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دانش آموزان مقطع هشتم شهرستان در بررسی رابطه بین پرخاشگری و شیوه های فرزند پروری 

 بردسیر
 

 طاهره عبدی 
 بردسیر، بردسیر. ایران.کارشناس ارشدعلوم تربیتی )مشاورمدرسه(. 

 

 چکیده 
در سال  بردسیرشهرستان دانش آموزان مقطع هشتم بررسی رابطه بین پرخاشگری و شیوه های فرزند پروری هدف از انجام این پژوهش 

دختران  کلیهبوده است. تحقیق حاضر، یک تحقیق کاربردی از نوع توصیفی و با روش همبستگی می باشد جامعه آماری این تحقیق  9315

تصادفی دند )نمونه گیری عنوان نمونه تحقیق انتخاب گردیه نفر از آنها ب 911می باشد که 9315در سال  بردسیرشهرستان  هشتممقطع 

و پرسشنامه سبک های فرزند پروری دایانا   AGQپرسش نامه پرخاشگری ( و سپس با اتخاذ برنامه ریزی الزم و اجرای شیوه مناسب، ساده

پرخاشگری رابطه سبک فرزند پروری مستبدانه و سهل گیرانه با  نتایج پژوهش با آزمون پیرسون نشان داد که بین  گردید.استفاده بامریند 

  مثبت و مستقیمی وجود دارد.

 پرخاشگری، شیوه های فرزند پروریکلید واژه ها: 
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 مقدمه 
تربیت نادرست والدین یکی از عوامل مؤثر در ایجاد پرخاشگری است. عدم ارائه محبت کافی، داشتن رابطه سرد، تبعیض میان کودکان، کتک 

(. در عین حال که پرخاشگری یک رفتار مطلوب 963-961: 9331گری را تشدید می کند)فرجاد، زدن و بد رفتاری والدین با کودکان پرخاش

تواند به صورت هیجان از هم پاشیده ای در آید. پرخاشگری بیش در مسیر رشد طبیعی کودک است، ولی اگر تحت کنترل صحیح نباشد، می

انگیزد، شکست خورده وب در مواجه با محرک هایی که خشم او را بر می از حد طبیعی، نمایانگر آن است که کودک در یادگیری رفتار مطل

های بنیادی ناشی گردد، یا به علت وجود مدل های پرخاشگرانه در است. صاحبنظران معتقدند که پرخاشگری ممکن است یا از ناکامی

دهد نان بیشتر پرخاشگر خواهند شد. تحقیقات نشان میکودکان بوجود آید. هر اندازه والدین در خانه پرخاشگرانه تر عمل کنند، فرزندان آ

رخی اعتقادبراین است که ب .شودمی دانند، بیشتر دیدههای سختگیر که تنبیه بدنی را در تربیت کودک ضروری می پرخاشگری در خانواده

 ینواب)دواندشوند،ریشه میطورسریعارفتارهاتنبیه نمیه اجازه هرنوع پرخاشگری داده میشود،وهرگزبه کهایی ازانواع پرخاشگریهادرخانه

 (9335نژاد،

توصیف میکند. با وجود این « واکنشی با هدف آسیبرساندن به جاندار دیگر»( در تعریفی کالسیک از پرخاشگری، آن را 9169باس )

 عریف از یکسو بسیاری از رفتارهایی که پرخاشگریصاحبنظران تعریف کامالً رفتارگرایانه باس را از جهاتی بسیار کلی میدانند. زیرا این ت

ت انامیده نمیشوند را نیز دربرمیگیرد و از سوی دیگر تعریف جامعی نیست، زیرا مثالً هیچ یک از فرایندهای غیررفتاری، نظیر افکار و احساس

(. 9111متعادلتر ارائه شد )تدشی و فلسون، را شامل نمیشود. پس از این تعریف چند معیار رفتاری دیگر به منظور دست یافتن به تعریفی 

ن یاگر بخواهیم رفتار کسی را پرخاشگرانه بنامیم، آن رفتار باید به قصد وارد کردن پیامدهایی بر طرف مقابل انجام شود، که به نوبه خود ا

