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 چکیده: 

کارهای او را زیر  کردمی و ناسازگار بود و مرتب به دیگران پرخاشگری  ناآرامدر روز اول مهر در کالس متوجه پسری شدم که 

طی . و باعث آزار و اذیت دیگران بوده است همین رفتارها را داشته  چندسالهنظر گرفتم و متوجه شدم که این کودک در این 

معاونین و معلم سال قبل او در ، در محیط مدرسه و انجام مصاحبه با مدیر آموزدانشتحقیقات مستمر که حاصل بررسی این 

پدر و مادر  محیطی دریافتم که هاییبررس نهایت درو  خانواده )انجام مصاحبه با والدین و پر کردن پرسشنامه(در محیط ، مدرسه

محیط خانواده . شاهد دعوا و مشاجره این دو با یکدیگر بود تقریباً هرروزه آموزدانشدر محیط خانه ، برای تربیت او همسو نبوده

گفت که الگوبرداری  توانمی نوعیبه، رفتارها گونهایناو نیز با مشاهده . باشدمیدک برای رشد کو آمیزمحبتفاقد محیط گرم و 

الزم مشخص گردید که نوع  هاییبررسبعد از . دهدمیانجام  خانواده یطمحکرده و در محیط مدرسه آن رفتارها را به تقلید از 

که این  پیداکردهفلذا به فکر افتادم تا راهی . است ایسیله واز دو نوع پرخاشگری خصمانه  ایآمیزه آموزدانشپرخاشگری این 

معاونین مدرسه و معلم سال قبل او ، متشکل از مدیر گروهی، برای تحقق این هدف. و ناپسند او را کاهش دهم یرعادیغ رفتارهای 

به نسبت   اشنتیجه که  حلیراهتنها ، که مشخص گردید و به مرحله اجرا گذاشته شد ییهاحلراه هایبررسیپس از . تشکیل دادم

جایگزینی رفتارهای  وشناساندن عواقب کارهای پرخاشگرانه به ا، آموزدانشگفتگوی مستقیم با ، نتیجه بهتری داد هاروشسایر 

 . و بوددر ا نفساعتمادبهمشارکتی و گروهی بر مبنای افزایش خودباوری و افزایش 

 نفساعتمادبه، پرخاشگری، مدرسه، آموزدانش کلمات کلیدی:
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 مقدمه 

در این تعریف قصد و . باشدمیاز رفتاری که هدف آن صدمه زدن به خود یا به دیگری  عبارت است( aggressionپرخاشگری ) 

که از روی قصد و عمد برای صدمه زدن به دیگری یا به خود  شودمییعنی رفتاری پرخاشگری محسوب ، نیت فرد مهم است

قرار  مورداستفادهاز رفتارهای برون ریزانه  ایمجموعه توصیف  منظوربهپرخاشگری . (1386، صدیق سروستانی)باشد  گرفتهانجام

اعمال . فتار مشترک استاین ر یآزارندهتجاوز به حقوق افراد دیگر اجتماع و تأثیر  یمشخصه  هاآن که در همه  گیردمی

همچنین ویرانی دارایی است  …لفظی و یمشاجره، پرخاشگرانه شامل رفتارهای جسمی و کالمی پرخاشگری نظیر تهدید کردن

آسیب  تواندمییا بالقوه  رساندمیکه به دیگران آسیب  دانندمیبرخی از روان شناسان پرخاشگری را رفتاری . (1369، سخاوت)

و  ایوسیلهاین روانشناسان بین پرخاشگری . تجاوز به حقوق دیگران باشد صورتبهلفظی یا ، پرخاشگری ممکن است بدنی. برساند

حوزه علوم اجتماعی در مورد پرخاشگری به دو گروه  نظرانصاحب. (1372، غیابی) اندشدهپرخاشگری خصمانه تمایز قائل 

اکتسابی  درنتیجهکه پرخاشگری ذاتی و فطری است و گروهی دیگر آن را حاصل عوامل اجتماعی گروهی معتقدند . اندشدهتقسیم

این پژوهش در نظر دارد . (1378، کوزر و برنارد) کنندمینظریات خود شواهد و دالیلی را مطرح  تائیدو هر دو گروه برای  دانندمی

 . بپردازد انآموزدانشلل پرخاشگری مختلف به بررسی و شناسایی ع  هاییدگاهدبا بیان تعاریف و 

 

 بیان مسئله 

بنابراین شناخت میزان و علل . سازدمینظم اجتماعی را مختل  تدریجبهعواملی است که  ازجملهاجتماعی  هایناهنجاری

