
        139-44ه صفح، 1395خردادو  اردیبهشت، )3(18سال                                                                                     ي اصول بهداشت روانیمجله

  پژوهشیي مقاله

1393شیوع رفتارهاي پرخاشگري در جمعیت عمومی شهر مشهد، ایران، 

  ویدا وکیلی

پزشکی اجتماعی، گروه پزشکی استادیار 

ي پزشکی، دانشگاه علوم اجتماعی، دانشکده

پزشکی مشهد، مشهد، ایران

  

  احمدرضا ظریفیان

ي تحقیقات دانشجوي پزشکی، کمیته

ي پزشکی، دانشگاه علوم دانشجویی، دانشکده

  پزشکی مشهد، مشهد، ایران

  

فرفائزه موحدیان

ي تحقیقات دانشجوي پزشکی، کمیته

ي پزشکی، دانشگاه علوم دانشجویی، دانشکده

پزشکی مشهد، مشهد، ایران

  

  منیبا بیجاري

ي تحقیقات دانشجوي پزشکی، کمیته

ي پزشکی، دانشگاه علوم دانشجویی، دانشکده

  پزشکی مشهد، مشهد، ایران

  

  ملیحه ضیائی*

دانشگاه علوم ، متخصص پزشکی اجتماعی

  پزشکی مشهد، مشهد، ایران

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :مولف مسئول*

ایرانمشهد،  ،ي پزشکی، میدان آزاديدانشکده

ziaeem1@mums.ac.ir  

  10/02/94: تاریخ وصول

  01/10/94: تاریخ تایید

خالصه

با پیامدهاي فردي و اجتماعی و عوارض جسمی  پرخاشگريخشم و :مقدمه

شغلی و تحصیلی افراد را  موفقیت، پرخاشگرانهرفتارهاي . بسیاري همراه است

هدف این مطالعه، ارزیابی رفتارهاي پرخاشگري و . دهدنیز تحت تاثیر قرار می

  .باشدمی 1393شهر مشهد در سال  جمعیت عمومیپیشگوهاي آن در بین 

نفر در مشهد در سال  656مقطعی، تعداد - ي توصیفیدر این مطالعه: کارروش

پري  با -ي پرخاشگري باسنامهده از پرسشمطالعه با استفا. بررسی شدند 1393

ها با آمار توصیفی، تحلیل داده. هاي عمومی شهر انجام شدمراجعه به مکان

ي نسخه SPSSافزار ویتنی و رگرسیون خطی با کمک نرمهاي تی، منآزمون

  .انجام شد 5/11

در زنان و سال 68/27±54/10کنندگان، میانگین سنی شرکت: هایافته

و  37/23تحلیل نتایج به ترتیب امتیازات . سال در مردان بود 72/12±83/29

و  31/17ي کالمی، براي حیطه 15/13و  30/12ي فیزیکی، براي حیطه 17/22

گري را براي مردان و زنان نشان براي ستیزه 06/18و  57/19براي خشم،  99/15

دار بودند نظر آماري معنی داد که در تمام موارد، تفاوت نمرات زنان و مردان از

)05/0<P.(  

ي طالق، سن، وضعیت ازدواج، سابقهشناختی، موارد از نظر متغیرهاي جمعیت

- و سوء ، زنداني رانندگیي جریمهچنین سابقهنازایی و بیماري جسمی، هم

هاي گوناگون رفتارهاي پرخاشگري ي حیطهکنندهگوییمصرف الکل، پیش

  .بودند

گري، خشم و بر نتایج، رفتارهاي پرخاشگري در ابعاد ستیزه بنا:گیرينتیجه

فیزیکی به طور بارزي در میان مردان باالتر است در حالی که امتیاز رفتارهاي 

  .پرخاشگري کالمی در زنان باالتر بود

  شیوعخصومت،خشم، رفتارهاي پرخاشگري، :هاي کلیديواژه

  

  

  

  

  

  

  

  

