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چکیده
این پژوهش با هدف بررسی تأثیر تنبیه بدنی پسران بر میزان عزت نفس و پرخاشگری آنها انجام شد .پژوهش انجام شده ،به
لحاظ هدف بنیادی ،به لحاظ ماهیت همبستگی و از نظر زمان مقطعی بود .فرضیه اصلی تحقیق عبارت بود از :بین عزت نفس و
پرخاشگری رابطه معناداری وجود دارد .به منظور آزمودن این فرضیه ،از بین دانش آموزان مقطع دوم و سوم هنرستان124 ،
نفر از دانش آموزان پسر به صورت غیر تصادفی در دسترس انتخاب شدند .اطالعات مربوطه از طریق پرسشنامه عزت نفس
(کوپر اسمیت) ،پرسشنامه پرخاشگری (باس و پری) و همچنین پرسشنامه محقق ساخته (تنبیه بدنی) جمع آوری گردید .داده
های به دست آمده از پاسخ های داده شده به پرسشنامه ها ،کد گذاری و تصحیح شده و با استفاده از نرم افزار spssمورد
تجزیه و تحلیل قرار گرفت .پس از انجام تحلیل آماری مشخص گردید که بین عزت نفس و پرخاشگری پسران رابطه منفی
معناداری ( ) -0/395وجود دارد.
واژههای کلیدی :تنبیه بدنی ،عزت نفس ،پرخاشگری
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مقدمه
خشن ترین و نامطلوب ترین روش تغییر رفتار تنبیه1است .ارائه یک محرک آزارنده بعد از یک رفتار نامطلوب به منظور کاهش
دادن آن رفتار تنبیه نام دارد (سیف.)1395 ،
تنبیه در لغت ،مصدر متعدی است از واژگان عربی به معنای بیدار کردن و هوشیار ساختن .همچنین برای تنبیه در فرهنگ
های لغت معانی گوناگو نی از قبیل آگاه نمودن ،بیدار کردن ،واقف کردن ،تأدیب و کیفر ،جزا و مجازات ذکر گردیده است .در
اصطالح تربیت و به ویژه از دید روان شناسان تعاریف مختلفی برای تنبیه ارئه گردیده که از نظر محتوا ،قرین همدیگرند .به
عنوان نمونه یکی از این تعاریف بیان می دارد که تنبیه :ارائه یک محرک آزار دهنده از سوی تنبیه کننده برای کاهش و یا قطع
انجام رفتاری نامطلوب می باشد .در واقع طبق این تعریف می توان تنبیه را به دو نوع مادی و روانی تقسیم نمود .هر چند گفته
شده تنبیه مادی هم خود به دو قسم است که یکی شامل نادیده گرفتن خواسته های کودک است و دیگری تنبیه بدنی می
باشد (نیکنامی و همکاران.)1390 ،
اسکینر معتقد است که تنبیه زمانی رخ می دهد که پاسخ چیز مثبتی را از موقعیت حذف می کند یا چیزی منفی به آن می
افزاید .در واقع ،تنبیه دور ساختن چیزی از ارگانیسم (موجود زنده) است که خواستار آن است یا دادن چیزی است به کسی
طالب آن نیست .تنبیه به این معنا را به عنوان تنبیه به معنای عام می گوییم.
ارائه پاسخ منفی به ارگانیسم .تنبیه عبارت از :ارائه یک محرک آزارنده (تقویت کننده منفی) به دنبال یک رفتار نامطوب برای
کاهش دادن احتمال آن رفتار .اگر پس از انجام رفتاری نامطلوب از سوی کودک ،مثالً گفتن حرف زشت ،با ارائه یک محرک
آزارنده مثل سیلی زدن به او بخواهیم بروز رفتار نامطلوب را در او کاهش دهیم ،او را تنبیه کرده ایم .تنبیه به این معنا را تنبیه
به معنای خاص می گوییم.
تنبیه بدنی یا کتک زدن .گاهی مراد از تنبیه به ه مین معناست که ما آن را تنبیه به معنای اخص می گوییم .روشن است که
طبق معنای اول ،تنبیه طیف وسیعی را در بر می گیرد که عبارت است از :تغافل ،بی اعتنایی ،تهدید ،تحقیر ،سرزنش ،تمسخر،
محروم سازی ،جریمه ،جبران ،تغییر چهره ،روی برگرداندن و تنبیه بدنی .اما بر طبق معنای دوم ،تنبیه دیگر شامل تغافل ،بی
اعتنایی ،محروم سازی و به عبارت دیگر ،حذف تقویت مثبت نمی شود .آنچه از میان این معنایی سه گانه مورد تردید و بحث
واقع شده است ،قسم سوم یا تنبیه به معنای اخص است (تمنائی فر و همکاران.)1390 ،