این  دهندهنشانتحقیقات متعدد . باشد مؤثرو نظم اجتماعی  پذیریجامعهدر تصحیح روند  تواندمیدر هر اجتماعی  هاناهنجاری

به موارد زیر اشاره کرد: به نقش  توانمیاین عوامل  ازجمله. مؤثرند هاناهنجاریاست که عوامل مختلف فردی و اجتماعی در بروز 

، محلهوقت گذراندن در سر کوچه و ، زندگی در خیابان، دیگران مهم، همساالن هایگروه، روابط اجتماعی، هنجارهای فرهنگی

اقتصادی -پایگاه اجتماعی، ناسازگاری والدین، تعارضات والدین و فرزندان، حدوحصربیرزوهای آ، غیررسمیتضعیف کنترل اجتماعی 

 …بیکاری و، دلبستگی جوانان به دوستان بزهکار خود، سطح تحصیالت خانواده، و فرهنگی خانواده

و غیر  آموزشی هایمحیط رفتاری نوجوانان در  هایناهنجاری زان بررسی می به دنبالبا توجه به این مطالب تحقیق حاضر 

تا از این طریق به  باشدمی در ارتباط هستند هاآناجتماعی که نوجوانان با  هایمحیط هایویژگی شناختپیبوده و نیز در  آموزشی

اولین سؤالی که در مورد رفتارهای نابهنجار افراد لذا . بپردازد انآموزدانشاجتماعی  هایناهنجاری بر  تأثیرگذارتبیین عوامل 

 این است که علل پرخاشگری چیست؟  شودمیپرخاشگری مطرح  ازجملهایذائی  –خصوصاً مشکالت رفتاری 

 

 الف: علل شخصیتی

با توجه به . (1377، ساعتچی) کندمیآنچه را که فرد در موقعیتی خاص انجام خواهد داد فراهم  بینیپیش شخصیت امکان 

جنایت از سوی دیگر رابطه نزدیکی  وسیکجنایی ایتالیا میان نقص بدنی از  شناسیمردمو پدر  شناسجرم نظریات سزار لمبروزو 

و رفتار انحرافی رابطه وجود دارد  ییگرابرونشخصیتی چون  هایویژگیآیزنگ مدعی است که بین . (1387، ستوده)وجود دارد 

احساسات وی ، رودمیزود از کوره به در ، تمایل به پرخاشگری دارد. دهدمیسریعاً واکنش نشان ، مغرور است وفرد برونگرا ماجراج
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است که برای هر عامل  یاگونهبهسازمان روانی فرد . (1363، فروم) کندمیاو بدون تأمل و اندیشه عمل . در کنترلش نیست

پرخاشگری است همچنین ناکامی ، ناامنیبه  هاواکنش ترینرایج یکی از و معموالً دهدمیاز خود واکنش نشان  ایتهدیدکننده

نداشتن وضع روحی مطلوب به دلیلی ابتال به . (1372، غیابی). کندمییران وه قراردادهسته مرکزی شخصیت آدمی را مورد تعرض 

احساس ، اضطراب و هیجان ازجملهناشی از دوره بلوغ و برخی خصوصیات رفتاری افراد  هایبحران روحی و روانی  هایبیماریبرخی 

 (1365، فرمهینی فراهانی) شودمیموجب بروز پرخاشگری  …غرور و ، حقارت
 

  علل خانوادگی  _ب  

بر روی ساختار شخصیتی  ناپذیریجبران و تحقیرهای والدین مستبد اثرات مخرب و  هاسرزنش، هاخشونت، هاسختگیری 

ناتوانی در برقراری روابط عاطفی و اجتماعی ، گیریگوشه ترس و انزوا و ، کفایتیبیو احساس  گذاردمیکودکان و نوجوانان باقی 

بر اساس یک . (1381، اکبری)نابخردانه والدین باشد زاییده چنین رفتارهای ناسنجیده و  تواندمی …ناسازگاری و پرخاشگری و 

% پسران   75در تحقیق دیگر  (1378، شولتز) اندکردهمیو بند زندگی  قیدبی هایخانواده% بزهکاران جامعه ما در  46تحقیق 

الگوهای خانوادگی نیز بار  (1378، گار و همکاران) اندنداشتهپرخاشگر از وجود پدر محروم بوده و یا الگوی فردی برای یادگیری 

 ( 1388، پور نحوی). پرخاشگرانه ارتباط دارد رفتار

 

 علل آموزشگاهی   _ج  

پرخاشگری با پیشرفت تحصیلی ضعیف و ناکامی . حاکی از ارتباط پرخاشگری با مشکالت یادگیری است شدهانجام هایپژوهش

