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Aims Smoking The police force, as an important part of the country’s security system, has a 
major responsibility to provide domestic security. The purpose of this study was to investigate 
the relationship between birth order and aggression among police officers.
Instrument & Methods This descriptive-correlation study was carried out in all employees 
of Ardebil police force in 2016-17. Using random cluster sampling, 120 people were selected 
as samples. The buss and peri aggression questionnaire was used to collect data. Reliability of 
the questionnaire was 0.84 by Cronbach’s alpha method. Data analysis was done by one-way 
ANOVA in SPSS 20 software. 
Findings There was not a significant relationship between the number of births in the police 
force and the amount of verbal aggression, physical aggression and the subscales of anger and 
hostility (p>0.05).
Conclusion The birth order in police forces is not related to the degree of aggression and 
features such as anger and hostility.
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  چکيده
 فهیوظ کشور، یتیامن ستمیس از یمهم بخش عنوان به یانتظام یروین :فاهدا

 رابطه یبررس هدف با حاضر پژوهش. دارد عهده بر را یداخل تیامن نیتأم ریخط
  .انجام شد یانتظام یروین کارکنان یپرخاشگر زانیم و تولد ترتیب
تمامی کارکنان نیروی در همبستگی است -پژوهش توصیفیاین  :هاروشو  ابزار

گیری نمونهبا استفاده از  انجام شد. ١٣٩٥-٩٦در سال  اردبیلانتظامی شهرستان 
ها آوری داده. برای جمعنفر به عنوان نمونه انتخاب شدند ١٢٠تصادفی ای خوشه

نامه از استفاده شد. پایایی پرسش رینامه پرخاشگری باس و پِ از پرسشنیز 
نیز با  هاتحلیل دادهوتجزیه .دست آمدهب ٨٤/٠طریق روش آلفای کرونباخ 

  .انجام شد SPSS 20افزار در قالب نرمطرفه آزمون تحلیل واریانس یک ازاستفاده 
ترتیب تولدهای مختلف در کارکنان نیروی انتظامی رابطه  میاندر  ها:یافته
 هایمقیاسو خرده بدنی کالمی، پرخاشگری داری در میزان پرخاشگریامعن

  .)<٠٥/٠pشت (خشم و خصومت وجود ندا
 ایشان ومیزان پرخاشگری در کارکنان نیروی انتظامی با  ترتیب تولد ی:گیرنتیجه
  ای ندارد.رابطهخشم و خصومت هایی همچون ویژگی
  ترتیب تولد، پرخاشگری، کارکنان نیروی انتظامی ها:هکلیدواژ

  
  ۰۶/۱۲/۱۳۹۶ تاريخ دريافت:
  ۱۲/۰۳/۱۳۹۷ تاريخ پذيرش:
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  مقدمه
، به عنوان بخش (ناجا) یروی انتظامی جمهوری اسالمی ایرانن

مهمی از سیستم امنیتی کشور، وظیفه خطیر تأمین امنیت داخلی 
رسانی به آحاد های خدمترا بر عهده دارد. این نیرو ازجمله ارگان

. بررسی رابطه متقابل این گرددیمجامعه جهت تأمین امنیت، تلقی 
 میانسازمان با مردم از آن جهت حائز اهمیت است که اگر ارتباط 

های خصوصی و مردم بیشتر بر پایه پیشبرد اهداف سازمان
مردم و نیروی انتظامی عاری از روابط  میاناقتصادی است، ارتباط 

بده بستان اقتصادی است؛ زیرا این نهاد ملزم به دفاع از حقوق 
ماعی و امنیتی آحاد ملت است. عدم شناخت مسائل و اجت

مشکالت موجود سبب نارضایتی و ناخشنودی مردم از یک سازمان 
ثیرگذاری ناجا و جایگاه آن در جامعه باعث أاهمیت و ت .شودیم