در بعضی متون روانشناسی یادگیری (از جمله اُدانل ،ریو ،و اسمیت ،2007 ،کالین ،)2009 ،از تنبیه مثبت و تنبیه منفی یاد
شده است .تنبیه مثبت یعنی ارائه محرک آزارنده یا همان تقویت کننده منفی به ارگانیسم ،و تنبیه منفی یعنی جلوگیری از
ارگانیسم برای دسترسی یافتن به تقویت کننده مثبت (سیف.)1395 ،
تنب یه می تواند به سرعت رفتار ناخوشایند را متوقف کند .به همین دلیل ،ممکن است در مواقع اضطراری ،مثل زمانی که
کودک سعی می کند به طرف خیابان بدود ،موجه باشد .اما بسیاری از نظریه پردازان معتقدند که تنبیه معموالً نا مطلوب است،
مخصوصاً برای بزرگ کردن بچه ها .برای مثال ،تنبیه به خودی خود رفتار جایگزین قابل قبولی را توصیه نمی کند .در ضمن،
تنبیه فقط تحت شرایطی که ارایه آن تضمین شده باشد رفتار ناخوشایند را متوقف می کند .عالوه بر این ،ممکن است از تنبیه
به عنوان روشی برای حل کردن مشکالت یا کنار آمدن با استرس تقلید شود (سید محمدی.)1392 ،
نتیجه آزمایشهای گوناگون نشان داده اند که از راه تنبیه همیشه گرایش به پاسخ دادن کاهش نمی یابد .از طریق پاداش ممکن
است رفتار به صورت ثابت و پایدار باقی بماند ،اما خالف آن همواره صدق نمی کند .یعنی به وسیله تنبیه به طور مطمئن نمی
1Punishment
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توان موجود را وادار به ترک رفتار کرد .تقویت در ایجاد رفتار مطلوب مؤثر است ،اما تنبیه سرانجام ممکن است ،هم برای تنبیه
شونده و هم برای تنبیه کننده ،عواقب شوم و زیان باری به بار آورد .نتایج تنبیه قابل پیش بینی و اعتبار نیستند (پارسا،
.)1392
یک حق اساسی انسانی همه کودکان ،محافظت در برابر تنبیه بدنی2در کلیه زمینه ها می باشد .با این وجود ،تنبیه بدنی در
خانواده ها ،خانه ،مدرسه ،و جاهای دیگر ،رایج باقی مانده است ).(Watakakosol et al 2019
تنبیه بدنی به منظور کنترل ،راهنمائی یا تصحیح رفتار کودکان در فرهنگ های مختلف وجود دارد .تنبیه بدنی یک نوع کودک
آزاری و خشونت در خانواده است که موجب نقض حقوق کودک می شود و دارای اثرات سوء کوتاه مدت و بلند مدت بر روح و
جسم کودک می باشد (حسنی و همکاران.)1390 ،
تنبیه بدنی به استفاده عمدی از درد جسمی ،به عنوان روش تغییر رفتار اشاره دارد .شامل تنوع گسترده ای از روش ها قبیل،
ضربه زدن ،سیلی زدن ،مشت زدن ،لگد زدن ،فشار دادن ،لرزاندن ،خفه کردن ،استفاده از اشیاء مختلف (چوب پهن 3،کمربندها،
چوب ها ،سنجاق ها ،یا موارد دیگر) ،طرز ایستادن رنج آور بدن ،استفاده از شوک الکتریکی ،استفاده فراوان از تمرین های
ورزشی ،یا جلوگیری از دفع ادرار یا مدفوع می شود ).(Greydanus et al, 1992
تنبیه بدنی احتماالً بحث برانگیز ترین موضوع در مطبوعات ،راجع به تأدیب کردن وابسته به پدر و مادر است .در دهه های
اخیر ،به دلیل شیوع باالی تنبیه بدنی و عواقب منفی آن ،توجه ویژه ای به تنبیه بدنی کودکان وجود داشته است .تنبیه بدنی
به عنوان استفاده از نیروی بدنی ،با هدف ایجاد تجربه درد در کودک ،اما نه آسیب دیدگی ،به منظور اصالح یا کنترل رفتار
کودک تعریف می شود .نمونه هایی از تنبیه بدنی شامل در کونی زدن ،سیلی زدن ،کتک زدن ،یا چنگ زدن کودک است .در
مقایسه با سوء استفاده جسمی ،تنبیه بدنی خطر کمتری در ایجاد صدمه یا آسیب جسمی دارد .با وجود فراوانی باال و
پذیرفتگی تنبیه بدنی ،مشاجرات درباره اثر بخشی تنبیه بدنی هنوز هم وجود دارد و نگرانی های زیادی در مورد اثرات مضر آن
مطرح شده است .تعدادی از مطالعات ،بین تنبیه بدنی و گرایش های ضد اجتماعی و جنایی رابطه پیدا کرده اند .(Gamez-
)Guadix et al, 2010