افراد همیشه   هرچندپرخاشگری واکنش کلی نسبت به ناکامی است . (1368، ماسن و همکاران). باشدمیدر مدرسه همراه 

پسری که بوسیلة یکی از  مثالً. کنندمیرا در وجود خود سرکوب  هاآنو  دهندنمیپرخاشگرانه آشکار از خود نشان  هایپاسخ

و دعواهای حیاط مدرسه خود  زدوخوردها. شودمی ورحمله فیزیکی به او  طوربهغالباً ، قرارگرفتههمکالسان خود مورد اهانت 

 (1382، یاووزار). است هاپرخاشگریاز این  هایینشانه

 

  علل اجتماعی  _د  

نشان  (1973)تحقیقات بندورا . (1372، غیابی)بنیادی یا یادگیری و مشاهدات محیطی است  هایناکامیپرخاشگری ناشی از 

انضباطی غلط  هایروشطرد یا . (1381، اکبری). شودمیجنبه تقلیدی دارد و از راه مشاهده کسب  کامالًداده است که پرخاشگری 

برخی ، با توجه به فزونی پرخاشگری در جامعه صنعتی و شهری امروزی. (1376، فرقانی) اندداشتهدر افزایش پرخاشگری نقش 

ماهواره حاوی ، ویدئو، تلویزیون، کتاب، روزنامه، مجله، زیرا فیلم دانندمیرا مسئول  جمعیارتباطبرای توجیه این پدیده وسایل 

 . (1386، ستوده) شودمیتهاجم و جنایت بسیار دیده ، مطالبی است که در ان اشاره به خشونت وتصاویر 
 

  توصیف وضع موجود

زرنگ و مرتب با نمرات خوب و قابل قبولی بود ولی اذیت  نسبتاًدرسی شاگردی باهوش و  ازنظررفتارهای او را زیر نظر گرفتم او 

ان مدرسه از کالس اولی گرفته تا کالس پنجم برای اعتراض به رفتارهای آموزدانشتعدادی از اولیاء  هرروزو آزار او به حدی بود که 
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کسی در کالس حاضر نبود کنار او در میزی بنشیند او را در گروه راه ، ندکردمیبا او بازی ن هابچه. ندکردمیاو به مدرسه مراجعه 

 . نبود برداردستولی او  دادندنمی

شده است و  آموزدانشبدانم که چه چیزی باعث رفتار پرخاشگری در این  خواستممی. در ذهنم ایجاد کرد سوا التیاین مسئله 

به سراغ معلم سال  هایمسؤال برای یافتن پاسخ . است گرفتهمیقبل هم صورت  هایسالیا در  زندمیآیا این رفتار امسال از او سر 

در همان زمان یکی از معلمان کالس اول . قبل او رفتم نگاهی به من انداخت و گفت : خدا کمکت کند سال سختی در پیش داری

کردم او اطالعات کاملی در  وجوپرس نگران شدم به سراغ مدیر مدرسه رفتم و از او . جلو آمد و گفت : با فالنی خدا بهت رحم کند

ان دیگر بلکه آموزدانشبا  تنهانه کهطوری به و کالس اول همین رفتارها را داشته  دبستانیپیشاین کودک از زمان . اختیارم گذاشت

و  آمدهمی به وجودمادرش درگیری  وجلوی در مدرسه بین ا روز وهرطوری که . برخورد کرده بود گونهاینبا برادر و مادر خود نیز 

تا اینکه یکی از اولیاء مدرسه به کمک رفته و مادر را از دست او  زخمی کردهکه صورت و دستان مادرش را  افتادهمیروزها اتفاق 

با کمبود محبت و رفتارهای تهاجمی و  اشخانه مستمر متوجه شدم که این کودک در محیط  هایپیگیریبا . است دادهمینجات 

که با والدین او داشتم به این نتیجه رسیدم که او از همان کودکی و زمانی که هنوز  هاییصحبت با . سرد والدینش مواجه است

بنا به . روزمره مجبور بوده او را به ستون وسط اتاق ببندد برای انجام کارهای کهطوری به ، کوچک بوده نیز این رفتارها را داشته

که متوجه  حالدرعین رسیدمیو خودخواه به نظر  منطقبیپدری . مداوم مدیر پدر او به مدرسه آمد هایپیگیریدرخواست من و 

زیادی به نوع  مندیعالقهوجه و مشهود بود که وی ت کامالًکه با او شد  هاییصحبتبا تمام . شدم به مواد مخدر هم اعتیاد دارد

 . دادمیگوش  هایمصحبتبه  تفاوتبی هاینگاهسرد و با  کامالً. و بررسی علل آن در مدرسه و حتی خانه ندارد رفتارهای او

 

