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 چكیده

 و شود؛  می ابراز  دیگران یا  دیگری  به  رساندن آزار و  صدمه منظور  به  که  است  رفتاری خصمانه  پرخاشگری   

  که شود  می  دیده  مدارس در یا و زند  می را دیگر  کودک  کودکی مثالً. است  رساندن رآزا صرفاً  آن در  هدف

 .پردازند  می  کاری  کتک  به بعضاً  مدرسه  حياط در  کودکان تفریح،  های زنگ

در بين نوجوانان یكی از دغدغه هایی است که خانواده ها  پرخاشگری و خشونترفتار های شاید بتوان گفت که  

عوامل   سعی بر آن شده است که اقدام پژوهیميباشند دراین   ز ان رنج می برند چرا که نگران آینده فرزندشانا

 . بيان شود  نامتعارف  ایجاد این رفتار و راه حل های اساسی برای کاهش این رفتار

........... مشغول به تدریس بودم .مشكلی که در مدرسه ... .....................اینجانب در سال تحصيلی ............. به عنوان 

 در این دانش آموزان مشاهده نمودم ، خشونت و پرخاشگری بود که در بين دانش آموزان رواج داشت .

باتوصيف وضعيت موجود به   وسپس  موضوع پرداختم   ابتدا به بيان  بنابراین در صدد رفع این مشكل برآمدم .

به گرد اوری   بعد از آن  هدی مبنی بوجود مشكل یا همان مسئله پرداختموجمع آوری شوا   بيان مسئله

با  وهمچنين از یافته های علمی دیگران استفاده شده است و  از طریق مشاهده ویاداشت برداری  اطالعات

  با مشارکت همكاران  یافته ها تجزیه و تحليل شده است راه حل های پيشنهادی  استفاده از شيوه شش پرسش

اجرا گردید وبعداز ان مدت دوبار ه مورد ارزیابی  معلمانبيان شده وپس از اعتبار سنجی توسط همكاران وشورای 

 که نتایج آن در این تحقيق بيان شده است    صورت گرفت  نتيجه گيری منطقی  ودر نهایت   قرار گرفت

 واژگان کلیدی : 

 پيشگيری - پرخاشگری – اندانش آموز
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 مقدمه 

 . هاست بچه ميان در خشونت هستند، روبرو آن با مدارس اوليای و والدین که معضالتی از یكی

 مدرسه،. کنند می تجربه را همساالن کنار در زندگی آن در که است مكانی اولين ها، بچه اغلب برای مدرسه،

 است ممكن ترتيب این به. دانست جامعه از متفاوت و جدا آنرا توان نمی که است پراهميت اما کوچک نهاد یک

 .گذارد اثر هم مدرسه بر اجتماعی رویداد هر

»  بياموزند باید و شوند می آماده  زندگی برای که آموزانی دانش. است آموزان دانش برای  مهم مكانی مدرسه،

 می صورت آنان پذیرفتن و دیگران به احترام طریق از امر، این که را اطرافيان با تعامل نحوه و را «شدن اجتماعی

 .گيرد

 یادگيری ضرورت رسد می نظر به اما نباشد ای پيچيده موضوع ظاهر به شاید دیگران، به احترام مقوله اما و…

 به ورود اوليه سنين در آموز دانش یک اگر و است برخوردار زیادی اهميت از آموزان، دانش برای موضوع این

 این مداوم طور به البته و کند رشد عمل الگوی این یا و زدبيامو را احترام به مربوط رفتری ای مقولهه مدرسه،

 به هم آن اعضای که کند زندگی ای خانواده در و کند مشاهده هم مدرسه اوليای جانب از را اجتماعی رفتارهای

 از برخورداری با و طبيعی شخصيت با فردی که بود اميدوار توان می زمان آن هستند، معتقد مقوله این

 ایفای به تا شود می وارد بزرگتری جامعه به ها خصلت این با و کرده رشد مودب و محترم انسان کی معيارهای

 .بپردازد خویش نقش

 تا کرده، پيدا حضور مدرسه در جاری تحصيلی سال در که دارند نونهالی فرزند که والدینی از یک هر راستی به

 دهند؟ می اهميت موضوعات این به حد چه

 می مربوط شان فرزندان یادگيری ميزان و درسی سطح به که هستند هایی دغدغه گرفتار نوالدی از بسياری

 و مسائل که رسد می نظر به اما محفوظ، آن به توجه جایگاه و است مهم هم آموزی علم بحث هرچند که شود،

 شخصيت کلهشا که است مهمی اصل همان این. است مهمتر ای مقوله هر از فرزندان، تربيت به مربوط مباحث

 و بروز برای شود می ای مقدمه آن، در کوتاهی که است پراهميتی فرایند همان تربيت. سازد می را انسان یک

 .اجتماعی های آسيب و مشكالت انواع ظهور
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 ای جامعه نهایت در و فرد روان سالمت که است هایی آسيب ترین مهم از یكی خشونت دانيد می که طور همان

 اماکن با مقایسه در مدرسه در ها، بچه توسط خشونت آموزش که است دليل همين به. ازداند می خطر به را

 .است برخوردار ای ویژه های حساسيت از دیگر

 بين مدرسه محيط و حياط در خشونت و آموز دانش و معلم بين ها، شاگردی هم بين در کالس، در که خشونتی

 تماشای متاسفانه اما است دهنده آزار والدین اغلب برای که است موضوعی این…شود می مشاهده آموزان دانش

