مجله دستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی

ISSN: 2588-6967
www. jonahs.ir
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بررسی شیوع و عوامل مرتبط با پرخاشگری در بین نوجوانان و جوانان شهر اردل
سجاد انصاری اردلی* ،1مرضیه طاهری

اردلی2

1دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوه مدرسه ،دانشگاه پیام نور مرکز اصفهان(نویسنده مسئول)
2دانشجوی کارشناسی راهنمایی و مشاوره ،دانشگاه فرهنگیان پردیس کوثر یاسوج

چکیده
هدف این پژوهش بررسی شیوع و عوامل مرتبط با پرخاشگری در بین نوجوانان و جوانان شهر اردل بوده است .روش اجرای این
پژوهش پیماشی است که دادهها با استفاده از پرسشنامه و مصاحبه جمع آوری شدهاند .برای انتخاب نمونه به صورت تصادفی
حدود  120نفر از نوجوانان و جوانان ( 50پسر و  66دختر) را که سن آنها ( 14تا  42سال) بود انتخاب و پرسشنامه الکترونیک
( )AGQرا در اختیار آنها قرار دادیم و برای انجام مصاحبه تعداد  30نفر از جوانان را ( 15مرد و  15زن) به صورت تصادفی
انتخاب کرده و با آنها مصاحبه صورت گرفت .برای آزمون فرضیهها از تکنیکهای آماری ضریب همبستگی پیرسون ،آزمون t
مستقل و آزمون تحلیل واریانس استفاده شد .یافتهها نشان میدهند که بین خشم ،تهاجم و توهین رابطه مثبت و معنی دار
وجود دارد .بین نظرات نمونه آماری در خصوص رفتار پرخاشگری بر حسب سن و تعداد فرزندان تفاوت معنادار وجود ندارد اما
بین نظرات نمونه آماری در خصوص رفتار پرخاشگری بر حسب جنسیت تفاوت معنادار وجود دارد .نتایج حاصل نشان میدهد
که عامل اصلی ایجاد پرخاشگری در بین نوجوانان و جوانان مربوط به سرکوب کردن خواستهها ،محیط زندگی ،تنبیه والدین و
مشاهده پرخاشگری (رسانه یا رفتار اطرافیان) بوده است.
واژههای كلیدی :پرخاشگری ،نوجوانان و جوانان ،خشم ،تهاجم ،لجاجت
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مقدمه
پرخاشگری و رفتارهای خشونت آمیز نوعی از اعمال خشونت علیه دیگران است که می تواند باعث آسیب یا صدمه به دیگران
شود (لهسائی زاده و مرادی .)1-18 :1389پرخاشگری و خشونت از سنین خردسالی وجود داشته در طول زمان تداوم یافته و
در نوجوانی و بزرگسالی ادامه مییابد ،با این حال می توان بیشترین بروز و ظهور پرخاشگری را به دوران نوجوانی و جوانی
نسبت داد .روانشناسان معتقداند که پرخاشگری ریشه بسیاری از مشکالت روانی و رفتاری نوجوانان است .این رفتارها در صورت
