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 و نابردباریها در روابط اجتماعی هایپرخاشگرعلل برخی از 

 

 
 

 2 یعسگرمحمدرضا  ،1 یاحمدمریم 

 

 

 

 ، تهران، ایران.دانشگاه آزاد اسالمی ره( شهرری) ینیخمواحد یادگار امام  گروه مدیریت اجرایی، 1
  .رانیتهران، ا ،یدانشگاه آزاد اسالم ی)ره( شهرر ینیامام خم ادگاریواحد  ت،یریمدگروه  2
 

 

 
تالش شده ضمن ، استعانت از آثار و تحقیقات ارزشمند محققانمقاله با  در این :چکیده

ر غلبه ب راهکارهایی در جهت مهار وبه ارائه  بروز این رفتار یابیعلت و شناخت پرخاشگری

 ءیشا ینسبت به فرد  یالمکا ی یعمل صورتبهاست  یرفتار یپرخاشگر .آن پرداخته شود

ه چنانچ .ردیپذیانجام م ءیشا یبه آن فرد  یا خسارتیصدمه  واردکردن باهدفه کخاص  یا

جوامع بشری به یک موضوع خاص را یکی از معیارهای اهمیت آن موضوع بدانیم  ابتالمیزان 

 هاانانساست که  یتیبااهممسائل عمده و  ازجمله پرخاشگری که. ادعا کرد توانیم جرئتبه

 نکه. با توجه به ایداشته و دارند سروکاربا آن  یاگسترده صورتبهدور تاکنون  یهاگذشتهاز 

 ثیراتأت هاانسانزندگی فردی و اجتماعی بر پرخاشگری  موقعبهعدم شناسایی و درمان 

، روانشناسان لزوم دهدیممنفی گذاشته و آرامش و احساس ایمنی را مورد تهدید قرار 

 .دهندیمقرار د کیتأان و نوجوانان را مورد کودکمداخله و اصالح رفتار پرخاشگرانه 

 مقابله با پرخاشگری هایراهپرخاشگری، علل پرخاشگری،  واژگان کلیدی:

 

 

 

 مقدمه .1

توجدده بسددیاری از دانشددمندان و مترااددان را بدده خددود مع،ددوف کددرده اسددت،   پرخاشددگری موضددوعدر چنددد دهدده اخیددر، 

 کتاب و صدها مقاله در خاوص این موضوع به چاپ رسیده است. هادهکه  ایگونهبه

 اغلددم معتقدنددد کدده “: دیددگویمددرا ذکددر نمدداییم کدده  (1791مونتدداگو )گفتددار یکددی از نویسددندگان   اینجددادر  جاسددتبدده 

و گداهی   میرسدان یمد  ، آسدیم میکند یمد حملده   یکددیگر مدا بده    :بددانیم  تدر شیباست که باید درباره آن  یازهیانگ پرخاشگری

کالمددی  صددورتبددهکددردن دیگددران  آبددروبددیمددا بددا دشددنام دادن یددا کوشددش در جهددت   درواقددع، میکشددیمددهددم دیگددر را 

 (1791 بناب، الدینمحی) ”...میکنیم پرخاشگری

شددده  تدر دهیددچیپزندددگی بشدری، روابدس انسددانی نیدز نسددبت بده قبدل       شددن متحددو پیشددرفت صدنایع و علدوم و    مدوازات بده 

اسددت. در ایددن راسددتا، مشددکالت و مع ددالت روحددی و روانددی فراوانددی در جوامددع انسددانی بدده وقددوع پیوسددته کدده ایددن امددر    

فتحددی آشددتیانی، ) تنمددوده اسددرا ایجدداب  پرخاشددگری نظیددر شددناختیروانضددرورت بررسددی گسددترده و دقیددت موضددوعات 

1772). 
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معتقدندد کده:    نظدران صداحم . تفداوت دارد  ” پرخاشدگری “بدا   ”خشدم “پیش از بحث، ذکدر ایدن نکتده ضدروری اسدت کده        اما

اولیدده رشددد، بددروز  یهدداسددا خشددم یکددی از هیجانددات نیرومندددی اسددت کدده دسددت آفددرینش در انسددان نهدداده اسددت و از  “

هیجددان نیسددت بلکدده از آثددار حالددت  پرخاشددگری . نتیجدده آنکدده”و اغلددم رفتارهددای پرخاشددگرانه را بدده دنبددا  دارد کندددیمدد

 .دهدیمهمراه آن رخ  معموالًهیجانی خشم است و برای فرونشاندن آن و 

پرخاشددگری، کنتددر  پرخاشددگری و علددل    منشددأبددر پرخاشددگری، ریشدده و   مددرثرعوامددل  ازجملددهنکددات حددائز اهمیتددی  

مقابلدده بددا آن وجددود دارد کدده ایددن مقالدده بدده بررسددی ایددن مددوارد      هددایراهپرخاشددگری در میددان جوانددان و کودکددان و  

 .پردازدیم

 پرخاشگری در زمینه شدهانجام یهاپژوهش .2

ر این د دارند. پرخاشگری دربارهمسدتلزم بررسی رویکردهای نظری گوناگونی است که محققان   پرخاشدگری  بدون شدک، تبیین 

دید پسپس باید دید نحوه  ت؟زیربنایی این رفتار چیس یهاتشکلو  هامحرککه  شودیمابتدا این سدرا  به ذهن متبادر   زمینه

و  ارثیواست و نقش عوامل گوناگون محی،ی  یافتهتحو پرخاشگری چگونه در زندگی فردی  یعنی؛ فردی آن چگونه اسدت  آیی

 برای نوعی آن پرداخت. پدید آیی، باید به فهم کنش آن و تاریرچه درنهایت در بروز این رفتار دارد. تأثیریچه  هدا آنتعدامدل   

تحقیقات  به بنابراین؛ دارند پاسد  به این سدراالت، نیازمند بررسدی رویکردهای گوناگونی هستیم که محققان درباره پرخاشگری   

 :گوناگون فراهم شود یهادگاهیدکلی با توجه به  بندیجمعتا زمینه برای یک  شودیممبتنی بر هر رویکرد اشاره  شدهانجام