 : 1شواهد  

و در این زمینه از مدیر و معاون و معاون پرورشی نیز کمک  قرار دادهبیشتری  موردتوجهرا  آموزدانش تصمیم گرفتم تا رفتار

 . م و طبق آن جدول زیر را کامل نمودمقرارداد یموردبررس رفتار او را در یک . بگیرم

 

 محیط مدرسه ❖

  
 موضوع

 هفته چهارم آبان هفته سوم آبان هفته دوم آبان هفته اول آبان

 در حیاط  در کالس در حیاط  کالسدر  در حیاط  در کالس در حیاط  در کالس

 کالمی آزاراذیت و . 1

 عدم سازش در گروه -2

 استفاده از الفاظ رکیک -3

 کاریکتکدعوا و  -4

 گوییدروغ -5
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و عدم سازش او را در ایننز زنننگ نیننز   هایناآرام م و تعداد قرارداد موردنظرورزش نیز رفتار او را  در زنگ •

 . یادداشت کردم

 

 هفته چهارم آبان هفته سوم آبان هفته دوم آبان هفته اول آبان موضوع موردنظر 

عدم آرامش و بروز رفتارهای 

 پرخاشگرانه در زنگ ورزش  

8 9 7 7 

 

. آمدینمکنار  هابچهبا  یراحتبهداشته باشد و  " سازش و آرامش "ست در گروه همساالنش توانمیاو در زنگ ورزش هم ن

دور  هابچهو از جمع  کردمیو در وسط بازی قهر  دادمیرا تا آخر انجام ن هایباز. گرفتیمهمیشه وسایل بازی را در اختیار خود 

گویی . کردمیکرده و دوباره همان کار را تکرار  یناسازگارو در بازی دیگر هم  گشتیبرمولی بعد از چند دقیقه به جمع . شدیم

دچار کمبودهای عاطفی شدید  آموزدانشاحساس کردم که این  شدتبه. در چشم باشد و خود را نشان دهد خواستیمکه همیشه 

 . رفتارها ابراز وجود کند گونهاینبا  خواهدیماست و 

 

 محیط خانه ❖

 موضوع  

 * بررسی محیط خانه

 * بررسی محیط خانه پدربزرگ

 هفته

 اول

 آبان

 هفته

 دوم

 آبان

 هفته

 سوم

 آبان

 هفته

 چهارم

 آبان

کتک زدن  اذیت اعضا خانواده و و آزار. 1

 خواهرش 
 ناسازگاری با والدین. 2
 گوییدروغزشت و ناسزا و  یاحرفهگفتن . 3

28 

22 

42 

26 

27 

38 
 

27 

35 

39 
 

25 

29 

37 
 

 

و پدربزرگ و مادربزرگ و عمه این  آموزدانشجداگانه با والدین  صورتبهاین آمار و اطالعات بر اساس انجام مصاحبه باز 

نسبی  هادادهاین . در ارتباط است( اشعمهاست و با  هاآنتنهایش را در خانه  یهازمان)او بیشتر . است آمدهدستبه آموزدانش

را  زندمیاز اوضاع و نوع رفتارهایی که در محیط خانه از او سر  ترروشنند تصویری توانمیکه  ارزشمندند جهتینازاهستند و فقط 

 .را ارزیابی کرد هاآنفهمید و 

  

   حلراه  اعتباربخشیو   حلراهارائه   •

نتیجه دلخواه و مطلوبی که مدنظر داشتم  م تا بهکردمیرا بررسی  هاآنباید . بستنقشدر ذهنم  حلراهدر ابتدا چندین جرقه و 

 . م را تغییر دهمآموزدانشکه نوع رفتار  خواستممی واقعاً من . برسم
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است و من  امموردتوجه تا بیشتر بفهمد که  در کالسم بدهم هاییمسئولیت این بود که به او  که به نظر رسید حلیراهاولین  -1

نخستین  درواقع. او حس کند برای من دارای اهمیت و جایگاه خوبی است ایگونهبه. امشدهدر کالس درسم متوجه  حضور او را

 . و خودباوری او گذاشتم نفساعتمادبهرا روی افزایش  گذاریمهدف

واگذاری مسئولیت در راستای تعامل بیشتر و سازنده با یعنی  معاون مدرسه پیشنهاد کرد که او را نماینده کالس کنیم -2

 . همساالنش در محیط کالس و مدرسه

تغییر در نوع نگرش والدین نسبت به این کودک چه در رفتارهای بیرونی و چه  رسیدمیکه به نظر  هاییحلراهیکی دیگر از  -3

 . ندکردمیفرزندشان استفاده  قرار دادنبود که بیشتر از سوی آنان برای مخاطب  هاییعبارتدر نوع 

