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 ی مادران با پرخاشگری کودکان دبستانیفرزند پروری ها سبکی شخصیتی و ها یژگیورابطه 
 

 8زهرا مرتضوی

 * ی امیری مجدمجتب

 :چکیده

ی  مادران با پرخاشگری کودکان فرزند پروری ها سبکی شخصیتی و ها یژگیوبررسی رابطه هدف از پژوهش حاضر 

 دختر دبستانی آموزان دانش کلیه حاضر پژوهش آماری جامعه .پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود روش .بوددبستانی 

ی ریگ نمونه صورت بهشهر تهران که  آموزاننفر از دانش  22 و نمونه پژوهش شامل 8971_79تحصیلی  سال در پسر و

، (8719)کرا و کاستا مک (NEO-ffi-60) شخصیتی نئو ش شامل پرسشنامهابزارهای پژوه .انتخاب شدندخوشه ای 

برای تحلیل  .دبو ( 877)باس و پریسشنامه پرخاشگری و پر(  879)ی توسط باومریندفرزند پرورهای پرسشنامه شیوه

. استفاده شدبا رویکرد سلسله مراتبی   رگرسیون چندمتغیره و های آماری ضریب همبستگی ساده پیرسونها از روشداده

 صورت بهیک دموکراتمثبت و سبک  صورت بهی، سبک سهل گیرانه فرزند پروری ها سبک، از بین کهحاکی از آن بود نتایج 

یی رنجور خوی شخصیتی مادران، روان ها یژگیوهمچنین از بین . کند یمی نیب شیپی کودکان دبستانی را منفی  پرخاشگر

 .کند ی مینیب شیپمنفی پرخاشگری کودکان دبستانی را  صورت بهمثبت و برونگرایی و توافق پذیری   صورت به

 

 ی فرزندپروری، پرخاشگریها سبکی شخصیتی، ها یژگیو :کلمات کلیدی
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 مقدمه 

 ینۀاساسی بحث شخصیت درزم یموضوع علم روانشناسی دانست، زیرا محورها ترین یرا شاید بتوان اساس 8شخصیت

مفهوم اصلی و اولیه شخصیت تصویری صوری و . ، ادراک، تفکر، احساسات و عواطف استیزهمانند یادگیری، انگ ییاه

، یعنی درواقع فرد به اجتماع خود شود یترسیم م کند یاجتماعی است که بر اساس نقشی که فرد در جامعه بازی م

 (.288 همکاران، کریستوفرو) کند یاو را ارزیابی م ،که جامعه بر اساس آن دهد یشخصیتی ارائه م

 های یژگیبر پایه و توان یفردی را م یها نظرند بر این باور هستند که تفاوت شخصیت صاحب نهیروانشناسانی که درزم

گیری نمود، علیرغم اینکه هر انسان در نوع خود رویدادی  ، اندازهشود یشخصیت که توسط خود فرد گزارش م نسبتاً پایدار

قدر شباهت وجود دارد که بتوان نکات مشترکی را در نظر  ها، آن زندگی آن یدادهایها و رو فرد است، بین انسان منحصربه

در عصری که ابزار غلبه بر  .(8978همتی،)رفتار هستند  یدر پی درک همین الگوها یقاًگرفت و روانشناسان شخصیت دق

فرد پرخاشگر، که قادر  کی یاست، رشد حت دهیرس یا هسته و سالح سرد و گرم به سالح دیخشم، از اس یۀو تخل گرانید

 خشونت زانیموجود، م ریتداب رغم یعل. باشد نیآفر فاجعه تواند یم ست،ین یانسان یها ارزش ها و درک با انسان یبه همدل

اخباری در مورد  ایو هستیم  مدرسه و هرروز، شاهد بروز خشونت در خانه، کوچه، بازار،. دارد ندهیفزا رییدر جامعه س

برای  یکاف لیدال ها نیا. کنند یبارها خشونت را حس م خود، روزمرهی از مردم، در زندگ ارییبس یو حت میشنو یآن م