 آهنين، مرد عنكبوتی، مرد همچون هایی شخصيت با ها پسربچه کردن خو و آميز خشونت و هيجانی های فيلم

 .داشت نخواهد ها، بچه در خشونتی و هيجانی رفتارهای بروز جز ای نتيجه بتمن، و من سوپر

 ای ساده کار احتماال موارد این از فرزندان داشتن نگه دور. طلبد می را والدین ویژه توجه که است موضوعی این

 نفش تولد، کاله و لباس و کفش و مدرسه کيف روی در عنكبوتی مرد تصویر که ای جامعه در آنهم. بود نخواهد

 ممكن که هستند نقشی کننده تداعی کودکان برای مجدد طور به هم دستی دم ابزارهای همين که. است بسته

 .شود می مانع مكرر تكرارهای این کند، فراموش آنرا بخواهد اگر حتی و باشد نشسته آن تماشای به روزی است

 خيالی های نقش ایفای به ها، شخصيت این با پنداری همزاد در ها پسربچه که نيست عجيب این ترتيب این به

 جذاب آنها برای همساالن، گروه ميان در و درسهم در نقش ایفای این البته که بپردازند مختلف های محيط در

 این به موفق وقتی که برگردانند خود سمت به را ها نگاه و دهند نشان خودی بتوانند وسيله این به تا است تر

 آسيب تهدید، گيری، باج زورگویی، شامل رفتارهایی دهند، می نشان تری متنوع رفتارهای احتماال شدند، کار

 .باشد مدرسه وسایل یا و سیکال هم به رساندن

 

 والدین همفكری با باید امر این که هاست پسربچه ميان در خشونت بروز عوامل و علل شناسایی است مهم آنچه

 .گيرد صورت مدرسه اوليای و

 خشونت بروز ساز زمينه علل از تواند می خانوادگی و اقتصادی اجتماعی، های نابسامانی اجتماعی، های دشواری

 شمار به اجتماعی های نابسامانی از مواردی اعتياد و طالق مادر، و پدر بيسوادی بيكاری، فقر،. باشد سهمدر در

 قشر که هرچند. سازد می گرفتار را مرکز از دور های شهرک و محروم مناطق مدارس همه، از بيشتر که روند می

 نظر به که دارد وجود هم غيرانتفاعی مدارس در خشونت موضوع و نيستند مصون موضوع این از هم جامعه مرفه

 .شود می مربوط آموزان دانش توسط فيلم تماشای به بيشتر رسد می
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پرخاشگری واکنش کلی نسبت به ناکامی است هرچند افراد هميشه پاسخهای پرخاشگرانه آشكار از خود نشان 

كی از همكالسان خود مورد به وسيله ی  وآن ها را در وجود خود سرکوب می کنند. مثال پسری که نمی دهند

اهانت قرار گرفته غالبا به طور فيزیكی به او حمله ور می شود.وفحش وناسزا ، زدوخوردها ودعوا های حياط 

 مدرسه، خود نشانه هایی ازاین پرخاشگریهاست.

ه گروهی از روانشناسان معتقدند که طبقات اجتماعی غير مرفه جامعه ،بيشتر از طبقات متوسط ومرفه جامع 

 (1178)نژاد,  احساسا ت پرخاشگرانه خود را ابراز وآشكار می سازند.

کارن هورنی روانشناس معروف معتقد است که سرکوب همه احساسات پرخاشگرانه وخصمانه از نقطه نظر 

روان بسيار بد وگاه خطر ناک است زیرا سرکوب چنين احساساتی سر انجام به اضطراب و واکنشهای  سالمت 

تااز   بنابراین پيشنهاد می کند که انسان باید گهگاه احساسات خصمانه خویش را ابراز کند  جامدعصبی می ان

 شدت فشار درونی جلوگيری به عمل آید. 

نكته مهم آنست که همه افراد دچار احساسات پر خاشگرانه می شوند وروانشناسان کانالهای اجتماع پسند 

اسات بيان می کنند که به ویژه در مدارس می توانند مور د استفاده متعددی را برای تسكين ورهایی از این احس

 (1178)نژاد,  نمایشنامه وغيره می باشد.  قرار گيرند. ازجمله مسابقات ورزشی ، نقاشی،

 بیان مسئله

 خود زندگی دوران تمام در نيز انسان.  است شده نهاده تغيير و تحول بر عالم موجودات ی همه وجودی اساس

 . رود می شمار به دوران این مهمترین از ینوجوان ی دوره و است مداوم تغييرات شخو دست

 ، رفتار یافتن شكل و تعيين در ینوجوان ی دوره که دارند توافق مورد این در نظران صاحب و روانشناسان تمامی

 و جامعه از سمتیق نيز مدرسه آنكه وجود با.  است بسزایی اهميت دارای نوجوان ی آینده منش و شخصيت رشد

 و مهمتر خانواده از آن نقش شرایطی در اما ، گردد می محسوب اننوجوان روانی رشد بر گذار تاثير عوامل از

 می که فردی تنها عنوان به دبير آن در و اننوجوان پرورش مرکز مهمترین عنوان به مدرسه.  نماید می تر آشكار

 روانی رفتارهای اطرافيان و دبير والدین حضور اثر بر دوره این در . شد قائل او برای والدین همچون نفوذی توان

 شک بدون.  یابد می تكوّن بالغ انسان شخصيت اصلی های پایه و ارکان و گيرد می شكل اننوجوان اجتماعی و