بروز ،می توانند سبب مشکالت بین فردی ،جرم و بزه و تجاوز به حقوق دیگران شده و در صورت درون ریزی شدن قادر به
ایجاد انواع مشکالت جسمی و روانی مانند زخم معده و سردردهای میگرنی می شود (عبدالخالقی و همکاران-145 :1384
 .)141در بحث پرخاشگری نظریههای متعددی وجود دارد ،از جمله -1 :پرخاشگری منشاء ذاتی و فطری دارد  -2پرخاشگری
منشاء اجتماعی دارد .در دیدگاه اول معتقدان به این نظر فروید1و لورنز2هستند که میگویند پرخاشگری مانند سایر نیازهای
غریزی انسان است که باید ارضا شود که البته نظر فروید مخرب و منفی است و نظر لورنز مثبت تلقی میشود .بندورا3در
تحقیقاتش نشان میدهد که کودکان پرخاشگری را تقلید میکنند ،یعنی همان اجتماعی بودن پرخاشگری را تایید میکند .یکی
از دالیل پرخاشگری کودکان همان مشاهده پرخاشگری است یعنی کودکان با دیدن یک فیلم خشن ،دعوای بین افراد از جمله
پدر و مادر ،دیدن فیلم جنگی و غیره آن را تقلید میکنند و باعث پرخاشگری و خشن شدن روحیه کودکان میشود .در آدمی
پرخاشگری نتیجه تعامل پیچیدهای بین تمایالت ذاتی و پاسخهای آموخته شده است .پرخاشگری در انسان حتى اگر ذاتی هم
باشد ،تحت تاثیر عوامل اجتماعی قرار دارد .رسانههای گروهی به عنوان وسایل ارتباط جمعی در شکل دهی و آموزش دادن
رفتارهای سرمشق گیری از دیگران بخش مهمی از یادگیریهای ما را تشکیل میدهد بنابراین در شکلهای رفتار پرخاشگرانه
در کودکان نباید نقش رسانهها را کم اهمیت بدانیم .بر طبق اعتقادات نظریه پردازان انگیزشی ناکامی یک علت اساسی
پرخاشگری است که حالتی از انگیختگی یا سائق را در شخص به وجود میآورد که در حضور قرینههای مناسب ظاهر میشود
در نتیجه برای کنترل پرخاشگری باید به راههایی بیندیشیم که میتواند ناکامی را کم کنند .طرفداران دیدگاه انگیزشی
معتقدند خیال پردازی راهی برای کاهش پرخاشگری است (کریمی .)199-206 :1389پرخاشگری بین دو جنس دختر و پسر
رایج است اما بسته به جنسیت ،کیفیت آن متفاوت است .زورگویی و قلدری در پسرها اغلب از نوع خشونتهای فیزیکی و فعال
و توام با کاربرد کلمات ناشایست و زد و خورد است .اما در بین دخترها اغلب روانی و همراه با رفتارهای منفعل مثل قهر کردن،
تحقیر ،تمسخر و غیبت کردن است .پسران قلدر معموال هر دو جنس را آزار میدهند اما دختران قلدر فقط همجنسان خود را
میآزارند .قلدری یکی از انواع خشونت و رایج ترین نوع آن در مدارس است که به بی رحمی ،لجبازی ،بد اندیشی ،خشونت
فیزیکی و روانی تعریف میشود (هدایتی.)109-134 :1390