  :نوشتپی

.گرددمیقدردانی  کنندگان،شرکتاز همکاري . ارتباطی با منافع نویسندگان ندارد معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد انجام شده وبا تایید این پژوهش 
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مقدمه

پرخاشگري، رفتاري کالمی یا فیزیکی است که ممکن است با خشونت 

خشم و خشونت با پیامدهاي نامطلوب . )1(اي همراه شود و رفتار مجادله

اند که مطالعات نشان داده. )2(فراوانی در افراد و جوامع، مرتبط هستند

 .)3(دهدحتی ترس از خشونت، وضعیت سالمت را تحت تاثیر قرار می

هاي کرونري قلبارتباط بیماري
1

)CHD ( با خشم بارها اثبات شده

ترس برانگیختگی تنشی. )4(است
2

- اي از پرخاشگري است که مینتیجه 

کاردي، باال رفتن فشار خون و آترواسکلروزیس شودتواند منجر به تاکی

)5(.  

مطالعات، رفتارهاي مدیریت خشم ناسالم را به اثرات مضر فردي و 

هاي ارتقاي اگر چه مقاالت کمتري بر روش. اندی مرتبط دانستهاجتماع

کنترل مدیریت خشم و رها شدن (اند سالمت مدیریت خشم تمرکز کرده

- ، نشان داده شده که این روش)از آن در حین بحث با یک محرم اسرار

تر و فواید سالمت دیگر مانند هاي مدیریت خشم، با فشار خون پایین

ی کمتر و کنترل بهتر قند در بیماران دیابتی همراه ي بدنشاخص توده

.)6(است

سازمان بهداشت جهانی
3

)WHO ( علت اول  20خشونت را در میان

ي عمر با ناتوانیهاي از دست رفتهسال
4

)DALY (بندي کرده و طبقه -

.)7(افزایش یابد 2030بینی شده است که این تصویر تا سال پیش

رانندگی خشن و خشونت زناشویی در افراد  به عبارت دیگر رفتارهاي

رفتارهاي پرخاشگرانه  باکسب . )8،9(تر استپرخاشگر معمول

مطالعات نشان داده که مشکالت . )10(تحصیالت و شغل نیز مرتبط است

رفتاري سن پایین مانند نوشیدن الکل و سیگار کشیدن با رفتار 

.)11(پرخاشگرانه مرتبط است

بنابراین . راي سالمت عمومی در حال افزایش استاهمیت این موضوع ب

چنین ي حال حاضر ارزیابی رفتارهاي پرخاشگرانه، همهدف مطالعه

هاي رفتارهاي پرخاشگري و عوامل کنندهگوییآشکار کردن  پیش

  .بوده است1393ایران در سال - مرتبط با آن در مشهد

  کارروش

ایران - فر در شهر مشهدن 656مقطعی، تعداد - ي توصیفیدر این مطالعه

.مورد بررسی قرار گرفتند 1393در سال 

پري انجام شده -ي پرخاشگري باسنامهاین مطالعه با استفاده از پرسش

پرسش  12افراد به . ابداع شده است 1992نامه در سال این پرسش. است

تا کامال  5=کامال شبیه من(اي پرسش پنج گزینه 29شناختی و جمعیت

 5(، کالمی )سئوال 9(در چهار حیطه شامل فیزیکی ) 1=منمتفاوت از 

                                                
1Coronary Heart Disease
2Stress Arousal
3World Health Organization 
4 Disabled Age Lost Years