و خواهر  والدینشدرست با بتواند نوع رفتارهای  هاآنکه در  درآوردبه نمایش  هاییفیلمکه بیشتر برای او  اشعمهتوصیه به  -4

درست ارتباط برقرار کردن و نشان دادن اهمیت  هایراهشناسایی یعنی  دشمنش نیستند هاآن و بفهمد که . را بشناسد ترشکوچک 

 . جایگاه خانواده به او

در مواقعی که کسی از او  مثالً ارتباطی درست به او  هایحلراهروانکاوی و مشاوره با یک فرد خبره برای تربیت و شناساندن  -5

را کنترل کند و یا خود را سبک  هاآن چگونهکه عصبانی است و خشم دارد  هاییزمان. کندمیکسی با او مخالفت . کندمیانتقاد 

 . . . . و مشارکت جویانه در او در برخورد با موارد انتقادی و ییگراع جمتقویت روحیه یعنی  کند

 اشی خودباورو  نفساعتمادبهبیان نقاط قوتش به او در جهت افزایش  -6

در  هاآنکردن نقش  ترپررنگدرگیر کردن والدین برای یعنی  بود هاحلراهپدر و مادر با اولیاء مدرسه یکی دیگر از  همکاری -7

 تربیت و ارائه الگوهای مناسب رفتاری 

 . . . . چه تنبیهات رفتاری مانند کتک زدن و چه تنبیهات کالمی تنبیه یجابه استفاده بیشتر از تشویق  -8

 . به فضای خانه و مدرسه مندیعالقهافزایش روحیه و یعنی افزایش محبت کالمی و توجه به او در محیط خانه و مدرسه  -9

نسبت به  آموزدانشتغییر نگر یعنی  نزد او از طرف اولیا مدرسه مادر خانواده خصوصبهخوب و دلسوز جلوه دادن والدین  -10

 . اشخانوادهوالدین و محیط 

توضیح این کار و عواقب بد این کارها به در کنار انجام کارهای ناپسند او ، ست رفتار او را تغییر دهدتوانمیدیگر که  راهیک -11

تالش برای نشان دان عواقب یعنی  به دنبال دارد که او حتی متوجه این نیست که کارهایش چه عواقبی رسیدمیبه نظر . او بود

 . کارهای خوب از کارها و رفتارهای نامناسب

متناسب با  هاییقتشوو  اش مدرسهنوشته شدن کارهای خوب او در پرونده یعنی انضباطی او  یپروندهدرج موارد در  -12

 . رفتارهای خوب او

نشان دادن عواقب تکرار کارهای اشتباه و پرخاشجویانه یعنی  او از مدرسه و برگشت توسط مادر یروزه سه اخراج موقت و  -13

 . به او برای تغییر در نوع رفتارش

همه   تقریباً. را ارائه دادم هاطرحو  هاحل راهمعاونین و معلم کالس اول او تشکیل دادیم ، با حضور مدیر ایجلسه، در گام بعدی

و با کمک مدیر و معاونین به اجرا  یکییکی هاحلراهکه مدنظرم بود تائید شد و تصمیم گرفته شد تا  هاییحلراهو  هایمیشنهادپ 

 . نتیجه رسیدبهتر به  حلراهدرآید تا ببینیم کدام 
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  هاحلراهاجرای   •

درگیر شده و  هابچهبا  ولی او برای انجام این کارها کردم واگذار ودر مدرسه به ا روز بعد انجام چندین مسئولیت و کار را -

 . به نتیجه نرسید حلراهجنگ و ستیز به راه انداخت این 

چون تنها ، کار نشد و به نتیجه نرسید یچارهنیز  حلراهبه پیشنهاد معاون مدرسه او را نماینده کالس دوم کردیم ولی این  -

زیادی برای اعتراض به کارهای او به مدرسه آمدند و مجبور شدیم این مسئولیت  هایخانوادهدو روز از این موضوع نگذشته بود که 

 . را از او سلب کنیم

 . صحبت کردیم هاآنمختلف با  هایحلراهر دیگر پدر و مادر او را به مدرسه دعوت کردیم و در مورد با -

 . نددادمیتغییر  والدین این دانش بایستی نوع نگاه و رفتارهایشان را -

 . کند تریموخکه وضع او را  شدیمدر پرونده و اخراج از مدرسه به خاطر خشن بودن انجام نشد چون احتمال داده  درج موارد -

کارهای مناسب و درست و  توضیح عواقب حلراهپس تا زمانی که تغییر رفتار والدین انجام شود و به نتیجه برسد به سراغ  -