بیان مسئله
امروزه به دلیل مشکالتی از جمله بیکاری ،فقر مالی ،فشارهای اجتماعی و روانی حاصل از فضای مجازی ،باعث افزایش خشونت
و رفتارهای پرخاشگری در بین نوجوانان و جوانان شده است .آنچه باعث توجه محققان به رفتار پرخاشگرانه شده ،آثار نامطلوب
آن بر حاالت درون فردی و پیرو آن بر رفتار بین فردی افراد است و نیز یکی از علل ایجاد تصویر منفی در میان همساالن و
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آموزگاران ،طرد از سوی همساالن ،افت تحصیلی ،مصرف مواد و بزهکاری ،پرخاشگری است (اشرفی .)81-98 :1392از طرفی از
آنجایی که انسان یک موجود اجتماعی است و زندگی او بر اساس ایجاد رابطه با دیگران صورت میگیرد ،بدون ارتباط با دیگران
نمیتواند استعداد خود را شکوفا و نمایان کند .از این رو ،پژوهش حاضر ضرورت تام دارد.

پیشینه پژوهش
(پگانی و همکاران  )528-537 :2004پرخاشگری کالمی و فیزیکی در بین نوجوانان  16ساله دختر و پسر را در ارتباط با
مادرشان بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند که فقر ،تبعیض ،مشکالت خانوادگی و ناکامیها در رفتار پرخاشگرانه فرزندان
نسبت به والدین ،به خصوص مادرانشان تأثیر دارد .خانواده هایی که سطح باالی فشارهای روحی را تجربه کرده بودند ،رفتار
پرخاشگرانه بیشتری از خود نشان دادند و در این میان ،پرخاشگری پسران بیشتر از دختران بود .مجازات های خشونت آمیز
والدین در شش ماه گذشته عاملی در جهت پرخاشگری و آسیب به مادران اعالم شده بود.
(زینت مطلق و همکاران  )312-319 :1392شیوع و عوامل مرتبط با پرخاشگری در بین نوجوانان شهر یاسوج را بررسی کردند
و به این نتیجه رسیدند که مصرف مواد مخدر ،مصرف مشروبات الکلی ،رابطه جنسی پر خطر ،مصرف مواد مخدر در دوستان و
طالق والدین دارای روابط آماری معنا دار با بروز پرخاشگری در نوجوانان بود.
(لهسائی زاده و مرادی  )1-18 :1389رابطه بین راهبرد های مقابله و رفتار پرخاشگرانه جوانان شهر اسالم آباد غرب را بررسی
کردند و به این نتیجه رسیدند که افراد زمانی که از راهبرد احساسی در مواجه با مشکالت استفاده می کنند ،پرخاشگری
بیشتری از خود در تهاجم ،خشم و کینه توزی نشان می دهند .اما دو راهبرد دیگر (عقالنی و اجتنابی) برای این ابعاد معکوس
می باشند ،زیرا افرادی که راهبرد اجتنابی از خود نشان می دهند ،دلیلی برای پرخاشگری نمی بینند ،بلکه آنها از این رفتار به
این خاطر کناره می گیرند که قدرت رویارویی با آن را ندارند در حالی که برای بعد عقالنیت افراد سعی دارند با موانع مقابله
کنند .آن هم نه از طریق خشونت و پرخاشگری ،بلکه با منطقی عقالنی و صحیح.
(ورونا 4و همکاران )493-510 :2008اشکال مختلف خشونت را در میان دو گروه نوجوانان دبیرستانی و جوانان دانشگاهی
بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند که پرخاشگری فیزیکی و کالمی در بین دانشجویان کمتر است و آنها پرخاشگری خود را
بیشتر به صورت بحث و جدل های غیر منطقی نشان می دهند ،در حالی نوجوانان دبیرستانی پرخاشگری را به صورت فیزیکی
و کالمی و در قالب دستهها و گروه بندی نشان می دهند.
(مارتین استوری 5و همکاران )235-256 :2009تجاوز در دوران کودکی را از عوامل مهم خشونت های خانگی و تبهکاری
دوران بزرگسالی می دانند .کودکانی که در دوران کودکی مورد تجاوز قرار گرفتهاند ،از مهارت های ارتباطی کمتری برخوردارند
و خواسته های خود را به صورت خشم و خشونت بیان می کنند.
(نیک افکار )1395 ،علل پرخاشگری در دانش آموزان و رفتارهای پر خطر آنها را بررسی کرد و به این نتیجه رسید که خشونت
و پرخاشگری بیشتر عامل بیرونی دارد و فقط در موارد خاص به علل درونی مربوط میشود .کودکان خودخواه و خودمحور
مخصوصا وقتی از موضوعی شرمنده میشوند بیشتر دچار پرخاشگری میشوند و با تند خویی از خودشان دفاع میکنند.
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اهداف پژوهش
هدف کلی پژوهش عبارت است از بررسی شیوع و عوامل مرتبط با پرخاشگری در بین نوجوانان و جوانان شهر اردل
به منظور نیل به هدف کلی ،اهداف خاص زیر مد نظر قرار گرفت:
 -1شناسایی رابطه بین جنسیت ،سن و تعداد اعضای خانواده با پرخاشگری
 -2شناسایی و بررسی عوامل موثر در پرخاشگری
 -3شناسایی تنوع رفتار پرخاشگرانه بر اساس گونههای خشم و عصبیت ،تهاجم و توهین و لجاجت و کینه توزی

فرضیههای تحقیق
فرضیه اول :بین خشم با تهاجم و توهین رابطه معنی داری وجود دارد.
فرضیه دوم :بین خشم با لجاجت و کینه رابطه معنی داری وجود دارد.
فرضیه سوم :بین نظرات نمونه آماری در خصوص رفتار پرخاشگری بر اساس متغیر جنسیت تفاوت وجود دارد.
فرضیه چهارم :بین نظرات نمونه آماری در خصوص رفتار پرخاشگری بر اساس متغیر سن تفاوت وجود دارد.
فرضیه پنجم :بین نظرات نمونه آماری در خصوص رفتار پرخاشگری بر اساس متغیر تعداد فرزند تفاوت وجود دارد.