 . آمد خواهد دست به بزرگسالی در آن حاصل و نتایج دهد می رخ انسان برای ینوجوان ی دوره در آنچه

 . « شد خواهد بعداً که است بزرگسالی شخص کوچک ی نسخه نوجوان: »  گوید می گزل که یطور به
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 رفتاری نوع اساس بر اننوجوان.  است بزرگسال آدم پدر نوجوان: »  است گفته مونتسوری ماری دیگر جایی در یا

 . « دارند هایی ویژگی چه و هستند که آموزند می ، کنيم می آنها با ما که

 موجود بیان وضع

مشغول به تدریس بودم .مشكلی از همان ابتدای سال  .................اینجانب در سال تحصيلی ................... در 

 تحصيلی توجه مرا به خود جلب کرده بود ، مشكل پرخاشگری و خشونت برخی از دانش آموزان بود .

که باتوجه به اینكه از نظر  دانش آموز هم دارم تعدادی  کالس متاسفانه در ميان دانش آموزان مودب و منضبط

واز الفاظ رکيک ونا   دندرگير می شو بادوستانش   دناما هنگامی که درگروه قرار می گير  دنمشكلی ندار  درسی

صحبت  آنها من بارها با  می شود انرنجش وناراحتی دوستانش که این عمل او باعث   دناستفاده می کن متعارف

د دست نیک بار می گوی  دنمی ده  هر بار جوابی آنها و  سوال کر ده ام آنهااین رفتار را از   يلودل کرده ام 

رفتار را از خود  این را بار ها راهنمایی کرده ام اما باز هم آنها  م ومن يد نمی تواننیا می گوی   نيست انخودم

تا بتوانم آنرا شناسایی و    این رفتار باشم یل دال  که بد نبال پيدا کردن  شده  باعث  واین عمل  دننشان می ده

 .  بر طرف کنم 

بدانم ان تانظر آنان را درمورد رفتار این دانش آموز  وسایر همكاران درميان گذاشتم  عاونينم با  این موضوع را   

این نتيجه  به  و ارزیابی دفتر انضباطی  وباتوجه به نظر همكاران  بررسی کردم  هم دفتر انضباطی مدرسه را

توجه مرا   لهاد به همين دليل این مسنرفتاری دارکالس ها وگروه ها چنين  همهدر انرسيدم که این دانش آموز

دو این مسئله برای من به وجود ناستفاده می کن   این دانش آموز از این الفاظ  که چرا بيشتر به خود جلب کرد 

برطرف   مانرا در دانش آموز پرخاشگری و خشونتاین رفتار  م چگونه می توان آموزگارمن به عنوان یک   آمد که

   کنم؟ 

 



 

6 
 

 اهداف پژوهش :

 هدف پژوهش :

 برطرف کردن مشكل پرخاشگری و خشونت در دانش آموزان

 اهداف جزئی :

 بررسی علل پزخاشگری و خشونت در دانش آموزان

 بررسی و پيدا کردن حل مشكل خشونت و پرخاشگری در دانش آموزان

 نهای پژوهش :پرسش

 علت اصلی پرخاشگری و خشونت در دانش آموزان چيست  ؟

 با چه روش هایی می توان مشكل پرخاشگری و خشونت را در آنها برطرف ساخت.

 مقایسه با شاخص :

 پرخاشگری در دانش آموزان بایستی حل شود .در مقایسه با شاخص ، مشكل 

 جمع آوری اطالعات

 مشاهده –الف 

 ه رفتار این دانش آموزان پرداختم و رفتارهای زیر را در آنها مشاهده نمودم  :ابتدا به مشاهد

 آموزان دانش سایر با نامطلوب برخورد و رفتار
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 مدرسه اوليای و معلم به احترامی بی    

 درس کالس به توجهی بی و آرامی نا    

 کالس و مدرسه قوانين رعایت عدم    

 گفتار در ناروا و زشت کلمات از استفاده    

 دیگران کردن مسخره    

 کثيف و نامرتب وضع سرو    

 آموزان دانش با درگيری هنگام مدرسه از فرار    

 تكاليف انجام و کالس در حضور برای انگيزه عدم    

 :با پدر و مادر دانش آموزان مصاحبه –ب 

به این راجع  آنها رانيز به مدرسه دعوت کردم وبا  اناین دانش آموز اولياء من برای بدست آوردن اطالعات بيشتر 

در   انکه فرزندش ندوبيان می داشت ندبسيار ناراحت بود اننيز از این رفتار فرزندش آنها  گفتگو کردم  موضوع

 اولياء دانش آموزان اینچنين گفتند که  منزل با آنان وخواهر وبرادرش هم بيشتر مواقع همينطور بر خوردرا دارد.