از لحاظ اجتماعی ،استفاده از تنبیه بدنی توسط بسیاری از مراقبین در ایاالت متحده قابل قبول تلقی می شود .در یک نظر
سنجی ملی اخیر ) 76% ،(child trends, 2018از مردان و  %66از زنان ،در بین سنین  18و  65سال ،توافق کرده اند که
گاهی اوقات کودکان باید تنبیه4بشوند .این درصدها در میان گروه های نژادی و قومی متفاوت بوده است .در میان بزرگساالن
آفریقایی آمریکایی  %81 ،از زنان و  %80از مردان از تنبیه بدنی حمایت کردند .در میان بزرگساالن اسپانیایی %62 ،از زنان و
 73%از مردان از تنبیه بدنی حمایت کردند .برای بزرگساالن سفید پوست ،درصد ها عبارت بودند از  %62از زنان و  %76از
مردان .در همه موارد ،اکثریت بزرگساالنی را تشکیل می دادند که تنبیه بدنی5را تأیید می کردند.
درک عوامل خطری که م راقبان را مستعد استفاده از تنبیه بدنی می کند ،می تواند در ارزیابی خطر تنبیه بدنی به شاغلین
پرستاری کودکان 6کمک کند .بزرگساالنی که تنبیه بدنی را هنگامی که کودک بوده اند تجربه کرده اند ،به عنوان والدین ،به
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احتمال بیش تری نگرش مطلوبی درباره تنبیه بدنی ابراز می کنند ،به ویژه اگر احساس کنند که تنبیه بدنی خودشان ،از آنها
محافظت کرده است .استفاده از تنبیه بدنی همچنین تحت تأثیر استرس و افسردگی مراقبان قرار دارد .اعتقادات سیاسی و
مذهبی محافظه کارانه با حمایت از تنبیه بدنی مرتبط است .همچنین افراد با پیشرفت تحصیلی کم تر ،تمایل به حمایت از
استفاده تنبیه بدنی دارند ).(Horner et al, 2019
تحقیقات در ایران نشان می دهد که خانواده ها عموم ًا بر این باورند که استفاده از تنبیه بدنی در تربیت کودکان ،برخی اوقات
ضروری است .نگرش والدین نسبت به تنبیه بدنی ،تابعی از ارزش ها و معیار های فرهنگی است .از آنجا که تحقیقات حکایت از
این دارند که نگرش مثبت والدین نسبت به تنبیه بدنی ،پیش بینی کننده استفاده آنها از تنبیه بدنی در برابر فرزندانشان
هست ،بررسی نحوه تأثیر گذاری فرهنگ بر نگرش های والدین حائز اهمیت است .روشن است که تحقیر کودکان ،ایدئولوژی
محافظه کارانه ،مذهب و قومیت نقش مهمی در تعریف چیستی بدرفتاری با کودک ایفا می نماید .برای مثال ،در فرهنگ هایی
همچون جامائیکا ،تأدیب و تربیت تند و خشونت بار کودکان ،هنجار محسوب می شود.
ادبیات علمی موجود مؤید اثرات دراز مدت و زیان بار تنبیه بدنی در کودکان است؛ ولو در حد اعتدال باشد .یافته های فراوان
حکایت از این دارند که جوانان و کودکانی که مورد تنبیه بدنی قرار می گیرند ،گرایش فزاینده ای به طیف وسیعی از مسائل
انضباطی و تربیتی همچون روابط ضعیف فرزندان و والدین ،افکار خسارت بار ،پرخشگری ،رفتارهای ضد اجتماعی و جنایت
های خشن نشان می دهند .فارینگتون ضمن مرور مطالعات طولی ،به این نتیجه رسید که پرخاشگری والدین و تنبیه تند و
خشن ،قویترین پیش بینی کننده جنایات خشن در بین کودکان  10ساله بوده است (حسنی و همکاران.)1390 ،
تنبیه بدنی یکی از روش های منفی و اشتباهی است که متأسفانه در خانه توسط والدین و دیگر اعضاء خانواده و همچنین در
مدرسه توسط معلمین و کادر مدرسه به دلیل ندانستن اثرات سوء و زیان بار این روش ،عدم آگاهی از روش های صحیح
تربیتی ،سهل انگاری ،عدم توجه و نظارت کافی آموزش و پرورش بر شیوه های تربیتی به کار گرفته در مدارس ،به کار گرفته
می گردد .در نتیجه ،آثار و نتایج زیان باری را که با گذشت زمان امکان ادامه پیدا کردن و تأثیر بر زندگی بزرگسالی کودکان و
نوجوانان را دارد ،بر جای میگذارد.
طبق گفته مقدادی ( ،) 1386-1387بیشترین تعدی و خشونت علیه کودکان در قالب تنبیه بدنی صورت می گیرد ،و در ادامه
بیان می کند :تحقیقات انجام شده در کشورهای مختلف ،آمار باالیی از تنبیه بدنی خشونت بار و تحقیر آمیز را به ویژه در
محیط خانه و مدرسه نشان می دهد .به عنوان نمونه ،پژوهشی میان دانشجویان هندی در سال  1991میالدی ثابت کرد که
 91درصد مردان و  86درصد زنان در دوران کودکی تنبیه بدنی شده اند و بررسی دیگری در کشور رومانی در سال 1992
نشان داد که  86درصد پدران و مادران کتک زدن را یک شیوه تربیتی می دانند .یک تحقیق دولتی در انگلستان که در سال
 1995انجام شد نیز نشان می دهد که از هر شش کودک ،دست کم یک نفر تنبیه بدنی شدید شده و  91درصد آنان کتک
خورده اند .همچنین در تحقیقی که به منظور بررسی بد رفتاری جسمی در مورد دانش آموزان منطقه  3و  20تهران در سال
 1376انجام شد ،مشخص گردید که  59/7درصد از دانش آموزان منطقه  3و  73درصد از دانش آموزان منطقه  20سابقه تنبیه
بدنی دارند.
7
عزت نفس  ،سازه ای رایج و مهم در علوم اجتماعی و زندگی روزمره است .مفهوم عمومی عزت نفس آسان است .در بسیاری از
فرهنگ لغت های با اعتبار ،عزت نفس به عنوان توجه در برابر هرکس یا هر چیز ،احترام در برابر خود یا در برابر دیگران ،تعریف
می شود .استاین8و کتاب ( ،) 2003عزت نفس را به عنوان توانایی درک جنبه ها و امکانات مثبت فرد و همچنین پذیرفتن
جنبه های منفی ،همراه با محدودیت هایی شخص دارد تعریف می کنند ،پیشرفت در مسیر احساس خوبی که فرد در وجودش