 ساله تعداد همه. کودکان، است انیو رواج خشونت در م وعیاز ش ،یو اجتماع یآموزش و مسئوالن نیوالد ینگران

سوی   تنها از نهها  خشونت نیا. شوند یم فردی انیم یها خشونت ریدرگ ایو  یاز افراد کم سن و سال، قربان رییچشمگ

 یها بیو آس دهد خود کودکان و نوجوانان رخ می انیم در موارد ارییبلکه در بس شود، یافراد بزرگسال بر کودکان اعمال م

 (.8771داهلبرگ،) .ابدی ادامه می یسالگآن تا بزر راتیکه تأث کند یرا بر فرد وارد م یو روح یفراوان جسم

ها،  نوع برخوردهای خانواده با خواسته. سازد یرا برای رشد انسان فراهم م یبافت اجتماع نیتر و مهم نیخانواده اول

و فردی  یمختلف اجتماع یها فرزندان است و مهارت ندهیاثربخش بر رشد و آ یعامل فرزندان فکری یها ییو توانا ازهاین

 یتیترب یها سبک (.222 و همکاران،  نزیکال)خواهد بود  نیو مراقب و تعامل دوطرفه کودک میدر ابتدا از روابط مستق

 یفرزند پرور یاوهیشناسان متوجه شدند که ش و جامعه یروانشناسان اجتماع. بر فرزندان دارد یمتفاوت امدهاییمتفاوت پ

ازجمله سبک تفکر فرزندان،  یشناخت روان یها از جنبه ارییو بس یلیتحص شرفتیکودک، پ یو عقل یرشد ذهن ساختار بر

مثبت و  یرفتاری نوجوانان مانند پرخاشگری روی آوردن به مواد مخدر و الکل و خود ارزش ،مشکالتیسازگاری اجتماع

                                                
1 Personality 
2 Christoforou 
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 نیب  نیا و در ستیجز تفکر ن زییچ تیو ترب میتعل هدف(. 228  ن،یباالنت)دارد یفراوان ریدر کارها تأث تیاحساس موفق

، ه رشدامروز .کند یکمک م جامعه رشد به تیاست که با رشد افراد در ارتباط است و درنها رییادگیاز  یتفکر بخش

 انی، ب(8775)استرنبرگ(. 8912عتمداری،یشر)است تیو ترب میتعل یاز کارکردهای اساس یکیتفکر  یابیو ارزش پرورش

که  دهد یها نشان م سبک نیهستند ا یشناخت یها ییبرای استفاده از توانا یحیترج یها روش ،فکرکه سبک در ت کند یم

که عدم تفکر  دهد ینشان م قاتیتحق. رندیروزمره به کار بگ یرا در زندگ شیخو یها ییتوانا دارند چگونه افراد دوست

 .شود می یو جسم یفرهنگ ،یاجتماع در نوجوانان باعث بروز مشکالت مهم حیصح

 درمانگران روان به آنان دادن ارجاع مهم دالیل از ویکی کودکان مشکالت نیتر عیشا از یکی پرخاشگری

از  تواند یم هنگام به مداخله و خردسال کودکان نزد این مشکل شناخت(. 227 ،9و گرمن  ، کاسینوف8سرخودسکی)است

که پژوهشگران به اهمیت پرخاشگری دوران  هاست سال (.229 ،1گریس، 5، پیسی7گودوین )کند پیشگیری رفتار این ادامه

مشکالت رفتاری  ازجملهپرخاشگری . اند بردهپی  ها آن ندهیآاجتماعی  _ی مشکالت سازگاری و روانی نیب شیپکودکی در 

 9همل) شوند یمی شخصیتی را موجب ها اختالل، بسیاری از مشکالت ارتباطی و دیدرآافراطی  صورت بهاست که اگر 

 های سبک و شخصیتی های ویژگی بین رابطه از است عبارت پژوهش این کلی با توجه به توضیحات فوق هدف(. 289 ،