در این زمینه شده است. با توجه به  بسیاریهای انجام پژوهش
 یهاتیشخصبا ترین جزء سازمان، افراد اینکه اولین و مهم
، تمایالت، باورها و افکار هاییتوانا، هازهیانگمختلف خود هستند، 

دهنده شخصیت انسان است، که در واقع از اجزای مهم تشکیل
حدود انتظارات و توقعات افراد را نسبت به یکدیگر و همچنین 

نیروی انتظامی ازجمله  کارکنان .کندیمنسبت به سازمان تعیین 
زای متعددی قرار ند که در معرض عوامل استرسکارکنانی هست

 ].۱[ دارند
 ،ترین رفتارهای ضد اجتماعی در سراسر جهانیکی از متداول

 ]۲[ ساله است٤٤الی  ١٥ویژه در میان افراد خشونت و پرخاشگری به
و مسائل مرتبط با پرخاشگری از علل اصلی مراجعه افراد در سنین 

. پرخاشگری یکی ]٣[ درمانی استمختلف به مراکز مشاوره و روان
رساندن به دیگران آزار از رفتارهای ضد اجتماعی است که به عنوان 

در واقع  ].٤[ به اشکال مستقیم و غیرمستقیم تعریف شده است
یا تخفیف  پرخاشگری رفتار هدفداری است که در جهت تحقیر

 ].٥[ ردیگیمنها صورت آرسانیدن به  بیآسشخصیت دیگران و 
که به  شودیمشگری به عنوان هر شکلی از رفتار در نظر گرفته پرخا

شکار و غیرمستقیم آ صورتبه تواندیمو برساند دیگران صدمه 
که اثر  شودیمشکار، رفتاری در نظر گرفته آبندی شود. رفتار طبقه

شکار آمنفی مستقیمی بر بهزیستی قربانی داشته باشد. پرخاشگری 
یا کالمی باشد. پرخاشگری فیزیکی  صورت فیزیکیهب تواندیم

در حالی که  استدادن شامل رفتارهایی از قبیل زدن و هل
پرخاشگری کالمی شامل حمالت کالمی لفظی به شکل متلک یا 
تهدید است. پرخاشگری غیرمستقیم رفتاری است که باعث صدمه 

و  شودیمرساندن به روابط اجتماعی بیآسوسیله هغیرمستقیم ب
های کردن که قربانی را از گروهشامل رفتارهایی از قبیل غیبت

پرخاشگری در  ].٦است [پراکنی کند یا شایعهمیاجتماعی جدا 
ن را بدیهی تلقی آ اصوالً که بشر  استنچنان رایج آزندگی انسان 

عدم  .]٧اند [نامیدهعصر پرخاشگری  حاضر را عصر یاعدهو  کندیم
باعث ایجاد مشکالت  تواندیمنه عالوه بر اینکه مهار رفتار پرخاشگرا

ریزی درون تواندیمجرم و تجاوز به حقوق دیگران شود، ، فردیبین
زخم معده،  انندو باعث انواع مشکالت جسمی و روانی، م ودش

در  همکارانو  کانگر]. ٨شود [سردردهای میگرنی و افسردگی 
فرزندپروری سخت و انضباط  میانند که اهپژوهشی عنوان کرد

خشن مانند تنبیه بدنی با مشکالت پرخاشگری و رفتارهای 
. محققان برقراری ]٩[ شده فرزندان رابطه وجود داردریزیبرون

والدین و  میانآمیز محیط گرم و صمیمی در خانواده و رابطه محبت
 ].١٠[ دانندیمفرزندان را عاملی در جهت کاهش پرخاشگری کودکان 

فردی را تحت تأثیر قرار های بینویژگی ن عقیده که ترتیب تولدای
پیشنهاد کرد  گالتون ١٨٧٤نظر جدیدی نیست. در سال  ،دهدیم

 ].١١[ دانشمندان برجسته، بیشتر از فرزندان اول خانواده هستند
شناسی است که بسیاری از ترتیب تولد یک موضوع پیچیده در روان