7Self-esteem
8Stein
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احساس می کند  9.در بیش تر موارد ،عزت نفس یک ارزش انسانی شکننده و تغییر پذیر در نظر گرفته می شود ،که هر زمان
موفق می شویم به استاندارد های خود تحمیل شده یا آنهایی که به وسیله جامعه ای که به آن تعلق داریم تحمیل شده دست
یابیم افزایش می یابد و زمانی که در دست یافتن به آن استاندارد ها شکست می خوریم کاهش می یابد .( Paunescu et al,
)2014

برخورداری از عزت نفس یکی از ویژگی های شخصیت بهنجار است و شخصی که عزت نفس دارد خود را به گونه مثبتی
ارزیابی نموده و برخورد مناسبی با خود و دیگران دارد .بنابراین نیاز به عزت نفس یا احترام به خود یکی از نیاز های
روانشناختی در انسان است که ارضای د رست و واقع بینانه ی آن منجر به پیامدهای مثبت و کارآمدی شده و از طرف دیگر
عدم توجه به این نیاز منجر به احساس حقارت و درماندگی گردیده و باعث کاهش عملکرد فرد خواهد شد .با افزایش عزت
نفس ،احساس توانمندی در فرد به وجود می آید و تغییرات مثبتی همچون پیشرفت تحصیلی ،افزایش تالش برای کسب
موفقیت ،داشتن اعتماد به نفس باال ،بلند همت بودن و تمایل به داشتن سالمت بهتر در فرد پدیدار می شود .تری در پژوهشی
نشان داد که افزایش عزت نفس برای پیشگیری از مشکالتی که ممکن است بر اثر عزت نفس پایین بوجود آید ضروری است
(فکوری و همکاران.)1394 ،
نتایج تحقیق غضنفری و ریاحی ( ) 1383که با عنوان تأثیر تنبیه بر عزت نفس دانش آموزان انجام شده بود ،نشان داد ،بین
تنبیه و عزت نفس رابطه معنادار و معکوس وجود دارد .یعنی با افزایش تنبیه ،میزان عزت نفس کاهش می یابد و با کاهش
تنبیه ،میزان عزت نفس باال می رود و جنسیت در این رابطه دخیل نیست .بدین معنی که میزان عزت نفس نوجوانانی که تنبیه
می شوند ،در مقایسه با نوجوانانی که تنبیه نمی شوند ،به صورت معنا داری کاهش می یابد .همچنین ،عزت نفس هم در
دختران و هم در پسران بر اثر تنبیه کاهش می یابد و جنسیت تأثیری بر رابطه تنبیه و و عزت نفس ندارد.
پرخاشگری انسانی هیجانی است که به رغم طنین منفی آن ،از لحاظ آماری نابهنجار نیست و بخش عمده آن نیز غیر قانونی به
حساب نمی آید ،چرا که جرایم خشونت آمیز تنها بخش کوچکی از این پدیده را تشکیل می دهند .بنابراین به نظر می رسد که
برای درک رفتار خشونت آمیز فردی ،باید جایگاه آن را در چهارچوب پرخاشگری به عنوان یک رفتار روزمره مشخص کرد .اما
شاید بهتر باشد که قبل از ارائه تعریفی مناسب برای اصطالح اخیر ،دو ریخت متفاوت آن یعنی ((پرخاشگری خصمانه))10و
((پرخاشگری ابزاری))11از یکدیگر متمایز شوند.
برای نخستین بار فشباخ ( ) 1964این دو ریخت پرخاشگری را با در نظر گرفتن هدفها و فوایدی که برای فرد دارند ،از یکدیگر
متمایز کرد.
پرخاشگری خصمانه که شامل بسیاری از قتلها ،تجاوزها یا دیگر جرایم خشونت آمیز است در پاسخ به شرایط خشم انگیز مانند
شنیدن ناسزا ،حمله های جس مانی یا شکستهای شخصی برانگیخته می شود .در چنین مواردی هدف پرخاشگر ،آسیب رساندن
به قربانی است .پرخاشگری خصمانه که با بروز حالت برپایی ناشی از برخی از محرکها و بخصوص محرکهای به یادآورنده حمله
