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 چکیده
 تهران استان متوسطه مقطع آموزان دانش بین در خشونت سنجش و مطالعه حاضر پژوهش از هدف

 مقطع آموزان دانش را آن آماری جامعه و بوده همبستگی-توصیفی روش به مطالعه این. است بوده

 روش به که اند داده تشکیل نفر 383 را آن نمونه تعداد و. است داده تشکیل تهران استان متوسطه

( STAXI-2) اسپیلبرگر خشم استاندارد پرسشنامه شامل مطالعه این ابزار. اند شده انتخاب ساده تصادفی

 استفاده مستقل T و پیرسون همبستگی های آزمون از ها داده تحلیل و تجزیه برای همچنین. باشد می

 معماری و هنر و یابد؛ راه خویش چیستی و کیستی تابه بوده گوهری پی در همواره انسان. است گردیده

 را ها هویت دگرگونی جهان، به انسان نگرش دگرگونی.دهند قرار خویش مایه جان را هویت این آنکه بر

 الیه انا و اناهلل: ابدی ماندن و ازلی بودن میان دانست می ای برهه را سنتی جهان انسان. داشت پی در

 نظری اعتقادات که شناسانی روان .کرد می جستجو مادی جهان از خارج را خویش هویت و راجعون،

 که است این اصلی موضوع. ندارند توافق هم با اساساً پرخاشگری تعریف چگونگی مورد در دارند متفاوتی

 را آن که شخصی مقاصد براساس یا کنیم تعریف آن دیدن قابل پیامدهای براساس را پرخاشگری باید آیا

 به مقاله این.بسازد خواست می که آنگونه را جهان و را خود تا بود آمده مدرن انسان.  دهد می نشان

 با سبک های خشونت بین که است آن از حاکی ها یافته .پردازد خشونت در انسان مفهوم در کنکاش

 افراد تحصیالت با سبک خشونت بین همچنین. دارد وجود دار معنی و مثبت همبستگی سن متغیر

 وجود معناداری تفاوت نیز دهندگان پاسخ جنسیت و سبک های خشونت بین. دارد وجود تفاوت

این یافته ها موید وجود نابسامانی رواشناختی در دانشجویان است و ازآن جایی که قشر دانشجو .دارد

 .قشر فعالترو پویاتر اجتماع به شمار می روند لذا توجه جدی مسئولین ذی ربط را می طلبد

 .، سنتی، آموزان دانشخشونت : کلیدیواژگان 
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 مقدمه

به دیگران  رسیدن به هدفی؛ پرخاشگری خصمانه رفتاری است در جهت آسیب رساندنرفتاری است در جهت  پرخاشگری وسیله ای      

  .است« وسیله ای»، بیشتر پرخاشگری های بین کودکان کوچک از نوع 

اسباب بازی که می  کودکان از یکدیگر اسباب بازی می قاپند، یکدیگر را هل می دهند تا به. متعلقات است این نوع پرخاشگری به خاطر

بخواهند به کسی آسیب برسانند یا از روی عصبانیت دست به  به ندرت اتفاق می افتد که کودکان. ند بازی کنند دست یابندخواه

  .پرخاشگری بزنند

که کسی به اسباب  مانند ممانعت کودک از این)جرئت ورزی، دفاع از حقوق یا متعلقات . ورزی متمایز دانست پرخاشگری را باید از جرئت

معموالً شخص با جرئت را پرخاشگر می دانند، در صورتی که کسی که از  مردم.یا بیان امیال و آرزوها را بر می گیرد( ست بزندبازی اش د

  .کند با جرئت است نه پرخاشگر حق خود دفاع می

 رشدی تغییرات

آنان غالباً به  یعنی رفتار پرخاشگرانههم هستند شروع به ابراز رفتار پرخاشگرانه وسیله ای می کنند  ماهگی وقتی با 12کودکان در       

کودکان گاهی اوقات به والدین و کودکان بزرگتر حمله ور . می شود خاطر اسباب بازی و متعلقات دیگر است و در ارتباط با همساالن ابراز

که به سال های پیش از  کودکان همچنان. گونه پرخاشگری در مقایسه با پرخاشگری با همساالن، نسبتاً نادر است می شوند، ولی این