سبب میشود که رفتارهایی چون کمک انتظار را به وجود میآورد که این رفتار نتیجهای به دنبال خواهد داشت. تأکید بر قصد آسیبزدن 

ب انکردن به یک فرد نیازمند نیز در زمره رفتارهای پرخاشگرانه قرار گیرد. یکی دیگر از مالکهای رفتارهای پرخاشگرانه، تمایل هدف به اجتن

شگری ارائه کردند. به نظر ( با در نظر گرفتن مواردی که گفته شد، تعریف دقیقی از پرخا9111از آسیبدیدگی است. بارون و ریچاردسون )

ای که سعی دارد از چنین  رساندن به موجود زنده زدن یا آسیب رفتاری با هدف صدمه»آنها واژه پرخاشگری را زمانی به کار میبریم که 

 آسیبی اجتناب کند، بروز نماید

دارند، الدین نسبت به فرزندان خود ابراز میمساعدت و همیاری که وحمایت و شیوه درست فرزند پروری به رفتارها یا اعمال محبت آمیز،

ود، زیرا شکنند منجر به سالمت پایدار قابل توجهی میاز والدین خود دریافت می فرزنداناشاره دارد، شیوه درست تربیت و فرزند پروری که 

های شود. در حقیقت شیوهو زیستی می رابطه والدین و فرزندان با فراهم آوردن شرایط افزایش سالمت موجب رشد و تحول روانی، اجتماعی

ان نوجو گذارد. به ویژه در طول دوران اولیه زندگی، والدین یکدرست فرزند پروری والدین بر رشد و افزایش سالمت روانی فرد تاثیر می

ن نحوه درست رابطه باشند آنها همچنیاغلب منبع اصلی برای رشد احساس عزت نفس و یادگیری راههای موثر اعمال کنترل شخصی می،

 (.2112کنند که به دور از هر گونه کمروئی و اعتماد به نفس پایین است )لئوناردیو، کایو سگلو،برقرار کردن با دیگران را فراهم می

تفاوتها  وهای مختلف فرزند پروری و تاثیر آن را روی جوانب مختلف کودک مورد بررسی قراردادند و به این نتیجه رسیدند که شباهتها شیوه

 (.2115کند. )آدامز و همکاران، در سبکهای مختلف فرزند پروری به طور کامل در ساختار رفتارهای اجتماعی انعکاس پیدا می

از جانب والدین و پاسخگو بودن آنها، پیش بینی کننده کفایت  فرزند(. نشان داده است که پذیرش 9113های مارتین و مکوبی )پژوهش

ده او نتایج منفی در رشد آین فرزندپیشرفت تحصیلی و سالمت روانی کودک در آینده است و فقدان پاسخگویی والدین در برابر اجتماعی،

 (.9113گردد. )بیکرمنز، گیری، پرخاشگری و کمبود توجه در کودک میداشته و منجر به کناره

دهند، با آنان گرم و صمیمی هستند و کنترل منطقی و متعادلی والدینی که به طور مستمر نوجوانان و نوجوانان خود را مورد حمایت قرار می

ها و ییکنند و نیز زمینه مساعد برای بروز تواناکنند. در فرزندان خود اشتیاق ابراز رفتارهای اجتماعی قابل قبولی را ایجاد میرا اعمال می

 دان فرزنهای آورند. برعکس والدین محدودکننده و طردکننده با محدود ساختن شایستگیقابلیتهای نوجوانان و نوجوانان خود را فراهم می

ون درسند که بکنند، با گذشت زمان این گروه از نوجوانان کم کم به این باور میهایشان محروم میخود آنان را به تجربه درآوردن توانمندی

توانند با موضوعات و مسائل زندگی به طریق صحیح و موثر رو به رو شوند. چنین باوری در آنان احساس ترس و اضطراب کمک والدین نمی

(. در تحقیقات معنادار بودن تفاوتهای جنسیتی 2115به نقل از وینسلر و همکاران، 2113آورد.)راسل هارت رابینسون و اولسن،به وجود می

ی پردازند.هاکسلهای فرزند پروری مطابق با سبک مقتدرانه میمبنی بر اینکه مادران بیشتر به روشدرسبک های فرزندپروری، احتمالی