یا ناکامی مشخص می شود ،سازمان یافتگی رفتاری را از هم می پاشد.
پرخ اشگری ابزاری با رقابت و میل به دستیابی به برخی از اشیا یا منزلت فرد دیگر آغاز می شود و فرد پرخاشگر کوشش می
کند تا به آنچه مورد تمایل اوست دست یابد .معموالً در اینگونه موارد ،قصد صدمه زدن به دیگری وجود ندارد ،اما اگر کسی
on feeling good in one's skin
aggression
aggression
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مانع در راه هدف فردی که قصد ارتکاب ع مل را دارد ایجاد کند ،خود را مجبور می بیند تا به او آسیب رساند یا آنکه از هدف
خود صرف نظر نماید.
از دیدگاه برخی از مؤلفان (مانند مگارگی1982 ،؛ سیان )1985 ،پرخاشگری به معنای آزار رساندن به دیگران یا بهره برداری از
آنهاست بدون آنکه الزاماً در برگیرنده آسیبهای جسمانی باشد.
برخی دیگر از متخصصان (هالین ) 1996 ،پرخاشگری را عبارت از ایجاد ناراحتیهای روانشناختی و یا وارد کردن صدمات
جسمانی به دیگری می دانند ،که با قصد قبلی همراه است .اما از آنجا که آنچه به عنوان صدمه یا آسیب تعبیر می شود به
ارزشها و قراردادهای اجتماعی وابسته است ،تنبیه هایی که جنبه قانونی دارند و یا آسیبهایی که برای دفاع از خود به دیگری
وارد می شوند ،پرخاشگری به حساب نمی آیند .پس پرخاشگری عبارت از ایجاد صدماتی است که نه تنها از دید مشاهده کننده
غیر قا بل توجیه است بلکه فقط در چهارچوب اصول اخالقی و قانونی یک جامعه مشخص ،معنای خود را می یابد.
گروهی از روانشناسان اجتماعی (مانند میلگرام ) 1977 ،نیز پرخاشگری را قصد آسیب رساندن جسمانی یا اجتماعی به فردی
دیگر و یا تخریب یک شئ دانسته اند.
روانشناسان در حال حاضر ،نیت و قصد را آشکارا در تعریف پرخاشگری می گنجانند و این اصطالح را در مورد اعمالی به کار
می برند که هدف آن صدمه زدن به فرد دیگر ((بدون رضایت)) اوست.
بر حسب این تعریف رفتار پرخاشگرانه می تواند به صورت آسیبهای جسمانی ،کلمات اهانت آمیز یا کارشکنی فعل پذیرانه بروز
کند و آثار آن به طیفی که از رنجش تا مرگ گسترده است ،پوشش دهد (دادستان.)1389 ،
کوهستانی ، 1376 ،تنبیه عامل آزار دهنده برای تغییر یا حذف رفتار به حساب می آید ،اما نه تنها موجب حذف رفتار نامطلوب
نمیشود ،بلکه باعث یادگیری رفتارهای آزار دهنده و یا انتخاب ای ن گونه اعمال به منظور های تالفی جویانه نیز می گردد .طبق
نتایج به دست آمده توسط کوهستانی ،بین تنبیه بدنی و پرخاشگری ،رابطه مثبت وجود دارد.
طبق توضیحات بیان شده ،برآن شدیم تا رابطه تنبیه بدنی دانش آموزان پسر را با میزان عزت نفس و پرخاشگری آنها ،به امید
این که در این راه قدم کوچکی برداشته باشیم ،مورد مطالعه قرار دهیم ،تا شاید به امید روزی که والدین و معلمان ،از این روش
اشتباه و غلط استفاده نکنند.
فرضیات پژوهش حاضر عبارتند از:
فرضیه اصلی:
بین عزت نفس و پرخاشگری رابطه معنا داری وجود دارد.
فرضیه های فرعی:
الف) عزت نفس گروهی که مورد تنبیه در خانه قرار گرفته اند ،به طور معنا داری پایین تر از گروهی است که در خانه تنبیه
نشده اند.
ب) عزت نفس گروهی که مورد تنبیه در مدرسه قرار گرفته اند ،به طور معنا داری پایین تر از گروهی است که در مدرسه تنبیه
نشده اند.