روش تحقیق
روش اجرای این تحقیق روش پیمایشی است که دادهها با استفاده از پرسشنامه و مصاحبه جمع آوری شدهاند .تحقیق
پیمایشی یک تحقیق اجتماعی کمی است و عبارت است از جمع آوری اطالعات از طریق پرسشنامه های از پیش مشخص شده
از افرادی که به عنوان نمونه از جامعه مورد مطالعه انتخاب شدند (بیابانگرد.)39 :1384

جامعه آماری و روش نمونه گیری
جامعه آماری این پژوهش کلیه نوجوانان وجوانان شهر اردل در سال  1399بوده است .برای انتخاب نمونه حدود  120نفر از
جوانان ( 50پسر و  66دختر) را که سن آنها ( 14تا 42سال) بود را به روش نمونه گیری احتمالی ساده انتخاب کردیم و
پرسشنامه پرخاشگری ( )AGQرا به صورت الکترونیک در اختیار آنها قرار دادیم .همچنین برای انجام مصاحبه نیز تعد  30نفر
از جوانان را ( 15مرد و  15زن) به صورت تصادفی انتخاب کرده و با آنها مصاحبه صورت گرفت.

ابزار پژوهش
برای گردآوری اطالعات از پرسشنامه( )AGQو مصاحبه استفاده شد .پرسشنامه پرخاشگری ( )AGQمشتمل بر  30گویه
است که  14گویه آن عامل خشم 8 ،گویه آن عامل تهاجم و  8گویه آن عامل کینهتوزی و لجبازی را میسنجد ،سوال 18ای
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پرسشنامه دارای بار منفی است و باید برعکس نمرهگذاری شود .آزمودنی باید به یکی از چهار گزینه هرگز ،به ندرت ،گاهی
اوقات و همیشه پاسخ گفته ،نمره کلی این پرسشنامه از صفر تا  90با جمع نمرات سؤالها به دست میآید .هر چه نمره فرد در
این آزمون بیشتر و باالتر از میانگین  42/5باشد میزان پرخاشگری او بیشتر است .خصوصیات روانسنجی این پرسشنامه از
طریق تحلیل عوامل بدست آمده است (زاهدی فر .)73-103 :1379همچنین در مقیاس ( )AGQضرایب آلفای کرونباخ
(همسانی درونی) برای کل آزمودنیها ( )0/87بوده است .ضرایب همبستگی توسط زاهدی فر بین نمره خرده مقیاس ()Pd
انحراف اجتماعی (یکی از خرده مقیاسهای  )MMPIو مقیاس( )AGQبرای کل آزمودنیها (p =0/001 ,r=0/58( ،)N= 105
) و ضریب همبستگی میان کل خصوصیتگناه باس و دورکی و مقیاس( (AGQبرای کل آزمودنیها( )r= 0/56( ،)N= 215و
( )P<0/001گزارش شده است (اللهیاری .)316-342 :1377در پایان ،اطالعات جمع آوری شده از پرسشنامهها را وارد نرم
افزار آماری  SPSSنسخه  18شد و اطالعات به دو صورت توصیفی و استنباطی با استفاده از آزمون های ،tپیرسون و تحلیل
واریانس ( ،)Fبررسی شدند.
یافتههای پژوهش
دادهها با استفاده از بسته نرم افزار آماری برای علوم مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتهاندد ( )SPSSو تحلیدل دادههدا بده وسدیله
شاخص های آمار توصیفی و استنباطی صورت گرفته است.
الف :آمار توصیفی
توصیف مشخصات جمعیت شناختی نمونه مورد مطالعه:
جنسیت نمونه مورد مطالعه:
جدول( -)1توزیع فراوانی و درصد فراوانی نمونه آماری مورد مطالعه به تفکیک جنسیت

