +0430 on Monday September 17th 2018

روش پژوهش

عمرانی

پیش بینی پرخاشگری بر اساس شیوه های فرزند پروری دانش آموزان دختر متوسطه اول

بخش و در بین پدران به ترتیب  2/77برای شیوه سهل گیر 2/32 ،برای شیوه استبدادی و  2/ 33برای شیوه قاطع گزارش نمود .هم
چنین وی با استفاده از روایی تشخیص نشان داد که روش استبدادی مادر رابطه معکوس با سهلگیری ( ،)-2/23روش قاطع و
اطمینان بخش ( ،)-2/13و مستبد بودن پدر نیز رابطه معکوسی با سهلگیری ( ،)-2/22و قاطع و اطمینان بخش ( ،)-2/20دارد .در
کل نتایج به دست آمده از مطالعات خارجی و داخلی اعتبار و روایی پرسشنامه فرزندپروری را مورد تأثیر قرار میدهند .هم چنین

پرسشنامه را برای آزادگذاری ، 2/23برای استبدادی  2/ 77و اقتدار منطقی  2/72گزارش کرده است .میزان پایایی این پرسشنامه به
روش بازآزمایی  2/32برای آزادگذاری  2/32،برای استبدادی و  2/30اقتدار منطقی پدران گزارش شده است .هم چنین وی در مورد
اعتبار پرسشنامه نتایج زیر را گزارش کرده است  :مستبد بودن پدر رابطه معکوس با آزادگذاری ( ،)2/22و اقتدار منطقی ( ،)2/20او
دارد .میزان پایایی این ابزار به روش آلفای کرونباخ ،در این پژوهش  2/23برای آزادگذاری 2 /72 ،برای استبدادی 2/32 ،برای شیوه
مقتدرانه به دست آمده است و این آزمون از همسانی درونی خوبی برخوردار بود.
يافته ها
به منظور تجزیه و تحلیل داده های گردآوری شده تحقیق از روش های آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شده است .در بخش
آمار توصیفی و در واقع توصیف شاخص های مورد پژوهش ،از میانگین ،انحراف معیار استفاده شده است .در بخش آمار استنباطی
نیز از تحلیل رگرسیون همزمان استفاده شد .زیرا متغیرهای شیوه های فرزندپروری به عنوان متغیرهای پیش بین و پرخاشگری به
عنوان متغیر مالک می باشند به عالوه ،برای بررسی رابطه ساده بین متغیرهای ذکر شده از ضریب همبستگی پیرسون استفاده به عمل
آمده است .بین سبک های فرزندپروری والدین با پرخاشگری دانش آموزان دختر متوسطه اول پایه نهم شهرستان کهنوج رابطه
وجودداشته است.
جدول شماره  .1میانگین و انحراف استاندارد متغیرهاي پژوهش

متغیرها

تعداد

میانگین

انحراف معیار

سبک فرزندپروري مقتدر

072

22/22

2/27

سبک فرزندپروري مستبد

072

03/23

7/20

سبک فرزندپروري سهل گیر

072

22/03

7/22

پرخاشگري

072

12/22

22/32

جدول  2یافته های توصیفی شامل میانگین و انحراف معیار سبک های فرزندپروری و پرخاشگری نمونه را نشان می دهد .همانطور
که در جدول فوق مالحظه می شود میانگین نمرات سبک مقتدر( ،)22/22سبک مستبد ( )23/23و سبک سهل گیر ( )22/03و
پرخاشگری( )12/22به همراه انحراف معیار آن ها ارائه شده است.
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این پرسشنامه قبالا توسط اسفندیاری ( ،)2271و بینم ( ،)2273مورد استفاده قرار گرفته است .اسفندیاری پایایی بازآزمایی این

عمرانی

پیش بینی پرخاشگری بر اساس شیوه های فرزند پروری دانش آموزان دختر متوسطه اول

جدول شماره .2ضرايب همبستگی ساده بین سبک هاي فرزندپروري والدين با پرخاشگري دانش آموزان دختر

پرخاشگري دانش آموزان

متغیر

سبک مقتدر

-2/22

2/222

سبک مستبد

2/23

2/222

سبک سهل گیر

2/11

2/222

جدول شماره  0نتایج همبستگی بین سبک های فرزندپروری والدین با پرخاشگری دانش آموزان دختر را نشان داده است .همان
طور که مالحظه گردید مقدار همبستگی به دست آمده بین سبک مقتدر ،سبک مستبد و سبک سهل گیر به ترتیب  2/23 ، -2/22و
 2/11می باشد که در سطح  P<2/222از لحاظ آماری معنادار شدند .الزم به ذکر است که از بین این متغیرها ،سبک فرزندپروری
مقتدر با پرخاشگری دانش آموزان رابطه منفی نشان داد و سبک های فرزندپروری مستبد و سهل گیر رابطه مثبت با پرخاشگری
دانش آموزان نشان دادند.
جدول شماره .3خالصه مدل رگرسیون همزمان جهت پیشبینی متغیر پرخاشگري دانش آموزان بر اساس سبک هاي فرزندپروري