صیات ویژه شخصیت بر اساس کردن خصومحققان برای مشخص
اما هنوز به توافق جامع و روشنی  اندکردهترتیب تولد تالش زیادی 

اثرات ترتیب تولد در نوع خودش  وجود. انددهینرسدر این زمینه 
 آدلر .جالب است و ممکن است کاربردهای عملی نیز داشته باشد

(نحوه  یزندگ وهٔ یشثابتی بر  ریتأثکه ترتیب تولد  ه استعنوان کرد
ازجمله دوستی، شغل و  برخورد همیشگی یک فرد با تکالیف زندگی

شناختی را جایگاه روان ٥برای ترتیب تولد  آدلر. دارد )عشق
فرزند اول، فرزند دوم از فقط دو فرزند در  ه است؛مشخص کرد

این محقق بیان  .]١٢[ ، تک فرزندآخرخانواده، فرزند میانی، فرزند 
فرزند اول با به دنیا آمدن فرزندان بعدی جایگاه مطلوب کند که می

برای حق  شودیمو لذا مجبور  دهدیمخود را در خانواده از دست 
خود بجنگد. او این وضعیت را به بیرون از خانواده نیز تعمیم 

کار و مخالف تغییرات و در بزرگسالی شخصیتی محافظه دهدیم
ه دیگران علیه او قیام ک کندیمهمیشه تصور  و کندیمپیدا 

معتقدند که جایگاه کودک  پردازانبرخی از نظریه ].١٣[ خواهند کرد
بر خصوصیات شخصیتی فرد دارد که  یبسیار ریتأثدر خانه 
. در ]١٤[ گذاردیم ریتأثاز خانه  خارجبر رفتار آنها، داخل و  ماً یمستق

 ترتیب تولد و گرایش کودکان به میانبررسی همبستگی موجود 
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 )وسطی(این است که کودکان دوم  ابراز پرخاشگری فرض بر
پرخاشگری را نسبت به اولین کودک، آخرین  یهاشیگرابیشترین 

  ].١٤[ دهندیمفرزندان نشان کودک و تک
فرزندان اول در خانواده حس ریاست و اخالق  آدلراز نظر 
شناس، مسئول، هدفمند و دارند و افرادی وظیفه یاآمرانهمدیر

فرزندان میانی بیشتر پیرو و آرام  ].١٥[ طرفدار هنجارها هستند
و  دهندیمهستند و در برابر مشکالت مقاومت خوبی از خود نشان 

بوده و  ترمحبوبتمایل بیشتری به دلسوزی دارند،  آخرفرزندان 
پذیری بیشتری دارند و تر انعطافنسبت به خواهر و برادرهای بزرگ

فرزندان همیشه تک]. ١٦[ کالت هستندبیشتر به دنبال حل مش
و  دهندمیاز دست ن ،جایگاه باالتر و برتری را که در خانواده دارند

و دارای نیاز باال به کسب  مانندیمهمیشه کانون توجه باقی 
 ،کردنمنطقی و عالمانه رفتار ،نفسه گرایی، اعتماد بموفقیت، کمال

ترتیب تولد افراد  .]١٥[ استقالل و احساس تدافعی داشتن هستند
شناختی روان یهایژگیوگیری عزت نفس و دیگر با نحوه شکل

افرادی که فرزند اول  .رابطه معناداری داشته باشد تواندیم هاانسان
دادن هر کاری هستند اغلب منظم، مرتب و آماده برای انجام

و اراده شوند شناخته می )سازگار(. آنها افراد خوشایندی هستند
عزت نفس بسیار و  جملههای دیگری ازویژگی]. ١٧[ ارندقوی د
همچنین  ].١٩، ١٨ذکر شده است [ باال برای فرزند اول خانواده زهٔ یانگ