 . دیگر بهتر نتیجه دهد یهاحلاز راه  رسیدمیبد و زشت به او رفتم؛ به نظر  یباکارهارفتارها را  گونهاینتفاوت 

 آمدمیدر زنگ تفریح یا دقایقی که فرصت پیش  زدمیزیر نظر بود هر کار زشت و ناپسندی که از او سر  مرتباًکارها و رفتار او 

دیگران است و دلیل ایراد گرفتن از  یآزاردهندهکه این کارش ناپسند و  شدممییم و به او متذکر کردمیدر موردش باهم صحبت 

 . مدادمیکارهایش را توضیح 

کسی  تاکنون داندمیاز زشت بودن کارهایش اطالعی نداشته و همه را مخالف خود  واقعاً وبعد از چند روز متوجه شدم که ا 

 . دهدمیاین کارها را انجام  راحتیبهبرای او دلیل تذکرها را توضیح نداده بنابراین کارها در نزد او بد نبوده و 

 

 2شواهد   •

 . و جدول زیر را ترسیم کردم قرار دادهرفتار او را چه در کالس و چه در حیاط مدرسه در سه هفته آذر مورد بررسی 

 هفته چهارم آذر هفته سوم آذر دوم آذرهفته  شدهیبررسموارد *  

 در حیاط در کالس در حیاط در کالس در حیاط در کالس

 10 12 13 14 13 17 کالمیاذیت و آزار . 1

 55 77 55 88 66 99 عدم سازش در گروه. 2

 8 11 10 15 13 15 رکیک و زشت استفاده از الفاظ. 3

 5 8 7 9 7 10 و دعوا کاریکتک. 4

 7 7 8  10 9 11 گوییدروغ. 5
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 موضوع

 * بررسی محیط خانه

 * بررسی محیط خانه پدربزرگ

 

 هفته 

 اول 

 آبان

 

 هفته 

 دوم 

 آبان

 

 هفته 

 سوم 

 آبان

 

 هفته

 چهارم

 آبان

 کتک زدن خواهرش اذیت و و آزار. 1
 عدم سازش با والدین. 2
 گوییدروغزشت و ناسزا و  یهاحرفگفتن . 3

25 

21 

24 

24 

20 

20 
 

22 

19 

19 
 

19 

17 

16 
 

 

انجام  باهمکه  یجمعدسته  هاییباز کردمیمشهود بود و کمتر با دیگران ناسازگاری  کامالًدر زنگ ورزش نیز تغییر رفتار او 

 . دادمیرا تا آخر انجام . . . الیبال وویم مثل بسکتبال دادمی

 .  "و در جمع پذیرفته شدن لذت ببرد  رفتارها  گونهیزازابازی کند و  خود را کنترل کند و با دیگران  کردمیسعی    "

  
 هفته چهارم آذر  هفته سوم آذر  هفته دوم آذر موارد 

 3 4 6 عدم آرامش در زنگ ورزش 

  

 آمدهدستبهشواهد و نتایج   •

بوده و باعث بهبودی وضعیت و کاهش  مؤثر شدهگرفتهبه کار  هایراهکه  دادمینشان  شدهیگردآورشواهد و اطالعات  -

 . رفتارهای او شده است

برخورد داشتند نیز بر این مسئله اذعان  نوعیبه آموزدانشسایر افرادی که با این  اولیاء و، هایهمکالس، معاونین، مدیر دبستان -

 . داشتند

در جریان وضعیت  شدهیینتع یهازمانخود ادامه داده و در  هاییگیریپ با این اوصاف تصمیم بر آن گرفتم که همچنان به  -

 . خانوادگی او قرار بگیریم
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 یریگجهینت •

هاای توان همکاریعلت یا علل پرخاشگری است با شناخت این عوامل می یابییشهربرای درمان پرخاشگری گام اول شناخت و 

فکار آموزش تنهاایی ، مهر و محبت و دلجویی، الزم را برای کاستن از میزان و شدت پرخاشگری ارائه نمود مانند سرگرم نمودن فرد

ه به اصول رفتاری که کودک از والدین متانت نشان دادن در مواقع پرخاشگری مانند حفظ خونسردی و آرامش با توج صبر و، کردن

بارآورده کاردن نیازهاای عااطفی و ماادی کودکاان و ، کنادمیالگاوبرداری  هاآنو افرادی که در داخل خانواده و محیط مدرسه از 

جاام جلاوگیری از تاوهین و ناسازا گفاتن و ممانعات از ان، شدهکنترلهای مساعد ساختن جو آزادی، نوجوانان در حد توان خانواده

