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  آنآموزان دبيرستاني دختر و پسر و عوامل مرتبط با ي پرخاشگري در دانشمقايسه

 sh1.nezarat@gmail.com دانشجوي پرستاري، دانشكده علوم پزشكي آبادان، آبادان، ايران.شهرزاد نظارات، 
  يرانمربي گروه آموزشي پرستاري داخلي جراحي، دانشكده علوم پزشكي آبادان، آبادان، امريم حيدري، 

  
و در حقيقت آثار نامطلوب ناشي از  كند مي: پرخاشگري از جمله مشكالتي است كه طي تغييرات جسمي رواني ناشي از بلوغ در نوجوانان بروز مقدمه

رانه با نقش . محققان بر اين باورند كه رفتارهاي پرخاشگكند ميبر حالت درون فردي و بين فردي نوجوانان، توجه پژوهشگران را به خود معطوف  آن
ي ابراز رفتار پرخاشگرانه در دو جنس ندارد و تنها شيوه تأثيريجنس پسرانه گره خورده است اما برخي نيز معتقدند كه  جنسيت در ابراز پرخاشگري 

  بپردازيم. آنمل مرتبط با آموزان دختر و پسر دبيرستاني و عواي پرخاشگري در دانششديم تا به مقايسه آنبا هم متفاوت است لذا در اين پژوهش بر 
ي هاي دخترانه و پسرانهآموزان دبيرستاننفر از دانش 450اي در ميان اي چند مرحلهگيري خوشهمقطعي از طريق نمونه ي توصيفي: اين مطالعهروش

ها استفاده شد. از آمار وري دادهآپرخاشگري آيزنك جهت جمع انجام شده است. فرم اطالعات دموگرافيك و پرسشنامه 1394شهر آبادان در سال 
  ها استفاده شد.جهت آناليز داده SPSSافزار در نرم ANOVA، ضريب همبستگي پيرسون و Independent t-testهاي آماري توصيفي و آزمون

پسر و  195آموزان شامل سال و دانش 19تا  14كنندگان ي سني شركترا تكميل كردند. دامنه نفر پرسشنامه 357آموز، دانش 450:  از ميان ها يافته
بود كه حاكي از وجود پرخاشگري  2/7با انحراف معيار  9/27و در پسران  3/8با انحراف معيار  1/30دختر بودند. ميانگين پرخاشگري در دختران  162

ي كه ميزان پرخاشگري در طور به)، P=008/0( آموزان ارتباط معنادار ديده شدمتوسط در آنان بود. همچنين بين ميزان پرخاشگري با جنسيت دانش
 ) و سطح سواد مادرP=04/0( )، معدلP=04/0( آموزان دختر بين ميزان پرخاشگري با سن قاعدگيدختران بيشتر از پسران بود. به عالوه، در دانش

)03/0=P( ي فرزند در ي تحصيلي، رتبهي تحصيلي، رشتهارتباط معنادار وجود داشت، در حالي كه بين ميزان پرخاشگري با متغيرهايي همچون پايه
آموزان پسر نيز مشخص شد كه بين ميزان خانواده، تعداد فرزندان خانواده، درآمد خانواده، شغل پدر و مادر، سواد پدر ارتباطي ديده نشد. در دانش

ي ي تحصيلي، رتبهي تحصيلي، رشتهان پرخاشگري با پايه)، در حالي كه بين ميزP=01/0( آموز ارتباط معنادار وجود داشتپرخاشگري با معدل دانش
  فرزند در خانواده، تعداد فرزندان خانواده، درآمد خانواده، شغل پدر و مادر، سطح سواد پدر و مادر در آنان ارتباطي ديده نشد.

ي پرخاشگري در دختران بيشتر س با هم، نمرهي دو جنحاكي از وجود پرخاشگري متوسط در هر دو جنس بوده و در مقايسهنتايج اين پژوهش  بحث:
پسران براي بيان  شود ميي كه تصور طور به. باور عموم بر اين است كه رفتارهاي پرخاشگرانه با نقش جنس پسرانه گره خورده است باشد مياز پسران 

اما،  گرددي قدرت جسماني آنان تسهيل ميپشتوانهي جسمي پرخاشگري در پسران با ي جنبهو غلبه ي خود آزادي بيشتري دارنداحساسات خصمانه
ي گروه سني هاي فرهنگي، اجتماعي و همچنين محدودههاي پژوهش حاضر مغاير با اين باور است، وجود اين مغايرت را شايد بتوان به تفاوتيافته

ي اين مشكل با دقت بيشتري درك صحيح و همه جانبهمربوط به پرخاشگري جهت  شناسي آسيبمرتبط دانست. لذا الزم است در آينده،  موردمطالعه
  قرار گيرد. موردمطالعه
 آموزان، بلوغ، نوجوانانپرخاشگري، دانش :ها كليدواژه
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