 .دبستانی کودکان پرخاشگری با مادران فرزندپروری

 

  یروش شناس

پسر و  دختر ستانیزان دبآمو دانشیه کلحاضر،  پژوهش آماری جامعه. روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بود

 22  ها آنکه از میان  است، از دانش آموزان نفر  825  7  جامعه حجم. است ر شهر تهراند 8971-79سال تحصیلی  در

 موردنیاز نمونه حجم حداقل تعیین برای همبستگی درمطالعات. ی انتخاب شدندا خوشهگیری نفر با استفاده از روش نمونه

 و شد تقسیم غرب شرق، جنوب، شمال، منطقه جغرافیایی 7 به شهرتهران ابتدا .استفاده میکنند (22 )پلنت فرمول از

 انتخاب نفر 5 کالس هر از و (کالس72جمعا)کالس دو ی انتخابی از هر مدرسه وسپس (نفر 52)مدرسه پنج ازهرمنطقه

 .شد

                                                
1 Sukhodolsky 
2  Kassinove 
3 Gorman 
4 Goodwin 
5 Pacey 
6 Grace 
7  Heml 
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 12شامل ( 877)مک کری و پرسشنامه استاندارد شخصیتی کاستا: پرسشنامه پنج عاملی شخصیت: ابزارهای پژوهش

، 1 ، 8 ، 81، 88، 1، 8 سؤاالتبا  8روان رنجورجویی شخصیتی عامل پنج ی شاملبررس مورد های شاخص. است سؤال

، گشودگی نسبت به 59،  5، 79،  7، 99،  9، 9 ،   ، 89،  8، 9،   سؤاالتبا   گرایی ، برون51، 58، 71، 78، 91، 98

، 97، 97 ،7 ، 7 ، 87، 87، 7، 7 سؤاالتبا  7توافق، 51، 59، 71، 79، 91، 99، 1 ، 9 ، 81، 89، 1، 9 سؤاالتبا  9تجربه

 از هرکدام که  است   (12، 55، 52، 75، 72، 95، 92، 5 ، 2 ، 85، 82، 5 سؤاالتبا  5 یشناس فهیوظو  57، 57، 77، 77

 داده لیکرت پاسخ ای طیفپنج گزینه صورت به پرسشنامه، این هایگویه تمامی. شوندمی گیریاندازه یِ،گو  8 طریق

ضریب آلفای کرونباخ در  لهیوس بهپایایی پرسشنامه  .دهدمی اختصاص خود به را 5 تا 8بین امتیازی گویه، هر و شوند می

برای (.  22 کری، مک و کاستا)است شده دادهرا نشان  11/2تا  11/2پژوهش کاستا و مک کری آلفای کرونباخ بین 

 و باوجدانرنحورخویی  امل روان، نشان داد که تنها عوبا آلفای کرونباخ محاسبه پایایی با استفاده از روش ثبات درونی

که البته آلفای کرون باخ ( 92/2تر از  یعنی بزرگ)ها، ثبات درونی قابل قبولی دارند در تمام آزمودنی (یشناس فهیوظ)بودن

تر  یعنی بزرگ)های گروهی باالتر است برای مقایسه شده هینیز، از سطح توص (توافق پذیری)مقبولیتو  ییگرا عوامل برون

روشن چسلی، شعیری، عطری فرد، )قبول است فاقد ثبات درونی قابل (توافق پذیری)مقبولیتبنابراین تنها عامل (. 52/2از 

در بررسی همسانی درونی پرسشنامه پنج عاملی با استفاده از آلفای کرونباخ در (. 8915ی و رحیمی راد، مقام قائم، خواه کین

پایایی مطلوب  دهنده نشاناست که  آمده دست به 78/2تا  95/2آلفای بین  ضریب گانه پنجی ها مؤلفهخارج کشور برای 

درونی پرسشنامه بر روی دانشجویان  در پژوهش حاضر برای بررسی همسانی(. 281 ،  1دتریک و چیبنال)پرسشنامه است