یعنی . می زنند و در نوع پرخاشگری آنان هم تغییراتی ایجاد می شود مدرسه و مدرسه نزدیک می شوند، کمتر دست به اعمال پرخاشگرانه

های  به دست آوردن هدف به این معنا که کودکان برای. است« وسیله ای»ابراز می شود غالباً خصمانه است و کمتر  وقتی که پرخاشگری

ولی وقتی که به کسی حمله لفظی یا بدنی می کنند بیشتر امکان دارد  وسیله ای کمتر مستقیماً از حربه های جسمانی استفاده می کنند؛

  .این کار را کرده باشند که با قصدی خصمانه

  .در سال های قبل از مدرسه افزایش می یابد پرخاشگری لفظی، دست کم

 پرخاشگری ثبات

در  از موقعیتی به موقعیت دیگر فرق می کند ولی کودکان از لحاظ تداوم رفتار پرخاشگرانه ح پرخاشگری کودکانهرچند که سط       

احتمال زیاد در جوانی و بزرگسالی هم پرخاشگر  کودکانی که در سال های اولیه به شدت پرخاشگرند به. طول زمان با هم فرق دارند

  .به احتمال زیاد در بزرگسالی هم پرخاشگرنخواهند بودنیستند  خواهند بود و کودکانی که پرخاشگر

است که  که ثبات پرخاشگری دخترها در طول زمان کمتر از پسرهاست و چند تحقیق دیگر نشان داده بعضی از مطالعات نشان می دهد

یی پدر و مادر یا به دنیا آمدن کودکی وقایع تنش زا مثل جدا البته کودکان به هنگامی که با. دخترها و پسرها از این لحاظ تفاوتی ندارند

حاکی از تداوم داشتن  بیشتر پرخاشگر می شوند، ولی پرخاشگری شدید که بیش از چند ماه به طول انجامد غالباً جدید رو به رو می شوند

ید این اندازه به خصوص در سال های پیش از مدرسه شا. دارد پرخاشگری در حد معمول کمتر جای نگرانی. این الگوی رفتار است

  .این باشد که کودک می خواهد انواع مختلف کنش متقابل اجتماعی را داشته باشد پرخاشگری صرفاً نشان دهنده

 دیگران و رفتار پرخاشگرانه ادراک مقاصد

که  تحقیقی .دیگران برحسب این که آن را عمدی یا تصادفی بدانند قضاوت های متفاوتی می کنند کودکان در مورد پرخاشگری      

دهد که پسرهای پرخاشگر احتماالً از مقاصد دیگران،  پسرهای بسیار پرخاشگر را با پسرهای غیر پرخاشگر مقایسه می کند نشان می

دوم، چهارم،  براساس درجه بندی معلمان و همساالن تعدادی از پسرها در کالس های. پرخاشگر دارند درکی متفاوت از پسرهای غیر

عده در موقعیتی آزمایشی مشاهده شدند که به آنان برای  سپس این. خاشگر یا غیر پرخاشگر طبقه بندی شدندششم به عنوان بسیار پر

همدست  که) قرار بر این شد که وقتی که قسمتی از پازل کامل شد پسر بچه دیگری . تعلق می گرفت جور کردن قطعات پازل جایزه ای

در حالت دوم، طوری به هم زد که تصادفی جلوه کند و در  پسر بچه آن را عمداً به هم زد؛ در حالت اول،. بود آن را به هم بزند( آزمایشگر
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. کنند« تالفی» کودکان مورد آزمایش این امکان را داشتند که با خراب کردن پازل این کودک. مبهم بود حالت سوم انگیزه های پسر بچه

خرابکاری کرده تالفی کردند و وقتی که دیدند عملش  ین کودک عمداًکودکان پرخاشگر و غیر پرخاشگر وقتی که احساس کردند که ا

تالفی کردند و  واکنش آنان به انگیزه های مبهم این کودک بدین ترتیب بود که پسر بچه های پرخاشگر غیرعمدی بوده تالفی نکردند، ولی

غیر پرخاشگر تالفی نکردند و طوری عمل کردند که کودکان  .طوری واکنش نشان دادند که گویی این کودک عمداً این کار را کرده است