سئواالت . پاسخ دادند) سئوال 8(گري و ستیزه) سئوال 7(، خشم )سئوال

تا  7، خشم 25تا  5، پرخاشگري کالمی 45تا  9پرخاشگري فیزیکی امتیاز 

ي در این مطالعه از نسخه. امتیاز داشتند 40تا  8گري، و سئواالت ستیزه 35

نامه که روایی و پایایی آن قبال بررسی شده استفاده شده پرسش فارسی

و روایی  78/0نامه به روش بازآزمایی ضریب پایایی پرسش. است

گري به ترتیب ي فیزیکی، کالمی، خشم و ستیزهحیطه 4نامه در پرسش

.)12(به دست آمده است 72/0و  72/0، 76/0، 80/0

امل سن، جنس، میزان اطالعات دموگرافیک شرکت کنندگان ش

- تحصیالت، وضعیت اشتغال، سابقه مصرف سیگار یا مواد مخدر، سوء

ي رانندگی در طی دو سال گذشته، پرسیده مصرف الکل و تعداد جریمه

هاي هاي عمومی، پارکینگها، پارکینگکنندگان به پاركمصاحبه. شد

- ي جمعهاي سطح شهر براچنین بانکها  و هممراکز خرید، بیمارستان

نیز جزء ) ع(پارکینگ حرم مطهر امام رضا . آوري داده مراجعه کردند

نامه پس از اخذ پرسش 656تعداد کل . آوري نمونه بودهاي جمعمحل

رضایت آگاهانه به صورت شفاهی و اطمینان بخشی به افراد براي محرمانه 

.ها، تکمیل شدبودن اطالعات آن

هاي آماري مورد استفاده تحلیلبراي  5/11ي نسخه  SPSSافزارنرم

هاي توصیفی استاندارد براي توصیف الگوي داده به آماره. قرار گرفت

داري ارتباط بین آزمون مجذور خی براي بررسی معنی. کار گرفته شد

ها با نرمالیتی داده. بندي شده مورد استفاده قرار گرفتهاي دستهداده

- هاي تی تست و منزمونآ. اسمیرنوف بررسی شد- آزمون کولموگروف

مدل رگرسیون . ها، به کار گرفته شدویتنی، در صورت توزیع نرمال داده

بینی خشونت تهاجمی، خشونت عادي، رو براي پیشخطی با روش پس

ها دوطرفه بودند و تمام تست. ها مورد استفاده قرار گرفتخطاها و لغزش

.دار در نظر گرفته شد، معنی 05/0احتمال کمتر از 

ي اخالق دانشگاه علوم پزشکی مشهد انجام این پژوهش با تایید کمیته

.گرفت

  نتایج

براي  سال 68/27±54/10کنندگان در این مطالعه، متوسط سن شرکت

ي سنی چنین دامنههم. براي مردان بود سال 83/29±72/12زنان و 

لی، دررابطه با وضعیت شغ. سال گزارش شد 77تا  9کنندگان بین شرکت

%) 1(نفر از مردان  12کار، نفر از زنان بی%) 2(15نفر از مردان و %) 4(29

از زنان %) 11(74نفر از مردان و %) 12(83کارگر و %) 1(نفر از زنان  7و 

نفر از زنان %) 17(114نفر از مردان و %) 12(79چنین هم. کارمند بودند

نفر مرد و %) 21(141وده و دار بنفر از زنان خانه%) 7(51محصل بودند، 

داري بین تفاوت معنیآزمون تی . نفر از زنان شغل آزاد داشتند%) 5(35

زنان و مردان در سن،  شغل، مصرف سیگار، الکل، سوءمصرف مواد 
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ي تصادف هنگام رانندگی در ي محکومیت در زندان، سابقهمخدر، سابقه

. سال اخیر نشان دادي رانندگی در دو ي جریمهدو سال اخیر و سابقه

شناختی، جمعیت مورد هاي اجتماعی و جمعیتجزئیات دیگر ویژگی

  .آمده است 1مطالعه در جدول 

  