جورخویی روان رن شخصیتی عامل دانشجویان دانشگاه آزاد کرج از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که ضرایب برای پنج

 .به دست آمد 2/  9و وظیفه شناسی  955/2پذیری  ، توافق982/2، گشودگی نسبت به تجربه 117/2گرایی  ، برون519/2

نسخه جدید پرسشنامه پرخاشگری که نسخه قبلی آن تحت عنوان پرسشنامه : پرسشنامه پرخاشگری باس و پری

این پرسشنامه یک ابزار خود گزارشی است که شامل . گرفتی قرار موردبازنگر(  877)خصومت بود، توسط باس و پری 

، و (A)، خشم(VA)، پرخاشگری کالمی(PA)عبارت و چهار زیر مقیاس است، که عبارت است از پرخاشگری بدنی  7 

، تا حدودی شبیه من (5)کامالً شبیه من است : ی ازا درجه 5به هر یک از عبارات در یک طیف  ها یآزمودن، (H)خصومت

                                                
1 neuroticism 
2 extraversion 
3 agreeableness 
4 conscientiousness 
5 openness 
6 Detrick & Chibnall 
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دو (. 8) شبیه من نیست شدت بهتا   ،( ) ، تا حدودی شبیه من نیست(9) ، نه شبیه من است نه شبیه من نیست(7)است

به نمره کل برای پرخاشگری با مجموع نمرات زیرمقیاس ها . شوند یمی گذار نمرهمعکوس  صورت به 81و  7عبارت 

یی برای چهار زیرمقیاس باز آزمانتایج ضریب . ی استپرسشنامه پرخاشگری دارای اعتبار و روایی قابل قبول. دیآ یم دست

جهت سنجش اعتبار  .است آمده دست به 77/2تا  91/2و همبستگی بین چهار زیرمقیاس  2/ 9تا  12/2( هفته 7 بافاصله)

، 2/ 1درونی مقیاس از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که نتایج نشانگر همسانی درونی زیرمقیاس پرخاشگری بدنی 

 .است قبولی قابل روایی و اعتبار دارای پرخاشگری پرسشنامه. بود 12/2و خصومت  19/2، خشم 18/2رخاشگری کالمی پ

 چهار بین همبستگی و. است آمده بدست2/ 9تا  18/2(هفته 7 فاصله با ( زیرمقیاس چهار برای بازآزمایی ضریب نتایج

 .به دست امده است 77/2تا  91/2 زیرمقیاس

؛ به نقل از گنجی،  879)ی توسط باومریندفرزند پرورهای پرسشنامه شیوه: ی والدینفرزند پرورهای سبک پرسشنامه

 82گیرانه و جمله آن به شیوه سهل 82جمله است که  92است و شامل  شده ساخته( 8979ی، فیپاشا شررهنمای نمین و 

بوده و با جمع نمرات  8تا  5ی از گذار نمرهشیوه . شودجمله به شیوه مقتدرانه مربوط می82جمله به شیوه مستبدانه و 

و نمره مربوط به هر شیوه که بیشتر باشد شیوه فرزند پروری در نظر  دیآ یممربوط به هر شیوه سه نمره مجزا به دست 

، و 99/2بدانه ، مست17/2یی برای شیوه سهلگیرانه باز آزماشد و پایایی آن را با روش  دیتائروایی صوری آن . شود گرفته می

روایی و ( 8975)در پژوهش جعفری آذر(. 8919کردنوقابی، سیف و کریمی، )اندبه دست آورده 99/2برای شیوه مقتدرانه 

 92 سؤالاول و با  سؤال 7 ضریب همبستگی بین میانگین  زمان همدر روایی . ی قرار گرفتموردبررسپایایی پرسشنامه 

ی فرزند پرورهای ی پرسشنامه شیوهها سؤالروایی محتوایی ضریب روایی کل به دست آمد و در بررسی  18/2مقدار 