متغیرهای پیش بین

ضریب همبستگی()R

ضریبتعیین(مجذور )R

ضریبتعیینتعدیلشده(مجذور Rتعدیل شده)

سبک های

2/23

2/12

2/11

فرزندپروری
براساس مشاهدات جدول شماره  2مشخص گردید که همبستگی چندگانه بین سبک های فرزندپروری(مقتدر ،مستبد و سهل گیر)
با پرخاشگری دانش آموزان دختر برابر با  ،2/23ضریب تعیین برابر با  2/12و ضریب تعیین تعدیل شده آن برابر  2/11میباشد.
بدین معنا که  11درصد از تغییرات متغیر پرخاشگری دانش آموزان دختر به وسیله سبک های مختلف فرزندپروری تبیین شده است.
جدول شماره .4خالصه نتايج تحلیل واريانس يکراهه براي پیشبینی پرخاشگري دانش آموزان بر اساس سبک هاي فرزندپروري

مجموع

درجه

مجذور

مدل

شاخص مدل

مجذورات

آزادي

میانگین

سبک هاي

اثر رگرسیونی

27233/13

2

23003/30

فرزندپروري

باقی مانده

72302/20

022

072/23

کل

203221/32

023

Enter

مقدار F

سطح
معنیداري

72/22

2/222

جدول شماره  1تحلیل واریانس نشان داد مدل رگرسیونی حاضر از نظر آماری معنیدار است .هم چنین نتایج این جدول نشان داد
که متغیر سبک های فرزندپروری(مقتدر ،مستبد و سهل گیر) با مقدار  ،F= 72/22در سطح آلفای  2/222معنیدار میباشد.
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ضریب همبستگی

سطح معناداری

عمرانی

پیش بینی پرخاشگری بر اساس شیوه های فرزند پروری دانش آموزان دختر متوسطه اول

جدول شماره .5ضرايب معادله رگرسیونی همزمان ،سبک هاي فرزندپروري

ضرايب غیر استاندارد
مقدار B

مقدار

مقدار استاندارد مقدار t

سطح معنیداري

خطای β

استاندارد
عرض از مبدأ

32/73

7/22

-22/32

2/222

سبک مقتدر

-2/72

2/22

-2/21

2/32

سبک سهل گیر

2/21

2/02

2/20

2/23

2/222

سبک مستبد

2/22

2/02

2/22

2/33

جدول شماره  2ضرایب معادله رگرسیونی سهم هریک از متغیرهای پیشبین (سبک های فرزندپروری مقتدر ،مستبد و سهل گیر)
را در تغییرات متغیر مالک (پرخاشگری) نشان داد .همان طور که مشاهده شد مقدار بتای سبک های فرزندپروری مقتدر برابر با
 ، -2/21و مقدار  ،t= -22/32در سطح آلفای  2/222معنیدار میباشد .این به آن معنی است به ازای یک واحد تغییر در انحراف
معیار سبک های فرزندپروری مقتدر  -./ 21،در انحراف معیار متغیر پرخاشگری تغییر ایجاد می شود .مقدار بتای سبک های
فرزندپروری مستبد برابر با  ،2/22و مقدار  ،t=2/33در سطح آلفای  2/222معنیدار میباشد .این به آن معنی است به ازای یک واحد
تغییر در انحراف معیار سبک های فرزندپروری مستبد 2/22 ،در انحراف معیار متغیر پرخاشگری تغییر ایجاد می شود .بنابراین ،از
بین سبک های فرزندپروری ،سبک سهل گیر از لحاظ آماری معنی دار نشد و نتوانست پیش بینی کننده پرخاشگری دانش آموزان
باشند .الزم به ذکر است که از بین متغیرهای ورودی معادله رگرسیون ،سبک فرزندپروری مقتدر پیش بینی کننده منفی و سبک
فرزندپروری مستبد پیش بینی کننده مثبت پرخاشگری دانش آموزان دختر می باشند.
بحث و نتیجه گیري
تجزیه و تحلیل ضرایب همبستگی ساده بین سبک های فرزندپروری والدین با پرخاشگری دانش آموزان دختر نشان داد که از بین
این متغیرها ،سبک فرزندپروری مقتدر با پرخاشگری دانش آموزان رابطه منفی نشان دادند و سبک های فرزندپروری مستبد و سهل
گیر رابطه مثبت با پرخاشگری نشان دادند .این یافته نیز با نتایج تحقیقات ارگیز و همکاران ( ،)0222انگریست و همکاران (،)2332
زیمر و همکاران ( ،)0227لیو ( ،)0222گرشوف ( ،)0220کوپنس و همکاران ( ،)0223کونگر و همکاران ( ،)0222میچلز و همکاران
( ،)0223علیزاده و آندریس ( ،)0222سامروف ( ،)0221مککوبی و مارتین ( ،)2332جانسون ( ،)2337سیدموسوی ،نادعلی و
قنبری( ،)2237روزی طلب ،ابراهیمی و پشین( ،)2230باالخانی( ،)2232شفیع پور ،شیخی ،میرزایی و کاظم نژادلیلی( )2231و کارازه،
عبدی و حیدری( )2231همسو و همخوان می باشد .به عنوان نمونه بررسی رابطه بین شیوه های فرزندپروری والدین با تاب آوری،
منبع کنترل و پرخاشگری فرزندان عنوان تحقیقی است که توسط باالخانی( ،)2232انجام شده؛ نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آماری
اطالعات بیانگر آن است که بین شیوه های فرزندپروری مقتدرانه ،مستبدانه و آسان گیرانه والدین با تاب آوری فرزندان رابطه
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22/33