 .است گویی اعمال او غیرعمدی بوده

 جنسیتی تفاوت های

. دیده می شود این تفاوت در غالب فرهنگ ها و تقریباً در همه سنین و نیز در غالب حیوانات. هستند پسرها پرخاشگرتر از دخترها      

براساس مطالعات مشاهده ای در . تفاوت ها آشکار می شود از سال دوم زندگی این. پسرهابیش از دخترها پرخاشگری بدنی و لفظی دارند

قبل از آن  ماهگی ظاهر می شود و 18سال تفاوت های جنسیتی از لحاظ تعداد پرخاشگری بعد از  2تا  1مورد کودکان نوپای بین سنین 

در یک مطالعه . مزاحم کارهایشان می شود تالفی می کنند یپسرها به خصوص وقتی که به آنان حمله می شود یا کس. اثری از آن نیست

دخترها تالفی  از مدرسه پسرها فقط اندکی بیش از دخترها مورد حمله قرار گرفتند، ولی دو برابر مشاهده ای در مورد کودکان پیش

ساله  3تا  1برای مثال پسران . داشته باشد بیاموزد علتی فیزیولوژیک شاید این که پسربچه بالقوه پرخاشگر است یا می تواند آن را. کردند

این توجه . قرار گرفتند از دبستان از طرف بزرگساالن و همساالن بیش از دخترها به خاطر پرخاشگری مورد توجه در کالس های پیش

دک را با چیزی متوقف کردن کودک یا سر کو) تا حدودی منفی  و گاهی( لبخند زدن، ملحق شدن به بازی کودکان) گاهی مثبت بود 

  .شود به رفتار کودک، به هر نحوی که باشد، بیش از بی توجهی به آن باعث تشویق رفتار می توجه نشان دادن(. گرم کردن

 و پرخاشگری الگوی خانواده

ترین و جامع  یکی از پیچیده. غالباً به هنگام اعمال قواعد و معیارها خشونت دارند و پرخاشگرند والدین کودکان به شدت پرخاشگر        

و همکارانش در مرکز یادگیری اجتماعی « جرالد پاترسون» ترین روش هایی که برای درک پرخاشگری در خانواده به کار رفته تحقیق

رفتاری کودکان  برای مطالعه الگوهای کنش متقابل خانوادگی در خانه و مدرسه و ارتباط آن با مشکالت آنان. بوده است« شهر اورگون»

بودند که به دلیل مشکالت رفتاری مثل پرخاشگری، دزدی و سایر  افراد مورد مطالعه از خانواده هایی. ستقیمی انجام داده اندمشاهدات م

 zibaweb.com فرزند یا فرزندانشان به درمانگاه رجوع کرده بودند رفتارهای ضداجتماعی

. می شوند ی کنند که باعث دامن زدن به رفتار پرخاشگرانهبروز می کند سایر اعضای خانواده کاری م وقتی که واکنش خشونت آمیزی

در این موقع برادرش او را کتک . زند و ناسزایی به او می گوید برای مثال، برادری بر سر خواهرش فریاد می زند، خواهر بر سر او فریاد می

کردن فرزندانشان رفتار با  د در پاداش دادن و تنبیهتمام این ها نشان می دهد که والدین می توانن. ادامه می یابد می زند و این ماجرا

که با تنبیه شدید همراه باشد پرخاشگری کودکان را کنترل کنند و بازآموزی  ثباتی داشته باشند و با استفاده از راه های مؤثر بدون این

 ..دورانی نسبتاً کوتاه میسراست کودکان در

: به طور مثال.آموزند منبع دیگری است که کودکان به خصوص پسرها از طریق آن رفتار پرخاشگرانه را می در آخر باید گفت تلویزیون نیز

ای در برنامه ه. یکی از وسایل رسیدن به هدف تشویق می شود خشونت از ارزش های آمریکایی تلقی می شود، پرخاشگری به عنوان

بار خشونت  انتقال چنین ارزش های اجتماعی به کودکان است، به طور متوسط در هر ساعت پنج یا شش تلویزیونی که یکی از وسایل