احتمال موفقیت بیشتری در مراحل دانشگاهی و بهره هوشی 
نسبت به فرزندان دیگر  )(فرزندان اول افراداین  ].٢٠[ دارند تریباال

فرزندان وسط نیز با  ].٢١[ تندخانواده بیشتر خودشیفته هس
اجتماعی و خوش معاشرت بودن و احساس عدم  مانندخصوصیاتی 
خر خصوصیاتی آو همچنین برای فرزندان ] ٢٣، ٢٢، ١٨[ وابستگی

احتمال بیشتر برای هنرمند شدن و احتمال کمتر برای  انندم
. در است ذکر شده] ٢٥[ سرکشی بیشتر ] و٢٤، ١٨[ دانشمند شدن
 یهاتیمحکومیا  جرائمترتیب تولد و تعداد  میانبریتانیا رابطه 

ه نفری بررسی شد١١٣آمیز در یک نمونه جنسی و رفتار خشونت
 جرائمو  )خواهر و بردار(ترتیب تولد  در این پژوهش میان. است

آمیز آمیز چه در تجاوز جنسی یا در تجاوزهای خشونتخشونت
در  همکارانو  محمدی ].٢٥[ شدیافت ن یارابطهگروهی هیچ 

تحت عنوان نقش ترتیب تولد بر میزان پرخاشگری  یامطالعه
تیمی و انفرادی به این نتیجه  یهارشتهآموزان ورزشکار دانش

ترتیب تولدهای  میانند که در میزان پرخاشگری کالمی اهدست یافت
انفرادی تفاوت معناداری وجود  یهارشتهمختلف در ورزشکاران 

این تفاوت معنادار نیست تیمی  یهارشتهرد اما در ورزشکاران دا
در تحقیقی تحت عنوان ترتیب تولد به عنوان فاکتور خطر ]. ٢٦[

رفتار  میانکه رابطه  ه شده استبرای مشکالت رفتاری، نشان داد
دار کودکان و ترتیب تولد بیشتر در فرزندان اول نسبت به مشکل

های رغم پژوهشعلی ].٢٧شود [میفرزندان دوم و الی آخر دیده 
اثبات و  رابطه ترتیب تولد با سایر متغیرها بسیاری در زمینه بررسی

وجود دارند که ترتیب  ییهاپژوهش ،بر بسیاری از متغیرها آن ریتأث
  ].٢٨دانند [مؤثر نمیشخصیتی افراد  هایدر ویژگیرا تولد 

توان در پیشبرد اهداف نیروی انتظامی و از نتایج این تحقیق می
های شدن سالمت روان و کاهش حداکثری تنش در بخشحاکم

مختلف آن استفاده نمود. این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی 
  د.ترتیب تولد بر میزان پرخاشگری کارکنان نیروی انتظامی انجام ش

  
  هاروشو  ابزار

کارکنان  یتمام در که همبستگی است-این پژوهش از نوع توصیفی
با استفاده از  انجام شد. ١٣٩٥-٩٦در سال  اردبیلشهرستان  یناجا

 ١٢٠ تصادفی و بر اساس فرمول کوکران، یاخوشهگیری روش نمونه
ها برای گردآوری داده .به عنوان نمونه انتخاب شدنداز کارکنان  نفر

سئوالی ٢٩نامه نامه پرخاشگری استفاده شد. این پرسشاز پرسش
دهی در . پاسخه استساخته شد ١٩٩٢ در سال ریپِ و  سابتوسط 

امتیاز) امتیازبندی  ٥امتیاز) تا همیشه ( ١از هرگز (مقیاس لیکرت 
 یسامان. ]٢٩[ پرخاشگری بیشتر است نشانهٔ باالتر  امتیازو شود می
سنجی آن را روان یهایژگیوین مقیاس را به فارسی ترجمه کرده و ا

 ٧( خشممقیاس خرده ٤نامه این پرسش]. ٣٠[ بررسی کرده است
سئوال)  ٥( یکالم پرخاشگری سئوال)، ٩( یبدن، پرخاشگری سئوال)

