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Abstract
Aims: The mental and social health of adolescents is greatly influenced by parental monitoring.
In fact, it has an important role in the affiliation of adolescents with their peers. Accordingly,
this study aimed to investigate the influence of parental monitoring and affiliation with deviant
peers on children’s aggression.
Methods: This is a correlational study done using structural equation modeling. Statistical
population of the study included all male and female adolescents from military families of these,
457 were selected using cluster sampling. To collect the data, different scales such as Iranian
adolescents’ risk-taking scale, parental monitoring scale and affiliation with delinquent peers
were used. Then, the data were analyzed using structural equation modeling.
Results: The obtained results showed that there was a significant difference between girls and
boys in aggressive manners, parental monitoring and affiliation with delinquent peers. The
direct and indirect effectiveness of parental monitoring on aggressive manners were -0.26 and
-0.35 respectively. Moreover, parental monitoring the affiliation with delinquent peers could
significantly affect aggressive manners. The mediating model was able to explain 19% of the
variance of aggression.
Conclusion: The model of this study in comparison with previous researches was suggestive
of direct and indirect effectiveness of parental monitoring on aggressive behavior of
adolescents. Accordingly, it is highly influential to pay attention to the parental monitoring
role that decreases affiliation with delinquent peers and as a result reduces children’s
aggression.
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تدوین مدل تعاملي نظارت والدیني و همنشیني با همساالن منحرف
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چکیده
اهداف :نظارت والدینی بر وضعیت بهداشت روانی و اجتماعی نوجوانان مؤثر است و نقش مهمی را در کیفیت همنشینی فرزندان با همساالن
ایفا میکند .بر این اساس هدف از این پژوهش بررسی نقش نظارت والدینی و همنشینی با همساالن منحرف در پرخاشگری نوجوانان است.
روشها :طرح پژوهش حاضر از نوع همبستگی با استفاده از روش الگویابی معادالت ساختاری است .جامعه آماری پژوهش شامل کلیه
نوجوانان دختر و پسر مقطع متوسطه خانوادههای نظامی تهران بود که  722نفر از آنها با استفاده از روش نمونهگیری خوشهای چندمرحلهای
انتخاب شدند .برای گردآوری دادهها از مقیاسهای خطرپذیری نوجوانان ایرانی ،نظارت والدینی و همنشینی با همساالن منحرف استفاده شد.
دادهها با کمک مدلسازی معادالت ساختاری تحلیل شد.
یافتهها :پژوهش نشان میدهد که بین پسران و دختران را از نظر پرخاشگری ،نظارت والدینی و همنشینی با همساالن بزهکار تفاوت
معنیداری وجود دارد .میزان اثر مستقیم و غیرمستقیم نظارت والدین بر خشونت به ترتیب  -0/52و  -0/92و تأثیر همنشینی با همساالن
منحرف بر رفتار پرخطر خشونت  0/92محاسبه شد .مدل واسطهای ارائه شده قادر است  12درصد از واریانس پرخاشگری را تبیین کند.
نتیجهگیری :مدل حاضر در مقایسه با پژوهشهای سابق نشان داد که نظارت والدینی دارای اثر مستقیم و غیرمستقیمی بر رفتار پرخاشگرانه
نوجوانان است .بر این اساس توجه به نقش نظارت والدینی در کاهش همنشینی با همساالن منحرف و به دنبال آن کاهش احتمال بروز رفتار
پرخاشگرانه از سوی نوجوانان از اهمیت باالیی برخوردار است.
کلیدواژهها :پرخاشگری ،نظارت والدینی ،همساالن ،نوجوانان.
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مقدمه
پرخاشگگری از شایعترین مشکالت بهداشت روانی نوجوانان است
بهگونهای که گاه برخی والدین میزان قابل توجهی از وقت خود را
صرف حل و فصل نزاعها و رفتارهای پرخاشگرانه فرزندان نوجوان
خود میکنند [ .]1نوجوان جهت رسیدن به هویتی مستقل با موانع
خگانوادگی و اجتمگگاعی روبرو میگردد کگگه این عگگامگگل میتوانگگد
موجبات رفتارهای خشونت آمیز و پرخاشگرانه را فراهم آورد؛ اما از
سگگگوی دیگر الگوهای رفتاری که در این دوره شگگگکل میگیرند،