 (شیمیاییزیست، شناختیعصبجنبه فیزیولوژیکی ) 2-1

یکی نظام عابی و دیگری  برخوردار اسدت.  یاژهیودر دو نظام از اهمیت  شدود یمکه رفتار پرخاشدگرانه را موجم   ییهامحرک

 .ریزدروننظام غدد 

یک  صددورت به  1و دسددتگاه کناری لیمبیک ازجملهکه مناطت گوناگونی در مغز  دهدیمنظام عاددبی: تحقیقات نشددان  : الف

 .(1792)حائری روحانی،  ندینمایمی هیجانی نقش مهمی ایفا و در مهار و یا ایجاد رفتارها کنندیممجموعه هماهنگ عمل 

این قسمت با کارکردهای گوناگون و  است. ”یا قدامی قشدر پیشدانی  “که با رفتار پرخاشدگرانه ارتبا  دارد،   برش دیگری از مغز

به نقل  ،2کاردوس)د هیجانی ارتبا  نزدیک دار یهاتیفعالهمچنین  ، استدال ، نقشه کشیدن ومسئلهبسدیار مهمی مانند حل  

به نقل از  ،فدیو) .کندیمهمچنین ترریدم ق،عده گیجگداهی رفتدار پرخداشدددگرانه را در انسدددان ایجاد      . (1737،یریاز بشددد

 (1737بشیری،

در  5در یک بررسدی آزمایشدگاهی، به این نتیجه رسدیدند که افزایش تسدتوسترون     1مک نری و 7: جولینریزدروننظام غدد : ب

همراه با استروژن نیز در بروز  9و پروژسترون  1تستوسترون، آندروژنعالوه بر هورمون  .شودیم پرخاشگری  سد،  خون موجم 

و  3هانیآمکه اختال  در ترکیم و یا انتشدددار کاتکو   دهدیمدیگر نشدددان  یهایبررسددد افزایش رفتدار پرخاشدددگرانه مرثرند. 

  .(1791شادان،) گذارندیم ریتأث پرخاشگری ازجملهو بر رفتارهای هیجانی  شوندیمنیز تغییرات خلقی را موجم  7سروتونین

 اییشیمیزیست یهااختال و هورمونی و دیگر  شناختیعام یهامیآسدر نظام عابی مرکزی،  رشد یافتگی ریتأخ، درمجموع

که زیربنای رفتار پرخاشددگرانه را  ییهامحرکقرار دارند و در  پرخاشددگری شددناختیزیسددت یهاعلتو انتقا  ارثی در منظومه 

 .اندسهیم دهدیمتشکیل 

                                                           
1. Limbic 

2. Cardoso 

3. Julian, T. 

4. Mchenery. 1989 

5. Testosterone 

6. Androgen 

7. Progesterone 

8. Pathecolamine 

9. Serotonin 
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 1جنبه ناکامی 2-2

 .همواره نتیجه ناکامی اسددت و وقوع رفتار پرخاشددگرانه همواره دا  بر وجود ناکامی اسددت  پرخاشددگری بر اسدداس این رویکرد،

 این م،لم را طرح کردند که( 1792،فرجاد و همکاران)قرار گرفدت و محققانی مانند   موردنقدد زمدان این رویکرد   بداگدذشدددت  

ا که با بدین معن .گذاردیم، ولی سپس روبه کاهش ابدییمپاس  به ناکامی تا حدی با شمار ناکامی افزایش  عنوانبه پرخاشدگری 

واکنش نسبت به آن کاهش  یک ناکامی تکرار شود کههنگامیبنابراین  د.را دار هاآن، شرص انتظار وقوع هایناکامافزایش شمار 

 :اندکردهمحققان برای تبیین این موضوع، به چند دلیل استناد . ابدییم

 یترمکناکامی  درنتیجهعوامل ناکام کننده به تغییر اعما  یا حتی اهداف خود بپردازد و  انتظار درنتیجه ممکن اسددت فرد (1

 .تجربه کند

 (1712 ،فرجاد و همکاران) .شوند یابیارزشاز س،  انتظار فرد  ترکمممکن است  هایناکام (2

دیگری غیر  هایراهبرای پیدا کردن  یابیدسدددترفتار پرخاشدددگرانه به فکر  جایبده ممکن اسدددت فرد نداکدام شدددوندده     (7

 (1791 ،خدا پناهی) د.بیفتد تا به هدفش برس پرخاشگری از

 جنبه یادگیری اجتماعی  2-3

افزایش انگیزشددی که  تقویت مثبت، با منزلهبه: اگرچه ناکامی دارندیمپرخاشددگری، ااهار  - در انتقادی بر نظریه ناکامی 2بندورا

به  -مرتبس اسددت، اما اهمیت پاسدد  ناکامی به آموزش اجتماعی اولیه آزمودنی  شددودیمموقت یک پاسدد  منعکس  تشدددید در

 (1772اللهیاری،). مبتنی است - شدهتجربهتقویت و الگوبرداری از پیش  یهاوهیش

یک شددرص، در موقعیتی خاص به   پرخاشددگری یا عدم پرخاشددگری گفت: از دیدگاه یادگیری اجتماعی، توانیم، یطورکلبه

 را انجام پرخاشددگری  که رفتار شددده مشدداهدهکنونی، نوع الگوی  یهاتیتقوگذشددته،   یهاتجربه ازجمله یشددماریبعوامل 

، همچنین به متغیرهای دهدیماو را شدددکل  یهاادراکالگوی زنده، فیلم، نمایش و مانند آن( و متغیرهایی که افکار و ) دهدیم

 .محی،ی و اجتماعی وابسته است

 جنبه شناختی  2-4

 صورتبهو  باهمو معتقدند که شناخت و تحریک  ورزندیم دیتأکهیجانی  یهاحالتنقش شناخت در بروز  بر 1سینگر و 7ترشاخ

 مسدتقل وجود داشدته باشد.   صدورت به تواندیم هاآنهر یک از  هرچند، گردندیموحدت یافته منجر به بروز رفتارهای هیجانی 

 ه:این محققان بر این باورند ک

 .شودیمشناخت موجم تغییرات جسمانی و رفتاری  (1

 .گرددیمهیجانات در چارچوب شناختی م،رح  (2

 .باید توجه داشت، رادارندکه امکان نائل آمدن بر هیجانات  به تمام عوامل بیرونی و درونی (7