کنندگانشناختی شرکتهاي اجتماعی و جمعیتویژگی-1جدول

  مرد    

)درصد(تعداد 

  زن

  )درصد(تعداد 

- معنی

  داري

  02/0  )2/46(68/27  )6/53(83/29  )سال(سن 

  42/0  )17(51)2/11(39  تر از دیپلمکم  تحصیالت

    )7/26(80)6/33(117دیپلم  

    )3/56(169)2/55(192بیشتر از دیپلم  

  >001/0  140  112  کاربی  شغل

    232  156    

    )6/97(284  )9/97(330  روستایی  محل سکونت

    )1/2(6  )1/2(7  شهري  

  37/0        تعداد فرزند

  11/0  )7/97(294  )5/98(339  اسالم  مذهب

        16/0  

  08/0  )1/71(199  )6/64(206  ملکی  وضعیت مسکن

    )9/28(81  )4/35(113  اياجاره  

  48/0  )5/52(157  )8/52(181  مجرد  وضعیت تاهل

    )1/44(132  )6/46(160  متاهل  

    2)6/0(  10)3/3(    

  001/0  19  50    ي بیماريتاریخچه

  66/0  )6/1(3  )2/2(5    ي ناباروريتاریخچه

  001/0  )8/2(8  )2/29(101    تعداد افراد سیگاري

  43/0        تعداد سیگار

  >001/0  )2/3(9  )5/19(66    مصرف الکل

  001/0  )4/0(1  )7/5(19    مصرف مواد مخدر

  59/0  )0/3(8  )3/2(7    ي طالقسابقه

  23/0  )6/3(10  )6/5(18    ي طالق در والدینسابقه

  005/0  )4/0(1  )3/3(11    ي زندانسابقه

  >001/0  )1/83(206  )5/60(196  هرگز  ي تصادف رانندگیسابقه

    )9/12(32  )6/21(70  یک بار  

    )0/4(10  )9/17(58  دو بار و بیشتر  

  >001/0  )1/78(189  )4/49(159  هرگز  رانندگی يي جریمهسابقه

    )4/12(30  )8/20(67  یک بار  

    )5/9(23  )8/29(96  دو بار و بیشتر  

  13/0  )9/3(11  )3/7(25    سابقه در پزشکی قانونی

  

ي فیزیکی سئوال از حوزه 6داري بین مردان و زنان در تفاوت معنی

 4ي خشم و سئوال از حوزه 4ي کالمی، سئوال از حوزه 2خشونت، 

  .آمده است 2گري وجود دارد که در جدول ي ستیزهسئوال از حوزه

رو براي پیش ود متغیرها به مدل رگرسیون خطی با روش پسبعد از ور

ي رانندگی، بیماري ي جریمهي فیزیکی خشونت، سن، سابقهبینی حوزه

- بینی حوزهبه منظور پیش. دار بودندجسمی و طالق از لحاظ آماري معنی

ي محکومیت در زندان، بیماري جسمی و اعتیاد به ي لفظی، سن، سابقه

بینی عصبانیت، سن، براي پیش. کننده بودندبینیپیشالکل، متغیرهاي 

دار بودند و براي ناباروري و اعتیاد به الکل از لحاظ آماري معنی

. دار بودندخصومت، وضعیت زناشویی و ناباروري از لحاظ آماري معنی

  .نمایش داده شده است 3جزئیات نتایج در جدول 

  

ي پرخاشگريیطهکنندگان براي چهار حنمرات شرکت-2جدول

داريمعنیزنمردسئوالحیطه

61/101/0  85/1.توانم جلوي خود را از ضربه زدن به دیگري بگیرمهر چند وقت یک بار نمی  فیزیکی

  >001/0  16/277/1  .کنماگر الزم باشد براي حفظ حقوق خودم دست به خشونت بزنم، این کار را می  

  01/0  81/1  04/2  .ها دست به گریبان شومآورند تا با آنمیها آن قدر به من فشار بعضی آدم  

  02/0  82/2  58/2  .اي براي کتک زدن دیگري وجود نداردکنندهبه نظر من هیچ دلیل قانع  

  09/0  50/3  68/3  .اگر به قدر کافی تحریک شوم، ممکن است دیگري را کتک بزنم  

  46/0  19/3  10/3  .زنماگر کسی مرا بزند من او را می  

  62/0  80/1  76/1  .کنممن کمی بیش از یک آدم معمولی دعوا می  

  03/0  18/3  92/2  .امشناسم، تهدید کردهکسانی را که می  

25/3  .امام که دست به شکستن اشیاء زدهاتفاق افتاده که آن قدر عصبانی شده  کل

37/23  

44/2

17/22  

001/0<  

015/0  

  03/0  11/3  15/3  .گویمپرده مینظرم را صریح و بیوقتی با دوستانم مخالف باشم،   کالمی