قهرمان این برنامه ها به همان اندازه : تقویت می شود بدنی نمایش داده می شود، رفتار پرخاشگرانه شخصیت های تلویزیونی غالباً

مشاهده قرار  مطالعه ای کودکان چهار ساله به هنگام بازی آزاد در مهدکودک به مدت سه هفته مورد در. ن هاپرخاشگرند که ضد قهرما

سپس در طول چهار هفته بعد، کودکان به . طبقه بندی شدند گرفتند و از لحاظ رفتار پرخاشگرانه به دو گروه باالی متوسط و زیر متوسط

های معمولی  یا فیلم« سوپرمن»و « بت من»مدت تقریباً نیم ساعت برنامه پرخاشگرانه مثل  مهدکودک به گروه هایی تقسیم شدند که در

پرخاشگری در حد باالی متوسط بودند در مدت بازی آزاد و بعد از  کودکانی که از اول از لحاظ. و یا برنامه های جامعه پسند می دیدند

دو گروه از . معمولی را دیده بودند دادند تا کودکان مشابهی که برنامه هایپرخاشگرانه، از خود پرخاشگری بیشتری نشان  دیدن برنامه

 هر کدام یکی از این برنامه ها را دیده بودند  کودکانی که از لحاظ پرخاشگری زیر متوسط بودند و

  .داشت هم چنان ادامه الگوهای رفتاری تا دو هفته بعد از پایان گرفتن تماشای این برنامه ها این. واکنششان با هم فرقی نداشت

http://www.zibaweb.com/
http://www.zibaweb.com/
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  ذاتـــــــــی های خصیصــــه

 بی ، سرکش ، حساس العاده فوق حاالت. کند می معین او شخصیت غالباً را او عصبانیت میزان شود، می عصبانی فرد که مواقعی        

 این مهم نکته. باشد جو مبارزه یک نهایت در یا و سالم شخصیت یک از ای یافته رشد بخش تواند می بودن پرخاشگر یا پرتحرک دقت،

 مورد در عصبی کودک که وقتی. کنید تبدیل قوت نقاط به را ها پرخاشگری توانید می فرزندتان رفتاری ضعف به بردن پی با که است

 جایگزین تا دارید بیشتری زمان نیازبه شما صورت این در ، ندارد توجهی موارد آن به اصالً او صبور دوست که شود می عصبانی چیزهایی

 .بیاموزید او به عصبانیت جای به را هایی

 وجود فرضیه سه راستا این در.دهد قرار بررسی مورد را انسان خشونت در رابطه بررسی تا است برآن مطالعه این فوق پژوهشی ادبیات

 :دارد

 .دارد وجود رابطه مستقل های خشونت ومتغییرهای سبک بین-1

 .دارد وجود تفاوت تحصیالت و خشونت های سبک بین-2

 .دارد وجود دار معنی تفاوت جنسیت و خشونت های سبک بین-3

 :تحقیق روش

 -توصیفی نوع از پردازد، می آنها گیری اندازه به فقط و زند نمی دست ها متغیر دستکاری به مطالعه این که این به توجه با        

 متوسطهآموزان مقطع  دانش بین حاضر پژوهشی جامعه.است گرفته قرار مطالعه مورد انسان خشونت رابطه آن در که. باشد می همبستگی

 کنند شرکت پژوهش این در تمایل صورت در که شد خواسته آنان از. قرارگرفت بررسی مورد 96-93سال استان تهران

 . شد توزیع داشتند پژوهش در شرکت به تمایل که دانشجویانی میان پرسشنامه111تعداد

 :گیری ابزاراندازه

 از کلی ی اندازه یک که است خشم بیان شاخص یک و ، مقیاس خرده پنج ، مقیاس شش شامل ای ماده 3۵ ی این پرسشنامه        

 که شده حفظ صورت همان به پرسشنامه اول ی نسخه اصلی مقیاس پنج از مقیاس سه STAXI-2 در. کند می فراهم خشم کنترل و بیان

 از عبارتند که اند نیافته تغییر خشم صفت به مربوط مقیاس خرده دو.  خشم ریزی درون و خشم ریزی برون ، خشم صفت:  از عبارتند