دارد. ضریب آلفای کرونباخ  سئوال) ٨( یبدگمانرنجش و  و
، ٨٩/٠، پرخاشگری بدنی ٨٣/٠ مقیاس خشمشده برای خردهگزارش

. دست آمده استبه ٨٠/٠ خصومت و ٧٦/٠ پرخاشگری کالمی
 ٢اساس روش بازآزمایی با فاصله  شده برقابلیت اعتماد محاسبه

 ، پرخاشگری کالمی و بدنی٧٤/٠ مقیاس خشمهفته، برای خرده
در تحقیق حاضر ضریب ]. ٣٠[ است بوده ٦٨/٠ خصومت و ٧٨/٠
، ۷۸/۰، پرخاشگری بدنی ٨٤/٠رای پرخاشگری کل لفای کرونباخ بآ

  .آمددست هب ۷۹/۰و خصومت ۸۲/۰، خشم ۷۳/۰پرخاشگری کالمی 
نامه پرخاشگری توزیع و پس پس از انتخاب جامعه نمونه پرسش

نامه کنندگان رضایتاز تمامی شرکتآوری شد. از تکمیل جمع
خصوص موافقت آگاهانه جهت شرکت در پژوهش گرفته شد و در 

بودن اطالعات ایشان و اینکه نتایج تحقیق بدون ذکر نام محرمانه
 به. کنندگان در مطالعه منتشر خواهد شد، اطمینان داده شدشرکت
 کارکنان یپرخاشگر زانیم و تولد بیترت میان رابطهٔ  یبررس منظور

  .استفاده شد SPSS 20 افزاردر قالب نرم (ANOVA) راههکی انسیوار لیتحل یآمار آزمون از یانتظام یروین
  

  هایافته
نفر از  ٣٨که  دادآمده نشان دستهشناختی بجمعیت یهاداده
نفر را  ٣٥، )%٦٦/٣١( آماری را فرزندان اول خانواده هاینمونه

نفر را فرزندان سوم به بعد  ٤٧و ) %١٦/٢٩(فرزندان دوم خانواده 
تحلیل واریانس . نتایج ) تشکیل داده بودند%١٦/٣٩(خانواده 

، نشان داد که در میزان پرخاشگری کل، پرخاشگری بدنی راههیک
ترتیب تولدهای  درخشم و خصومت  هایمقیاسخرده کالمی و
  .)۱جدول ؛ <۰۵/۰pشت (نداداری وجود اتفاوت معن مختلف

  
 در میزان پرخاشگری ترتیب تولدهای راههآزمون تحلیل واریانس یک )١جدول 

  مختلف 
  معناداری F  شاخص

  ۴۰/۰  ۹۰۳/۰  پرخاشگری کل
  ۵۵/۰  ۵۷۲/۰  پرخاشگری بدنی
  ۳۱/۰  ۱۳۸/۱  پرخاشگری کالمی

  ۷۷/۰  ۲۵۴/۰  خشم
  ۲۳/۰  ۴۷۳/۱  خصومت

  
  بحث

ترتیب تولد و میزان  میان رابطهٔ پژوهش حاضر با هدف بررسی 
پرخاشگری در کارکنان نیروی انتظامی انجام شد. نتایج 

ترتیب تولد و میزان پرخاشگری  میانآمده نشان داد که دستهب
 ]٣١پژوهش [ با نتایج هاافتهی. این شتتفاوت معناداری وجود ندا

پژوهشی تحت  در است. ] ناهماهنگ٣٢[ همسو و با پژوهش
عنوان بررسی رابطه جنسیت و ترتیب تولد با رفتار پرخاشگرانه 

که مردان نسبت به زنان پرخاشگری  اندهنوجوانان نشان داد
هر خانواده نسبت به فرزندان اول  آخرشتری دارند و فرزندان بی



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ و همکاران مینع یمهد  ۱۲۰

   ۱۳۹۷ تابستان، ۳، شماره ۷دوره                   پژوهشی طب انتظامی- علمینامه صلف

] ٣٣این پژوهش با نتایج پژوهش [ ].٣٢[ بیشتر پرخاشگر هستند
ترتیب تولد خود نقش قطعی در افزایش یا نیز هماهنگ است. 