که بین محرک و پاسدد   ییهاشددناخت عنوانبهرا  ”ارزیابی“ 1 آرنولد و 5با مباحث شدداختر محققان دیگر مانند الزاروس زمانهم

، میشویم قائلمحی،ی اطراف خویش، معنایی  یهاتیموقعبه این معناست که ما برای  ”ارزیابی“ ، م،رح کردند.کندیمه مداخل

 پدید آییآرنولد و الزاروس معتقدند که ارزیابی محرک برای  د.بد، باارزش یا بی ارزش باشدددوب یدا  خواه این معندا برای مدا خ  

 (1791 ،خدا پناهی) .هیجانی ضروری است

 پرخاشگری تعاریف .4

که موجم آسیم دیگران شود یا بالقوه بتواند به دیگران آسیم بزند. این  دانندیمرا رفتاری  برخی از روانشدناسدان پرخاشدگری   

 زوربهد ی، ماننو گاز گرفتن، یا لفظی مانند ناسدددزاگویی و فریاد زدن و یا حقوق لگدزدنبدنی مانند کتک زدن،  تواندیمآسدددیم 

                                                           
10. Frustration 

1. Bandura, 1963. 

2. Schachter 

3. Singer, 1962. 

4. Lazarus, 1970. 

5. Arnold,1970 
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فقدان وضوح “ یپرخاشگر ” یکی از مشکالت اساسی پیرامون مفهوم( 1771هزی پاو  ماسن و همکاران ) .گرفتن چیزی باشدد 

 یسددوبهمعانی متفاوتی مانند مرتکم عملی نشدددن، با  ( (aggredior برگرفته از پرخاشددگری در تعریف این واژه اسددت. واژه

. با توجه به این معانی، ردیگیمقرار  مورداسدددتفادهکسدددی رفتن، سدددعی در جهدت برندده شددددن و حملده کردن بده دیگری      

از شرایت یک فرد تا یک پاس  خارجی و  یاجنبهاز موقعیت درونی و  -طیف وسیعی از اعما  و رفتارها را  پرخاشدگری  واژه

از  پرخاشگری به عقیده بسیاری از محققان و نویسندگان، قاد و نیت در تعریف (1731، مارتین رامیرز) گیرددربرمی -هدفمند 

رفتاری است که سعی در ایجاد زحمت و مشکل  گونهآن“: کنندیممعنی  گونهنیاقاد را  هاآناهمیت خاصدی برخوردار اسدت.   

اب کردن و نیاتی از این قبیل برای دیگری وارد و هدف اصدلی شدرص از این عمل ضدربه زدن، ضدرر رساندن، سل،ه یافتن، خر    

دام اق میرمستقیغمنفعل و  طوربهبه این راحتی قابل ارزیابی نیست. گاهی اوقات فرد  پرخاشگری اما همیشه قاد و نیت؛ ”است

به کسددی که نیازمند همیاری و مسداعدت دیگران باشددد نیز نوعی   یرسدان کمکممانعت از  .دینمایمبه انجام عمل پرخاشدگرانه  

حتی دفاع از خود یا ملک شددراددی در مقابل تهدید خارجی   (1731مارتین رامیرز، ). شددودیمعمل پرخاشددگرانه محسددوب  

لکه ، بشودینماسدت، ولی مثبت یا منفی بودنش، بحث دیگری است. همه رفتارهای پرخاشگرانه، منفی ارزیابی   پرخاشدگری  نیز

ی که کودک ،دهندیمقرار  لیوتحلهیتجزمورد  ”خود اثباتی رقابتی“باشدددد و به تعبیری آن را با عنوان  تواندیمگاهی مثبت هم 

یا مالکیت خویش اقدام به عمل پرخاشگرانه  اشخانوادهیا شرای که در دفاع از خود و  زندیمبرای دریافت نیازهای خود فریاد 

 (1731مارتین رامیرز، ) .شودیممثبت تلقی  پرخاشگری ، نوعیکندیم

، چه از عواقم آن آگاه باشد و شودیماگر فرد رفتار خشدنی را برای هدفی از روی عمد انجام دهد، رفتار وی پرخاشدگرانه تلقی    

 یگریا به دیه هدف آن صدمه زدن به خود ک یاز رفتار عبارت است ( aggression  (یپرخاشگر (1735)صادقی  چه نباشدد. 

 یقاد و عمد برا یه از روک شودیممحسدوب   یپرخاشدگر  یرفتار یعنی؛ ت فرد مهم اسدت یف قادد و ن ین تعریدر ا باشدد یم

 (1793، یمیر)کباشد  گرفتهانجاما به خود ی یگریصدمه زدن به د

 اسددددت،  قرارگرفتددهمحققددان و نویسدددندددگددان   موردتوجددهکدده بیشدددتر  پدرخدداشدددگری  اندواع  نید تدر مدهدم   ازجدملدده 

خامانه  پرخاشگری فعا  و منفعل و پرخاشگری  مستقیم و غیرمستقیم، پرخاشگری فیزیکی و کالمی، پرخاشگری به توانیم

ی است، بیشتر نیز مورد ارزیاب مشاهدهقابلکه از طرف بیننده بیشتر  جهتازآن( اشاره کرد. البته دو نوع آخر یالهیوسو ابزاری )

 (1731مارتین رامیرز، ) .ردیگیمقرار 

 شدهرتهیبرانگبا عادبانیت و شددت همراه نیست، بلکه بیشتر    عموماًسدرد اسدت که    پرخاشدگری  نوعی یالهیوسد پرخاشدگری  

آوردن یا برطرف نمودن نیازهای اولیه و ضددروری، یا  به دسددتمتفاوت اسددت که هدف اصددلی از انجام آن  هایمحرک لهیوسددبه

ابزاری، کسم چیزی یا نیل  پرخاشگریپس انگیزه اصلی از انجام  .باشدیمفرعی  هایمحرکثانویه یا  کسدم بع دی از نیازهای  

 (1731مارتین رامیرز، ). شودینمبه هدفی است و فرد پرخاشگر به علت خاومت شرای مرتکم این رفتار 

است  . تعریفی که به نظر اکثریت مناسمشودیمخامانه تلقی  آسیم دیگران باشد، پرخاشگری قادبه پرخاشگری کهدرصورتی

