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 چکیده

 میازمفاه یکیبرخوردار بوده است.  یخاص گاهیهمواره از جا یکودک یانسان، دوره  یدر روند زندگ

 یکودکان درمقابله با مشکالت روان شناخت یرشد شناخت لیوتسه نیسن نیمهم درارتباط باا یشناخت

 هشپژو نیوهدف ا یا سهیمقا یرح پژوهش حاضراز نوع علاست. ط یضرور یهمچون پرخاشگر یورفتار

گروه  کیپژوهش، نیخواهر وبرادربود. درا یدرکودکان تک فرزند وکودکان دارا یپرخاشگر سهیز،مقاین

کودکان  انیخواهر و برادراز م یاز کودکان دارا ینفر ۴2گروه  کیاز کودکان تک فرزند و  ینفر ۴۳

 یا خوشه یتصادف یریشد، باروش نمونه گ لیتشک یلیتحص 2۳ـ 25سمنان که درسال  یدختردبستان

 لیشد. داده ها با استفاده از تحل لیآنها تکم نیتوسط معلم زین یانتخاب شدند. پرسشنامه پرخاشگر

نشان داد  جیشد. نتا لیتحل سیو آزمون کروسکال وال رهیتک متغ انسیوار لیره،تحلیتک متغ انسیکووار

تفاوت  یرابطه ا یدو گروه تنها دربعدپرخاشگر نیا یودکان درپرخاشگردوگروه ازک نیا نیکه ب

 یگرفت که کودکان تک فرزند،پرخاشگر جهیتوان نتپژوهش می یها افتهیمعنادارداشتند. باتوجه به 

 دهند.را در ارتباط باهمساالن نشان می یشتریب یرابطه ا

 
 کودک یخاشگرتک فرزند، خواهر و برادر، پر ،یپرخاشگرواژگان کلیدی: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 مقدمه

 

ازعوامل باز دارنده  یکیبوده و عیرسریسال اخ 9۲در تیباشد. درکشورما روند رشد جمعمی یپژوهش پرخاشگر نیما در ا ریمتغ

 یانسـان دوره کـودک ی(. در رونـد زنـدگ۲۴۳9،و همکـاران یبوده است. )سردارپورگودرز یضد باردار یروش ها تیرشد جمع

 یو رفتـار یمشـکالت روان شـناخت ن،یسـن نیـمهم در ارتباط با ا میاز مفاه یکیبرخوردار بوده است.  یخاص گاهیهمواره از جا

که جهان امـروز بـا  یمعضالت نی(. و از مهم تر۲۴۳2و همکاران،  یاست. )به نقل از عبداله زاده راف یضرور یهمچون پرخاشگر

 (. ۲۴2۴نژاد،  یدیست.) خورشا یوجوانآن روبرو است رفتار پرخاشگرانه در دوران ن

وجـود داشـته و در طـول زمـان  یخردسال نیو خشونت از سن یپرخاشگر ست،یدوره خاص ن ایسن  کیمربوط به  یپرخاشگر

را به قصـد صـدمه  یعمل یشخص یعنی ی( معتقدند پرخاشگر9۲۲۳) 9بلیبه نقل از د (۲22۳) ۲و داج یکو .کندمی دایتداوم پ

بـارون و . رسـاندن بـه جانـدار بیواکنش بـا هـدف آسـ یعنی یپرخاشگر دیگومی ۴(۲291)باسدهد. انجام می یگریزدن به د

 بیآسـ ایـاست بـا هـدف صـدمه زدن  یرفتار یپرخاشگر ندیگومی .(9۲۲1) 5سیبه نقل از مکس و مور ۳(۲22۳)چاردسونیر

 انیـکـه هـدف آن پا یپرخاشـگر -یناکـام هیفرض درو . اجتناب کند یبیآس نیدارد از چن یکه سع یرساندن به موجود زنده ا

 ،کنـد )کراهـهمی فـایرا ا یبخشـ یانـر  یرویـداند و سـائ  نقـش نهدفمند می یرا سائق یاست؛ پرخاشگر تیدادن به محروم

۲۴2۲ .) 

 یکه سابقه پرخاشـگرانه ا یسنجد که افرادرا می یو پردازش اطالعات اجتماع یپرخاشگر یالگوها ،یشناخت یاجتماع کردیرو

 ی،خصـمانه نسـبت دهنـد )پاکاسـالهت تیـبـودن آن بـه ن زیـدر صورت ابهام آم ژهیرا به و گرانیدهند رفتار دمی حیارند ترجد

9۲۲۲)9 . 