آینگگده فرد را بگگه شگگگدت تحگگت تگگأثیر خود قرار میدهنگگد [.]5
پژوهشهگای متعگددی که به بررسگگگی انواع رفتارهای پرخطر در
نوجوانان پرداختهاند ،در کنار مصگگرف سگگیگار ،الکل و مواد مخدر،
پرخاشگگگری و خشگگونت را بهعنوان شگگایعترین رفتار پرخطر بیان
نمودهاند [.]2-9
آشکار است که شرایط خانوادگی ،قویترین تأثیر را بر بروز انواع
رفتارهای پرخطر و آسیب زا در نوجوانان بر جای میگذارد [.]2
نظارت والدینی و کیفیت آگاهی والدین از نوجوانانشان بهعنوان
یکی از عوامل تعیین کننده گرایش و بروز رفتارهای پرخاشگرانه و
ضداجتماعی شناخته شده است [ .]2نظارت والدینی عبارت است از
اینکه والدین در زمانهایی که با نوجوان خود نیستند ،میدانند که
او کجا ،با چه کسانی و چگونه اوقاتش را سپری میکند [ .]8نظارت
والدینی در پژوهشها عمدتاً بهوسیله پرسش از والدین و یا ادراک
فرزندان از نظارتی که والدین بر رفتار آنها در زمان فراغت و گروه
دوستان یا همساالنشان اعمال میکنند ،سنجیده میشود.
مطالعات نشان میدهند در کنار نقش خانواده ،عامل همساالن در
مقایسگگه با عوامل دیگر نقش مهمی در بروز رفتارهای خشگگونت
آمیز دارند و نوجوانانی که با همسگاالن پرخاشگر همنشینی دارند،
بهاحتمال بیشگتری رفتارهای پرخاشگرانه و ضد اجتماعی آنها را
میپذیرند [ .]10 ,2انجام نادرست نظارت والدینی از عواملی است
که میتواند همنشگگگینی با همسگگگاالن بزهکار و مبادرت به انواع
رفتارهای پرخطر و ضد اجتماعی در نوجوانان را تسریع کند [.]11
منظور از همنشگگگینی بگا همسگگگاالن بزهکگار ،ارتبگان نوجوان با
همساالنی است که رفتارهایی از قبیل خشونت ،درگیری فیزیکی،
تهدید کردن یا آسیب رساندن به دیگران ،حمل سالح سرد و گرم،
مصرف سیگار ،الکل و مواد مخدر را مرتکب میشوند [.]15
رفتارهای پرخاشگرانه نه تنها به دیگران آسیب وارد میکند؛ بلکه
سالمت روانی و اجتماعی خود فرد را نیز با خطراتی همراه میکند
[ .]19برای نمونه نوجوانان پرخاشگگگگر نسگگگبت به نوجوانان غیر
پرخاشگگر بهاحتمال بیشگتری از سوی دیگران طرد میشود [،]17
رفتارهای بزهکارانه نشان میدهند [ ،]12عملکرد ضعیف ،شکست
و ترک تحصگگیل بیشگگتری را تجربه میکنند [ ،]10زودتر مصگگرف
سگگیگار ،مواد مخدر و الکل را شگگروع میکنند و با افسگگردگی و
اضگگطراب و افزایش وقوع خودکشگگی و ابتال به بیماریهای قلبی
روبه رو هسگتند [ .]18-12بر اساس نظریه یادگیری اجتماعی نیز
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ارتبگان نوجوانگان با گروه های همسگگگال بزهکار می تواند در بروز
رفتارهای نابهنجار از سوی آنها تأثیرگذار باشد [.]12
نظگارت اندک از سگگگوی والدین با ضگگگعف در پرداختن به نقش
والدگری و فرزند پروری از سوی والدین رابطه دارد .زمانی که هر
دو والگد نگاچگار هسگگگتنگد زمگان زیگادی را به کار بیرون از منزل
اختصگگاد دهند ،دیگر فرصگگگت چندانی برای نظارت بر فرزندان
خود ندارند در نتیجه نوجوان احتمال بیشتری برای گرایش و انجام
انواع رفتگارهگای پرخطر دارد .ویژگیهای حاکم بر شگگگول والدین
خگانوادههگای نظگامی مگانند تحرک زیاد ،مهاجرتها ،توییر محل
اشگگتوال ،زندگی در محیطهای ناآشگگنا و شگگرکت در مأموریت غیر
قابل پیش بینی بر نحوه عملکرد خانواده در تحقق وظایف خویش
اثرگذار است []50؛ بنابراین از آنجا که پایین بودن نظارت والدینی
و همنشینی با همساالن بزهکار احتمال خطر مربون به رفتارهای
پرخاشگرانه را در نوجوانان بهطور چشمگیری افزایش میدهد و از
سوی دیگر با توجه به ویژگیهای حاکم بر خانوادههای نظامی که
میتواند میزان نظارت والدین بر فرزندان را تحتالشعاع قرار دهد،
این پژوهش در صگگگدد اسگگگت بگه تعیین نقش نظارت والدینی و
همنشگگینی با همسگگاالن منحرف در بروز رفتارهای خشگگونت آمیز
نوجوانان خانوادههای نظامی بپردازد.