استفاده شد که  کرون باخبرای بررسی پایایی آزمون از روش همسانی درونی با استفاده از روش آلفای . محاسبه شد 11/2

 .است  آمده  دست  به 19/2، و برای شیوه مقتدرانه 91/2، مستبدانه 92/2ضریب آلفای برای شیوه سهل گیرانه 
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 هایافته

( درصد 5/71)نفر از فرزندان   79پسر،  (درصد 5/77)آنان نفر از  77دختر و  (درصد 5/55)کنندگان نفر از شرکت 888

 .سال داشتند  8( درصد 7 )نفر از آنان  71سال و  88( درصد 7 /5)نفر از آنان  57سال،  82

 : فرضیه های پژوهش به قرار زیر می باشند

 .کند می بینی پیش فرزندان را پرخاشگری مادران  )دموکرات و دیکتاتور گیرانه، سهل( فرزندپروری های سبک: اول فرضیه

 مادران  )وظیفه شناسی و پذیری توافق گشودگی، برونگرایی، رنجورخویی، روان( شخصیتی های ویژگی: دوم فرضیه

  .میکند بینی را پیش فرزندان پرخاشگری

 ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش .1جدول 
  8   9 7 5 1 9 1 7 

 -شخصیت مادر.8

رنجور روان 

 ییخو

-         

 -شخصیت مادر. 

 برونگرایی

**957/2- -        

 -شخصیت مادر.9

 گشودگی

*872/2- *818/2 -       

-شخصیت مادر.7

 توافق پذیری

**  5/2- ** 19/2 827/2 -      

 -شخصیت مادر.5

 یشناس فهیوظ

** 92/2- **757/2 25 /2 **9 8/2 -     

 -فرزند پروری.1

 سهل گیر

257/2- 2 5/2- 2 5/2- **878/2- 292/2- -    

 -فرزند پروری.9

 دیکتاتور

2  /2 295/2 291/2- 279/2- 271/2- **595/2 -   

 -فرزند پروری.1

 دموکرات

218/2- 257/2 21 /2 2 7/2 277/2- **998/2- **575/2- -  

پرخاشگری .7

 فرزند

** 92/2 **  2/2- 25 /2- ** 99/2- 211/2- ** 27/2 221/2- ** 99/2- - 

          

01/0> P**      ،05/0> P* 
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 28/2منفی  و در سطح  صورت بهی توافق پذیری و برونگرایی مادران ها یژگیو، دهد یمنشان  (8)که جدول  طور همان

با پرخاشگری  28/2مثبت  و در سطح  صورت بهیی مادران رنجور خوصفت روان . اند همبستهبا پرخاشگری فرزندان 

 صورت بهی دموکرات فرزند پرورمثبت و سبک  صورت بههمچنین سبک فرزند پروری سهل گیرانه . فرزندان همبسته بود

 .منفی با پرخاشگری فرزندان همبسته بود

 ی فرزند پروری و ویژگی های شخصیتی مادرانها سبک بر اساسی پرخاشگری فرزندان نیب شیپرگرسیون چند متغیری سلسله مراتبی در . 2 جدول

 سطح معناداری b SE β t  متغیرهای 

      (فرزند پروری)گام اول 

18/2  2/2 8 792/2 سهل گیر  511/9 228/2 

229/2 1/2 8 227/2 دیکتاتور  299/2 797/2 

-19/2  5/2 8 -719/2 دموکرات   72 /9- 228/2 

      

228/2>P ،281/8 (=871 ،9)F  87 /2  adjR2= 855/2وR2=    

      (ویژگی های شخصیتی)گام دوم

17/2  889/2 527/2 ییرنجور خوروان   977/7 228/2 

-979/2 829/2 -2/ 58 برونگرایی  919/7- 228/2 

 529/2 117/2 278/2 885/2 291/2 گشودگی

-78/2  271/2 -918/2 توافق پذیری  198/9- 228/2 

 991/2 712/2 219/2 829/2 277/2 یشناس فهیوظ

      