جهت (. در تحقیق خودبه این نتیجه رسید، والدینی که با فرزندان خود رابطه گرم و صمیمی و شیوه فرزند پروری مقتدرانه داشتند؛2116)
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(. در نتایجی مثبت و معنادار خود این 9111باشد )دارلینگ،در رفتار با فرزندانشان به صورت ارتباطی و حمایتی می گیری انضباطی در آنها

باشند. والدین منطقی و پذیرا خصوصیات مثبت فرزندانشان را تشویق و درصدد برنامه ریزی دقیق و خوب برای آنها میکند،گونه بیان می

های فرزندان خود، و انتظارات به موقع در های متناسب با تواناییهای مقتدرانه و خواستهن نتایج را در شیوه( معنادار بود2116)گروبمن،

در نتیجه تحقیقات (2116داند )گرانتیمر، خود نظم جو و مشارکت کننده میدارای حس مسئولیت پذیری اجتماعی،رفتار آنها در قاطع بودن،

اشته دای دارند، بر رفتارهای خود کنترل آورند که اغلب رفتار اجتماعی شایستهرانه فرزندانی مستقل بار میگوید، والدین شیوه مقتدخود می

 (. 2112ای دارند و از حرمت خود باالیی، برخوردارند.)علیزاده و آندریس،و با دوستان و همساالن خود رفتار دوستانه

 

 روش پژوهش 
هر ش هشتم جامعه پژوهش کلیه دختران مقطع تحقیق حاضر، یک تحقیق کاربردی از نوع توصیفی و با روش همبستگی می باشد 

می 11-15در سال تحصیلی  بردسیرنفر  از دانش آموزان دختر  911دهند . نمونه پژوهش تشکیل می 11-15در سال تحصیلی بردسیر 

 ادفی ساده استفاده شده است. گیری تصباشد . درپژوهش حاضر از نمونه

 ابرازهای پژوهش

 AGQپرسش نامه پرخاشگری 

سنجد. توزی را میماده آن عامل خشم و هشت ماده آن عامل تهاجم و هشت ماده، عامل کینه 91ماده است که  31نامه مشتمل بر این پرسش

یک مقیاس خود گزارش دهی مداد کاغذی است و آزمودنی به یکی از چهار گزینه هرگز، بندرت، گاهی اوقات و همیشه پاسخ  AGQمقیاس 

که بار عاملی منفی دارد و جهت  91شود به جز ماده در نظر گرفته می   2،3، 9، 1گزینه مذکور به ترتیب مقادیر   1گفته و برای هر یک از 

آید. افرادی که در این مقیاس ها به دست میبا جمع نمرات سؤال 11نامه از صفر تا است. نمره کلی این پرسش نمره گذاری در آن معکوس

سنجی این مقیاس که به وسیله تحلیل عوامل ساخته نمره آنان از میانگین کمتر است، پرخاشگری پایین خواهند داشت. خصوصیات  روان

ها در دو نوبت )آزمون و آزمودن های آزمودنی: ضرائب باز آزمایی به دست آمده بین نمره(9335شده است بدین شرح است )زاهدی فر، 

بوده  r= 31/1و   r= 31/1به ترتیب  ( N= 31های پسر )و آزمودنی ( N= 11های دختر )، آزمودنی(N= 19ها )مجدد( برای کل آزمودنی

 است.

= 16/1های دختر ، برای آزمودنیAlpha= 131/1درونی( برای کل آزمودنی ضرائب آلفای کرونباخ )همسانی  AGQهمچنین در مقیاس  

Alpha 11/1های پسر و برای آزمودنی =Alpha بستگی توسط زاهدی فر بین نمره خرده مقیاس بوده است. ضرایب همpd  یکی از خرده(

نامه و ضرایب همبستگی میان کل )پرسش (51/1 =r  119/1 =p(( ، N= 915ها )برای کل آزمودنی AGQ( و مقیاس MMPIمقیاس های 

BDVIT و مقیاس 9153گناه باس و دورکی -نامه خصوصیتپرسش )AGQ برای کل آزمودنی( 295ها=N ،)p=1/119→r= گزارش 56/1

 شده است.