2/222

پیش بینی پرخاشگری بر اساس شیوه های فرزند پروری دانش آموزان دختر متوسطه اول

عمرانی

معناداری وجود دارد که این رابطه در مورد شیوه مقتدرانه در مورد شیوه های مستبدانه و آسان گیرانه معکوس می باشد .نیز بین
شیوه های فرزندپروری مقتدرانه و مستبدانه والدین با منبع کنترل دانش آموزان رابطه معنادار وجود دارد ،که رابطه در مورد شیوه
مقتدرانه مستقیم و در مورد شیوه مستبدانه معکوس می باشد .این در حالی است که نتایج نشان می دهد بین شیوه فرزندپروری آسان
گیرانه والدین و منبع کنترل فرزندان رابطه معناداری وجود ندارد .هم چنین وجود رابطه معنادار بین شیوه های فرزندپروری مقتدرانه،

مستقیم و در مورد شیوه آسان گیرانه رابطه معکوس می باشد و در ادامه مشخص شد که سبک های فرزندپروری توانایی پیش بینی
پرخاشگری فرزندان را دارا هستند هم چنین می توان این گونه ادعا نمود که بهترین سبک فرزندپروری برای کاهش پرخاشگری
دختران نوجوان ،سبک دموکراتیک است .این سبک بیانگر تعامل مناسب و توأم با صمیمیت و در عین حال ،کنترل منصفانه و
واقع بینانه است ،ولی سبک فرزندپروری سهل گیرانه و استبدادی بیانگر تعامل نامناسب و کنترل غیرمنطقی فرزندان می باشد.
جهت تبیین این یافته می توان چنین بیان نمود که نحوه ی ارتباط والدین با کودکان ،قوی ترین عامل مؤثر بر الگوهای تعاملی
خانواده محسوب می شود به خصوص در دوره هایی از زندگی کودکان که تحوالت اساسی رشد روانی طی می شود .والدینی که
در ارتباطات خود متزلزل ،فاقد اطمینان خاطر و بی ثباتند ،در نحوه ی تربیت فرزندان با یکدیگر توافق ندارند ،از الگوهای فرزند
پروری مبتنی بر طرد حمایت افراطی با اغماض یا تسلط ،انضباط دوگانه ،سستی موازین اخالقی ،کمال جویی های غیر منطقی و
عصبانیت و بی ثباتی عاطفی استفاده می کنند ،رفتارهای نوروتیک را در کودکان تثبیت می کنند و سبب می شوند که کودکان از
نظر هیجانی و عاطفی نیازمندتر شده و در چنین شرایطی از حس اعتماد و امنیت که اساس تحول هیجانی سالم محسوب می شود،
ناکام بمانند (مک کارتی و لو ،والیر و دیگران .)0221 ،بامریند (  ،)2332سبک فرزندپروری را به عنوان کارکرد کنترلی والدین
معرفی می کند و با توجه به ابعاد رفتاری ،گرمی و کنترل آن را به انواع مستبدانه ،مقتدرانه و سهل گیرانه تقسیم می کند .سبک
فرزندپروری مستبدانه ،با کنترل سخت ،سطح محدودیت باال ،انضباط ناپایدار و خشن ،میزان پایین حمایت عاطفی و گرمی مشخص
می شود .والدین با این سبک فرزندپروری فاقد گرمی و صمیمیت در روابط خود با فرزندان هستند و انتظار دارند که فرزندان
خواسته ها و تقاضاهای آن ها را بی چون و چرا برآورده کنند .نتایج پژوهش ها نشان داده است که والدین با سبک فرزندپروری
مستبدانه بیشتر از رویکرد تنبیهی شامل تهدید ،انتقاد و دیکته کردن قوانین به صورت اجباری استفاده می کنند ،خودپیروی کودکان
شان را محدود می کنند و خودشان تصمیم می گیرند که چه رفتارهایی برای فرزندشان مناسب است (دهارت ،پلهام و تنن.)0222 ،
سبک فرزندپروری مقتدرانه با ترکیبی از کنترل و حمایت عاطفی باال ،سطح مناسب استقالل و روابط دوسویه بین والدین و کودک
شناسایی می شود .والدین با این سبک تربیتی به صورت افرادی گرم و صمیمی توصیف شده اند .آن ها د گرم و صمیمی توصیف
شده اند .آن ها در عین حال که بر رفتارهای کودکا نشان کنترل دارند ،برای خواسته هایی که از فرزندان خود انتظار دارند نیز از
دالیل و توضیحات منطقی استفاده می کنند و قواعد آشکاری را برای رفتار مناسب فرزندان خود تعریف می کنند .این سبک
فرزندپروری با پیامدهای مثبت همچون پیشرفت تحصیلی باال ،اتکا به خود باالتر و روابط بهتر با همتایان رابطه دارد (ریتمن ،رود،
هاپ و آلتوبلو .)0220 ،سبک فرزندپروری سهل گیرانه با فقدان کنترل والدین و پاسخ دهی به خواسته های کودک مشخص می
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مستبدانه و آسان گیرانه والدین با پرخاشگری فرزندان تأیید شده است ،به این صورت که در مورد شیوه مقتدارنه و مستبدانه رابطه