228/2>P ،717/88(=878 ،1)F 

228/2=P ،57 /7=∆F  

  79/2  adjR2= 5/2 9وR2=   878/2=∆R2 

       
ی پرخاشگری فرزندان شد، در نیب شیپی فرزند پروری که در گام اول وارد معادله ها سبک، دهد یمنشان  ( )جدول

بررسی مجذور همبستگی چندگانه (. p<  ،281/8 ( =871،9 )F 28/2) ی نمودنیب شیپآن را  28/2سطح معناداری 

که  دهد یموع نشان این موض. است 855/2برابر با ( R2) چندگانهی ها یهمبستگنشان داد که ارزش ضریب  آمده دست به

بررسی ضرایب . درصد از واریانس پرخاشگری فرزندان را تبیین نموده است 5/85ی فرزند پروری مادران ها سبک

 28/2)ی فرزند پروری، ضرایب رگرسیون مربوط به سبک سهل گیرانه ها سبکرگرسیون نشان داد که از بین 

p<، 18/2=β ) و سبک دمکوکرات(28/2 p<، 19/2-=β ) بدین ترتیب در آزمون فرضیه . معنادار است 28/2سطح در

اول چنین نتیجه گیری شد که از بین سبک های فرزند پروری، سبک سهل گیرانه به صورت مثبت و سبک دموکرات به 

 .صورت منفی  پرخاشگری فرزندان را پیش بینی می کند
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ی پرخاشگری فرزندان در گام دوم، نیب شیپادله ی شخصیتی مادران به معها یژگیو، با ورود ( )نتایج جدول  بر اساس

ی، باعث شده تا نیب شیپی شخصیتی مادران به معادله ها یژگیواین یافته بدان معناست که ورود . رسید 5/2 9به  R2 ارزش

این یافته بدان . بود 878/2برابر با R2 (R2∆ )ارزش تغییرات . درصد از واریانس پرخاشگری فرزندان تبیین شود  5/9

ی فرزند پروری، مقدار ها سبکی و با کنترل اثر نیب شیپی  شخصیتی مادران در معادله ها یژگیومعناست که با ورود 

معنادار  28/2است که به لحاظ آماری در سطح  افتهی شیافزادرصد  8/87واریانس تبیین شده پرخاشگری فرزندان 

رنجور ی  شخصیتی مادران روان ها یژگیوبررسی ضرایب رگرسیون نیز نشان داد که از بین (. P ،57 /7=∆F<28/2)است

-p<، 78/2 28/2)و توافق پذیری (  p<،979/2-=β 28/2)مثبت، برونگرایی  صورت به( p<، 17/2=β 28/2)یی خو

=β )بدین ترتیب در آزمون فرضیه . کند یمی نیب شیپپرخاشگری فرزندان را  28/2منفی و در سطح معناداری  صورت به

مثبت و برونگرایی و  صورت بهیی رنجور خوی شخصیتی مادران ، روان ها یژگیوی شد که از بین ریگ جهینتدوم چنین 

 .کند یمی نیب شیپمنفی پرخاشگری فرزندان را  صورت بهتوافق پذیری  

 

 گیرینتیجه

 صورت بهمثبت و سبک دموکرات  صورت بهی فرزند پروری، سبک سهل گیرانه ها سبکبین  ازکه  نشان داد ها افتهی

، یعقوبی و ( 897)، سجادی (8977)با تحقیقات، حسینی آمده دست بهنتیجه . کند یمی نیب شیپپرخاشگری فرزندان را  منفی

از بین : نتیجه گرفتند که (221 ) 8، ماش و باربر(221 )، گانتی و بوری (287 )همکاران ، بلسکی و (8972)همکاران 

پرخاشگری فرزندان را  منفی صورت بهمثبت و سبک دموکرات  صورت بهی، سبک سهل گیرانه پروری فرزند ها سبک

 به خویش فرزندان اجتماعی و فردی تربیت در را خاصی یها وهیش یا خانواده گفت که، هر توان یمپس . کند یمی نیب شیپ