که رفتار پرخاشگرانه به طور اخص تحـت کنتـرل  دیگومی نیخود چن شناختی – یاجتماع کردی( در رو۲۴2۴) نژاد یدیخورش

 شدن کسب شده است.  یاجتماع ندیراف یفرد قرار دارد که ط یمجموعه رفتار

دارند که رفتـار پرخاشـگرانه تـا حـدود  دیتأک یریادگیپردازان  هیسنجد. نظررا می دیو تقل تیکه نقش تقو ،یریادگی هینظر در

سرمشـ   ای( و هیو تنب تیتقو  یاز طر یریادگی)یشدن ابزار یبه شرط ای(، که حاال ۲۴۳5 ی،نیاست )حس تیحاصل ترب یادیز

 .انجامدالگوها( می اهدهاز راه مش یریادگی)یریگ

از احسـاس،  یاسـت کـه دامنـه گسـترده ا یجانیحالت ه کیاست،که خشم  یشامل خصومت و خشم و پرخاشگر یپرخاشگر

نسـبت بـه  یمنف یابینگرش و ارز کیو خصومت به عنوان  ردیگرا دربر می زیجنون آمتا خشمی فیو رنج خف یاحساس آزردگ

 ,Sachlmn & Stromberg) اسـت گـرانیرسـاندن بـه د بیآس وشدن  ریبه عنوان رفتار آشکار درگ یو پرخاشگراست  گرانید

 (Chida & Stepto, 1002به نقل از  1002

دانـد، کـه سـه نـوع اسـت می یسنتکه مفهومی زیقهرآم یرفتار اجتماع کیرا به عنوان  یپرخاشگر ،یتعامل اجتماع یدر الگو

 (Tedeschi & Felson, 2221)جازات و اعمال زور وجود داردو م دیتهد یعنی زیرفتار قهرآم

جامعـه  یشوند و بهداشت روانمی گرانید یشانیو پر یهستند که موجب ناراحت یمشکالت رفتار نیتر عیاز شا یکی یپرخاشگر

: فرزند اول، فرزنـد تیموقع تولد است که در چهار بیمهم ترت یعامل اجتماع 1آدلر هینظر در (.۲۴۳2 ی،کند )هجررا مختل می

 (Schulz & Schulz, 2611)کندرزند خالصه میدوم و فرزند آخر و تک ف
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و  گـرانی)از جمله طرد دیرابطه ا یمثل پرخاشگر یپرخاشگر میمستق ریاز آن است که دختران معموالً اشکال غ یحاک شواهد

 یدی( به نقل از خورش۲2۴2) ۳دوالرد یپرخاشگر -یناکام هیظرو در ادامه ن ( ,9۲۲9Merrel et al)نندیگزکردن( را بر می بتیغ

 افـتیدر نیاز جانـب والـد یشـتریتوجـه ب میخواهر و بـرادر تقسـ یکودکان دارا نکهیا لیبه دل هینظر نی( طب  ا۲۴2۴نژاد، )

 طیدر محـ ترشـیب یدهنـد. پرخاشـگرنشـان می یشـتریب یپرخاشـگر جهیکنند و در نترا تجربه می یشتریکنند، ناکامی بمی

 میبچـه هـا تقسـ نیتوجه را بـ نیابودند و معلم  نیشود، در کودکان تک فرزند چون مورد توجه کامل والدمی دهیمدرسه سنج

شـود و در را در ارتباط با همسـاالن موجـب می ییباال یشود و پرخاشگرمی یناکامی تلق یکودکان تک فرزند نوع یکند برامی

خـارج از خـانواده مثـل مدرسـه کـانون توجـه  یها نهیشوند در زممتوجه می یان تک فرزند وقتکودک دیگوآدلر هم می هینظر

 نیدر بـ شـتریب ی( بـه پرخاشـگر۲۴۳9) همکاران و یشوند. و سردارپور گودرزمی یاز جمله پرخاشگر یمشکالت اردچ ستندین

 اند. افتهیخواهر و برادر دست  یکودکان دارا

هـل  ریـ( نظیآشکار)جسـمان یکند که به شـکل پرخاشـگربروز می یقربان یدهنده و مضر براآزار یبا حمالت عمد یپرخاشگر

ادراک شـده  یبـه محـرک هـا یپاسخ دفاع یبه معن یاعمال به شکل واکنش نیبه انجام ا دیو تهد اءیدادن، لگد زدن، پرتاب اش