پیش بینی پرخاشگری بر اساس شیوه های فرزند پروری دانش آموزان دختر متوسطه اول

عمرانی

شود .والدین سهل گیر سعی دارند برای کودکان خود محیطی گرم ،آرام و پذیرا به وجود آورند ،با این حال بر اعمال فرزندان خود
کنترل و نظارت ندارند (هاپاسالو و ترمبالی .)2331 ،والدینی که از سبک فرزندپروری سهل گیرانه استفاده می کنند از اعمال قواعد
ناپایدار یا فاقد ساختار استفاده می کنند .هر چند ممکن است این والدین با عاطفه باشند ولی ،شکست آن ها در نظم دهی به رفتار
کودکان شان می تواند به عزت نفس پایین منجر شود زیرا کودکان نیز در یادگیری شکل های مناسب خود نظم بخشی با شکست
اختالل های برون نمود و درون نمود و کارکرد هیجانی پایین تر در ارتباط است (وبستر -استراتون .)0222 ،کودکان این والدین به
مشارکت و همکاری تمایلی ندارند و از عزت نفس پایین ،افسردگی و مشکالت در تصمیم گیری در سنین بزرگسالی رنج می برند.
سبک فرزندپروری مقتدرانه با رفتارهای ضداجتماعی رابطه ی منفی دارد ،کودکان این والدین از لحاظ پیامدهای اجتماعی -هیجانی
و تحصیلی در وضعیت مطلوبی قرار دارند از عزت نفس باالیی برخوردارند و گرایش به خوداتکایی ،خودکنترلی و کنجکاوی در
آن ها زیاد است(بوگنتال و گروسس .)0222 ،بنابراین با توجه به تبیین هایی که در مورد سبک های فرزندپروری به عمل آمد و
نتایج پژوهش های گذشته و نتیجه حاصله مورد تایید واقع می شود.
 .2طبق نتایج به دست آمده از تحقیق حاضر شخصیت آدمی در دوران کودکی و نوجوانی پی ریزی می شود .میزان مفید بودن او
به چگونگی شکل گیری شخصیت وی و حل مسائل و مشکالت او در دوران کودکی و نوجوانی بستگی دارد .به منظور رشد و
پیشرفت جامعه ،همه افراد و مؤسسات بهداشت روانی موظف به توجه به مسائل کودکان و نوجوانان و مهیاکردن زمینه برای فرآیند
تشخیص و درمان مشکالت آنان هستند .بنابراین با توجه به شیوع چشمگیر پرخاشگری و تاثیر آن بر عملکردهای درون فردی و
بین فردی ،توسعه و طراحی راهبردهای درمانی برای کاهش اثرات مخرب این اختالل در زندگی کنونی و آینده نوجوان ،الزم و
ضروری به نظر می رسد.
 .0پیشنهاد می شود با هماهنگی بین نهادها و ارگان های ذیربط و دادن آگاهی های الزم به خانواده ها و دانش آموزان در انسجام
هرچه بیشتر خانواده ها اهتمام ورزید و با افزایش مهارت های زندگی و بهبود سالمت روان مخاطبین از آسیب های اجتماعی
پرخاشگری و عوارض ناشی از خشم های کنترل نشده پیشگیری نمود.
 .2با توجه به نتایج پژوهش پیشنهاد می شود از طریق ایجاد کارگاه هایی برای والدین در زمینه تغییرات و ویژگی های دوره نوجوانی
و چگونگی ارتباط با فرزندان در این دوران جهت افزایش آگاهی و دانش والدین و هم چنین آموزش شیوه های فرزندپروری مبتنی
بر تقویت و پاداش و مثبت گویی در جهت ارتقای عزت نفس فرزندان و کاهش پرخاشگری و ارایه تکنیک های افزایش شادمانی
بتوان انسجام و انعطاف پذیری خانواده را افزایش داد.
 . 1در طول سال ها ،این مسأله کشف شد که سبک کنترل والدین و شیوه های فرزندپروری آثار مهمی در رشد همه جانبه و رفتار