روشها
پژوهش حاضگگگر از نوع پژوهشهای همبسگگگتگی با اسگگگتفاده از
روشهای مدلسازی معادالت ساختاری می باشد .در این پژوهش
از نسگگگل دوم الگویابی سگگگاختاری یعنی روش کمترین مجذورات
جزئی اسگتفاده شگده است .جامعه آماری پژوهش متشکل از کلیه
نوجوانان دختر و پسگگگر خانوادههای نظامی شگگگهر تهران بود که
حداقل یکی از والدین ،در نیروی نظامی مشگگگوول به خدمت بوده
اسگگگت کگه  722نفر از آنها به روش نمونه گیری چندمرحله ای
انتخاب شدند .جهت انتخاب نمونه ابتدا شهر تهران به پنج منطقه
جورافیایی شمال ،مرکز ،جنوب ،شرق و غرب تقسیم شد؛ سپس از
بین مناطق آموزشگگگی هر منطقه جورافیایی ،دو منطقه آموزشگگگی
انتخاب شگد .در ادامه از بین مدارس متوسطه مناطق انتخاب شده
و در نهایت با توجه به جمعیت دانش آموزی و رعایت نسگگبت پایه
تحصگیلی ،دو دبیرسگتان (دخترانه و پسرانه) برای اجرای پژوهش
انتخگاب شگگگدنگد .برای جمع آوری اطالعات الزم از مقیاسهای
خطرپگذیری نوجوانگان ایرانی ،نظگارت والگدینی و هم نشگگگینی با
همساالن منحرف استفاده شد.
مقیاس خطر پذیری نوجوانان ایرانی ( Iranian Adolescents
 :)Risk-taking Scaleبگرای سگگگنجش خطرپگگذیری رفتگگار
پرخاشگگگرانه از مقیاس خطر پذیری نوجوانان ایرانی زاده محمدی
و همکاران [ ]51استفاده شد .این مقیاس با در نظر گرفتن شرایط
فرهنگی و اجتماعی ایران بر روی نوجوان دختر و پسر شهر تهران
سگگاخته شگگده اسگگت .این مقیاس دارای  98گویه اسگگت که برای
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مگگالک مگگرتبط باشگگد و بعگگد از کنتگگرل متویگگر واسگگطهای ،اثگگر
متویگگر پگگیش بگگین اولیگگه کگگاهش معنگگادار یابگگد و یگگا افگگزایش
معنگگاداری نداشگگته باشگگد .پگگس از تنظگگیم معگگادالت سگگاختاری،
مگدل بگگا اسگگتفاده از روش حگگداک ر درسگگتنمگگایی مگگورد بررسگگی
قگگرار گرفگگت .شگگرایبر و همکگگاران [ ،]52عنگگوان مگگیکننگگد در
صورتی مگدل بگرازش کگافی و مطلگوب دارد کگه شگاخ هگای
 GFI ،CFI ،NNFI ،NFIو  AGFIبگگگگگزر تگگگگگر از 0/22
باشگگند RMR ،بگگه صگگفر نزدیگگک و  SRMRکوچگگکتگگر از
 0/08باشد و  RMSEAنیز کوچکتر از  0/02باشد.