  >001/0  08/3  48/2  .کنممعموال با سایر مردم مخالفت می  

  48/0  57/2  44/2  .ها به ایشان بگویمي آناگر مردم مرا ناراحت کنند، ممکن است نظرم را درباره  

  62/0  60/1  64/1  .نمتوانم از بحث کردن با او خودداري کاگر کسی با من مخالفت کند نمی  

69/2  .گردمگویند که من دنبال بحث و جدل میدوستانم می  کل

30/12  

73/2

15/13  

72/0

027/0  
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  76/0  61/2  58/2  .کنمروم، زود هم بر آن غلبه میزود از کوره در می  خشم

  01/0  22/3  92/2  .دهمکنم، عصبانیت خود را نشان میوقتی احساس ناکامی می  

  >001/0  37/2  93/2  .ي انفجارمي باروت آمادهکنم مانند یک بشکهمی گاهی احساس  

  19/0  70/1  83/1  .من آدم خونسردي هستم  

  12/0  06/2  24/2  .تحملی هستمکنند من آدم عجول و کمبعضی از دوستانم فکر می  

  003/0  39/2  73/2  .رومگاهی بدون هیچ دلیل موجهی از کوره در می  

08/2  .حاالت خودم را کنترل کنم توانمراحت نمی  کل

31/17  

66/1

99/15  

001/0<  

008/0  

  17/0  01/2  16/2  .آوردگاهی حسادت مرا از پا در می  گريستیزه

  14/0  13/2  30/2  .کنم در زندگی با من سخت و غیر منصفانه رفتار شده استگاهی احساس می  

  40/0  23/3  12/3  .تنفس هستند رسد سایر مردم همیشه در حال استفاده از وقتبه نظر می  

  02/0  03/2  27/2  .شومتعجبم که چرا گاهی این قدر از بعضی چیزها عصبانی و برآشفته می  

  02/0  54/1  76/1  .زننددانم که دوستانم پشت سر من حرف میمی  

  001/0  17/2  57/2  .برخوردند مظنون هستمهایی که خیلی خوشنسبت به غریبه  

  001/0  82/1  21/2  .خندندنم که آدم ها پشت سرم به من میکگاهی احساس می  

19/3  .خواهدکنم که چه میاگر کسی خیلی دلچسب و مهربان باشد، شک می  کل

57/19  

09/3

06/18  

39/0

001/0  

    

هاي هاي پرخاشگري براي ویژگیضرایب رگرسیون شاخص-3جدول

کنندگانشرکت

ضرایب   

استاندارد 

شده

دارد ضرایب استان

نشده

    

  Beta  Std. 
Error  

Bt  داريمعنی  

فیزیکی
1

  >001/0  236/12  393/22  83/1    ضریب ثابت  

  004/0  -979/2  -133/0  044/0  268/0  سن  

  017/0  432/2  884/2  186/1  216/0  بیماري جسمی  

  073/0  81/1  382/3  868/1  165/0  مصرف الکلسوء  

  018/0  406/2  983/5  487/2  211/0  طالق  

  003/0  08/3  405/1  456/0  281/0  جریمه رانندگی يابقهس  

کالمی
2

  001/0  513/7  659/17  350/2    ضریب ثابت  

  064/0  -873/1  -625/3  936/1  -171/0  وضعیت تاهل  

  041/0  -077/2  -063/0  031/0  198/0  سن  

  081/0  -764/1  -231/1  698/0  -167/0  جنس  

  041/0  -07/2  -531/7  638/3  -207/0  ي زندانسابقه  

  002/0  124/3  639/2  845/0  292/0  بیماري جسمی  

  >001/0  029/4  118/6  518/1  402/0  مصرف الکل  

خشم
3

  >001/0  921/10  489/21  968/1    ضریب ثابت  

  043/0  046/2  396/11  570/5  170/0  نازایی  

  001/0  -471/3  -205/0  059/0  -354/0  سن  

  >001/0  237/5  775/10  057/2  438/0  سوءمصرف الکل  

  097/0  675/1  847/0  506/0  172/0  تعداد فرزندان  

-ستیزه

گري
4

  