 های فرزندپروری دایانا بامریندپرسشنامه ی شیوه

 های فرزندپروری در الگوهای مختلففرهنگی پیروی نمی کند. یعنی شیوه برخالف رفتارهای خاص پرورشی از الگوهای های فرزندپروریشیوه

های فرزندپروری در ایران نیز (. شیوه2112: به نقل ازعلیزاده وآندریس،9113فرهنگی و جوامع مختلف یکسان هستند )دارلینگ،استنبرگ،

مجموعه بررسیهایی را انجام داد که طی آن الگوهایی از  9133از همان الگوهای یکسان مشابه جهان پیروی می کند. دایانا بامریند در سال 

سئوالی  11های فرزندپروری والدین مشخص شد. وی برای مطالعات خود پرسشنامه ای را طراحی کرد که این پرسشنامه ابتدا به صورت شیوه

ص در حوزه روانشناسی و جامعه شناسی، برای سئوال بوسیله بیست و یک متخص 36سئوالی اول،  11تهیه شده بود. با وجود این از مقیاس 

سئوال در مقیاس نهایی جای گرفت که نمره هر سئوال،  31سئوال  36بیان سه دیدگاه اولیه بامریند در مورد والدین انتخاب شد. درنهایت از 

 او معروف است.باشد. این پرسشنامه به نام خود  مربوط به یکی از سطوح اقتدار منطقی، استبدادی و آزادگذاری می

 های فرزندپروریپایایی و اعتبار پرسشنامه شیوه

برای  16/1( میزان پایایی این پرسشنامه را با استفاده از روش بازآزمایی در بین گروه مادران به شرح زیرگزارش نموده است. 9119بوری )

هل گیر. هم چنین پایایی پرسشنامه در بین پدران برای شیوه ی س 19/1برای شیوه ی قاطع و اطمینانبخش و  31/1شیوه ی استبدادی، 

بدست آمده است. وی برای بررسی  33/1و برای شیوه ی سهل گیر  12/1، برای شیوه ی قاطع و اطمینانبخش 15/1برای شیوه ی استبدادی 

 ادر رابطه ی معکوس با سهل گیریبیشتر میزان اعتبار پرسشنامه از روش اعتبار افتراقی استفاده کرد. او مشاهده نمود که مستبد بودن م
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( و اقتدار منطقی وی -51/1گیری ) ( دارد. هم چنین مستبد بودن پدر رابطه ی معکوس با سهل-11/1( و اقتدار منطقی مادر)-31/1)

الزم را به عمل آورده  (. فرم اصلی را ترجمه نمود و برای تعیین اعتبار آن اصالحات9331( دارد. در ایران برای اولین بار اسفندیاری )-52/1)

نفر از صاحبنظران در زمینه ی روانشناسی و روانپزشکی خواست تا میزان اعتبار هر  91های دیگری نیز به آن اضافه نمود. سپس از و جمله

ی اعتبار خوب جمله را مشخص نموده و در صورت لزوم، نظر اصالحی خود را بیان نمایند. نتیجه ی این بررسی نشان داد که پرسشنامه دارای

نفر از مادران نمونه خواست تا پرسشنامه ی مذکور را پاسخ  921است. وی برای تعیین پایایی پرسشنامه از روش بازآزمایی استفاده کرد. از

ه ، برای شیو61/1دهند. بعد از گذشت یک هفته مجدداً پرسشنامه توسط همان افراد تکمیل گردید. میزان پایایی برای شیوه ی سهل گیر 

(. در تحقیق کنونی نیز پژوهشگر برای محاسبه 53: 9335بدست آمد )لیل آبادی ، 33/1، و برای شیوه ی اقتدار منطقی 33/1ی استبدادی 

( می باشد که ضریب قابل قبولی 12/1ضریب پایایی این پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ استفاده نموده، که ضریب پایایی بدست آمده )

 می باشد.