سگگنجش آسگگیب پذیری در مقابل رفتارهای پرخطر به کار گرفته
میشود  .میزان اعتبار آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای
مقیاس کلی  0/29و برای مقیاس خشگگونت و پرخاشگگگری 0/89
گزارش شگگده اسگگت [ .]51در پژوهش حاضگگر نیز ضگگریب آلفای
کرونبگاخ برای کل مقیاس  0/87و برای خرده مقیاس خشگگگونت
 0/28بهدست آمد.
پرسشنامه نظارت والدین (:)Parental Monitoring Scale
نظارت والدینی با استفاده از مقیاس نظارت والدینی سینگر و
همکاران [ ]2اندازهگیری شده است .ابزار مذکور توسط آلبوکردی
و همکاران [ ]55در ایران ترجمه و ویژگیهای روانسنجی آن
بررسی شده است .در این پژوهش نیز برای اطمینان از قابلیت
استفاده از پرسشنامه ،پایایی بازآزمایی آن با فاصله دو هفته مورد
استفاده قرار گرفت و ضریب پایایی بازآزمایی  0/22بهدست آمد.
میزان اعتبار آن نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 0/29
بهدست آمد.
پرسشنامه همنشینی با همساالن منحرف ( Affiliation whit
 :)Delinquent Peersاین مقیاس توسط پاسکال و همکاران
[ ]15طراحی شده و سؤاالت آن درباره ارتبان نوجوانان با همساالنی
است که رفتارهای پرخاشگرانه ،درگیری و نزاع ،حمل سالح،
مصرف سیگار ،الکل و مواد مخدر را نشان میدهند .این پرسشنامه
نیز توسط آلبوکردی و همکاران [ ]55ترجمه و ویژگیهای
روانسنجی آن بررسی شده است .در این پژوهش پایایی بازآزمایی
مقیاس با فاصله دو هفته  0/80بهدست آمد و ضریب آلفای کرونباخ
آن  0/89محاسبه شد .برای تجزیه و تحلیل دادههای بهدست آمده
روشهای آماری همبستگی T،مستقل و مدلسازی معادالت
ساختاری به کار گرفته شد.
مشابه با پگژوهش وسگینو و همکگاران [ ]59بگرای بررسگی اثگر
واسگگطه ای هگگمنشگگینی بگگا همسگگاالن منحگگرف از مگگدل تعیگگین
شگگده بگگارون و کنگگی [ ]57اسگگتفاده شگگده اسگگت .طبگگق مگگدل
آنها ،متویگر پگیش بگین مگیبایسگت بگه هگردو متویگر مگالک و
واسطه ای مرتبط باشگد ،متویگر واسگطهای مگیبایسگت بگا متویگر