130

مجله پیشرفت های نوین در روانشناسی ،علوم تربیتی و آموزش و پرورش
سال سوم ،شماره ،301آذر 1399

روش تحقیق
تحقیق حاضر به لحاظ هدف بنیادی ،به لحاظ ماهیت همبستگی و از نظر زمان مقطعی (چون در سال  1395صورت گرفته)
بود .جامعه آماری مورد نظر در این تحقیق ،پسران در حال تحصیل مقطع دوم و سوم هنرستان استان خراسان رضوی ،شهر
مشهد بودند ،که  124نفر از آنها به صورت غیر تصادفی در دسترس انتخاب گردیدند و به وسیله پرسش نامه عزت نفس (کوپر
اسمیت) و پرسش نامه پرخاشگری (باس و پری) و همچنین پرسش نامه محقق ساخته (تنبیه بدنی) مورد آزمون قرار گرفتند.
پس از جمع آوری پرسش نامه ها ،اطالعات به دست آمده مورد تصحیح و گدگذاری قرار گرفته و پس از آن ،به منظور به دست
آوردن اطالعات نمونه و آزمون فرضیات تحقیق ،به وسیله آمار توصیفی و آزمون همبستگی ،از طریق نرم افزار  spssمورد
تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
ابزارهای اندازه گیری

پرسش نامه عزت نفس کوپر اسمیت :شامل  58ماده است که به صورت بلی ،خیر به آن ها پاسخ داده می شوند .مواد هر یک
از زیر مقیاس ها عبارتند از :مقیاس عمومی  26ماده ،مقیاس اجتماعی  8ماده ،مقیاس خانوادگی  8ماده ،مقیاس تحصیلی-
شغلی  8ماده و مقیاس دروغ  8ماده .نمرات زیر مقیاس ها و هم چنین نمره کلی ،امکان تشخیص زمینه ای را که در آن افراد
واجد تصویر مثبتی از خود هستند ،فراهم می سازد .ضرایب بازآزمایی این پرسش نامه در دو نوبت ،بعد از پنج هفته  0/88و بعد
از  3سال  0/70گزارش شده است.پایایی پرسش نامه در پژوهش حاضر از طریق آلفای کرونباخ  0/8به دست آمد .روایی این
پرسش نامه با استفاده از روایی سازه  0/72به دست آمد (خالدیان ،صالحی ،شاکری.)1394 ،
پرسش نامه پرخاشگری باس و پری :پرسشنامه پرخاشگری باس و پری ( )1992شامل  29سؤال می باشد که  4جزء از
رفتارهای پرخاشگری از قبیل پرخاشگری فیزیکی و کالمی ،خشم و خصومت را اندازه گیری می کند .باس و پری پرخاشگری را
به عنوان یک ویژگی شخصیتی و مرکب از این چهار جزء می شناسند .آنها بیان می کنند که پرخاشگری فیزیکی و کالمی جزء
رفتاری را معرفی می کند و خشم جزء هیجانی و عاطفی و خصومت بیان کننده جزء شناختی پرخاشگری می باشد .ضریب
آلفای کرونباخ برای پرسشنامه پرخاشگری حدود  0/89و اعتبار بازآزمایی آن  0/80بدست آمده است ( شفیعی ،صفاری نیا،
.)1390
پرسش نامه محقق ساخته تنبیه بدنی :این پرسش نامه دارای هفت پرسش است که به منظور سنجش تنبیه بدنی دانش
آموزان در خانواده (بله ،خیر) و در صورت بله ،میزان تنبیه بدنی (خیلی زیاد ،زیاد ،متوسط ،کم ،خیلی کم) و همچنین مورد
تنبیه بدنی قرار گرفتن آنها در مدرسه (بله ،خیر) و در صورت بله ،میزان تنبیه بدنی (خیلی زیاد ،زیاد ،متوسط ،کم ،خیلی کم)
مورد طراحی قرار گرفت .الزم به ذکر است که در این پرسشنامه ،سن ،پایه تحصیلی ،معدل نیم سال آخر ،به طور زمینه ای
مورد پرسش قرار گرفتند.