زمانی که   -2نگاه می کند  فيلم -1  از خود نشان می دهد که یابيشتر درمواقعی این رفتار را درمنزل  انفرزندش

زمانی که از ما پولی در خواست می کند وما ازاو می پرسيم برای چه می  -1.  دنبيرون می رو انبا دوستانش

 می زنند اندست به وسایلش شانزمانی که خواهر وبرادر-4خواهی 

 فمشاهده شده در ساعت های مختلتعداد خشونت  –ج 
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ایجاد ترازنامه ميانگين رفتار ها و الفاظ در دو زنگ فارسی و ریاضی  دانش آموزان را مورد بررسی قرار دادم و 

 کردم .نامتعارف جدول زیر طراحی 

 

یک  شنبه نوع رفتار ساعت درسی

 شنبه

سه  دوشنبه

 شنبه

چهار 

 شنبه

 تعداد دفعات درهفته

یا   الفاظ رکيک ریاضی

 نامتعارف

1  4  2 9 

الفاظ رکيک ونا  فارسی

 متعارف

 1  4  7 

 

 جمع

 کل

16 

 مدیر واحد آموزشی:مصاحبه  (د

در مصاحبه ای که با مدیر مدرسه داشتم ، وی بيان نمود که ، دانش آموزان مورد نظر در بيشتر اوقات زنگ   

نش آموزان مدرسه دعوا می کنند و نظم و انضباط را رعایت نمی کنند .با دیگر داتفریح و خارج شدن از کالس 

 رفتارهای ناشایستی از آنها سر می زند .

 :مصاحبه با معاون مدرسه(و

 راجع به این دانش آموزان از معاون مدرسه نيز سواالتی کردم و او بيان داشت :
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بح د و باعث بی نظمی در صف مراسم صنبچه ها را اذیت می کن این دانش آموزان دیگر در زنگ های تفریح

 آنها رفتار پرخاشگرانه ای با سایر دانش اموزان دارند .د.نگاهی می شو

 : معاون پرورشیمصاحبه با (ه

 در مصاحبه ای که با معاون پرورشی مدرسه راجع بهدانش اموزان مورد نظر داشتم او بيان داشت :

د.ولی یک مقدار نکن در برگزاری نماز جماعت خوب است و معموال در نماز جماعت شرکت می آنها مشارکت-

 د.ندعوا می کن دانش آموزان دیگرو گاهی اوقات با  هستندعصبانی 

 مطالعات  :ی . 

دازم که در زیر می برای روشنتر شدن موضوع تصميم گرفتم به مطالعه مقاالت و مطالب علمی در این زمينه بپر

 آورم  :

 عوامل موثر بر پرخاشگری

 ى را به سه دسته مى توان تقسيم کرد: به طور کلى، عوامل مؤثر بر پرخاشگر

 عوامل زیست شناختى  -الف 

ن به تحقيقات جالين و مک نرى که در پژوهش هاى خود به این .مواد زیست شيميایى: در این زمينه، مى توا1

نتيجه رسيدند که افزایش تستوسترون در سطح خون موجب پرخاشگرى مى شود یا کاهش سروتونين موجب 

  ;تغييرات بدخلقى مى گردد و بر بروز رفتارهاى هيجانى از جمله پرخاشگرى تاثير دارد، اشاره کرد

  ;1977هاى بارون و بل در  .گرما: براى مثال، پژوهش2

 ( Bryant, J. H. ;1972.برانگيختگى جنسى: براى مثال، پژوهش هاى بارون وبریانت )1

 عوامل روان شناختى  -ب 

 ( Bohime, D. 1966.افسردگى: براى مثال، پژوهش هاى بوهيم )1
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 ( Mattews, K.A.1989);.الگوى شخصيت: براى مثال، پژوهش هاى ماتيوس( 2

 ( Renzi, D. 1984);حرمت خود: براى مثال، پژوهش هاى رنزى  .تاثير1

 ( Manzy, H. 1991( براى مثال، پژوهش هاى مانزى )18.تاثير احساس گناه: )4

 اقتصادى و محيطى  -اجتماعى  -عوامل فرهنگى  -ج 

 ( Frame, N. 1974);.خانواده: براى مثال، پژوهش هاى فریم 1

امكان رفتار پرخاشگرانه در او تقویت مى شود.براى مثال، پژوهش هاى برکوویتز  .تسليح: وقتى فرد مسلح باشد،2

  ;1974در 

 ( Williamz, R. L. 1984);.فقر: براى مثال، پژوهش هاى ویليامز 1

  ;1971.تاثيرات الگویى: براى مثال، پژوهش هاى بندورا در 4

که در نظریه یادگيرى اجتماعى  1971دورا در .تاثيرات پاداش و تایيد اجتماعى: براى مثال، پژوهش هاى بن5

  ;مطرح شد

 19. )1984.تاثيروسایل ارتباطجمعى: براى مثال، پژوهش هاى برکوویتز در 6

 عوامل خانوادگی پرخاشگری 

عوامل خانوادگی به عنوان یكسری از عوامل محيطی در بررسی عوامل تربيتی افراد موثر ميباشند، چرا که 

ولين محيط اجتماعی زندگی افراد بسيار حائز اهميت ميباشد و خيلی از چيزها را افراد در خانواده به عنوان ا

بروز یا تشدید  خانواده ميتواند از جهات مختلف موجبسالهای اوليه حيات اجتماعی خود در آن می آموزند. 

 پرخاشگری شود که مهمترین این عوامل عبارتند از:

ی که وسایل مورد عالقه خود را در دست دیگری می بيند نوجوانی فرد: معموال ( نحوه برخورد والدین با نيازها1 

برانگيخته ميشود و در صدر گرفتن آن حتی با اعمال خشونت می شود.تجربه نشانگر آن است که چنانچه در 
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ن برآورده ی هميشه توقعات و انتظارات فرد برآورده شده باشد او بيشتر از کسانی که توقعات و انتظاراتشانوجوان

 نشده است خشمگين وپرخاشگر می شود.