شاخص

فراوانی

درصد فراوانی

مرد

50

42/7

زن

66

56/4

جمع

117

100

جنس

جدول( ،)1نشان میدهد که  50نفر ( )42/7نمونه آماری مرد و  66نفر ( )56/4آنان را زنان تشکیل دادهاند.
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نمودار( -)1درصد فراوانی نمونه مورد مطالعه برتفکیک جنس

سن نمونه مورد مطالعه:
میانگین و انحراف استاندارد نمونه آماری بر اساس سن در جدول  2ارائه شده است.

جدول( -)2میانگین و انحراف استاندارد بر حسب سن

میانگین

آماره
مولفه

انحراف
استاندارد

23/05

سن

5/11

جدول( ،)2نشان میدهد که میانگین سن نمونه آماری برابر با  23/05سال میباشد .در ادامه سن نمونه آماری طبقه بندی شد
و نتیجه آن در جدول  3ارائه شده است.
جدول( -)3توزیع فراوانی و درصد فراوانی نمونه آماری مورد مطالعه به تفکیک سن

شاخص

فراوانی

درصد فراوانی

 14-21سال

33

28/2

 21-28سال

67

57/3

 28-35سال

9

7/7

سن
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 35-42سال

8

6/8

جمع

117

100

بر اساس دادههای جدول( 33 ،)3نفر از نمونه آماریبین  14تا  21سال سن دارند 67 ،نفر بین  21تا  28سال 9 ،نفر بین  28تا
 35سال و  8نفر بین  42-35سال سن داشتند.

نمودار( -)2درصد فراوانی نمونه مورد مطالعه به تفکیک سن

تعداد فرزند نمونه مورد مطالعه:
جدول ( -)4توزیع فراوانی و درصد فراوانی نمونه آماری به تفکیک تعداد فرزند

شاخص

فراوانی

درصد فراوانی

 3فرزند

8

6/8

 4فرزند

20

17/1

 5فرزند

37

31/6

 6فرزند

52

44/4

جمع

117

100

سابقه خدمت

بر اساس دادههای جدول( )4بیشتر نمونه آماری ،یعنی  52نفر  6فرزند دارند 8 ،نفر  3فرزند 20 ،نفر  4فرزند و  37نفر  5فرزند
دارند.
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نمودار( -)3درصد فراوانی نمونه مورد مطالعه به تفکیک تعداد فرزند

ب :پیشفرض استفاده از آزمونهای آماری پارامتریک:
آزمون هایی را که بر طبیعی بودن توزیع متغیر در جامعه استوار هستند ،آزمونهای پارامتریک گویند .برای استفاده از این
روشها پژوهشگر باید مفروضههایی را رعایت کند .برخی از این مفروضهها عبارتند از:
 )1داده های مورد استفاده پیوسته و منظم باشد یا به عبارت دیگر ،مقیاس اندازهگیری فاصلهای یا نسبی باشد .بر اساس این
فرض ،آزمونهای پارامتریک به مقیاس فاصلهای یا نسبی محدود هستند.
 )2متغیر مورد پژوهش در جامعه دارای توزیع طبیعی باشد (دالور .)481-482 :1392دادههای مورد استفاده در این پژوهش
به صورت پیوسته و منظم میباشد .به عبارت دیگر شرط مقیاس اندازهگیری الزم برقرار میباشد .از آنجا که یکی دیگر از شروط
استفاده از آزمونهای پارامتریک ،نرمال بودن توزیع دادههاست؛ لذا برای بررسی این پیشفرض از آزمون کالموگروف–
اسمیرونوف استفاده شده است .هدف از انجام این آزمون این است که مشخص شود آیا دادهها از وضعیت نرمال برخوردارند یا
نه.
جدول ( -)5نتیجه آزمون كالموگروف – اسمیرونوف برای نرمال بودن توزیع داده ها