  001/0  04/8  260/27  391/3    ضریب ثابت

  003/0  -039/3  -344/10  404/3  -29/0  وضعیت تاهل  

  018/0  410/2  011/14  814/5  229/0  نازایی  

ي تصادف سابقه  

  رانندگی

164/0  625/0  074/1  716/1  089/0  

1: adjusted r2: 0.237,   2: adjusted r2: 0.214,   3: adjusted r2: 0.279, 4: 
adjusted r2: 0.119

  

بحث 

هاي عمدي وخشونت  همراه رفتار پرخاشگرانه که معموال با آسیب

چنین است، یک مشکل بهداشت عمومی مهم براي قربانیان فردي و هم

هاي از نظر هزینهبراي خانواده و جامعه تلقی شده و بار باالیی در جامعه 

  ).13(کند وري تحمیل میپزشکی و از دست دادن بهره

ي آن در مردان کنندهدر این مطالعه، رفتار پرخاشگرانه و عوامل مستعد

کنندگان در این شرکت. ایران، ارزیابی شده است - و زنان در شهر مشهد

براي  سال 68/27±54/10سن ایشان مطالعه نسبتا جوان بودند و متوسط 

 4کاري مردان نرخ بی. سال براي مردان بود 83/29±72/12زنان و 

چنین استعمال سیگار و سوءمصرف الکل و مواد مخدر و درصد و هم

ي تصادف سابقه. ي زندانی شدن در میان مردان و زنان، متفاوت بودسابقه

وت ي رانندگی در دو سال گذشته نیز در میان مردان و زنان، متفاو جریمه

پري - ي پرخاشگري باسنامهمیانگین نمرات به دست آمده از پرسش. بود

گري در میان مردان و زنان، هاي فیزیکی، کالمی ، خشم و ستیزهدر حوزه

  .داري داشتت معنیواتف

تر نتایج نشان داد که به طور کلی رفتارهاي پرخطر در میان مردان شایع

کمپبل و مونسر در نظریه تظاهرات اجتماعی خشونت نیز بر تفاوت . است

تجاوز فیزیکی و کالمی . در بیان پرخاشگري در دو جنس تاکید کردند

در ). 14به نقل از (بیشتر در میان مردان نسبت به زنان، آشکار است 

- ي رانندگی در دو سال گذشته، پیشي جریمهي حاضر، سابقهمطالعه
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ي ي دیگر نیز رابطهدر یک مطالعه. ي دامنه فیزیکی تجاوز بودنندهکبینی