یافته ها و جداول
جدول ، 1میزان تنبیه شدن دانش آموزان را در خانه نشان می دهد .همان طور که در جدول مشاهده می گردد ،بیشترین
فراوانی ( 2عدم تنبیه) و کم ترین فراوانی ( 1تنبیه) بوده است.
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جدول :1تنبیه در خانه
تنبیه در خانه

فراوانی

درصد

 (1تنبیه)

44

35.5

 (2عدم تنبیه)

80

64.5

مجموع

124

100.0

جدول ، 2شدت تنبیه شدن دانش آموزان را در خانه نشان می دهد .همان طور که در جدول مشاهده می گردد ،بیشترین
فراوانی ( 5خیلی کم) و کم ترین فراوانی ( 2زیاد) بوده است.
جدول :2شدت تنبیه در خانه
شدت تنبیه در خانه

فراوانی

درصد

(1خیلی زیاد)

5

4.0

(2زیاد)

4

3.2

(3متوسط)

11

8.9

(4کم)

8

6.5

(5خیلی کم )

16

12.9

مجموع

44

35.5

Missing system

80

64.5

124

100.0

جدول ، 3تنبیه شدن دانش آموزان را در مدرسه نشان می دهد .همان طور که در جدول مشاهده می شود ،بیشترین فراوانی 1
(تنبیه) و کم ترین فراوانی ( 2عدم تنبیه) بوده است.

جدول :3تنبیه در مدرسه
تنبیه در مدرسه

فراوانی

درصد

 (1تنبیه)

64

51.6

 (2عدم تنبیه)

60

48.4

مجموع

124

100.0
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جدول  ،4شدت تنبیه دانش آموزان را در مدرسه نشان می دهد .همان طور که در جدول مشاهده می گردد ،بیشترین فراوانی 5
(خیلی کم) بوده ،و همچنین (1خیلی زیاد)( 2 ،زیاد) و ( 4کم) ،در یک سطح فراوانی قرار داشته اند.

جدول :4شدت تنبیه در مدرسه
شدت تنبیه در مدرسه

فراوانی

درصد

(1خیلی زیاد)

9

7.3

(2زیاد)

9

7.3

(3متوسط)

11

8.9

(4کم)

9

7.3

(5خیلی کم)

26

21.0

مجموع

64

51.6

Missing system

60

48.4

124

100.0

بررسی فرضیه ها

فرضیه اصلی :بین عزت نفس و پرخاشگری رابطه معنا داری وجود دارد .
همان طور که در جدول  5مشاهده می گردد ،بین عزت نفس و پرخاشگری رابطه همبستگی منفی و معنا داری وجود دارد ،به
این معنا که هر چه عز ت نفس بیشتر بشود ،پرخاشگری پایین تر می آید .به عبارتی دیگر ،افزایش عزت نفس ،کاهش
پرخاشگری و کاهش عزت نفس ،افزایش پرخاشگری را به همراه دارد.

جدول :5بررسی فرضیه اصلی
عزت نفس
**-0/395

پرخاشگری

فرضیه فرعی اول :عزت نفس گروهی که مورد تنبیه در خانه قرار گرفت ه اند ،به طور معنا داری پایین تر از گروهی است که در
خانه تنبیه نشده اند .
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همان طور که در جدول  6مشاهده می گردد ،بین عزت نفس کسانی که مورد تنبیه در خانه قرار گرفته اند ،با کسانی که مورد
تنبیه در خانه قرار نگرفته اند ،تفاوت معنا داری وجود دارد .به طوری که کسانی که تنبیه نشده اند ،عزت نفس باالتری دارند.

جدول  :6بررسی فرضیه فرعی اول
عزت نفس

میانگین

انحراف معیار

T

سطح معنا داری

تنبیه خانگی
تنبیه

30/4

8/57

عدم تنبیه

33/67

6/8

-2/32

0/02

همان طور که در جدول  7مشاهده می گردد ،بین پرخاشگری کسانی که مورد تنبیه در خانه قرار گرفته اند ،با کسانی که مورد
تنبیه در خانه قرار نگرفته اند ،تفاوت معنا داری وجود ندارد.

جدول  :7بررسی فرضیه فرعی اول
انحراف معیار

T

سطح معنا داری

تنبیه

87/4

17/4

1/86

0.06

عدم تنبیه

82/3

12/8

پر خاشگری

میانگین

تنبیه خانگی

به طور خالصه ،در تبیین نتایج جداول شماره  6و  7می توان گفت که تنبیه بدنی دانش آموزان در محیط خانه و خانواده ،با
کاهش عزت نفس آنها به همراه بوده است.
فرضیه فرعی دوم :عزت نفس گروهی که مورد تنبیه در مدرسه قرار گرفته اند ،به طور معنا داری پایین تر از گروهی است که
در مدرسه تنبیه نشده اند .
همان طور که در جدول  8مشاهده می گردد ،بین عزت نفس کسانی که مورد تنبیه درمدرسه قرار گرفته اند ،با کسانی که
مورد تنبیه درمدرسه قرار نگرفته اند ،تفاوت معنا داری وجود ندارد.