 . خشمناک واکنش و خشمگین خوی و خلق

 : پرسشنامه پایایی

 نفر 16۱۱ روی بر همکاران و اسپیلبرگر توسط پرسشنامه این ، STAXI-2 روانسنجی های ویژگی بررسی و هنجاریابی برای         

 ، آلفا ضریب ، استاندارد انحراف ، میانگین ، شده آوری جمع های داده مبنای بر و شد اجرا روانپزشکی بیمار نفر 2۵6 و عادی بزرگسال

 شده گزارش آن عملی راهنمای در و محاسبه STAXI-2 های مقیاس خرده و ها مقیاس برای T استاندارد های نمره و درصدی های رتبه

 حالت بر ناظر های مقیاس خرده و ها مقیاس برای آلفا ضرایب که دهد می نشان آزمون عملی راهنمای در شده خالصه اطالعات.  است

 یا 1٫۵3 برابر خشم بیان کلی شاخص و خشم کنترل ، خشم بیان بر ناظر های مقیاس برای و باالتر یا 1٫8۱ برابر خشم صفت و خشم

 رضایت STAXI-2 مختلف های مولفه برای عموما ، درونی هماهنگی های اندازه عنوان به کرانباخ آلفای ضرایب بنابراین.  است بوده باالتر

  ندارد آلفا ضرایب در معناداری تاثیر ها آزمودنی بیماری و جنس و بوده بخش

 : پرسشنامه روایی

 نفر 2۵1 و کارشناسی ی دوره دانشجوی نفر 281 روی بر مطالعه یک انجام با پرسشنامه این خشم صفت مقیاس همزمان روایی       

 و ، خصومت های مقیاس و ، خصومت پرسشنامه ، STAXI پرسشنامه به مطالعه مورد افراد.  شد تایید و بررسی دریایی نیروی سرباز

 خصومت به مربوط ی اندازه سه با خشم صفت مقیاس همبستگی ضرایب سپس.  دادند پاسخ MMPI پرسشنامه و آشکار خصومت
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 دست به ضرایب همه و بوده متغیر 1٫66 تا 1٫31 از سربازان برای و 1٫۵1 تا 1٫32 از مرد دانشجویان برای ضرایب این که شد محاسبه

 . بودند معنادار آماری لحاظ از آمده

 :یافته های تحقیق

 .بین سبک خشونت بامتغیرهای مستقل رابطه وجود دارد:1فرضیه

 .است شده ارائه جدول در اول فرضیه خصوص در پیرسون همبستگی نتایج

 کنندگان مشارکت متغیر های مستقل با سبک های خشونت بین پیرسون همبستگی نتایج: جدول

  بعدسردرگم بعد اطالعاتی بعداجتماعی بعد تعهد متغیرهای مستقل

 r sig r sig r sig r sig 

 000. 29.- 06. 09.- 2. 06. 000. 18.- تحصیالت

 000. 41.- 006. 13.- 005. -1۱/1 ۱6/1 -3/1 جنسیت

         

 001. 17.- 000. 24.- 01. -12/1 12/1 -11/1 رآمدد

 

بین متغییر جنسیت با تمام ابعاد خشونت .ضرایب همبستگی پیرسون بین برخی از متغییرهای مستقل با ابعاد خشونت نشان می دهد

درباره تحصیالت نیز باید .رابطه منفی و معنادار دارد خشونت ابعاد تمام همچنین متغییر درآمد با.رابطه معکوس و معنی داری وجود دارد

 .گفت این متغییر با ابعاد تهعد و اجتماعی رابطه معنا داری ندارد ولی با سایر ابعاد رابطه منفی و معنی دار دارد

 .تفاوت وجود دارد تحصیالت خشونت با بین سبک: 2فرضیه

 .فرضیه دوم در جدول ارائه شده استنتایج مقایسه میانگین ها در خصوص 

 آزمون مقایسه میانگین ها برای بررسی رابطه بین سبک خشونت با تحصیالت مشارکت کنندگان: جدول

سطح معنی  تعداد انحراف معیار میانگین تحصیالت

 داری

F 

  3۵ 1۱ 972/08 هفتم

 