نتایج
نمونه مورد مطالعه شامل  522دختر و  500پسر نوجوان
خانوادههای نظامی بود 75 .درصد ( 189نفر) از افراد گروه نمونه
مورد مطالعه در پایه اول 59/2 ،درصد ( 107نفر) در پایه دوم و
 97/5درصد ( 172نفر) در پایه سوم تحصیل میکردند .دامنه سنی
آزمودنیها از  17تا  12سال بود و میانگین و انحراف معیار سن
آنها  12/072و  1/02بهدست آمد 71/2 .درصد ( 182نفر) از
آزمودنیها وضعیت اقتصادی خانواده خود را ضعیف 20/7 ،درصد
( 552نفر) متوسط و  8درصد ( 92نفر) نیز خوب گزارش کردند.
نتایج مقایسه دو گروه دختران و پسران از نظر متویرهای پژوهش
در جدول  1آمده اسگگت .نتایج بهدسگگت آمده نشگگان میدهند که
پسگران و دختران تفاوت معنی داری را از نظر پرخاشگری در ابزار
خطرپگذیری نوجوانگان ،نظگارت والگدین از ابزار نظارت والدینی و
همنشگگینی با همسگگاالن منحرف در ابزار همنشگگینی با همسگگاالن
منحرف نشان دادند.
جدول  5میانگین و انحراف معیار متویرهای پژوهش و همبستگی
آنها با یکدیگر را نشگان میدهد .همانگونه که مشاهده میشود
بین متویرهای رفتار پرخطر خشگگونت و همنشگگینی با همسگگاالن
منحرف رابطگه م بگت و معنیداری وجود دارد ،در حالی که رابطه
این دو متویر با نظارت والدین منفی است.

جدول  .1نتایج آزمون  tبرای گروههای مستقل در دو گروه پسران و دختران
پسران

متغیر

پرخاشگری
نظارت والدین
همنشینی با همساالن منحرف

دختران

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

19/02
12/22
19/12

7/90
5/80
9/25

15/55
55/12
10/22

9/22
9/02
9/72

درجه

سطح

آزادی

معنيداری

792
759/08
982/91

0/001
0/001
0/001

T

-5/519
11/192
-15/25

جدول  .2میانگین و انحراف معیار متویرهای پژوهش و همبستگی آنها با یکدیگر
میانگین  ±انحراف
متغیر

-1پرخاشگری
 -5نظارت والدین
 -9همنشینی با همساالن منحرف

همبستگي

معیار

1

2

15/22 ± 9/98
12/72± 9/29
15/27 ±5/08

1
*-0/578
*0/982

1
*-0/521

3

1
*P<0/001
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برای بررسی مدل ساختاری رابطه بین سازههای پژوهش در سطح
متویرهای مکنون ،از روش مدلسازی معادالت ساختاری استفاده
شد .شکل  ،1نتایج حاصل از مدلسازی معادالت ساختاری برای
بررسی روابط بین سازههای پژوهش را نشان میدهد .در این مدل
نظارت والدینی بهعنوان متویر برونزاد ،همنشینی بهعنوان متویر
وابسته میانی و پرخاشگری بهعنوان متویر وابسته نهایی یا درونزاد
در نظر گرفته شدند .بررسی معناداری اثر غیرمستقیم از طریق روش
بوت استراپ ( )Bootstrapبا توجه به بین حدود باال و حدود پایین
آثار که خود نشان دهنده دامنه است ،با اثر غیرمستقیم در 2000
نمونه گیری مجدد ( )Resamplingاست ،استفاده از برنامه
مکروی ( )Macro for multiple mediationsبررسی شد
[ .]52همانگونه که مشاهده میشود با توجه به ضریب خطای
بهدست آمده ( )1-R2=0/81این الگو  12درصد از واریانس رفتار
پرخاشگرانه را تبیین میکند .نظارت والدین از طریق همنشینی با
همساالن دارای تأثیر معنیدار بر پرخاشگری میباشد .میزان اثر
مستقیم و غیرمستقیم نظارت والدین بر خشونت به ترتیب -0/52
و  -0/92بهدست آمد .همچنین تأثیر همنشینی با همساالن بر رفتار
پرخطر خشونت  0/92محاسبه شد.
پس از تأیید نقش واسگطهگری همنشگینی با همساالن ،برازندگی
الگو بگه کمگگک آزمون آمگاری مجگگذور خی و شگگگاخ AGFI
(شگاخ نکویی برازش تعدیل شگده) بررسی شد .مقدار AGFI
برابر با  0/22بود و عدم معنیداری نمره مجذور خی بهدست آمده
0/68