حضـور رفتـار  یفعـال بـه معنـ شیبه شکل پـ ایو  یتوأم با عناد و دشمن دهکنن دیتهد یمحرک ها ایو ترس و  دیبر تهد یمبن

بهه نقهل از  Dodge & koei, 2212) شـده اسـت فیـو آزار و غلبه و زور تعر تیعوامل محرک، اما به قصد اذ ابیپرخاشگرانه در غ

 (2615شهیم، 

از احساسـات بـا هـدف ابـر گرید یزدن به فرد بیرفتار پرخاشگرانه است که به دو دسته آس یاصل ی زهیانگ یکل پرخاشگر در

رفتـار  تیـنها در. شودمی میآشکار( تقس یمشخص از راه انجام رفتار)پرخاشگر یبه هدف دنی( و رسیرابطه ا ی)پرخاشگریمنف

 به دنبال دارد.  یمنف جهیبه طرف مقابل را دارد و نت یمنف یامدهایپرخاشگرانه، قصد وارد کردن پ

در کودکان تک فرزند و  یآشکار و رابطه ا یپرخاشگر نیب ایکه آ میکن یبررس میخواهپژوهش می نی: ما در ا یتحق هدف

 وجود دارد ؟ یخواهر و برادر تفاوت یکودکان دارا

 
 روش تحقیق
 ۲۴2۴-2۳ یلیسمنان در سال تحص یخواهر و برادر دبستان یدختر تک فرزند و کودکان دارا هیپژوهش را کل نیا یجامعه آمار

 دهند.می لیتشک

 یخواهر و برادر است و هدف فرع یدر کودکان تک فرزند و کودکان دارا یپرخاشگر هینظر سهیحاضر، مقاپژوهش  یهدف اصل

 خواهر و برادر است. یدر کودکان تک فرزند و کودکان دارا یآشکار و رابطه ا یپرخاشگر سهیآن، مقا

دخترانه  ییمدارس ابتدا نیه ابتدا از بک بیترت نیاستفاده شده است. بد یخوشه ا یتصادف یریپژوهش از روش نمونه گ نیا در

ورود )عدم  یانتخاب شد ودر مرحله بعد کودکان طب  مالک ها یخوشه ا یتصادف یریمناط ، دو مدرسه به شکل نمونه گ نیا

از سه سال با خواهر و برادر  شیب یخواهر و برادر و اختالف سن کیحداقل  داشتن ن،یوالد ییعدم تجربه جدا ،یمشکل جسمان

 ساده قرار گرفتند.  یخواهر  و برادر( به صورت تصادف یرگتر در گروه کودکان دارابز

منابع موجود و  یپرسشنامه با بررس نیبود که ا یکودکان دبستان یآشکار و رابطه ا یابزار پژوهش ما پرسشنامه پرخاشگر

ساخته  رانی( در ا۲۴۳5) میشه مایار توسط سب نینخست یرانیپژوهش ها و با توجه به فرهنگ ا ریاستفاده شده در سا یابزارها

 شد و مورد استفاده قرار گرفت. 

باشد و نمرات باالتر نشان دهنده می نهیو آشکار با چهار گز یرابطه ا یپرخاشگر نهیدر زم هیگو 9۲ یپرسشنامه حاو نیا

درجات  رندهیند که در بر گشده ا میتنظ یشود و پرسش ها طورمی لیفرم توسط معلم تکم نیاست. ا شتریب یپرخاشگر

 شود.                                          می یزان بروز رفتار درجه بندیاست و بر اساس م یاز شدت بروز پرخاشگر یمتفاوت

                                                           
1 . Dvlard 



 

 یآلفا بیضر ،یدرون یپرسشنامه از روش همبستگ ییایپا یبررس یعوامل و برا لیپرسشنامه از تحل نیا ییروا نییمنظور تع به

 استفاده به عمل آمد. یفیتنص ییایکرونباخ و پا

و  تیریبا مد یداده ها، به دو مدرسه مراجعه کرد و پس از هماهنگ یپژوهش، پژوهشگر به منظور جمع آور نیا یروش اجرا در

 یقاصول اخال تیمالقات داشته و به منظور رعا یبه صورت انفراد طیاز کودکان واجد شرا کیمدارس با هر  نیمعلمان ا

ساعت  کیحدود  یهر آزمودن یشد و براظهر انجام می ۲9صبح تا  ۳ساعات  رکرد. آزمون د هیدر مورد پژوهش ارا یحاتیتوض

 زمان صرف شد.