 اجتماعی فرهنگی، عوامل ازجمله مختلف عوامل از متأثر شود یم نامیده پروری فرزند یها وهیش که ها وهیش این .ردیگ یم کار

ریزند ولی ی که سبک سهل گیرانه دارند، هدایا و مزایا و امتیازات زیادی را بر سر کودک مینیوالد .باشد یم معنوی و

تفاوت است و ابتکار و خود انگیختگی خود را از کودک در چنین محیطی کسل و بی. توجهی به نیازهای اصلی او ندارند

و باید به دنبال حل مشکل خودش باشد شروع  شود یمناکام  همین در بسیاری مواقع شروع که به خاطر ؛ ودهددست می

ی کودک باشد ولی در خودمختاراریکسون، هدف عمده فرزند پروری والدین باید پرورش  ازنظر. کند یمبه پرخاشگری 

 زیچ همهو کودک لوس و کسل و بی تفات نسبت به  شود یمد پروری سهل گیرانه این مهم از کودک گرفته سبک فرزن

                                                
1 Vetch and Barber 
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پرخاشگری فرزندان را  منفی صورت بهی دموکرات فرزند پرورسبک  کههمچنین در این فرضیه تعیین شد . باشد یم

بودن کودک را  فرد منحصربهدر سبک دمکراتیک، والدین در این سبک  کهنوشت  توان یمدر تبیین این . کند یمی نیب شیپ

کنند که خطای خود را تصحیح کودک را تشویق می. کننداحساس عمیق احترام و مساوات را به او عرضه می. قبول دارند

کودکانی با سبک  نینچ .کنند تا اهمیت همکاری را دریابدهای خود را گسترش دهد، کودک را راهنمایی میکرده و توانایی

ی شخصیتی مادران، ها یژگیواز بین  کههمچنین با توجه به نتایج تعیین شد  ؛ وکنند یمپرخاشگری  ندرت بهفرزند پروری 

ی نیب شیپمنفی و معنادار پرخاشگری فرزندان را  صورت به مثبت و برونگرایی و توافق پذیری صورت بهیی رنجور خوروان 

، (287 )، یوالک و همکاران (285 ) ، هوانگ(8917)مظفری  ،(8977) با تحقیقات، مسعودیان مدهآ دست بهنتیجه . کند یم

رنجور که از بین صفات شخصیت مادران، روان  که نتیجه گرفتند ( 28 )، رات و همکاران (289 )ویدزو همکاران 

پس . کند یمی نیب شیپگری فرزندان را منفی و معنادار پرخاش صورت به مثبت و برونگرایی و توافق پذیری صورت بهیی خو

شدت تعلق فرد به یک گروه خاص و تعصب  یی به توانایی فرد در تحمل استرس و بهرنجور خوتوان گفت که، روان  می

های پذیری از استرس مربوط است و شامل نگرش داشتن در این امر که به خشم، کینه و رفتارهای تکانشی و آسیب

اعتنایی به دیگران، نداشتن بلوغ  شکنی، تعارضات خانوادگی و زناشویی، بی بزهکارانه، قانونضداجتماعی، رفتارهای 

مسئولیتی، روابط اجتماعی سطحی،  های مردانه، خصومت و عصبانیت، بیآمیز بر ویژگی شخصیتی، تأکید اغراق

 توانند ینمچنین صفات شخصیتی،  دارای مادراننتیجه گرفت که  توان یمپس . خودمحوری و نزاع با مقامات قانونی است

و  ها یناکامبرابر  ؛ و دراساسی خواهند دید بیآس ها آنفرزندان  با طبعکنند و  برقراربا فرزندان خود ارتباط منطقی 

 .مشکالالت زندگی و اجتماعی دچار پرخاشگری خواهند شد

منفی پرخاشگری فرزندان را  صورت هب شخصیتی برونگرایی و توافق پذیری یها یژگیو کههمچنین نتایج نشان داد 