آیتم 18

0/66

آیتم 20

0/64

آیتم 21

0/49

آیتم 22

نشاندهنده نکویی برازش الگوی یاد شده است .سایر شاخ های
برازش مگدل مورد بررسگگگی در جگدول  9آمده اسگگگت که مقادیر
مشاهده شده حاکی از برازش مطلوب مدل در این پژوهش است.
بنابراین ،با توجه به اینکه شاخ ها برازش کافی و مطلوب دارند
نیز ،میتوان نتیجه گرفت که مدل حاضر دارای برازش مطلوب با
دادههای این پژوهش است و با اطمینان باالیی میتوان این مدل
واسطهای را برای خطرپذیری رفتارهای پرخاشگرانه نوجوانان
پذیرفت.

بحث
هدف پژوهش حاضر بررسی نقش نظارت والدینی و همنشینی با
همساالن منحرف در بروز پرخاشگری نوجوانان بود .یافتهها نشان
داد که دختران در مقایسه با پسران میزان نظارت بیشتری را از
سوی والدین خود دریافت میکنند و در عین حال پسران میزان
بیشتری از پرخاشگری و همنشینی با همساالن منحرف را نسبت
به دختران نشان میدهند .نتایج حاصل از تحلیل معادالت ساختاری
نشان داد با ضعیف شدن نظارت والدینی و گسترش روابط با
همساالن منحرف ،تمایل به خطرپذیری پرخاشگری و انجام
رفتارهای خشونت بار در نوجوان افزایش مییابد و مطابق با نمودار
شماره  ،1مدل واسطهای ارائه شده قادر است  12درصد از واریانس
پرخاشگری نوجوان را تبیین کند.

R2=0/19

N2

0/66

0/53

0/77

-0/26

پرخاشگری

0/75

0/50

نظارت

0/71

0/72

-0/35

0/39

N3
N5

0/64

همنشینی

N5

R2=0/22
0/63 0/78 0/66

0/68

H8

H7

H6

H2

0/56

0/39

0/60

0/54

نمودار  .1مدل مورد بررسی برای نقش واسطهای همنشینی با همساالن در رابطه بین نظارت والدین و پرخاشگری
جدول  .3شاخ های برازندگی مدل ساختاری نقش واسطهای همنشینی با همساالن در رابطه بین نظارت والدین و پرخاشگری
AGFI