 

 تجزیه و تحلیل داده ها

 یآزمون المبدا ،یالیاثر پ رهیچند متغ یحاصل از آزمون ها جیشود، با توجه به نتامشاهده می (۲شماره ) چنانچه در جدول

( P<۲5/۲) یافراد هر گروه تفاوت معنادار نیب یپرخاشگر ری(، در متغF:۴۲9/۳)یر یها شهیر نیو بزرگتر نگیاثر هاتل لکز،یو

 وجود دارد.

 
 در دو گروه یپرخاشگر یریچند متغ انسیوا لیحاصل از تحل جینتا( 1جدول شماره)

 توان شده نسبت مجذور اتا سطح معناداری F مقدار آزمون

 ۲11۳ ۲1۲۲۲ ۲1۲۲1 ۳1۴۲9 ۲1۲۲۲ الیاثر پی

 ۲11۳ ۲1۲۲۲ ۲1۲۲1 ۳1۴۲9 ۲1۳۳2 المبدای ویلکز

 ۲11۳ ۲1۲۲۲ ۲1۲۲1 ۳1۴۲9 ۲1۲95 اثر هاتلینگ

بزرگترین ریشه 

 های ری
۲1۲95 ۳1۴۲9 ۲1۲۲1 ۲1۲۲۲ ۲11۳ 

 

تفاوت معنادار  یرابطه ا یشگردو گروه در بعد پرخا زین سیدهد، در آزمون کروسکال والنشان می( 9شماره)همانطور که جدول 

 .ستیتفاوت معنادار ن نیآشکار ا یاما در پرخاشگر (P<۲5/۲دارند)

 
 در دو گروه یابعاد پرخاشگر سهیمقا یبرا سیکروسکال وال کیحاصل از آزمون ناپارامتر جینتا( 2جدول شماره)

 سطح معناداری درجه آزادی مجذور خی متغیر

 ۲1۲۲۳ ۲ ۳1۲1۲ پرخاشگری رابطه ای

 ۲1۲19 ۲ ۲1۳95 پرخاشگری آشکار

 
 

 بحث و نتیجه گیری

به دست آمده در پژوهش حاضر  افتهیدوگروه از کودکان بود. طب   نیآشکار درا یپرخاشگر سهیپژوهش مقا نیاز اهدف ا یکی

دختر بودند و  یپژوهش همگ نیذکر است که نمونه ا انیدو گروه وجود نداشت. شا نیب یآشکار تفاوت معنادار یدر پرخاشگر

گزارش شده  یدختران اغلب به صورت رابطه ا یکنند پرخاشگراستفاده می آشکار یاز پرخاشگر شتریبا پسران که ب سهیدر مقا

رسد به نظر می یعیرو طب نیاز هم (Merrel et al, 9۲۲9) است تیدر الومییرابطه صم کی جادیدختران ا یاست. چرا که برا

 سهیمرتبط با مقا یپژوهش ه،یفرض نیا باوجود نداشته باشد. البته در ارتباط  یآشکار تفاوت یخاشگردختران در پر نیا نیکه ب

 نشد.  افتیدو گروه از کودکان  نیآشکار در ا یپرخاشگر



 

ها نشان داد، تفاوت  افتهیدو گروه از کودکان بود. همانطور که  نیدر ا یرابطه ا یپرخاشگر سهیپژوهش مقا نیا گرید هدف

 یرابطه ا یخواهر و برادر وجود دارد. در پرخاشگر یکودکان تک فرزند و کودکان دارا یرابطه ا یدر پرخاشگر یدارمعنا

پژوهش سردار پور  جیبا نتا افتهی نیا خواهر و برادر کسب کردند. یدارا ودکاناز گروه ک یکودکان تک فرزند نمرات باالتر

 نیدر ب شتریب ی( به پرخاشگر۲۴۳9و همکاران) یسردار پور گودرز کهیطورباشد. به ( ناهمسو می۲۴۳9و همکاران) یگودرز

نکته باشد که در پژوهش حاضر،  نیتواند امی ییعدم همسو نیا لیبودند. از دال افتهیخواهر و برادر دست  یکودکان دارا

 قرار گرفته است.  سهیمورد مقا میبه طور مستق یرابطه ا یپرخاشگر ژهیبه و یپرخاشگر

به نقل از  (۲22۳) ،2و داج کیکرقرار دارند.  گریکدیدر تعامل با  یو رفتار یمسائل شناخت م،یهمانطور که قبأل ذکر کرد هالبت