ای  گرایی به خوشه برون. های مثبت چون لذت، شادی و عشق هستندخواهان هیجان ییگرا برونویژگی . کند یمی نیب شیپ

طلب و دارای شور و  ای است که شخص، پرانرژی، معاشرتی، جسور، فعال، هیجانشود و آن درجهاز صفات اطالق می

گرا به اجتماعی بودن، احساسی بودن و صمیمی بودن تمایل  افراد برون. نفس و احساسات مثبت است شوق، دارای اعتمادبه

رابطه ممکن را با فرزندان خود برقرار  نیتر یمنطقآیند و همچنین بهترین و دارند و معموالً با افراد متفاوت بهتر کنار می

با فرزندان خود  گراها برون .پرخاشگری کمتری داشته باشند ها آنفرزندان  که شود یمهمین باعث  ادیز احتمال بهو  کنند یم

 . گرم و صمیمی هستند

تفسیرها و اسناد علت شناسی  هایی را درزمینۀ شده محدودیت صورت مقطعی انجام به که محدودیت نوع پژوهش

 هست، شهر تهران آموزانش پژوهش فقط محدود به دان. کنند که باید در نظر گرفته شوند متغیرهای موردبررسی مطرح می
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هایی  پژوهشکه  شود یمپیشنهاد . و جوامع دیگر با مشکل مواجه استشهرها  سایرآموزان بنابراین تعمیم آن به دانش 

آموزان غیراز دانش  ی تحصیلی و اقشار دیگر بهها مقطعو  شهرهاسایر آموزان با این طرح پژوهشی، در مورد دانش  مشابه

 یها یژگیوغیراز  به دیگری متغیرهای با را، آموزانمیزان پرخاشگری در دانش . نیز صورت گیرد و در نقاط دیگر کشور

 شادکامی، روان، سالمت عمومی، سالمت روان، بهداشت آگاهی، ذهن نظیر ی فرزند پروری،ها سبک و شخصیتی والدین

ی ها سبک توجه به نقش .گیرد قرار آزمون و موردسنجش جز آن، و زندگی گیری جهت از زندگی، رضایت، آوری تاب

ی الزم به والدین، ها آموزشالزم است تا با  ،آموزانی شخصیتی والدین، در پرخاشگری دانش ها یژگیو و فرزند پروری

 و شخصیت خودشان در ارتباط با کودکان خود ی فرزند پروریها سبکبیشتر از پیش به  ها آنشرایطی فراهم نمود که 

روی  ی فرزند پروری و ویژگی های شخصیتی والدینها سبکنتیجه پژوهش حاضر که نشان داد  ه بهبا توج .اهمیت دهند

ی فرزند پروری ها سبکی ها کارگاه، آموزاندارد، لذا الزم است تا برای والدین دانش  ریآموزان تأثپرخاشگری دانش 

 .نمود آشنای فرزند پروری ها مهارت ی الزم،ها آموزشباید والدین را با . برگزار شود
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Relationship between personality traits and motherhood parenting styles 

with aggression among primary school children 
 

Zahra Mortazavi1 
Mojtaba Amiri Majd *2 

 
Abstract  

The aim of the present study was to investigate the relationship between personality traits and 

parenting styles in aged children. The research method was descriptive correlational. The statistical 

population of this study was all female and male students in the school year of 2012-2013. The 

sample consisted of 200 students from Tehran who were selected by cluster sampling. The research 

instruments were Neo-Personality Inventory (NEO-ffi-60), McCrae and Costa (1987), Bummind's 

Childbirth Practice Questionnaire (1972) and Bass and Perry's (1992) Aggression Questionnaire. 

Pearson correlation coefficient and multivariate regression using hierarchical approach were used to 

analyze the data. The results indicated that positive parenting style and child-friendly styles predict 

negative aggression among primary school children. Also, among the characteristics of the mothers' 

personalities, the neuroticism is positive and extroversion and negative agreement predicts the 

aggression of primary school children. 
 

Keywords :  Personality traits, Child-friendly styles , Aggression 
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