کاهش مشکالت رفتاری دارد و همچنین برخی از عوامل دیگر از 
کودک و غیره ممکن قبیل اندازه خانواده، سن، سالمت جسمی 

است به تولد مربوط و در تعیین مشکالت رفتاری کودکان اثربخش 
فرزندان وسط پرخاشگری بیشتری نسبت به فرزندان ]. ٣٤[ باشد

کفایتی و حقارت طور عمده احساس بیهب آخراول دارند و فرزندان 
  انگاری والدین دارند. ناشی از سهل

و به  اندکردهوتی را ارائه های مختلف نتایج متفادرواقع پژوهش
که باید مطالعات بیشتری در زمینه ترتیب تولد و  رسدیمنظر 

پذیری نتایج با دقت بیشتری پرخاشگری انجام گیرد تا تعمیم
ی در شهرها و امشابه یهاپژوهش شودیمپیشنهاد  همراه شود.

آماری متفاوت انجام شود تا نتایج حاصل از آن در  یهاجامعه
پذیری این پژوهش قرار گیرد و قابلیت تعمیم یهاافتهیمقایسه با 

های طولی در این زمینه پژوهشهمچنین  نتایج افزایش یابد.
بتوانیم در مورد رابطه ترتیب تولد  یترروشنصورت هانجام شود تا ب

بهتر  خاشگری اظهار نظر کنیم.بسیاری از متغیرها از جمله پربا 
کارکنان نیروی انتظامی با کارکنان ی آتی هاپژوهشاست در 

 .شوندهای دیگر از لحاظ ترتیب تولد و پرخاشگری مقایسه ارگان
 رخیهمکاری کم بتوان به های این پژوهش میازجمله محدودیت
قابلیت ، عدم وجود شدن آنها از نمونه تصادفیاز کارکنان و خارج

ندادن وقت الزم برای اختصاص ،به دیگر جوامعنتایج عمیم ت
و همچنین  به علت مشغله کاری کارکنان هانامهکردن پرسشپر

و  هانامهپرسشدر برخی  االتئوسدادن به تعداد کمی از پاسخ
  اشاره کرد. تصادفیهای شدن آنها از نمونهخارجدرنتیجه 

  
 گیرینتیجه

 ایشان ومیزان پرخاشگری کارکنان نیروی انتظامی با  ترتیب تولد
  ای ندارد.رابطهخشم و خصومت هایی همچون ویژگی

  
 و یانتظام یروین کارکنان هیکل از لهیوس نیبد تشکر و قدردانی:

 در آنها ارزشمند یهمکار دلیل به لیاردب استان ناجا قاتیتحق دفتر
  .شودیم یقدردان پژوهش نیا یاجرا
نامه موافقت کنندگان رضایتاز تمامی شرکت اخالقی: هیدییتأ

  آگاهانه جهت شرکت در پژوهش گرفته شد.
که هیچ  کنندیمبدین وسیله نویسندگان تصریح  تعارض منافع:

  .گونه تضاد منافعی در پژوهش حاضر وجود ندارد
 نگارنده ،)اول سندهینو( مهدی نعیم سهم نویسندگان:

 بحث نگارنده/یآمار گرلیتحل/یاصل پژوهشگر/شناسروش/مقدمه
 گرلیتحل ،)دوم سندهینو( زاده مقدمسحر علیقلی ؛)%٥٠(

 ،)سوم سندهینو( شریف؛ علی رضایی)%٣٠( بحث نگارنده/یآمار
  .)%٢٠(ی کمک پژوهشگر/شناسروش
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