 دهد.رخ می ینقص کودک در پردازش اطالعات اجتماع لیدانند که به دلمی یتحول دهیپد کیرا  یپرخاشگر (۲۴۳5)میشه

 میخواهر و برادر تقس یکودکان دارا نکهیا لیبه دل (۲۴2۴)ل از خورشیدی نژادبه نق ،دوالرد یپرخاشگر -یناکام هینظر طب 

را نشان  یشتریب یپرخاشگر جهیرا تجربه کرده و در نت یشتریکنند، ناکامی بمی افتیدر نیرا از جانب والد یشتریتوجه ب

 دهند.می

مدرسه  طیدر مح شتریب یاقع پرخاشگرشده بود و در و لیتکم نیتوسط معلم یپژوهش پرسشنامه پرخاشگر نیدر ا اما

توجه  میکردند، دچار تقسمی افتیرا در نیتوجه کامل والد شهیکه هم یکودکان تک فرزند طیمح نیشده است، در ا دهیسنج

را در  ییباال یشده و پرخاشگر یکودکان تک فرزند ناکامی تلق یتواند برامی نیدانش آموزان شده اند و اتمامی نیمعلم ب

 ط با همساالن موجب شود.ارتبا

خارج از خانواده مثل مدرسه،  یها نهیمتوجه شوند در زم یخود عنوان کرده است که کودکان تک فرزند وقت هیدر نظر زین آدلر

 شوند. می یاز جمله پرخاشگر یدچار مشکالت ستندیکانون توجه ن

 نیب یپژوهش نشان داد که تفاوت نیا جینتا زین یرخاشگرتوان گفت در ارتباط با پپژوهش می نیا جیانتها، با توجه به نتا در

را نسبت به  یشتریب  یرابطه ا یدو گروه از دختران وجود ندارد، اما دختران تک فرزند پرخاشگر نیآشکار در ا یپرخاشگر

 جهیدختران در نت نیای تواند مربوط به احساس ناکاممی نیدهند، که امدرسه بروز می طیخواهر وبرادر در مح یدختران دارا

 توجه معلمشان باشد. میتقس

 

 محدودیت های پژوهش

 را ذکر نمود : ریتوان موارد زپژوهش حاضر می یها تیجمله محدود از

 نهیرا در زم ییها تیتواند محدودموضوع می نیشود، اپژوهش حاضر به دختران محدود می یکه جامعه آمار ییاز آنجا -

 در رابطه با پسران مطرح کند. یمورد بررس یرهایمتغ ریو تفس جینتا میتعم

به گروه  جینتا نیا میدر تعم دیسال قرار داشتند؛ لذا با ۲۲تا  1 نیپژوهش در سن نیشرکت کنندگان اعالوه بر آن، تمامی -

 کرد. اطیاحت گرید یسن یها

 یعلت شناخت یاسنادها نهیدر زم را ییها تیمطلب محدود نیبوده که ا یا سهیمقا یطرح پژوهش مطالعه حاضر از نوع عل -

 در نظر گرفته شود. دیکند که بامطرح می یمورد بررس یرهایمتغ
 

 پژوهش یشنهادهایپ

قرار  سهیموارد مقا نیدر ا زیپسران ن یآت یدختران اجرا شده بود، در پژوهش ها یاز آنجا که پژوهش حاضر تنها بر رو -

 .رندیبگ

گسترش داد و از حجم نمونه  جیتر نتا  یدق مینمونه مورد مطالعه را به جهت تعم ده،نیآ یشود در پژوهش هامی شنهادیپ -

 .ردیصورت پذ گرید یپژوهش ها در فرهنگ ها و شهرها ن،یبزرگتر استفاده کرد. عالوه بر ا
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 یان دارادر ارتباط با کودکان تک فرزند و کودک زین یگرید یرهایمتغ ،یآت یشود در پژوهش هامی شنهادیپ تیدر نها -

 .ردیقرار گ یخواهر و برادر مورد بررس

کردن از  یجامعه به دور  یمناسب جهت تشو یشود برنامه هامی شنهادیپژوهش، پ نیبه دست آمده در ا جیبا توجه به نتا -

 شود. دیتول یتک فرزند ستمیس

بهتر فرزندشان،  تیترب یتک فرزند برا نیوالد ییمناسب جهت راهنما یآموزش یشود به برنامه هامی ادهشنیپ ن،یعالوه بر ا -

 پرداخته شود.
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