رهنمودهاایی ، نشان دادن و معرفای نماودن هاآنالگوهای خوب را به ، جلوگیری از تهدید و ترساندن، کردن با سایرین مثلبهمقابله

صابر و ، عادت دادن آناان باه گذشات، قوانین در زندگی گروهی و رعایت هاییبازتشویق به ، در مورد سازش و جوشش با دیگران

چنانچه رعایات عوامال فاوق  یاندر پاجهت تخلیه و سبک شدن و آرامش یافتن و  هاآندرد و دل صحیح به  یاددادن، انتقادپذیری

 . استفاده نمود …توان از عوامل دیگری مانند توبیخ اخطار تحکم و قهر وتأثیری نداشت می

 

 منابع

 .تهران، ساواالننشر ، چاپ دوم، مشکالت نوجوانان و جوانان، 1381، ابوالقاسم، اکبری

 . در روانشناسی تهران: انتشارات سخن هایه نظرو  پردازانیهنظر ،1377 ،، محمودساعتچی

 . انتشارات آوای نور، چاپ هجدهم تهران،  اجتماعی هاییبآس ،1386،هدایت اهلل، ستوده

 . انتشارات آوای نور ، چاپ هجدهم تهران،  اجتماعی هاییبآس،1386، هدایت اهلل، ستوده

 . انتشارات آوای نور، تهران، چاپ نوزدهم،  انحرافات یشناسجامعه،1387، هدایت اهلل، ستوده

صفحات ، 4شماره ، سال اول، پرخاشگری رشد آموزش علوم اجتماعی دربارهدیدگاه روانشناسان اجتماعی  ،1369، احمد، سخاوت

48-44 . 

 .تهران: انتشارات هم، چاپ دوم، ترجمه یحیی سید محمدی، شخصیت هاییهنظر، 1378 ،سیدنی آلن، دوان وشولتز، شولتز

 .انتشارات، تهران، چاپ اول، انحرافات اجتماعی یشناسجامعه، اجتماعی شناسییبآس، 1386، اهللرحمت ، صدیق سروستانی

 .56-63صفحه 171شماره ، ماهانه آموزشی تربیتی، نشریه پیونده و نوجوانانخشم و پرخاشگری در کودکان  ،1372، فرشته، غیابی

 .تهران: دانشگاه تربیت مدرس، پرخاشگری کودکان و ارتباط آن با ساخت خانواده ،1365 ،یمحمدتق، فرمهینی فراهانی

 .انتشارات آگاه. تهران، صبوری. ترجمه ا، سازییران و یجوئپرخاش ،1363 ،اریک، فروم

 .تهران: نشر نی، ترجمه فرهنگ ارشاد، یشناسجامعهبنیادی  هاییهنظر ،1378 ،برنارد، لوئیس و روزنبرگ، کوزر

 .تهران: نشر سفی، ترجمه اصغر افتخاری، و جامعهخشونت  ،1378 ،یگرانو دتدر ابرت ، گار

 .شارات مرکزتهران: انت، یاسانیترجمه مهشید ، رشد و شخصیت کودک ،1368 ،و دیگرانپاول هنری ، ماسن

 .انتشارات نورالسجاد، چاپ اول، قم، نقش خانواده در پیشگیری از انحرافات، 1388، اهللیف س، نحوی

 . انتشارات طالیه، چاپ اول، تهران، ترجمه قدیر گلکاریان، ناسازگاری و بزهکاری در کودکان، 1382، هالوگ، یاوو زار 

 .انتشارات انجمن اولیاء و مربیان، های پیشگیری و درماننابهنجار کودکان و راهرفتارهای بهنجار و ، 1390 ،شکوه، نوابی نژاد
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 ضمیمه:

 پرسشنامه بررسی علل پرخاشگری در کودکان دبستانی

 * هدف بررسی سطوح پرخاشگری در ابعاد:

 کالمی -1

 تهاجمی -2

 4فیزیک -3

 خشم تکانشی -

 ی ارابطه -5

 سؤاالت –گویه ها  ردیف

الا 
ص

ا
 

به
ت

در
ن

 

ک
ی

ار
ب

 
اه

ر م
د

 

ک
ی

ار
ب

 
ته

هف
در 

 

ک
ی

ار
ب

 
وز

ر ر
د

 