( وجود الگوهای نامناسب، داشتن الگوی مناسب در زندگی یكی از نيازهای انسان است زیرا انسانها عالقه مند 2 

هستند که رفتار و کردار خود را مطابق با کسی که مورد عالقه خودشان است انجام دهند و چنين کسانی را 

دگی خود قرار دهند بررسی های انجام شده نشان ميدهد که بيشتر نوجوانان پرخاشگر والدین راهنما و الگوی زن

آنها از محبت الزم برخوردار نبود از الگوی پرخاشگری موجود  نوجوانخشن و متخاصمی داشته اند یعنی نه تنها 

 در خانواده نيز تاثير پذیرفته بود. 

تاتوری هستند معموال رشد فرزندانشان را محدود می کند در این نوع دیكتاتوری خانواده هایی که تابع اصول دیك

از خانواده یک نفر حاکم بر اعمال و رفتار دیگران است که غالبا پدر چنين نقشی را دارد اما گاهی اوقات مادر، 

تصميم می  خواهران و برادران بزرگتر نيز با دیكتاتوری رفتار می کنند در این گونه خانواده ها فرد دیكتاتور

گيرد، هدف تعيين می کند، راه نشان ميدهد، وظيفه معلوم ميكند، برنامه می ریزد و همه باید به طور مطلق 

 مطابق ميل او رفتار کند و حق اظهارنظر از آن اوست.

ی که در محيط دیكتاتوری پرورش پيدا می کنند ظاهرا حالت تسليم و اطاعت در رفتارشان دانش آموزان 

در مقابل دیگران  دانش آموزانشود و همين حالت آنهارا به هيجان و اضطراب وا می دارد. این  مشاهده می

ی هم سن و سال خود یا کمتر از خود صدمه می دانش آموزانحالت دشمنی و خصومت به خود ميگيرند و به 

ند، در کارهای گروهی رسانند این افراد از تعصب خاصی نيز برخوردارند و از به سر بردن با دیگران عاجز هست

نمی توانند شرکت کنند و از اعتماد به نفس ضعيفی برخوردارند و در امور زندگيشان بی لياقتی خود را نشان 

 ميدهند و اغلب در کارها با شكست روبرو می شوند.
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انه شهامت و ( تاثير رفتار پرخاشگرانه: عده ای از افراد پرخاشگر و زورگویی را تقبيح نمی کنند بلكه آنرا نش1 

قدرت خود می دانند این افراد اعمال پرخاشگرانه خود و دیگران را مثبت موجه و حتی الزم می دانند و به آن 

 صحه می گذارند. 

( تشویق رفتار پرخاشگرانه: در مواقعی که رفتار پرخاشگرانه توسط والدین و دیگر افراد سبب تقویت مثبت و 4

ی نوجوانوالدین یا مربيانی روبرو می شویم که به بهانه آموزش دفاع از خود به  تثبيت این رفتار می شود. گاه با

و... که به طور وضوح به جای نشان دادن رفتارهای منطقی در  "توسری نخوری" "از کی نخوری"می گویند 

 مقابل برخورد با موانع شخصی را به پرخاشگری بی مورد تشویق می کنند. 

عصبانی می شوند به  نوجوان: والدین و مربيان که در برابر پرخاشگری و خشونت ( تنبيه والدین و مربيان5

صورت پرخاشگرانه اورا تنبيه می کنند از تشدید این رفتار در او موثرند درچنين مواقعی تنبيه عامل فزاینده و 

شود، شخص می  نوجوانتقویت کننده پرخاشگری است زیرا عالوه بر اینكه سبب خشم و احتماال پرخاشگری 

 ( 198و197ص 81-می شود .)اکبری نوجوانتنبيه کننده الگوی نامناسبی برای پرخاشگری 

 فرهنگی( –عوامل محیطی )اجتماعی 

عواملی که در پيرامون زندگی انسان هستند می توانند در بروز یا تشدید پرخاشگری و تخفيف یا تعدیل آن اثر 

 د از:گذار باشند، برخی از اینگونه عوامل عبارتن

تلقی شود لذا در  "هنجاری"هنجار بودن پرخاشگری، در جامعه ای ممكن است پرخاشگری یک رفتار (1 

 مقایسه با جوامعی که چنين وضعيتی را ندارند.

فرهنگی در بعضی مواقع به علت جنگ یا عوامل دیگر  -( تقویت پرخاشگری به علت ضرر و زیان اجتماعی2

ود بدیهی است در چنين وضعيت پرخاشگری با فراوانی بيشتر در افكار با پرخاشگری در جامعه تقویت می ش
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تخيالت و اعمال افراد آن جامعه مشاهده می شود چون جامعه به دليل مقتضيات زمانی و مكانی خود پرورش 

 آن را ضروری می داند.

ی های اجتماعی ( مشاهدات اجتماعی، مشاهده وقایع و اتفاقاتی که در جامعه رخ ميدهد مانند درگير1

 محدودیت های اجتماعی تبعيضات بی عدالتی ها.... سبب ایجاد خشم و پرخاشگری می شود.

فرهنگی دیگر که در پيدایش و تقویت پرخاشگری نقش دارند.  -( نقش رسانه های گروهی، از عوامل اجتماعی4

 -های تلویزیون به شرایط اجتماعی رسانه های گروهی به ویژه تلویزیون است درجه تاثير پذیری افراد از برنامه

اقتصادی بسياری از عوامل دیگر بستگی دارد اثر فيلم های خشونت آميز در ایجاد رفتار خشونت آميز و 

 پرخاشگرانه در مطالعات محققين مورد تائيد قرار گرفته است.