پذیري رانندگان و فرکانس اقدامات تهاجمی مثبت بین مقدار تحریک

رانندگان مرد با احتمال بیشتر، عملکرد پرخاشگرانه . گزارش شده است

ها یافته. شونداند و از سوي دیگر رانندگان زن، بیشتر تحریک میداشته

دهند بیان رفتارهاي پرخاشگرانه ممکن است منجر به تحریک ن مینشا

تفاوت مشاهده شده در خشونت فیزیکی بین مردان و ). 15(دیگران شود 

از سوي دیگر آرچر). 1(زنان هماهنگ با تحقیقات قبلی است 
1

در یک  

فراتحلیل نشان داده که خشونت فیزیکی کمی در میان زنان بیشتر از 

هاي مختلف از تجاوز فیزیکی در زنان باالتر انس و شکلفرک. مردان بود

این بررسی . ي آسیب بودندکنندهبود اما مردان با احتمال بیشتري تحمیل

دهد که بیش از نیمی از قربانیان جراحات، زن هستند چنین نشان میهم

ي موسسه در ایاالت متحده 32دانشجو در  6159بررسی ملی روي ). 16(

درصد از مردان، حداقل یک بار، نوعی از  81داد حدود آمریکا نشان 

اند، در حالی که این پرخاشگري کالمی را انجام داده یا دریافت کرده

تفاوت و ارتباطی بر اساس قومیت، . درصد بود 87-88رقم در زنان 

ي یک مطالعه).  17(درآمد، خانواده و ویژگی هاي مدارس هم پیدا نشد 

تر بوده در نت با استفاده از ابزار میان پسران شایعدیگر نشان داد که خشو

دارند حالی که دختران بیشتر اشکال غیر مستقیم خشونت را ابراز می

)18.(  

ي ي طالق، بیماري جسمی و جریمهي حاضر سن، سابقهدر مطالعه

هاي خشونت فیزیکی بودند در حالی که سن، کنندهبینیرانندگی، پیش

ي کنندهبینیري جسمی و سوءمصرف الکل، پیشي زندان، بیماسابقه

کودك سوئدي، طالق  108در یک مطالعه روي . خشونت کالمی بودند

پدر و مادر به طور چشمگیري سطح باالتري از خصومت و پرخاشگري 

را در کودکان طالق در مقایسه با کودکان ازدواج با کیفیت، به تصویر 

  ).19(کشید 

یوشیکاوا
2

واده در اوایل کودکی و آموزش و اثرات حمایت خان 

به طوري که . کاري مزمن و خطرات آن نشان دادپرورش را در بزه

حمایت خانوادگی جامع همراه با آموزش و پرورش در اوایل کودکی 

مدت هاي محافظ کوتاهمدت با استفاده از روشباعث پیشگیري طوالنی

دهد نشان میبررسی مداخالت زودهنگام . گردداز خطرات متعدد، می

که حمایت خانواده و آموزش و پرورش در اوایل کودکی با کاهش

  برايالزماجزايازهاایندويهر.استارتباطدرنیزبعديخطرات

  ).20(هاي بعدي هستند کاريکنترل خطرات متعدد و کاهش در بزه 

در یک مطالعه در مورد ارتباط بین سوءمصرف مواد و خشونت، نتایج 

اد که فراوانی سوءمصرف مواد غیر قانونی، مخدرها و  الکل در هر نشان د

                                                
1Archer
2Yoshikawa

گردان ارتباط بین سوءمصرف مواد روان.دو گروه مجرم و قربانی، باال بود

آمیز و عواقب خشونت با نیروهاي اجتماعی و و رفتارهاي خشونت

- پویشی این مسئله به گونهروان). 21(اقتصادي به خوبی مستند شده است 

توانند نقش که این مواد محرك مانند آمفتامین و کوکائین، میاي است 

، بسیار پیچیده و تحت این رابطه. آمیز بازي کنندالقایی در رفتار خشونت

چنین مطالعات نقش هم). 22(تاثیر عوامل فردي و زیست محیطی است 

ي طولی در یک مطالعه .)23(علتی الکل در خشونت را نشان داده اند 

ر در مورد مصرف الکل و خشونت نشان داد که اگر چه شیوع نگآینده

مصرف الکل براي هر دو جنس برابر است اما شیوع رفتار پرخاشگرانه و 

نتایج نشان . خشونت مرتبط با مصرف الکل، در زنان کمتر از مردان است

داد که مصرف زیاد الکل در ارتباط با رفتار پرخاشگرانه  نزدیک به 