تعداد

متغیر

مقدارZ

سطحمعناداری

نمونه
خشم

117

0/07

0/07

تهاجم و توهین

117

0/09

0/05

لجاجت و كینه

117

0/10

0/06

با توجه به نتایج آزمون کالموگروف -اسمیرونوف در جدول ( )5میتوان اظهدار نمدود کده متغیرهدای خشدم ،تهداجم و تدوهین،
لجاجت و کینه نرمال میباشند؛ زیرا سطح معناداری کلیه مقادیر  Zدر هریک از متغیرها بزرگتدر از  0/05میباشدد (.)p>0/05
بنابراین نتیجه گرفته میشود که از آزمونهای پارامتری برای تحلیل فرضیههای تحقیق میتوان استفاده کرد.
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ج :آماری استنباطی
فرضیه اول :بین خشم با تهاجم و توهین رابطه معنی داری وجود دارد.
جدول ( -)6بررسی رابطه بین خشم و تهاجم با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون

تهاجم و توهین

رابطه متغیرها
خشم

ضریبهمبستگی
پیرسون

0/64

سطح معناداری

0/000

تعداد

117

* در سطح  0/05معنادار است.
براساس نتایج به دست آمده از آزمون همبستگی پیرسون در جدول( ،)6بین خشم و تهاجم و توهین ( p=0/000و )r=0/64
رابطه مثبت و معنادار وجود دارد ( .)p< 0/05بنابراین با  %95اطمینان میتوان گفت که به هر خشم باالتر باشد ،تهاجم و
توهین در میان افراد افزایش مییابد و بالعکس.
فرضیه دوم :بین خشم با لجاجت و کینه رابطه معنی داری وجود دارد.
جدول ( -)7بررسی رابطه بین خشم و لجاجت با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون

لجاجت

رابطه متغیرها
خشم

ضریبهمبستگی
پیرسون

0/40

سطح معناداری

0/000

تعداد

117

* در سطح  0/05معنادار است.
براساس نتایج به دست آمده از آزمون همبستگی پیرسون در جدول( ،)7بین خشم و لجاجت ( p=0/000و  )r=0/40رابطه
مثبت و معنادار وجود دارد ( .)p< 0/05بنابراین با  %95اطمینان میتوان گفت که به هر میزان خشم باالتر باشد ،لجاجت و
کینه در میان افراد افزایش مییابد و بالعکس.
فرضیه سوم :بین نظرات نمونه آماری در خصوص رفتار پرخاشگری بر اساس متغیر جنسیت تفاوت وجود دارد.
جدول( -)8نتایج آزمون  tمقایسه نظرات نمونه آماری در خصوص رفتار پرخاشگری بر حسب جنسیت

انحراف

درجه

آماره

شاخص

آماره

فراوانی میانگین

استاندارد

آزادی

t

رفتار

مرد

48

1/29

0/51

110

1/18

پرخاشگری

زن

64

1/18

0/43
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نتایج حاصل از جدول( )8نشان میدهدکه t ،مشاهده شده در سطح ( )P<0/05تفاوت معنیداری بین نظرات نمونده آمداری در
خصوص رفتار پرخاشگری بر حسب جنسیت نشان نمیدهد.
فرضیه چهارم :بین نظرات نمونه آماری در خصوص رفتار پرخاشگری بر اساس متغیر سن تفاوت وجود دارد.
جدول ( -)9نتایج آزمون  Fمقایسه نظرات نمونه آماری در خصوص رفتار پرخاشگری بر حسب سن

شاخص

متغیر

منبع

رفتار
پرخاشگر

سن

ی

F

مجموع

درجه

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

بین گروهی

2/90

3

0/96

درون گروهی

22/09

109

0/20

کل

24/99

112

ρ

/004
0

4/77

نتایج حاصل از جدول( )9نشان میدهد F ،مشاهده شده در سطح ( )P<0/05تفاوت معنیداری بدین میدانگین نظدرات نمونده
آماری در رفتار پرخاشگری بر حسب سن نشان میدهد.
فرضیه پنجم :بین نظرات نمونه آماری در خصوص رفتار پرخاشگری بر اساس متغیر تعداد فرزند تفاوت وجود دارد.
جدول ( -)10نتایج آزمون  Fمقایسه نظرات نمونه آماری در خصوص رفتار پرخاشگری بر حسب تعداد فرزند