جدول :8بررسی فرضیه فرعی دوم
عزت نفس

میانگین

انحراف معیار

T

سطح معنا داری

تنبیه در مدرسه
تنبیه

31/39

7/23

عدم تنبیه

33/71

7/87

-1/71
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همان طور که در جدول  9مشاهده می گردد ،بین پرخاشگری کسانی که مورد تنبیه در مدرسه قرار گرفته اند ،با کسانی که در
مدرسه مورد تنبیه قرار نگرفته اند ،تفاوت معنا داری وجود دا رد .به طوری که کسانی که تنبیه نشده اند ،پرخاشگری کمتری
دارند.
جدول  :9بررسی فرضیه فرعی دوم
پر خاشگری

میانگین

انحراف معیار

T

سطح معنا داری

تنبیه در مدرسه
تنبیه

87/76

15/65

عدم تنبیه

80/23

12/82

2/91

0.04

به طور خالصه ،در تبیین نتایج جداول شماره  8و  9می توان گفت که تنبیه بدنی دانش آموزان در محیط مدرسه ،با افزایش
پرخاشگری آنها به همراه بوده است.

بحث و نتیجهگیری
با توجه به نتایج حاصله و بیان شده ،و تجزیه و تحلیل داده ها بر اساس فرضیه اصلی ،می توان گفت که بین عزت نفس و
پرخاشگری رابطه منفی معنا دا ری وجود دارد .به این معنا که با افزایش عزت نفس پرخاشگری کاهش و با کاهش عزت نفس
پرخاشگری افزایش می یابد .نتیجه بیان شده و به دست آمده ،همسو با نتایج تحقیقات ( شب افروز و همکاران ،1396 ،احمدی
و همکاران1394 ،و شفیعی و صفاری نیا )1390 ،می باشد .در ادامه ،با توجه به نتایج حاصله از تجزیه و تحلیل داده ها بر
اساس فرضیه های فرعی ،می توان گفت که خانواده نقش مهم و کلیدی در ایجاد و شکل گیری عزت نفس افراد و همچنین
مدرسه نیز نقش مهم و سرشاری در شکل گرفتن پرخاشگری افراد دارد .با توجه به نتایج بیان شده ،افرادی که در خانه و
توسط خانواده خود مورد تنبیه بدنی قرار گرفته بودند ،از میزان عزت نفس کمتری برخوردار بودند .یافته های تحقیق
( غضنفری و ریاحی ) 1383 ،نیز ،وجود رابطه معکوس بین تنبیه و عزت نفس را نشان داده است .همچنین ،همان طور که در
قسمت نتایچ بیان شد ،افرادی که د ر مدرسه و توسط کادر اجرایی مدارس مورد تنبیه بدنی قرار گرفته بودند ،از میزان
پرخاشگری بیشتری برخوردار بودند .قابل به ذکر است که نتایج تحقیق (کوهستانی )1376 ،نیز نشان داده ،بین تنبیه بدنی و
پرخاشگری ،رابطه مثبت وجود دارد .به طور خالصه و پایانی می توان گفت که تنبیه بدنی بر میزان عزت نفس و پرخاشگری
افراد اثر گذار است .به طوری که با افزایش تنبیه بدنی ،میزان عزت نفس افراد کاهش و میزان پرخاشگری آنها افزایش می یابد.
این نتایج ،نشان بر مردود بودن و اثرات زیان بار ،جبران نشدنی و ادامه دار این روش تربیتی بر روی افراد دارد.
با توجه به نتایج حاصله و بیان شده از پژوهش ،پیشنهاد می گردد که با برگزاری کارگاه ها و کالس های آموزشی ،برای کادر
اجرایی و مسئولین تربیتی مدارس و همچنین خانواده های دانش آموزان ،به منظور اطالع رسانی نتایج حاصله از تحقیقات
انجام شده در مورد تنبیه بدنی و اثرات سوء این روش تربیتی و در ادامه آن ،آموزش روش های صحیح و جایگزین تربیتی و
همچنین نظارت منظم بر مدارس و کادر اجرایی آن ،به منظور عدم استفاده از تنبیه بدنی ،می توان اجرای این روش تربیتی را
کاهش و فرهنگ عدم استفاده از این روش و همچنین استفاده از روش های درست و صحیح تربیتی را افزایش داد.
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