GFI

 RMRمعیارشده

RMR

CFI

NNFI

NFI

RMSEA

0/22

0/22

0/057

0/052

1

0/22

0/28

0/021

مجله طب نظامي

0/72

دوره  ،16شماره  ،2تابستان1313

χ2/df

1/13

df=43

χ2,

)61(P =0/07

0/75
0/50
0/59
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ارتبان والد-فرزند در طی این دوره در مقایسه با دوران کودکی
دستخوش توییر میشود و اغلب والدین و نوجوانان نگرشها،
دیدگاهها و انتظارات کامالً متفاوتی درباره قواعد خانوادگی ،قدرت،
درست و غلط بودن رفتارها و روابط بین فردی دارند که این تفاوت
نگرش منجر به بروز تعارض بین والد و فرزند میشود [ ،]2در نتیجه
با افزایش تعارضات ،با ضعیف شدن نظارت والدینی و گسترش
روابط با گروههای مختلف همساالن ،تمایل به خطرپذیری و انجام
رفتارهای پرخطر در نوجوان افزایش مییابد.
عواملی همچون کیفیت نظارت والدینی ،ویژگیهای رفتاری
همساالن ،نگرش والدین و دوستان به این رفتارها ،الگوبرداری از
همساالن ،رفتار پرخاشگرانه والدین ،احتمال انجام رفتار خشونت
آمیز را تحت تأثیر قرار میدهد [ .]52نوجوانان که رفتارهای
خشونتآمیز نشان میدهند کمتر به فکر سالمتی خویش هستند و
درگیری و تعارض بیشتری را با خانواده و سایر افراد جامعه تجربه
میکنند [ .]58 ,12نتایج این پژوهش همسو با پژوهشهای متعدد
[ ]12-12 ,7نشان داد ،کیفیت نظارت والدینی و همنشینی با
همساالن بهعنوان بخشی از عوامل مؤثر بر رفتارهای پرخاشگرانه
نوجوانان محسوب میشوند در تبیین این یافته میتوان اذعان
داشت که نظارت والدینی و کنترل مسئوالنه والدین به مصونیت
نوجوان در برابر انواع مختلف آسیبها منجر میشود .نظارت
والدینی نه تنها همنشینی نوجوان با همساالنی که رفتارهای
پرخاشگرانه و آسیبزا انجام میدهند را کمتر میکند بلکه احتمال
بروز رفتارهای خشونتآمیز را نیز کاهش میدهد .نوجوانانی که از
نظارت والدینی کمتری برخوردارند ،تمایل بیشتری برای همنشینی
با همساالن منحرف و انجام انواع رفتارهای پرخطر دارند .ماهیت
و کیفیت ارتبان با همساالن منحرف بهعنوان شاخ تعیینکننده
الگوهای رفتاری منحرف اجتماعی محسوب میشود؛ بنابراین
منطقی است همنشینی با همساالن منحرف که رفتارهای
پرخاشگرانه و خشونتآمیز مختلفی را نشان میدهند ،پیش بینی
کننده رفتارهای پرخاشگرانه در نوجوان باشد [.]51 ,12
نتایج مقایسه دو گروه دختران و پسران از نظر متویرهای پژوهش
نشان میدهد که پسران و دختران تفاوت معنیداری را از نظر
خشونت ،نظارت والدین و همنشینی با همساالن منحرف نشان
میدهند .میزان پرخاشگری پسران  19/02درصد و دختران 15/55
درصد بهدست آمد .نظارت والدینی برای پسران  12/22و برای
دختران  55/12بود و در عین حال میزان همنشینی با همساالن
منحرف در پسران  19/12و در دختران  10/22درصد مشاهده شد؛
بنابراین دختران در مقایسه با پسران نظارت والدینی بیشتری را
ادراک میکنند اما میزان رفتار پرخاشگرانه و همنشینی با همساالن
بزهکار در پسران بیشتر است .در تبیین این یافتهها میتوان اذعان
داشت که این تفاوت به پایینتر بودن میزان هیجان خواهی در
دختران [ ،]57انتظارات اجتماعی متفاوت جنسیتی [ ،]52عدم
پذیرش از سوی دختران [ ،]52باالتر بودن میزان خودکنترلی در