خامانه هر نوع رفتاری است که هدفش اذیت کردن یا آسیم رساندن به موجود زنده دیگری است  پرخاشگری“این اسدت که:  

 .(1737، یریبشبه نقل از  ،)بارون ”است تا از این رفتار پرهیز کند شدهبرانگیرتهکه 

و ممکن است بدنی یا کالمی، فعا  یا غیرفعا  و  گیردبرمیخامانه طیف وسیعی از رفتارها را  پرخاشگری الزم به ذکر است که

 (.1711 ،)بوس باشد غیرمستقیما مستقیم ی

را  پرخاشگری عامل کهدرصورتی، اما شودیممستقیم اطالق  در این صورت پرخاشگری روشن باشد پرخاشگری اگر علت یا علل

را که  پرخاشگری ، این نوعکندیم پرخاشگری و او شدروع به  میکنیم فردی برخورد با اشدتباه بهدر اتوبوس  مثالً میشدناسد  ینم

 (1791، خدا پناهی. )نامندیمغیرمستقیم  پرخاشگری قبلی است، یهاجانیهترلیه  در حقیقتقبلی دارد و  یهانهیزم

فاوت غیرفعا ، تفعا  با  پرخاشگری بدنی با کالمی، تفاوت بین آزار جسدمی و حمله با کلمات اسدت. تفاوت   پرخاشدگری  تفاوت

 الدینمحی) بدون برخورد رودررو است پرخاشگری غیرمستقیم پرخاشگری بین عمل آشدکار و قادور در عمل است و منظور از  

 .(1791 بناب،
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 موضوع مستقیم با مستقیم که بیشتر مراوص جنس مذکر است، اغلم شکل فیزیکی داشته و در ارتبا  پرخاشگری

 ... ، ارتکاب قتل وکاریکتک دعوا،مانند  باشدیم پرخاشگری مورد

است، اغلم از طرف جنس مرنث  پرخاشگری این نوع یهاشکل نیترجیرااز  یکیآنکه نوع زبانی  غیرمستقیم پرخاشگری

 .(1731مارتین رامیرز، )  ...مانند غیبت کردن، تهمت زدن، ترریم شرایت دیگران و ردیگیمقرار  مورداستفاده

 یپرخاشگر عوامل مؤثر بر .5

 :شناختیزیستعوامل  (الف

ه کخود به این نتیجه رسیدند یهاپژوهشبه تحقیقات جالین و مک نری که در  توانیم در این زمینه:شیمیاییزیستمواد  (1

و بر  دگردیمیا کاهش سروتونین موجم تغییرات بدخلقی  شودیم پرخاشگری  افزایش تستوسترون در س،  خون موجم

 .دارد، اشاره کرد ریتأث پرخاشگری ازجمله بروز رفتارهای هیجانی

 1799بارون و بل در  یهاپژوهشبرای مثا ،  گرما: (2

 1بارون وبریانت یهاپژوهشبرانگیرتگی جنسی: برای مثا ،  (7

 2لئونارد یهاپژوهشالکل: برای مثا ،  (1

 :شناختیروانعوامل  (ب

  7بوهیم یهاپژوهشافسردگی: برای مثا ،  (1

 1ماتیوس یهاپژوهشالگوی شرایت: برای مثا ،  (2

 5رنزی یهاپژوهشحرمت خود: برای مثا ،  ریتأث (7

 1مانزی یهاپژوهشبرای مثا ،  :احساس گناه ریتأث (1

 اقتصادی و محیطی -اجتماعی  -عوامل فرهنگی  (ج

 9فریم یهاپژوهشخانواده: برای مثا ،  (1

ر د فرجاد و همکاران یهاپژوهشبرای مثا ،  .شودیمتسلی : وقتی فرد مسل  باشد، امکان رفتار پرخاشگرانه در او تقویت  (2

1791 

 3ویلیامز یهاپژوهشفقر: برای مثا ،  (7

 1797بندورا در  یهاپژوهشتاثیرات الگویی: برای مثا ،  (1

 1797بندورا در  یهاپژوهشاجتماعی: برای مثا ،  دییتأتاثیرات پاداش و  (5

 (.1737بشیری، ) 1731در  فرجاد و همکاران یهاپژوهشجمعی: برای مثا ،  وسایل ارتبا  ریتأث (1

 و علت پرخاشگری منشأدر  هادگاهید .6

نه دو ر این زمی. دو علت پرخاشگری است منشأاهمیت موضوع پرخاشگری کنکاش به منظور پی بردن به  حائز یهاجنبهیکی از 

است که چند دهه قبل از مقبولیت  شدهم،رح حاضرقرن  لیاوااست. دیدگاه غریزی و ف،ری که در  شدهم،رحدیدگاه عمده 

 اجتماعی برای پرخاشگری منشأاست دیدگاهی است که بر وجود  شدهارائهگردیده است. دیدگاه دیگری که  برخوردار یاگسترده

دیدگاه حاکم و مسلس م،رح  عنوانبهدر حا  حاضر  کهیطوربهاستوار است و در چند دهه اخیر رو به گسترش نهاده است 

 (1732،شکر کن) .باشدیم

                                                           
1. Bryant, 1972. 

2. Leonard,1983. 

3. Bohime, 1966. 

4. Mattews, 1989. 

5. Renzi, 1984. 

6. Manzy, 1991. 

7. Frame, 1974. 

8. Williamz, 1984. 
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 اجتماعی در پرخاشگری منشأدیدگاه  .7

بیروندی اسدت.    یهدا تید موقعو  سیشدرا یعندی رفتارهدای انسدان تدابع یدادگیری و      ؛ ی اسدت گیراین دیددگاه مبتندی بدر یداد    “

ایددن دیدددگاه پرخاشددگری ذاتددی نیسددت بلکدده اکتسددابی اسددت و از تعامددل بددین اع ددای خددانواده و جامعدده کسددم      ازنظددر

 تیددبااهمگروهددی بسددیار   یهددارسددانه. در ایددن راسددتا نقددش تعلددیم و تربیددت، خددانواده، محددیس اجتمدداعی،      شددودیمدد

. آنددان در عددو  رندددیپذینمدد را ”طبعیددت آدمددی“تیددره و بدبیناندده پرخاشددگری   گدداهنظددربیشددتر روان شناسددان ”،”اسددت