ای ویدئویی( ب پرخاشگری ( نقش بازیهای ویدئویی در پرخاشگری، پژوهش در این زمينه با عنوان )تاثير بازیه5

دانش آموزان پسر سال پنجم مقطع ابتدایی شهرستان خرم آباد به روش تجربی صورت گرفته است. یافته ها 

نشان ميدهد که گروههای آزمایش که پرخاشگرانه بازی کرده بودند نسبت به گروه گواه افزایش معنی داری 

ئویی پرخاشگرانه پرخاشگری بعدی را به خصوص در بين پرخاشگری نشان دادند در نتيجه انجام بازیهای وید

 (  211و 199ص – 81نوجوانان افزایش می دهد)اکبری، 

 زیان های پرخاشگری

علی رغم تمامی مسائل ذکر شده پرخاشگری هميشه اوقات نيز زیان آور و مضر نيست بلكه پرخاشگری از حد 

ترقی و تعالی و آالیش انسان باشد نه تنها سودمند اعتدال خارج نشود و هدف آن تسلط بر مشكالت زندگی و 

 است بلكه ضروری نيز هست. 
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ی که بر عليه نوجوانقرار دادن حدو مرز برای پرخاشگری مضر و سودمند قدری مشكل به نظر می رسد لذا 

بزرگترهایش سرکشی می کند پرخاشگر است ولی در عين حال نشان می دهد که انگيزه ای اورا به سوی 

 الل که جزء ضروری و با ارزش رشد اوست رهبری می کنداستق

درباره مفيد و الزم بودن عمل پرخاشگری فوید معتقد است که اگر انسان برای ابزار پرخاشگری اجازه نيابد  

نيروی پرخاشگری اش انباشته می شود و سرانجام به شكل خشونت مفرط یا بيماری روانی ظاهر می شود. در 

برای پاالیش روانی سه راه حل وجود دارد که به طور مستقيم و غيرمستقيم با پرخاشگری در  واقع به تعبير او

 ارتباط است

 این سه راه حل عبارتند از: 

 الف: صرف نيرو در فعاليت های بدنی از قبيل بازیهای ورزشی جست و خيز، مثبت زدن به کيسه بوکس و غيره 

  ب: اشتغال به پرخاشگری خيالی و غير مخرب 

ج: اعمال پرخاشگری مستقيم حمله به ناکام کننده صدمه زدن به اوناراخت کردن او ناسزا گفتن به او و جزء 

اینها آیا پرخاشگری قابل کنترل است؟ اکثر پژوهشگران معتقدند که عوامل محيطی باعث کسب و نگهداری 

 رفتارهای پرخاشگرانه می شود

ی محيطی سبب از بين رفتن زمينه های ایجاد کننده ی پرخاشگری و به نظر آنها تغييرات مناسب در موقعيتها 

 خشونت در رفتار نوجوانان و نوجوانان می شود

 ؛همچنين با دادن شخصيت مثبت و منطقی به نوجوانان عدم تبعيض ميان آنها 

 ؛عدم تحقير نوجوانان  
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 ؛د توان به افراد پرخاشگر حدادن مسئوليتها در 

 ؛صحبت کردن با آنها 

 ؛آگاه کردن آنها در مورد خطرات پرخاشگری

 ؛ایجاد رابطه صميمی و عاطفی باآنها و توجه به مشكالت آنها 

 ؛تشویق کردن آنها به کارهای گروهی و جمعی 

و در پایان با شناسایی روحيات فرد برخورد صحيح با آن می توان در شناسایی عواملی که پرخاشگری را ایجاد  

 ام کرد.یا تشدید می کنند اقد

 : از بودند  عبارت شود پرخاشگر آموز دانش بود شده باعث که ای عمده علل ، الزم های بررسی از بعد

 ژنتيكی مشكل -1

 خانوادگی جو -2 

  انآموز  دانش انپدر کاری مشكالت -1 

 گردش و تفریح به ندادن اهميت -4

 ورزش مهم امر به توجهی بی -5 

 والدین برای زندفر نيازهای ماندن ناشناخته -6 

 تربيت اصول با والدین نبودن آشنا -7
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 تر پائين مقاطع در پرخاشگر آموز دانش با اندبير از بعضی مناسب برخورد عدم  -8

 رفتاری اختالالت شناخت و تربيتی شناسی روان با اندبير از برخی آشنایی نا -9

 فرزند رفتاری و فكری سالمت و رشد به خانواده  توجهی بی - 11

 اعظم بخش چون ورزش شناسی روان و بازی شناسی روان با قبل سالهای بدنی تربيت دبيران نبودن آشنا  -11

 . دهند می تشخيص را آموزان دانش عاطفی مشكالت

 بازی شناختی روان تئوریهای با خانواده و اندبير نبودن آشنا -12

 ورزش طریق از روانی و جسمانی مازاد انرژیهای نكردن تخليه  -11

 ورزش راهكاری مناسب

 به ، رسمی غير نسبت به و باز محيط در بتواند آگاه مربی تا است خوبی فرصت ورزش و بدنی تربيت درس

 از پيشگيری جهت در اگر که رفتارهایی بپردازد... (  و استرس – پرخاشگری) قبيل از نوجوان رفتارهای مشاهده