      . کندمیقیچی و خودکار استفاده  –از وسایلی مثل چوب  شودیموقتی کودک عصبانی  1

      . قصد صدمه زدن به دیگران را دارد شودیموقتی عصبانی  2

      . ترساندیمو  کندمیرا تهدید  هابک. کندمیدر محیط خانه و مدرسه قلدری  3

      . را دوست دارد کاریکتک 4

      . و دعوا است کاریکتک کنندهشروع غالباً او  5

      . تهاجمی دارد صورتبهکالمی شدید و خشن  یبرخوردها 6

      شودیمبه هرکسی که به او حرفی بزند یا توهین کند سریع درگیر  7

      . تز خود هم پرخاشجو است تربزرگنسبت به افراد  8

      . کندمی یدرازدستوسایل دیگران  بدون اجازه به 9

      . است جوانتقامو  توزینهک 10

      . گویدیمبه همساالنش زور  11

      . است مندعالقهخشن  هاییبازبه  12

      . شودمیکه او را عصبانی کند با رفتار پرخاشگرانه مواجه  یهرکس 13

      . دهدمیفحش  ساالنشهمهنگام عصبانیت به دوستان و  14

      . . . شکستگی و تورم. شودمیبدنی  وی منجر به صدمات جدی یکارکتک 15

      . شودمیدیگران وی پرخاشجو شناخته  ازنظر 16

      . کندمیهنگام عصبانیت کتاب دوستانش را پاره  17

      . کندمیوسایل دیگران را خراب  عمده 18

      . گویدمیدروغ  راحتیبه 19
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 از دالیل اصلی پرخاشگری:

 توجه شود:  هاآنباید به    غیرمستقیمکه در مصاحبه و یا مشاهده    سوا التی*  

 عوامل خانوادگی  -1

 (. . . . مثل محبت و توجه و پذیرش و)نحوه برخورد والدین با نیازهای عاطفی کودک -

 (. . . وسایل مدرسه و –خرید لباس  – بازیاسباب)نحوه برخورد با نیازهای مادی کودک  -

 خانوادگیالگوهای    -2

 پدر یا مادر معتاد -

 اعتیاد هر دو نفر -

 (. . . و –تنبیه بدنی  -اعمال خشونت روحی )کودکان با والدین بد سرپرست  -

      . شودمیدچار درگیری کالمی و مشاجره  ساالنبزرگبا  20

      . است توجهبی عمدهمعلمش  ازجملهدیگران  هایدرخواستنسبت به  21

      . کندمیبعد از عصبانیت خود را سرزنش  22

      . عبوس و اخمو است اکثراً 23

      . کندمیشلوارش را خیس یا کثیف  عمده 24

      . زندمی. . . تو گوشی و هاآنو یا به  کندمیهنگام عصبانیت به دیگران حمله  25

      . شکندمیو یا  کندمیهنگام عصبانیت وسایل اطرافش را پرت  26

      . زندمیلگد  درودیواربه  اشباعهمواره هنگام عصبانیت بعد از شکستن  27

      . که با او بازی نکنند کندمیدیگران را وادار  نیایداگر از کسی خوشش  28

      . شودمیمیلش کاری کند با برخورد تند او مواجه  برخالفهر کس  29

      . کندمیبا او قهر  سریعاگر کسی برخالف میلش عمل کند  30

      . زندمیدست جمعی کنار  هایبازیمیلش عمل کند او را از  برخالفاگر کسی  31

      . حرف نزنند و بازی نکنند اصالً که با شخص خاصی  کندمیسایرین را تهدید  32

      . برسد هایشخواستهبه  کندمیتالش  گوییدروغبا  33

      . کندمی سازیشایعه هابرخیدر مورد  34

      . کندمیحرفش عمل کند برخورد  برخالفبا هرکسی که  35

      . شودمیمسائل سریع خشن و عصبانی  ترینکوچکبا  36

      . است زودرنجبسیار حساس و  37

      . شودمیخشمگین  شدیداًدر مقابل انتقاد سایرین  38

      . رودمیزود از کوره در  39

      . تحمل شکست را ندارد 40
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 به کودک تربزرگی خواهر یا برادر توجهبی -

 به کودک در خانواده (نگاه ابزاری )نیروی کار -

 نظرات کودک(عدم توجه به ) هاگیریتصمیموجود دیکتاتوری در  -

 عدم توجه به نیازهای کودک -

 محیط بیرون  – هامهمانی –وجود رفتار پرخاشگرانه توسط والدین در خانه  -

 بیان کلماتی به کودک از قبیل:)تقویت رفتار پرخاشگرانه توسط والدین و یا خواهر و برادر  -

 . . . . . یانباش  خوری توسر* 

 . . . . . یا بزنش. . . . اذیتش کن* هر کس تو را اذیت کرد تو هم 

پرخاشگرانه را بر رفتارهای منطقی و عقالنی  یرفتارهااز سوی والدین )خانواده( که  یرمنطقیغ  هایدرخواست * رفتارها و 

 . دهدمیارجحیت 

 نمودار استخوان ماهی:

 