 الددین محدی ) دهندد یمد قدرار   دید تأکاهمیت عوامدل محی،دی، اجتمداعی و یدادگیری را در تنظدیم رفتدار پرخاشدگرانه مدورد         

 (.1791 بناب،

بررسددی “شددناس و اسددتاد دانشددگاه بدده همددراه گلمددراد مددرادی در پژوهشددی بددا عنددوان زاده، جامعددهدکتددر عبدددالعلی لهسددایی

 اندد. بده بررسدی پدیدده پرخاشدگری در میدان جواندان پرداختده        ”راهبردهدای مقابلده و رفتدار پرخاشدگرانه جواندان     راب،ه بین 

گوینددد: شناسددان اجتمدداعی در خاددوص منشددأ پرخاشددگری در جوانددان مددی  هددای رواندو محقددت بددا بررسددی دیدددگاه  نیددا

عقالندی، احساسدی و اجتندابی( بدا مشدکل      ندوع وضدعیت احتمدالی )    7کندد، بدا   لی برخدورد مدی  که در جامعه بدا مشد  کفردی “

 ماًیمسدتق هدای فدردی وی بسدتگی دارد. در راهبدرد عقالندی، فدرد       شدود و پاسد  وی بده هدر وضدعیت بده تواندایی       رو مدی روبه

گدردد. در راهبدرد احساسدی فدرد در برابدر      متدر دچدار پرخاشدگری مدی    که کد شدود  ز مدی کد ل متمرکمدیریت آن مشد  یسوبه

الت را بده  کحدل مشد  کندد. در راهبدرد اجتندابی نیدز فدرد راه     غیرمن،قدی و از روی احساسدات عمدل مدی     صدورت بده الت کمش

ه بده دسدت نیروهدای مداورایی حدل      کد نیسدت، بل  هدا آنار کد الت، کحدل مشد   اسدت کندد و معتقدد   نیروهای ماورایی محو  می

 نیتمددرتواننددد بددا آمددوختن و هددا آمددوختنی اسددت. همدده مددیرفتددار عقالنددی در برابددر دشددواری گددرفتن شیپدد. در ”شددودمددی

 (1771، یکاشانهای حساس را فراگیرند. )گیری عقالنی و من،قی در موقعیت، مهارت رفتار و تامیمکردن

 نقش خانواده در پرخاشگری .8

و  نیتردهیچیپاز  یکیارها خشددونت دارند و پرخاشددگرند. یغالباً به هنگام اعما  قواعد و مع پرخاشددگر شدددتبهن کودکان یوالد

 یریادگیو همکارانش در مرکز  ”جرالد پاترسون“ تیتحق کاررفتهبهدر خانواده  یدرک پرخاشدگر  یکه برا ییهاروش نیترجامع

در خانه و مدرسددده و ارتبا  آن با  یکنش متقابل خانوادگ یم،العه الگوها یبرا بوده اسدددت. آنان ”شدددهر اورگون“ یاجتماع

ل مشددکالت یبودند که به دل ییهاخانوادهاز  موردم،العه. افراد انددادهانجام  یمیکودکان مشدداهدات مسددتق  یرفتار مشددکالت

 ،یترکمندبودند )ا فرزندانشان به درمانگاه رجوع کرده یفرزند  یضداجتماع یر رفتارهایو سدا  ی، دزدیمثل پرخاشدگر  یرفتار

zibaweb.com) 

 الگوی تربیتی نامناسب: -

 دکنیمرشد  ازحدشیب هابچهبه خاطر آزادی عمل بسیار فرزندان نفس  بندوباریبمسداوات طلم و سهل گیر و   یهاخانوادهدر  

که دلرواهش را انجام  دهدینمو چون امکانات محی،ی و فرهنگی و غیره به او اجازه  رودیمدنبالش  خواهدیملذا هر چه دلش 

 و مقتدر خودکامه یهاخانواده. در ”شودیمه فراوان دید هایپرخاشگر، هایبزهکاراعتیادات، و  داشدهیپانحراف  نهیزمپس. بدهد

دین م،یع وال وچراچونکه بدون  شودیمدر محیس خانواده گاهی سبم پرورش فرزندانی نامناسم الگوی تربیتی وجود  لیبه دل

 .گرددیمورزی، مرالفت و پرخاشگری در فرزندان  هستند لکن در موارد زیادی هم سبم به وجود آمدن روحیه سرپیچی، ت اد

بنابراین  ندیگویمکه پدر و مادر زور  فهمدیمو  دیبایمدوره نوجوان خودش را  نیدر ادر دوران نوجوانی به بعد، چون  ژهیوبده “

 (1772فتحی آشتیانی، . )”دینمایمفرار  احتماالً درنهایتو ضدیت و مرالفت و  دینمایمسرپیچی 

 کودکاندر  یپرخاشگرو  خشونت علل .9

 نیوالداز  کودکان یریالگوپذ -1

، اندداشددته پرخاشددگرانه یرفتار یالگوها که یکودکان یعنی؛ اسددت یریادگی کودکاندر  یپرخاشددگر مهمار یبسدد لیدالاز  یکی

 چنانچهباشند؛  کرده یپرخاشگر کودکبا خودِ  نیوالد سدت ین الزمحتماً  کهنیاگر ید نکته .کنندیمخود رفتار  یالگوهاهمانند 
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مشاهده،  تیطراز  کودکان نیبنابرا؛ ردیگیفرامرفتار را  گونهنیا ز باشد،یگر نیپدر و مادر با افراد د بارخشونت یرفتارهااو شاهد 

 .آموزندیمرا  نیوالد یرفتارها

 شوندیمپرخاشگر  ناکام کودکان  -2

 ییرفتارهااز  یکیشود،  ناکامابد و ین دستخود  هدف به کودک یوقت. انجامدیم یپرخاشگر به که است یمسائلاز  یکی  ناکامی

 .است یپرخاشگر زندیماز او سر  که

 یپرخاشگرو  اضطراب  -3

 مانیپش بالفاصله البته؛ دهندیماز خود بروز  پرخاشدگرانه  ییرفتارها هاآنباشدند.   یآرام کودکان توانندینم م د،رب  کودکان