111/1 

 

 

8/3 

 126 19 882/9 هشتم

 63 8/18 842/4 نهم

 11۱ 3/18 832/8 دهم
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نشان می دهد که بین میزان تحصیالت مشارکت کنندگان و سبک خشونت تفاوت معنی داری وجود دارد و هرچه تحصیالت 2نتایج جدول

بدین ترتیب بیش ترین میانگین سبک خشونت مربوط به پایین ترین سطح تحصیالت و کم .باالتربوده میانگین سبک خشونت کم تر شده

 .مربوط می شود مقطع دهم میانگین سبک خشونت به تحصیل کرده های ترین

 .برحسب جنسیت تفاوت وجود ندارد خشونت های بین سبک: 3فرضیه

 .نتایج مقایسه میانگین هادر خصوص این فرضیه سوم در جدول زیر ارائه شده است

 

 کنندگان مشارکت سن با خشونت سبک بین رابطه بررسی برای ها میانگین مقایسه آزمون: جدول

 F سطح معنی داری انحراف معیار میانگین جنس

 13/1 3/1 1/19 16/8۵ پسران

 3/18 1/88 دختران

  

کنندگان را نشان می دهدکه هیچ گونه تفاوت  مشارکت سن با خشونت سبک بین رابطه بررسی برای ها میانگین مقایسه آزمون 3جدول 

 دخترانمعنی داری بین زنان و مردان در سبک های خشونت وجودندارد و سطح معنی داری بدست آمده عدم تفاوت میانگین ها در بین 

 .را نشان می دهد پسرانو

 :بحث و نتیجه گیری

 :"درابطه وجود دار مستقل بین سبک های خشونت ومتغییرهای"فرضیه اول 

بین سبک های خشونت   است آن از حاکی نتایج که.است شده استفاده پیرسون همبستگی آزمون از فرضیه این بررسی منظور به

 مطالعه هیچ در حال به تا و ندارد هخوانی فوق پژوهشی ادبیات های یافته از کدام هیچ با یافته این نتایج.دارد وجود رابطه سن اطالعاتی با

 استنباط گونه این توان می نتایج این تبیین در. است نشده ای اشاره شناختی جمعیت متغیرهای با ها مولفه این ارتباط به ای جداگانه ی

 افراد این کرده، استفاده مشکالت با مقابله برای مختلفی های مکانیزم از افراد که کرد

 :"بین سبک های خشونت باتحصیالت رابطه وجود دارد "فرضیه دوم

 خشونت سبک جز به است آن از حاکی فرضیه این نتایج. است شده استفاده واریانس تحلیل آزمون دوم از فرضیه بررسی منظور به

 آنها تحصیالت اساس بر خشونت های سبک درکاربرد روانشناسی مکاتب در خشونت های سبک بین که نمود اذعان توان می سردرگم

 کرد استنباط اینگونه نیزمی توان نتایج تبیین در. است نشده آن به ای اشاره نیز حاضر پژوهش ادبیات در و .دارد وجود داری معنی تفاوت

 .کنند می استفاده سبک های خشونت از ای جداگانه طور به مختلف رشته های تحصیلی در افراد که

 :"بین سبک های خشونت برحسب جنسیت تفاوت وجود دارد":فرضیه سوم 

 بین که دهد می نشان فوق جدول نتایج. برای گروه های مستقل استفاده شده است tبه منظور بررسی فرضیه سوم پژوهش از آزمون 

دارد در خصوص این فرضیه نتایج قابل توجهی در ادبیات پژوهشی وجود  وجود دار معنی تفاوت خشونت های سبک از استفاده میزان

 .زن یا مرد بودن از سبک های گوناگون خشونت استفاده می کنندافراد با توجه به جنسیت .ندارد
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 به توجه با روانی سالمت با اهواز دانشگاهی پیش مراکز دختران روانی فشارزاهای ی رابطه بررسی(. 13۵9) رضوان همایی، [8]

 نشده، چاپ تربیتی، شناسی روان ارشد کارشناسی ی نامه پایان ا.آنه در شناختی روان سرسختی ی کننده تعدیل نقش

 .اهواز چمران شهید دانشگاه