شاخص

مجموع

درجه

میانگین

متغیر

منبع

مجذورات

آزادی

مجذورا

بین گروهی

0/40

3

0/13

درون گروهی

24/59

109

0/22

کل

24/99

112

F

ρ

ت
رفتار
پرخاشگر

تعداد فرزند

ی

0/60

0/61

نتایج حاصل از جدول( )10نشان میدهد F ،مشاهده شده در سطح ( )P<0/05تفاوت معنیداری بین میدانگین نظدرات نمونده
آماری در رفتار پرخاشگری بر حسب تعداد فرزند نشان نمیدهد.
جدول( -)11نتایج مصاحبه در خصوص عوامل ایجاد رفتار پرخاشگری

مقوله
جنسیت

مشاهده

تشویق رفتار

(رسانه ،رفتار

پرخاشگرانه

تنبیه والدین

خشونت علیه

سركوب

زنان

كردن

اطرافیان)

محیط زندگی

خواسته ها

مرد

3

0

3

0

13

7

زن

1

1

0

1

4

2

فراوانی

4

1

3

1

17

9
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نتایج حاصل از جدول( )11نشان میدهد ،عوامل سرکوب کردن خواستهها ،محیط زندگی ،مشاهده(رسانه ،رفتار اطرافیان)،
تنبیه والدین و ...عوامل اصلی ایجاد پرخاشگری در بین نوجوانان و جوانان بوده است .البته به بیان مصاحبه شوندگان عوامل
دیگری از جمله میدان ندادن به جوانان ،تبعیضی که خانوادهها بین فرزندان خود قائل میشوند ،مقایسه کردن ،الگو برداری از
والدین ،مشکالت اقتصادی ،بیکاری و عوامل فرهنگی نیز باعث ایجاد پرخاشگری شده است.
مصاحبه شونده  1اذعان داشت:
از عوامل پرخاشگری میتوان به سرکوب شدن خواستههای فرد اشاره کرد وقتی خواستههای فرد سرکوب شود یعنی
خواستههایش برآورده نشود یا نادیده گرفته شود عالوه بر افکار منفی که خودش به خود القا میکند توانایی فکر کردن به بقیه
اهداف و خواستههایش را نیز از دست میدهد و به مرور زمان فرد لقب ناتوانی را به خود میدهد و خود را تحت فشار قرار
میدهد که باعث می شود احساس پوچی و حقارت کند این فرد چون راه درست برطرف کردن نقاط ضعف خود را نمیداند و با
فشاری که با افکار منفی به خود وارد میکند نمیتواند به درستی خواستههایش را درک و برطرف کند و همین باعث رفتار
پرخاشگرانه از جانب او میشود.
مصاحبه شونده  5اذعان داشت:
در بروز رفتار پرخاشگری محیط و جو زندگی هم تاثیر بسزایی دارد اگر فرد در محیطی باشد که اکثر افراد اهل دزدی دعوا و
اینگونه رفتارها باشند احتمال زیادی وجود دارد که این فرد نیز رفتارهای پرخاشگرانه از خود نشان دهد این مورد همان
مشاهده و تقلید پرخاشگری است.
مصاحبه شونده  7اذعان داشت:
از دیگر عواملی که باعث بروز رفتار پرخاشگرانه می شود مشکالت اقتصادی و بیکاری است وقتی جوان به مدت طوالنی بیکار
باشد احساس بیهودگی میکند و افکار منفی زیادی به خود تلقین میکند و همچنین دچار یک نوع بی حوصلگی و افسردگی
میشود ،که فرد رفتار پرخاشگرانه از خودنشان میدهد.
مصاحبه شونده  10اذعان داشت:
خشونت علیه زنان کیفیت و سالمت زندگی آنها و فرزندانشان و توانایی و استقالل و مولد بودن زندگی زنان را به شدت تهدید
میکند زنان فاقد سالمت روان کودکشان را به طور منفی درج میکنند که این موضوع بر نحوه برخورد آنها با کودکشان و
شیوه رفتار کردن کودکان تاثیر دارد از پیامدهای حاصل از مواجهه کودک با خشونتهای خانگی سبب میشود تا از کودکان
خانوادههای درگیر خشونت با عنوان قربانیان خاموش نامبرده شود مادرانی که به هر دلیل مورد خشونت قرار میگیرند ممکن
است نتوانند به درستی با فرزندانشان برخورد کنند و فرزندان به درستی تربیت نشوند اگر فرزندان بیشتر اوقات با خشم مادر
روبرو شوند به شدت رفتار پرخاشگرانه از خود نشان میدهند