؛ خواهد یهست یعابان و یکنیم پرخاشچرا  که میبپرس م ،رب کودک. اگر از کنندیم یعذرخواه خود نیوالدو از  شوندیم

 .ستین خودم دست گفتا خواهد ی .دانمینم گفت

 یدرون یتضادهااز  یانشانه، یرخاشگرپ -4

 دانندینمو  کنندیمر یگ ییهایدوراهبر سر  یگاه م،ییا بهتر بگوی. رندیگیمقرار  یدرون یت ادهاو  یدوگانگدر  کودکان یگاه

 مادرشدارد نزد  دوست که یکودک. مثالً کندیم خشمو  اضد،راب تعار ،  را دچار هاآن حالت نیاو  نند؛ک انترابرا  راه کدام

ز دارد، دچار ین رفتنمدرسددده  به لیتما زمانهم، روندیم مدرسددده به کودکان تمام ندیبیم یوقت یطرفبماند و از  منز در 

و با  سرعتبه یستیبا هاآنرند. ینگ قرار یطوالن یمدت، یزندگ یهایدوراهدر  که میکن کمکخود  کودکان به. شودیم یدوگانگ

 .دهند انجامار را ک نیتردرست دقت

 یافسردگو  یپرخاشگر -5

 نیادر  کهباشددد  یافسددردگاز  یانشددانه تواندیمباشددد،  همراهگر ید یهاعالمتبا  چنانچه کودکاندر  یخلقکج و یپرخاشددگر

 .ردیقرار گ یموردبررس کما و  تمام کودک یزندگ سیشرا است الزم صورت

 دارو مصرفها؛ یماری؛ بیپرخاشگر -6

را  خشونت کهباشد  ییرفتارهاو  یخلقکجداروها  یجانب عوار  از است ممکناز دارد و یدارو ن مارف بهها یماریاز ب یبع 

 .زندیانگیبرم

 مدرسهو  خشونت -7

 .شوند خشونت عاملز ین هاآنخود  که شودیم باعث شدن یقربان نیا؛ و شوندیم خشونت یقربان مدرسهدر  کودکان یگاه

 :از اندعبارت، انجامندیم مدرسهدر  خشونت به که یعوامل

 رد.یگر مورد تمسرر قرار گید آموزان دانش توسس یکودک یوقت (1

 .نباشد از خود دفاع بهبرورد و قادر  کتکگر ید آموزاندانش  توسس یکودک یوقت (2

 .شودیم متوسل هیگر به یمواقعدر  یحتو  کندیمفرار  مشاجراتاز  شهیهم یکودک یوقت (7

 .کندیم گمخود را  پو و  لیوساا، یاش مرتم یکودک یوقت (1

 .ردیگیمتمسرر قرار  آن( مورد بودنا نامناسم یو  لباس یپارگ) یااهر ازلحاظ کودک یوقت (5

 .السکرر در کم سکوتو  بودن یخجالت (1

 .بودنو ناراحت  یافسردگ، یلیتحا افت (9

از او  پرخاشگرانه یرفتارهاو  شودیم خشونت عاملز ین کودکو خود  کندیم گرانید خشونت یقربانرا  کودک عوامل نیا (3

 .سر خواهد زد

 عامل وراثت -8

نشان   قاتیتحق .است شدهآموختهو  یتسابکا یشتر رفتاریه بکنوجوان نقش داشته باشد  یکرفتار خشن  در تواندیمهم 

 وراثت را تحت پوشش خود قرار دهد. آثار تواندیم یارآمد و قوک یهاتیتربه در اغلم مواقع، ک دهدیم

 :باشد صورتدو  نیااز  یکی به است ممکن یپرخاشگر جهت

http://www.pezeshk.us/?p=3798
http://www.pezeshk.us/?p=3798
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 یدرون یپرخاشگرالف( 

 یرونیب یپرخاشگر (ب

امد ی. پشودیم فروخورده خشمو دچار  افکندیمخود  درون بهرا  خشدم  کودکباشدد،   درون طرفبه یپرخاشدگر  جهت چنانچه

 .هستند یعابان خودشان دستاز  درواقع  کودکان افسرده باشد. زین یافسردگ تواندیم یعمل نیچن

 .آوردیموجود  بهاز خود را  یتینارضاو  تیعابان :یدرون خشم

 کردنا پرتاب ی دنیکوب نیزم بهدن، پا یشک ادیفر لیقباز  ییرفتارها صورتبهخود را  خشم است ممکن کودک؛ یرونیب خشم

 .ا بروز دهدیاش

 م(یبا کودکان پرخاشگر چگونه رفتار کن)در کودکان  یپرخاشگر درمان

شد  ارائه که یحاتیتوض بر اساس را آن علتو  هاآن یپرخاشگر نوع که است نیا گام نیاول کودکاندر  یپرخاشگر درمان یبرا 

 .میینما  برطرف یمورد صورتبهرا  یپرخاشگرم؛ و ینک ییشناسا

جز  یگرید هایراهو  کارکرد کودک یالگو یرود یرفتار او بوده، با گونهنیا عامل یریالگوپذ که یپرخاشگر کودک در مورد (1

 .الگو آموخت آن بهرا  یپرخاشگر

 یداشتندوستو  م،لوب اهداف به دنیدررسرا  ناکام کودک یستیباباشد،  آمدهوجود  به یناکامدر اثر  یپرخاشگر اگر (5

 .مینک کمک

 .میشو م،لع کودک اض،رابو  یدرون ینگراند از یاست، با اض،راب یپرخاشگر علت که یموارددر  (1

 .شودیم یجانیه هیترل باعثو  استار مرثر یبس کودکان نیا یبرا کردنورزش  (9

 باعث، یریگمیتامدر  کودکان به کمکساخت.  خارج یدوگانگ حالترا از  کودک یستیبا یدرون یهاکشمکش در (3

 .برشند انیپاخود  یدرون دوگانه یهاحالت بهاموزند یب که شودیم

 میببر یپ نکته نیا به است الزم انیم نیا. در دهدیم نشاناز خود  یدیشد یپرخاشگر افسرده کودکاز موارد،  یاپارهدر  (7

 .مینک جبراناو  یبرارا  رفتهازدستمورد  شودیم چگونهو  دادهازدسترا  یداشتندوستز یچ چهاو  که