کودک و نوجوان از لحاظ زیستی-روانی و اجتماعی دارد و آموزش مدیریت والدین یکی از روش هایی است که در درمان اختالالت
رفتاری از جمله پرخاشگری بر سایر روش ها برتری دارد از این رو پیشنهاد می شود در زمینه آموزش مدیریت والدین جهت کاهش
مشکالت رفتاری فرزندانشان اقداماتی مؤثر توسط سازمان آموزش و پرورش و مجری آن یعنی مدارس انجام پذیرد.
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مواجه می شوند(دهارت و همکاران .)0222 ،سبک فرزندپروری مستبدانه والدین با پیامدهای رفتاری منفی همچون پرخاشگری،

پیش بینی پرخاشگری بر اساس شیوه های فرزند پروری دانش آموزان دختر متوسطه اول

عمرانی

 .2با توجه به شیوع پرخاشگری میان دانش آموزان مدارس و پیامدهای ناشی از آن ضرورت دارد که مدیران ،معلمین و متولیان امر
تعلیم و تربیت به برگزاری کارگاه های آموزشی ویژه نوجوانان با هدف آموزش کنترل خشم و پرخاشگری بپردازند .بدین ترتیب با
آگاهی بخشی به نوجوانان ،می توان دامنه ی مهارت های آنان را افزایش داد و زندگی کم خطرتری را برای آنان مهیا نمود.
 .2با توجه به نتایج پژوهش حاضر ،پیشنهاد می شود مسؤولین مدارس به برگزاری دوره های آموزشی با محتواهای مختلف از جمله

بر هیجان ،رابطه ی والد-فرزند و شیوه های صحیح تربیتی ،آموزش کنترل خشم و مهارت های زندگی برای والدین دانش آموزان
بپردازند.
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تسلط بر هیجان ،رابطه ی والد-فرزند می شود مسؤولین مدارس به برگزاری دوره های آموزشی با محتواهای مختلف از جمله تسلط
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Abstract
This study aimed to predict aggressive behaviors of students based on parenting practices among
secondary school students first base was the ninth in Kahnooj city. The sample consisted of 270
female students of high school (ninth base) Kahnooj city who were selected by simple random
sampling. In this study was used to collect data from Boss and Perry's Aggression Questionnaire,
and parenting styles questionnaire Diana. And to analyze the collected data, the simultaneous
linear regression, Pearson correlation coefficients were used. Spss20 and statistical software was
used for data analysis. The results indicated that authoritative parenting style showed a negative
relationship with students' aggression and authoritarian and neglectful parenting style showed a
positive relationship with aggression. In the following analysis, regression coefficients indicated
that authoritative parenting style could predict aggressive students negatively and positively
authoritarian parenting style could predict aggression. Finally, in the general regression model, the
authoritative style could negatively predict aggression.
Keywords: Aggression, parenting practices.
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