 مره گذاری پرسشنامه دایانا بامریندروش ن

،  91،  93، 91، 29، 21، 21های جمله ی آن به شیوه ی سهل گیرانه )جمالت شماره 91جمله می باشد که  31این پرسشنامه شامل     

جمله ی دیگر آن 91(. و2، 3، 3، 1، 92، 96، 91، 25، 26، 21های جمله ی آن به شیوه ی مستبدانه )جمالت شماره91(. و9، 6، 91، 93

 5  (. مربوط می شود. در مقابل هر عبارت1، 5، 1، 99، 95، 21، 22، 23، 23، 31های به شیوه ی قاطع و اطمینانبخش )جمالت شماره

ی شوند. با جمع م    نمره گذاری 1تا  1ستون با عناوین کامالً موافقم، موافقم، مخالفم، تقریباً مخالفم و کامالً مخالفم قرار دارد. که بترتیب از 

 (.36-33:ج9335نمرات جمالت مربوط به هر شیوه سه نمره ی مجزا بدست می آید)لیل آبادی،

 یافته های پژوهش
 . آمار توصیفی مربوط به فرضیه های پژوهش2-1جدول 

 میانگین تعداد  
انحراف 

 معیار
 ماکزیمم مینیمم

سبک تربیتی 

 مقتدرانه
233 3.3115 1.51511 9 5 

تربیتی سبک 

 گیرسهل
233 3.3932 1.12332 9 5 

سبک تربیتی 

 مستبد
233 3.6112 1.3191 9 5 

 

One-Sample Statistics 

 انحراف معیار میانگین تعداد متغیر
میانگین خطای 

 انحراف معیار

 1.15211 1.1913 2.9132 911 والدینشیوه فرزندپروری 

 فرزندپروریشیوه آمار توصیفی مربوط به -5-1جدول 
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One-Sample Test 

 Test Value = 3 

 

T 

درجه 

 آزادی

آزمون معنی 

 اختالف میانگین داری دو طرفه

 %15اختالف فاصله اطمینان 

 باال پائین 

شیوه فرزندپروری 

 والدین
9.561 11 1.111 1.9261 1.3326- 2.1392 

One-Sample Statistics 

میانگین خطای انحراف  معیارانحراف  میانگین تعداد متغیر

 معیار

شیوه فرزندپروری سهل گیر  و  

 پرخاشگری دختران راهنمایی
911 2.6112 1.3191 1.11513 

 شیوه فرزندپروری سهل گیر و پرخاشگری  . آمار توصیفی مربوط به 3-1جدول 

 

 One-Sample Testا

 Test Value = 3 

 

t 

درجه 

 آزادی

آزمون معنی 

 اختالف میانگین داری دو طرفه

 %15اختالف افصله اطمینان 

 باال پائین 

شیوه فرزندپروری سهل گیر و 

 پرخاشگری دختران  
9.131 11 1.113 1.5156 1.2365- 2.1921 

 پرخاشگری دختران شیوه فرزندپروری سهل گیر ومربوط به  t. آزمون 1-1جدول 

One-Sample Statistics 

 میانگین خطای انحراف معیار انحراف معیار میانگین تعداد متغیر

پرخاشگری شیوه فرزندپروری مستبد و 

 دختران
51 2.3932 1.12332 1.11315 

 پرخاشگری دخترانشیوه فرزندپروری مستبد و آمار توصیفی مربوط به -1-1جدول 

 

One-Sample Test 

 Test Value = 3 

 

t 

درجه 

 آزادی

آزمون معنی 

 اختالف میانگین داری دو طرفه

 %15اختالف فاصله اطمینان 

 باال پائین 

شیوه فرزندپروری مستبد و 

 پرخاشگری دختران
9.533 11 1.111 1.3161 1.2251- 2.1136 

 پرخاشگری دخترانشیوه فرزندپروری مستبد و مربوط به  tآزمون  -91-1جدول 
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one-Sample Statistics 

 میانگین خطای انحراف معیار معیارانحراف  میانگین تعداد متغیر

فرزندپروری مقتدر  و   شیوه

 پرخاشگری دختران
51 2.2115 1.51511 1.13152 

 فرزندپروری مقتدر  و  پرخاشگری دختران شیوهآمار توصیفی مربوط به  -99-1جدول 

One-Sample Test 

 Test Value = 3 

 

t 

درجه 

 آزادی

آزمون معنی 

داری دو 

 طرفه

اختالف 

 میانگین

اختالف فاصله اطمینان 

15% 

 باال پائین 

فرزندپروری مقتدر  و   شیوه

 پرخاشگری دختران
9.313 11 1.115 1.31629 1.2129- 2.156 

 فرزندپروری مقتدر  و  پرخاشگری دختران شیوهمربوط به  tآزمون -92-1جدول 

 