 کینزداز  کودکتا  میباش داشته ارتبا  متراص پزشکحتماً با  یسدت یبادارو  مادرف و  ،نتیشد ، یپرخاشدگر  در مورد (11

 .ردیقرار گ نهیمعامورد 

 شانیا که است الزمو  میکن صحبت مدرسه مسئوالنبا  یستیبااست،  شده مدرسده در  خشدونت  یقربان کودک کههنگامی (11

 بر اساساند شدده  خشدونت  یقربان کهرا  یکودکانز ینند؛ و نک برخورد گراخشدونت  کودکانبا  خاص مقرراتو  قانون طبت

 .د قرار دهندییو تأ تیتشومورد  خوبشان یرفتارها

 یبرامجبور نباشددد  تا میکندور  کردن تیاذرا از آزار و  کودک یسددتیبااسددت،  خاددمانه کودک یپرخاشددگر نوع چنانچه (12

 م،رح جهترا  یگرید هایراه یسددتیبااسدت،   یالهیوسدد نوع از یپرخاشدگر ند؛ و اگر ک تیاذگر را یو انتقام، افراد د یتالف

 .ندک استفاده توجهجلم یبرا خشونت روشتا او ناچار نباشد از  مینیبرگز کودک کردن

 کودکان یدرمان پرخاشگر یبرا ییهاروش از گرید یادسته .11

 .دیرا به اطالع کودک برسان هاآند و یوضع کن یکنتر  پرخاشگر یبرا ییهاتیمحدود (1

 :دیکن ر استفادهیز یاز راهکارها دیتوانیمد. یرا به حداقل برسان یپرخاشگر یهامد  (2

 .دی، محدود کنندیبیمتلویزیونی  زیآمخشونت یهالمیفکودک  را که یالف( ساعات (7

 .دیانتراب کن دقتبهو روزنامه کودک را  ری، تااوهالمی( فب (1

 .د که پرخاشگرانه نباشندیار کودک بگذاریاخت را در ییج( الگوها (5

 .دیکنر ید و صحنه پرخاشگرانه آن را تفسینیرا بب تلویزیونی یهابرنامه کودک ( همراهح (1

، دیآیموجود  وانات بهیح ایاو در افراد  یپرخاشدددگر براثرکه  یکودک را نسدددبت به رنج ید. آگاهیش دهیافزا را یهمدل (9

 .دیش دهیافزا

 .دیت کنیر با رفتار پرخاشگرانه است، تقویکه مغا را ییرفتارها (3
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 .دیپرخاش شده توجه کن یکه به و یپرخاشگر، به کودک کودک جایبه (7

 .دیقرار ده یموردبررس، کنندیم یکه با او زندگ یکودک را با افراد ارتبا  نحوه (11

و  یانتقام باشد که منجر به حمله یقیه شدود، بهتر است به طر یزش تنبیل رفتار خشدونت آم یکودک به دل اگر قرار اسدت  (11

 .انه از طرف کودک نشودیجو یتالف

 .دیکودک فراهم کن یجانات را برایه هیفرصت ترل (12

 .دیریکارگبهگران دارد، یبا د ید بر همکاریرا که تأک یخانوادگ ای یمباحث گروه (17

 .دیت کنیت به کودکان تشویرا با دادن مسئول موردعالقهمسائل  یریگیمسئولیت و پ ،یهمکار (11

ده را یپسددند ین رفتارهایبنابرا؛ د واقع شددودیمف یممکن اسددت تا حدود یسددازمحرومرفتار کودکان، فنون  مهارِ یبرا (15

 .دییان نمایرا ب هاآن یفرهایو ک هاپاداشد و ی  کنیتشر وضوحبه

 .دیکن یگر طراحید یاو را در صورت امکان با شرکت کودک یساعت یهاتیفعال (11

 .دیز کنیپره یبدن هاتیاز تنب (19

 .دیابیرا ب یپرخاشگرانه و علت رفتار (13

در جهت  یکمک عنوانبهو گوش دادن فعا  ممکن اسدددت  یسدددازجملهجالم،  یهایباز، یدرمانیبازروزانه،  عیثبت وقا (17

 .درک کودکان خشن به کار گرفته شود

 .کندیمشتر دور ی، خود را از شما بزیآمخشونت د که با هر رفتاریبفهمان به کودک (21

 .دیاجرا نما مدتکوتاه الگو را در یاز رفتارها یابد و فهرستیخود ب یبرا یم،لوب ید الگویپرخاشگر برواه از کودک (21

 .ندیبب جه اعما  نام،لوبش رایافت کند و نتیزه دریم،لوبش جا یرفتارها ید تا برایببند یرفتار با کودک قرارداد (22

 مقابله با آن هایراهو  جوانان پرخاشگری .11

از توان افراد و  هاآنهای کالن اجتماعی اسددت که اندیشددیدن به ریزیبرخی از راهکارهای مقابله با پرخاشددگری، نیازمند برنامه

توانند در پیشددگیری از وقوع یا ها خارج اسددت، اما خود فرد و انبوه جوانانی که در معر  پرخاشددگری هسددتند نیز می خانواده

های عقالنی و من،قی در هایشان در آموختن و به کار بستن واکنشهای آن مرثر باشدند. تالش جوانان و خانواده کاهش آسدیم 

گیری و گسترش رفتارهای تواند تا حدی از شکلهای احساسی و هیجانی میواکنش جایبهها و مشکالت زندگی، برابر دشواری

توانند فرهنگ و مهارت ها هسددتند که میاین خانواده نرسددتاند و در درجه های عقالنی، آموختنیپرخاشددگرانه بکاهد. واکنش

 (1771کاشانی،) بیاموزند.تفکر عقالنی برای مدیریت مشکالت را به فرزندانشان 

 پیشگیری و درمان .12

از خشدددونت، مسدددامحه و  یریشدددگیپ ین راه برای، بهترردیگیبرمنوجوان را در  یو عاطف یه بحران روحکدوران بلوغ  در -1

خشونت  یشرویمواقع از استمرار و پ  در اغلم  با آرامش،  او همراه  یده گرفتن رفتارهایاست. اغما ، گذشت و ناد یسدازگار 