 خواهد دیر بسيار بعد سالهای ، نشود اقدام مشاوره یا و ورزشی های هبرنام طریق از آن زودتر چه هر رفع یا و آن

 . داد خواهد قرار جدی آسيبهای معرض در را نوجوان روان سالمت و بود

 . ببرند پی آن تأثيرات و کردن ورزش اهميت به دانش آموزان باید -

 . شود کمک آموز دانش خانواده به دارد امكان که جایی تا -

 . کرد حاصل را شناخت حداقل افراد نابهنجار و هنجار به رفتارهای جموعهم از باید -

 . باشد مستمر و فعاالنه باید زمينه این در دبير و والدین همكاری -

 . گيرد قرار بررسی مورد همساالن و دبير طرف از مدرسه در پرخاشگر فرد پذیرش ميزان -
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 . گيرد صورت جدی اقدام آن اصالح جهت و ه شد ارزیابی فرد اجتماعی رفتار -

 . گيرد صورت انفرادی صورت به پرخاشگر فرد ی مصاحبه -

 . داد سوق ورزش و سالم تفریحات طرف به را پرخاشگر فرد ی خانواده -

  خوب کارهای انجام با رابطه در او ترغيب و تشویق و آینده به آموز دانش کردن اميدوار -

 همساالن و دوستان ی بقيه با آموز دانش نكردن مقایسه -

 او به مسئولت دادن و کالس سرگروه جهت او از کردن استفاده و آموز دانش به دادن آرامش -

 تجزیه وتحلیل داده ها 

ومشاهداتی که خودم   اندانش آموزاوليای و مصاحبه با  از بررسی اطالعات بدست آمده از دیگر همكاران   پس

به این یافته ها رسيدم که هر  اتوجه به یافته های علمی که به دست آمده و تجزیه وتحليل کردن آنها وب  داشتم

رفتار نيز اصالح   که با برطرف کردن آن علت  که باعث بروز یک رفتار خاص در فر د ميگردد  رفتاری علتی دارد

 دد.خواهد شد در این مرحله سعی شده از روش شش پرسش استفاده شود تا علت آن شناخته شده برطر ف گر

وخيلی   دنبه خواسته های خود ميرس  بيشتر  چون با این روش د ؟ناز الفاظ رکيک استفاده ميكن آنهاچرا -1

 آیند.کوتاه می آنها ودوستان در مقابل   مواقع پدر ومادر

به صورت داد وفریا د وفحش ونا سزا به پدر ومادر طر ف مقابل روی  این رفتار چگونه این رفتار روی ميدهد؟ –2

 می دهد.

؟این رفتار را بيشتر در مواقعی که فرد در گروه قرار می گيرد و ویا خواسته رفتار روی می دهد  چه موقع این-1

 اش بر آورده نمی شود می توان مشاهده کرد. 
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 کمبود توجه

 تربیت نادرست

 مشکالت خانوادگي 

 فرق گذاشتن بین دانش آوزان

نکردن  توجه صمیمت کم با دانش آموز

 معلم

 معلم

 عدم نظارت

 فرق گذاشتن بین دانش آموزان

 اولیای مدرسه

 نترسیدن از ناظم

 نظارت نکردن بر رفتارها

مشکالت 

تربیتي 

خانوادگي و 

عدم توجه 

 صحیح معلم

اولیای دانش 

 آموز
 اعتیاد

عدم توجه به تربیت صحیح 

 دانش آموز

 دانش آموزان

 که بد نبال راه حل هستمان نا هنجار و پرخاشگر و بنده ؟ دانش آموز مسئله است  چه کسی در گير این-4

از دانش آموز  ف؟ در این مسئله برطرف کردن این رفتار نامتعارفعاليت چه چيزی است  ده در اینمسئله عم -5

 .نظر می باشد  موردان 

 دانش آموزان  ؟ این رفتار بيشتر در مدرسه ودر کالس در جمع دیگربيشتر بروز می کند   این رفتار  کجا -6

 .اتفاق می افتد

 ات بدست آورد را بوسيله نمودار استخوان ماهی مورد بررسی قرار دادم  :تجزیه و تحليلی که از گردآوری اطالع
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همانطور که از نمودار استخوان ماهی مشخص است ، تربيت ناصحيح دانش آموزان توسط اوليا و مشكالت 

نه این دانش خانوادگی ، فرق قائل شدن بين آنها توسط معلم و اولياآنها از مهم ترین دالیل  بروز رفتار پرخاشگرا

 آموزان می باشد .

 موقتی   انتخاب راه حل یا راه حل های 

او   و اوليا ء معلمانچگونگی بر خورد با این دانش آموزان را بشناسيم با   این مشكل ابتدا باید  برای درمان

ن این او برای برطرف کرد بت کردم وحمن با یكی از همكاران مشاور ص واز آنان کمک بگيریم   صحبت کنيم

ودیگر همكاران   انموزآوالدین دانش   راه حل های او را با   پيشنهاد کرد او بيان داشت  مشكل چند راه حل

نيزبسيار عالقه مند آنها را به مدرسه دعوت کردم  اندانش آموز اوليایمن    کمک بگيرم  درميان بگذارم واز آنان

واین راه حل ها   دنکه با ما همكاری کن ندقول داد آنهااین رفتار را ترک کند  انفرزندش  که بتواند ندبود