 بحث و نتیجه گیری 
والدینی که از روش فرزند پروری آسان گیرانه استفاده می کنند مهرورز  همسو می باشد (9111همکاران)اشتینبرگ و این فرضیه با پژوهش 

وپذیرا هستند ولی متوقع نیستند کنترل کمی بر رفتار خود اعمال می کنند و به آنها اجازه می دهند در هر سنی که باشند خودشان تصمیم 

کار نباشد فرزند آنها می توانند هر وقت که بخواهند غذا بخورند وبخوابند وهر مقدار که دوست گیری کنند ، حتی اگر هنوز قادر به انجام 

ن یداشته باشند تلویزیون تماشا کنند آنها مجبور نیستند طرز رفتار خوب را یاد بگیرند یا کارهای خانه را انجام دهنداگر چه برخی از والد

فرزندان والدین   یاری دیگر به توانایی خود در تاثیر گذاشتن به رفتار فرزند خود اطمینان نداردآسان گیر واقعا به این روش اعتقاد دارند بس

 هآسان گیر سرکش و نافرمان هستند . در مقایسه با کودکانی که والدین آنها کنترل بیشتری اعمال می کنند ،آنها نیز بیش از حد پر توقع وب

امت کمتری نشان می دهند . رابطه بین تربیت آسان گیرانه و رفتار وابسته در مورد پسرها بسیار بزرگ ترها وابسته هستند و در تکالیف استق

  . قوی است

 
نیز بر فرزندان خود کنترل اعمال می کنند ولی این کار را با رابطه ای سرد، بی تفاوت، یا طرد کننده انجام می دهند. فرزندان  والدین مستبد

دارند، نزد همساالن کمتر محبوب هستند، و در مقایسه با کودکانی که والدین مقتدر دارند در مدرسه به طرز آنها عزت نفس پایین تری 

 نامناسب تری عمل می کنند .

والدین مقتدر ، صمیمی ودلسوز و نسبت به نیازهای کودک احساسی هستند . آنها رابطه خود را با فرزند به صورت هیجانی خشنود کننده 

والدین مقتدر در عین حال ، کنترل قاطع ومعقولی را اعمال می .رار می کنند که فرزند را به سمت ارتباط نزدیک می کشاندولذت بخش برق

داده  دکنند آنها روی رفتار پخته تاکید دارند و برای انتظارات خود دلیل می آورند وباالخره ، والدین مقتدر به تدریج استقالل مناسب به فرزن

تربیت مقتدرانه در طول دوره کودکی ونوجوانی با چند جنبه از . ی دهند در زمینه هایی که آمادگی دارد تصمیماتی را بگیردوبه او اجازه م

 .شایستگی ارتباط دارد

سـبک فرزنـدپروری دموکراتیـک بیـانگر تعامل مناسب و توام بـا صـمیمیت و در عـین حـال، کنتـرل منصـفانه و واقـع بینانــه اسـت، 

 لـی سـبک فرزندپروری سهلگیرانـه و اسـتبدادی بیـانگر تعامـل نامناسب و نادیده گرفتن و در عین حال، کنتـرل غیـر منصفانه و غیرمنطقیو

است و با توجه به اهمیتـی کـه جوامع امروزی برای تداوم و بقای خانواده و سالمت روانی افراد جامعه قائل هستند، بررسـی مشـکالت و 

کـه منجـر بـه زوال خـانواده و پرخاشـگری فرزندان میانجامد، ضروری به نظر می رسـد، کـه در این میان خانواده و شیوه برخـورد  عـواملی

و تربیتـی والـدین، اصـلیتـرین و بیشـترین نقـش را در بوجـود آمـدن مشکالت رفتاری و شخصیتی و اجتماعی در فرزندان می شود . 
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 .سـت از طریـق بـاال بـردن آگاهی والدین در مدارس یا رسانههای جمعی سـبک فرزندپروریشان حول دموکراتیک بچرخدبنـابراین، امیـد ا

 بین شیوه فرزندپروری استبدادی والدین و پرخاشگری نوجوان رابطة وجود دارد.