دختران [ ]9و همچنین نظارت بیشتر والدینی بر آنان دانست []51؛
بنابراین منطقی به نظر میرسد که تفاوت دختران و پسران در
میزان رفتارهای پرخاشگرانه ،نظارت والدینی و همنشینی با
همساالن منحرف معنادار باشد.
همانطور که نمودار شماره  1نشان میدهد ،نظارت باالی والدینی
با میزان پایین همنشینی با همساالن منحرف در ارتبان است و این
دو عامل پایین بودن احتمال بروز رفتار پرخاشگرانه را تعیین میکند.
بدینترتیب بر اساس نتایج حاصل از این پژوهش ،مدل نظری ارائه
شده توسط فرگوسن و هاروود [ ]90و پاسکال و همکاران [ ]15را
تأیید میکند .آنها مدلی را مطرح میکنند که ارتبان بین رفتارهای
ضد اجتماعی برآیند دلبستگی نوجوان به همساالن بزهکاری است
که از عملکرد خانواده و والدین متأثر است و یادگیری اجتماعی و
تمایل نوجوان به تقلید و الگوگیری بروز رفتارهای آسیبزا افزایش
میدهد.
نوجوانان بگه عنگوان گگروه اصگلی در معگرض رفتارهگای پرخطگر
بگگه دلیگگل خگگود محگگوری ،شگگناخت و برداش گت کگگاملی از پیامگگد
رفتارهگگای مخگگاطرهآمیگگز خگگود ندارنگگد و بیشگگتر بگگه کشگگف و
تجربه موقعیگتهگای پرخطگر گگرایش پیگدا مگیکننگد [،]91 ,52
بگگه ایگگن خگگاطر ایگگن دوران ،مرحلگگهای حسگگاس و پرخطگگر بگگرای
آغگاز رفتارهگای پرخطگر و آسگیبزا محسگوب مگیشگود .نظگارت
والگگدینی و کنتگگرل مسگگئوالنه بگگر نگگوع همسگگاالن و کیفیگگت
رابطه بگا آنهگا اثرگگذار اسگت .ماهیگت و کیفیگت ارتبگان بگاهم
سگگاالن بزهکگگار بگگهعنگگوان شگگاخ تعیگگین کننگگده الگوهگگای
رفتگگاری آسگگیبزای فگگردی و اجتمگگاعی محسگگوب مگگیشگگود.
نظارت والدینی نه تنهگا هگمنشگینی نوجگوان بگا همسگاالنی کگه
به رفتارهگای پرخاشگگرانه اقگدام مگیکننگد را کگاهش مگیدهگد
بلکگگه خگگود نی گز احتمگگال بگگروز ایگگن قبیگگل رفتارهگگا را کگگاهش
میدهد [.]91 ,52 ,17
بنابراین با توجه به نتایج بهدست آمده پیشنهاد میشود توجه بیش
از پیشی به نقش مستقیم و غیرمستقیم نظارت والدینی در کاهش
گرایش به همنشینی با همساالن منحرف و به دنبال آن کاهش
احتمال رفتارهای خشونتآمیز و پرخاشگرانه شود .در اقدامات
پیشگیرانه حائز اهمیت است که به نقش والدین و کیفیت رابطه
والد-فرزندی توجه بیشتری شود و برنامههای ایمنسازی ،نوجوانان
را در سنین پایین مورد هدف خود قرار دهند .نظارت والدین بر
فرزندان در قبال نوع دوستان و همساالن بیشتر شود و پدر در کنار
مادر وقت و اهمیت بیشتری به نقش والدینی و نظارتی خود
بهخصود بر فرزندان پسر خود اختصاد دهد .در نهایت الزم به
ذکر است که پژوهش حاضر نیز به نوبه خود با محدودیتهایی روبه
روست که از جمله میتوان به خود گزارشی بودن ابزار پژوهش،
فقدان کنترل تمامی متویرهایی که بر پرخاشگری نوجوان اثرگذار
است ،محدودیت در تعمیم نتایج و عدم بررسی وضعیت خانوادگی،
اقتصادی و اجتماعی خانواده نمونه مورد مطالعه اشاره داشت.
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مراقبگگگت مسگگگئوالنه والگگگدین شگگگود و اقگگگدامات هدفمندانگگگه
.بیشتری از سوی نهادهای مربوطه انجام گیرد
 این پژوهش بگا حمگایت مالی مرکز علوم:تشکککر و رکدرداني
.رفتاری دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل (عج) صورت پذیرفته است
پژوهشگران صمیمانه از تمامی مسئوالن مرکز و نوجوانانی که در
. سپاس گذاری میکنند،اجرای این پژوهش ما را یاری نمودند

نتیجهگیری
نظگگارت والگگدینی در کگگاهش هگگمنش گینی نوجگگوان بگگا همسگگاالن
بزهکگگار و بگگه دنبگگال آن کگگاهش احتمگگال بگگروز رفتارهگگای
پرخاشگرانه از سوی نوجگوان نقگش تعیگینکننگده ای را داراسگت
و در ایگن زمینگگه کمگگک بگگه نوجوانگگان پسگگر از اولویگگت بیشگگتری
برخگگوردار اسگگت؛ بنگگابراین برنامگگههگگای پیشگگگیرانه الزم اسگگت
توجه بیشگتری بگه نقگش عوامگل خگانوادگی بگه ویگژه نظگارت و
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