بحث و نتیجه گیری
مفهوم رفتار پرخاشگرانه در طول زندگی بسیار پیچیده است .قرار گرفتن در معرض خشونت ،قرار گرفتن در معرض رسانهها و
رفتار اطرافیان ،مصرف مواد مخدر و غیره ممکن است به عنوان یک عامل خطر برای پرخاشگری باشد و افراد را مستعد رفتار
پرخاشگرانه کند .با این حال ،موقعیتهای خاص ممکن است آن رفتارهای پرخاشگرانه را بیرون بکشند و بروز پیدا کنند.
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یافتهها نشان داد که عامل اصلی ایجاد پرخاشگری در بین نوجوانان و جوانان مربوط به سرکوب کردن خواستهها ،محیط
زندگی ،تنبیه والدین و مشاهده پرخاشگری (رسانه یا رفتار اطرافیان) بوده است .نتایج نشان داد که بین خشم و تهاجم و
توهین ( p=0/000و  )r=0/64رابطه مثبت و معنادار وجود دارد ( .)<p 0/05بنابراین با  %95اطمینان میتوان گفت که هر چه
خشم باالتر باشد ،تهاجم و توهین در میان افراد افزایش مییابد و بالعکس همچنین بین خشم و لجاجت رابطه مثبت و معنادار
وجود دارد بنابراین با اطمینان میتوان گفت که به هر میزان خشم باالتر باشد ،لجاجت و کینه در میان افراد افزایش مییابد و
بالعکس .بین نظرات نمونه آماری در خصوص رفتار پرخاشگری بر حسب سن و تعداد فرزندان تفاوت معنا دار وجود ندارد اما
بین نظرات نمونه آماری در خصوص رفتار پرخاشگری بر حسب جنسیت تفاوت معنادار وجود دارد .این نتایج با نتایج تحقیقات
بشیری خطیبی و فخرائی( ،)1392سادوک( ،)2003لهسائی زاده و مرادی( )1389همخوانی دارد .هونگ لیو و سایر همکاران
( )2013معتقدند در نوجوانی ،رفتار پرخاشگرانه ممکن است ناشی از افزایش فشار همساالن باشد یا ممکن است ابزاری برای
مقاومت در برابر اقتدار باشد .در بزرگسالی ،افزایش مسئولیت (مراقبت از خانواده یا کسب درآمد) ،ممکن است اهداف رفتارهای
پرخاشگرانه مانند خشونت خانگی را به همراه داشته باشد .پیشنهاد میشود ،با توجه به این که یکی از اصلی ترین عوامل
پرخاشگری مربوط به سرکوب کردن خواستهها میباشد ،خانوادهها و سایر اماکن و ادارات به خواستهها و نظرات جوانان توجه
بیشتری کنند و به آنها حق انتخاب بیشتری بدهند و به آنها اعتماد بیشتری شود .همچنین با توجه به این که یکی از عوامل
مهم ایجاد رفتار پرخاشگری بیکاری بوده ،انتظار میرود فرصت شغلی بیشتری برای جوانان ایجاد شود تا زمان بیکاری جوانان
کاهش یابد و در نتیجه رفتار پرخاشگری در بین آنها کاهش یابد.

منابع
 .1اشرفی ،مهناز و منجزی ،فرزانه ( .)1392اثربخشی آموزش مهار تهای ارتباطی بر میزان پرخاشگری دانش آموزان دختر دوره
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