بنابراین سبک فرزندپروری دموکراتیک بیانگرتعامل مناسب و توام با صمیمیت و در عین حال ،کنترل منصفانه و واقع بینانه است ، ولی 

سبکفرزندپروری سهل گیرانه و استبدادی بیانگر تعاملنامناسب و نادیده گرفتن و در عین حال، کنترل غیرمنصفانه و غیرمنطقی است و با 

ی کهجوامع امروزی برای تداوم و بقای خانواده و سالمتروانی افراد جامعه قائل هستند، بررسی مشکالت وعواملی که منجر به توجه به اهمیت

 نزوال خانواده و پرخاشگریفرزندان می انجامد، ضروری به نظر می رسد ، که دراین میان خانواده و شیوه برخورد و تربیتی والدین ،اصلی تری

می شود. بنابراین ، امید است از طریق باال بردنآگاهی  مشکالت رفتاری و شخصیتی و اجتماعی در فرزندان در بوجود آمدنو بیشترین نقش را 

 فرزندپروریشان حول دموکراتیک بچرخد. والدین در مدارس یا رسانه های جمعی سبک

 
 

 

 منابع فارسی:

؛ بررسی رابطه بین کارکرد خانواده با سبکهای هویت و جهت گیری مذهبی در دانش آموزان دختر و پسر سوم متوسطه (9311کریمی، علی اکبر)

 وانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران، پایان نامه کارشناسی ارشدر شهرستان جلفا، دانشکده 

 نان ، نشر انجمن اولیاء و مربیان ، تهران ( مباحثی در روانشناسی و تربیت  نوجوانان و نوجوا9331افروز ، غالمعلی)

 ( انتشارات شهر آب9333) -ترجمه پورافکاری -کاپالن سادوک، خالصه روانپزشکی

 چاپ بیست و ششم -(، تعلیم و تربیت در اسالم انتشارات صدرا9331شهید مطهری، مرتضی )

 چاپ پنجم  -رشد انتشارات -ها در روانشناسی شخصیتو نظریه 5( مکتب 9331سعید ) -شاملو

 چاپ هفتم   -چاپ انتشارات دانشگاه تهران -های شخصیت یا مکاتب روانشناسی(، نظریه9333اکبر )سیاسی، علی

 روانشناسی شخصیت، انتشارات نشر ویرایش، چاپ دوم -(9335یوسف ) -کریمی

 (9333انتشارات رشد ) -ترجمه شهنی ییالقی تهران -آموزش ابراز وجود -(9111گراهان، رودریک ) -ریس شان

 9311انتشارات رشد تهران –آسیب روانی –حسین –آزاد 

 9315انتشارات باران  تهران –نظریه های روان درمانی –احمد –بهادری 

 9311انتشارات نور تهران –پرخاشگری و نوجوانان –مصطفی –پوررجبلی 

 9313انتشارات راهبرتهران–اختالالت روانی –بهمن –سعیدی راد 

 9315انتشارات بهارتهران–روان شناسی اجتماعی  -هدایت اهلل -ستوده

 9311تهران -انتشارات ارجمند -سالمت روانی-سعید -شاملو

 9315انتشارات ارسبادان تهران -روان شناسی رشد -علی اکبر-شعاری نژاد

 9315تهران –انتشارات سحت –پرخاشگری و روشهای درمانی –حوریه بانو –رحیمیان 

 9315تهران –انتشارات فرهنگیان  -اختالالت رفتاری–بهادر –نژاد دعوی 

 9316تهران –انتشارات سحت –نظریه های روان درمانی –سید یحیی –محمدی 

  9313تهران –انتشارات –پرخاشگری –منیره –مهری 

 ( . روان شناسی شخصیت، تهران، انتشارات نور9315) -حسین–لطف آبادی 

 ( پرخاشگری و راهکارهای آن، تهران، انتشارات بهار.9313) -ابراهیم -نوروزی
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