 .کندیم یریجلوگ یو لفظ  یکیزیف یهایپرخاشگردر قالم 

 آموزدانشخانواده  ن مشدداوره بایآن و همچن یآموز در خاددوص عواقم خشددونت و آثار اجتماع بادانشمشدداوره  و ییراهنما -2

 .مرثر خواهد بود اری، بسشودیمه منجر به خشونت نوجوان ک ییاهش رفتارهاکدرباره 

او در  یروان و یجسددم  یهایانرژه یشددتر نوجوان و ترلیاشددتغا  ب یمرثر در خانه و مدرسدده برا یهاتیفعال نهیزمجاد یا -7

 .رگذار استیتأث  اریپرخاشگرانه بس یو رفتارها  اهش خشونتک

آموزانِ نوجوانِ  ان معلمان و دانشیم تریمیصددم یجاد ف ددایغلس و ا یان ددباط یهاروش بکار بردنمدرسدده از  یخوددار -1

 (1775، ییرضا) .انجامدیمو پرخاشگرانه  زیآمخشونت یاهش رفتارهاکبه  گراخشونت
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 شدهانجامنگاهی به برخی آمارها و تحقیقات  .13

به دو بعد کلی با عنوان  هاآن. اندداده ارائهرفتداری را برای کودکدان    یهدا اختال متفداوتی از   ابعداد  1آخنبداخ و اِدِلبروک  .1

هسددتند، رفتارهای  یسددازیبرون یهایژگیوکه دارای  یکودکان، هاآن ازنظریافتند.  دسددت 7درونی سددازی و 2یسددازیبرون

، دارای رفتاری ناپرته هستند شوندیم یبندطبقهتهاجمی و پرخاشگرانه دارند، اما کودکانی که تحت عنوان درونی سازی 

 (1777و همکاران،  کاوه) باشندیم ریگگوشهو اغلم 

در  و رندیگیم انتقام، اندازندیماز دختران دعوا به راه  ترشیباز مشدداهدات تحقیقی خود نتیجه گرفت که پسددران   1گرین .2

نیز متوجه شد که پسرها 5 . شدارپ کنندیمجدا  لفظی  ترشیب؛ اما دخترها کنندیماسدتفاده   ترشیبدعوا از نیروی بدنی 

با پسددرها  کههنگامیو دخترها  دهندیماز خود نشددان  یترشیبهمراه دخترها هسددتند پرخاشددگری   کههنگامی ژهیوبه

 (1735صادقی و مشکبید حقیقی، ) باشندیمهستند از زمانی که همراه دخترهای دیگر هستند پرخاشگرتر 

میانگین باالتری را نسبت  ( حاکی از آن است که در پرخاشگری اجتماعی، پسران1735یک بررسدی در ایران )  یهاافتهی  .7

و  کاوه) باشددددیمیز هم سدددو ن نتیجه م،العات گالن و آندروود باکه البته این یافته،  دهندیمبه دختران از خود نشدددان 

 (1777همکاران، 

تفاوت معناداری با یکدیگر ندارند و  یاراب،هپرخاشگری  ازنظر( نشدان داد که دختران و پسران ایرانی  1735یک م،العه )  .1

 یهاافتهیمحبوبیت بیشددتری دارند. نتایج این م،العات با  سدداالنهمنزد  برندیمبه کار  یاراب،هکودکانی که پرخاشددگری 

 (1777و همکاران،  کاوه) باشندیمسو  هم 9رز و همکاران و 1تحقیقات زی و همکاران

 

 :یریگجهیتن

جای بسددی  .شددودیم مربو  یدرون علل به خاصدر موارد  فقسدارد و  یرونیب عاملشددتر یب یپرخاشددگرو  خشددونت یطورکلبه

که از خال  تجربیات و تحقیقات فراوان مترااین و پژوهشگران در  یامالحظهقابلعلمی  یهاافتهی رغمیعلاسدت که   تأسدف 

است، هنوز بسیاری از مردم اعتقاد و حساسیتی به لزوم  آمدهدستبهروانی همچون پرخاشدگری   یهایماریبزمینه کشدف علل  

خود را تنها ملزم به پیشگیری  هاخانوادهاست بسیاری از  مشاهدهقابلکه  گونهآنروانی ندارند.  یهایماریبپیشدگیری و درمان  

درصدددد  تنهانهفرزندانشددان دچار مشددکالت روانی گردند  کهدرصددورتیو  دانندیمجسددمی فرزندان خود  یهایماریبو درمان 

 گونهنیاو م در همانند تنبیه شددید، سرزنش و... موجم تشدید    یراصدول یغ یهاوهیشد بلکه با اتراذ  ندیآیبرنم موقعبهمعالجه 

جزء واایف  پرخاشددگرانهبه وجود آوردن محی،ی سددرشددار از صددفا و صددمیمیت و عاری از هرگونه محرک  .گردندیم هایماریب

 .گرددیماساسی والدین محسوب 

شود و این رفتار آموخته می .ددهنیا تهدید از خودشان بروز می پرخاشدگری یک رفتار دفاعی است که افراد برای مقابله با خ،ر 

 هایمحرک یستیبااو ،  درجهدر  نیوالد .شودای است که در آن به حقوق دیگران تجاوز میبه معنای حمایت از خود به شیوه

 شناسانروان  کمک بهآن  رفع یبرا سپسو  ییشناسا شودیم فرزندشاندر  خشونتجاد یو ا خشم کیتحر باعث کهرا  ی،یمح

ه کاست  یعیت و اعتبار اع،ا شود، طبیت و هویبه او شراکه برخورد شود  ایگونهبهفرزندان اگر با  .ندینما اقدام مترااانو 

 .کندیمت و آرامش یو هم احساس امن شودیمت یاو تقو نفساعتمادبههم 

ی و عزم تیدق یزیربرنامه، نهاد ق ایی، بهزیستی و ... با وپرورشآموزشمجموعه حاکمیت،  ازجملهسایر نهادها  عالوه بر خانواده

 اقدام الزم را مبذو  نمایند. مربو  به زندگی و معیشت جوانانراس  نسبت به حل مشکالت 

                                                           
1. Achenbach & Edelbrock- 1977 

2. Externalization 

3. Internalization 

4. Green,1999. 

5. Sharp, 2000. 
1. XIE ET AL-2003 

2. ROZE ET AL -2004 
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