 :  پيشنهاد شد

 دنبده آنها بيشتری به  مسئوليت اندر غياب پدر -

 محدود شود درفتار مناسبی ندارن  که انارتباط با دوستانش -

 د نتا حد امكان پاسخ ده شانبه خواسته های منطقی  -

 د نرفتار کن آنها بامالیمت با -

 . دندر نظر بگير را شان شرایط سنی -

  آنها را به شرکت در فعاليت های ورزشی ترغيب نمایند. -

 را مورد تشویق قرار دهند انرفتار های خوبش  -

 پر هيز کنند   از تحقير و سر زنش کردنش-

 محدود کنند انوباز های رایانه ای خشن را برایش  دیدن فيلم- -
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 بنا شد که در کالس نيز این موارد را بكار بندیم علمانممدرسه  ودو نفر دیگر از  معاونمن به اتفاق  -

 داده شود آنهامسئوليت بيشتری در کالس به  -

 را به عنوان سر گروه قرار دهندآنها  -

 را تغيير دهند  انگروهش - 

 تغيير دهند  را در کالس انجایش -

 تمجيد کنند   را درگروه انفعا ليتش  کمترین -

 را درگروه برآن قراردهند که افراد درگروه به هم احترام بگذارندفرد   چند نمره از نمره عملی -

 اعتبار بخشی راه حل 

وهمچنين تشكيل  مدرسه عاون پرورشیوم  با چند تن از همكاران  پيشنهادی  درميان گذاشتن راه حل  پس از

همكاران   حل ها و تایيد درمور د اجراء این راه  انان وبحث   واستفاده کردن از نظرات و تجربياتمعلمان شورای 

 : این روش ها می تواند تا حدود نسبتا زیاد موثر واقع شوداما بهترین راه حل این پيشنهاد شد  به نظر رسيد که

  ا به عنوان سر گروه قرار دهند آنها ر -در کالس تغيير کند انجایش  -داده شود  آنهابه   مسئوليت بيشتری -

 نحوه اجراء

ر ا در کالس آنهاشان جلب کردم ، جای انهمكاران و والدین را برای کمک به فرزند  موافقتدر مرحله اول     

  .معرفی کردم  سر گروه  را به عنوانآنها را تغيير دادم و انگروهش   تغيير دادم



 

21 
 

توضيح دادم که نمره عملی هریک از اعضای گروه به رضایت دیگر افراد گروه بستگی دارد ضمنا از   برایشان 

قرار   در جمع مورد تشویق آنها را تا   به من گزارش دهند آنها را رفتار مثبت   هر گونه  خواستم آنهاالدین و

  . دهم

وفحش ناسزا   احادیثی از معصومين در مورد بد دهنی  در موقعيت های مختلف ها در هنگام بازدید درکالس

را آنها ،آنها رفتار ناپسند از   خواستم درصورت تكرار  واثرات منفی آن در زندگی بيان کردم واز همكاران   گفتن

   .قرار دادم  مسئول انضباط کالس و آنان رااز کالس اخراج ویا تنبيه نكنند . 

 ارزیابی بعد از اجرای طرح )نقاط قوت (

شروع   درمنزل اولياء توسط من ودوتن از همكاران و   دو هفته  پيشنهادی به مدت  راه حل های  پس از اجرای 

همكاران اظهار   سوال نمودم آنهااز همكاران نظر خواهی کردم ودرمورد رفتار  به بررسی وضعيت موجود نمودم 

هم با حضور  انمادرشپدر و د ندرگير ميشو دانش آموزانخيلی کمتر با   سيار تغيير نمودهب شانداشتند که رفتار

  دند بيشتر مسئوليت قبول می کننرکيک استفاده ميكنکه در منزل هم کمتر از الفاظ  نددر مدرسه بيان داشت

 .  شكایت شده بود آنها  کمتر از  نسبت به قبلطول این مدت باطی مدرسه راهم بررسی کردم در ضدفتر ان

 نقاط ضعف :

 همكاری نكردن برخی دانش آموزان

  ارزشیابی تاثیر اقدام جدید وتعیین اعتبار نتیجه گیری و 

راه حل داشتم   راه حل ومقایسه آن با شواهدی که پس ازا جراء  که قبل از اجرائ شواهدی  با توجه به

ونظرات همكاران   اوليای دانش آموزانداشتم واظهارات معاون مدرسه ، انومشاهداتی که خود از این دانش آموز

که این راه  ونشان می دهد تغييرات مثبتی حاصل شده است  اننشان می دهد که در رفتار دانش آموز  دیگر

 .موثر واقع شده است  حل ها
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   که رفتار مناسبی ندارند محدود شود انبا دوستانش آنها  که ارتباط  - 

 داده شود آنهابه   مسئوليت بيشتری -

 در کالس تغيير کند انجایش  -

  ا به عنوان سر گروه قرار دهند آنان ر  -

 پیشنهادات

 :این موارد پيشنهاد می شود  ن تحقيقبا توجه به نتایج به دست آمده از ای   

 مورد توجه قراردهيم   را با دوستانشمان فرزند  که ارتباط -

 بيشتری داده شود  درکالس درس ومدرسه به دانش آموزانمان مسئوليت   -

 کارهای خوب بيشتر مورد تشویق قرار گيرد  -

 سعی کنيم از سرزنش وتحقير کردن فرزندانمان خودداری کنيم   -

 .بيان کنيم  دوست شویم و عواقب رفتار های ناپسند را برایشان روشن با دانش آموزان  - 
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