- لی که این سطح مصرف الکل ارتباط قابل مالحظهدر حا. مصرف است

از سوي دیگر رفتار پرخاشگرانه و . اي با رفتارهاي بعد پرخاشگرانه ندارد

ي مشکالت بعدي کنندهبینیتواند پیشضد اجتماعی در سنین پایین می

  ).24(مربوط به الکل باشد 

در ي خشم ي حیطهکنندهبینیسن، ناباروري و سوءمصرف الکل، پیش

و ناباروري، هل رفتارهاي پرخاشگرانه بودند در حالی که وضعیت تا

 8تداوم خشونت از سن . گري بودندي ستیزهي حیطهکنندهبینیپیش

سالگی تا بزرگسالی نشان داده شده است و سطح پرخاشگري باال در 

تر نوجوانان پرخاشگر در آینده نیز باال و در افراد کمتر پرخاشگر، پایین

هاي زندگی افراد شدیدا پرخاشگر نتایج بدتري در موفقیت. ماندمی باقی

تر کسانی که در اوایل بلوغ، تهاجمی. انددر سراسر طول عمر خود داشته

ي خود، با مشکل مواجه ها در زندگی آیندهبودند نیز در برخی از زمینه

ر در در یک مطالعه بر روي ناراحتی عاطفی در زنان نابارو). 25(گردیدند 

ژاپن، سطح پرخاشگري و خصومت در زنان نابارور به طور قابل توجهی 

  ).26(بیشتر از زنان بارور بود 

هاي خشونت ي حیطهکنندهبینیي حاضر، سن، عامل پیشدر مطالعه

آرچر در بررسی تفاوت جنس در . فیزیکی، کالمی و خشم بود

ل مستقیم پرخاشگري متوجه شد مردان و زنان در تمام سنین، اشکا

خشونت به خصوص خشونت فیزیکی را  بیشتر نسبت به انواع دیگر بروز 

سال  30تا  20دهد که اوج پرخاشگري بین سنین نتایج نشان می. می دهند

خشونت غیر . هاي جنسیتی در مورد خشم وجود نداردتفاوت. است

با این . دهدمستقیم در جنس زن بعد از دوران کودکی و نوجوانی رخ می

کننده در گیري، یک عامل تعیینال او استدالل کرد که روش اندازهح

ي مردان براي داد که رفتار پرخاشگرانهنتایج است و مدل کلی نشان می

  ).7(ي بیشتري دربردارد جامعه، هزینه

  ينمونهیکتااستگرفتهصورتتالشحداکثرتحقیقایندر
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به فضاهاي عمومی در  نماینده از شهروندان مشهدي از طریق مراجعه

هاي انتخاب کارگیري روشسراسر شهرستان، به دست آید با این حال به

چنین هم. شودمیینده پیشنهاد تر نماینده در مطالعات آي دقیقنمونه

طراحی مطالعات  طولی در آینده به درك بهتر عوامل مرتبط با رفتار 

میزان پاسخ در این براي افزایش . کندپرخاشگرانه در محیط ما کمک می

با این حال ماهیت حساس . ي چهره به چهره استفاده شدمطالعه از مصاحبه

. تري منجر شودبرخی از سئواالت ممکن است به پاسخ قابل اعتماد پایین

شود پیشنهاد می. توانند نقش مهمی بازي کننددالیل فرهنگی نیز می

- هاي مطالعهمحدودیت ي باالتر که یکی ازمطالعات آینده با حجم نمونه

  فرهنگی،اقلیتدربیشترمطالعاتچنینهم.شوندانجامبود،حاضري

  .قومی و مذهبی خاص، راهگشا خواهند بود

  گیرينتیجه

پري و -ي معتبر پرخاشگري باسنامهدر این مطالعه با استفاده از پرسش

با  هابا  هدف بررسی رفتارهاي پرخاشگرانه و عوامل تاثیرگذار بر آن

تمرکز بر تفاوت جنسیتی بین زن و مرد، مشخص گردید که رفتار 

پرخاشگرانه در ابعاد فیزیکی، خشم و خصومت در میان مردان باالتر بود 

سن، . ي رفتار پرخاشگرانه کالمی در زنان باالتر بوددر حالی که نمره

چنین ي طالق، ناباروري و بیماري جسمی و هموضعیت تاهل، سابقه

هاي کنندهگوییرانندگی، زندان و سوءمصرف الکل، پیش يجریمه

  .هاي مختلف آن بودندرفتارهاي پرخاشگرانه در حیطه
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