به اسم خدا

پرخاشگری چيست و چگونه آن را کنترل کنيم

Aggressionپرخاشگری •

عبارتست از رفتاری که ھدف آن صدمه زدن به خود يا به ديگری •

می باشد در اين تعريف قصد و نيت فرد مھم است .
پرخاشگری رفتارھای برون ريزانه است که مشخصه ی آن •
تجاوز به حقوق افراد ديگر اجتماع و تأثير آزارنده ی اين رفتار
است  .اعمال پرخاشگرانه شامل رفتارھای جسمی نظير تھديد کردن
 ،.مشاجره ی لفظی و کالمی وتخريب است
لذا کودکی که بر عليه بزرگترھايش سرکشی میکند پرخاشگر •
است ولی در عين حال نشان میدھد که انگيزهای اورا به سوی
استقالل که جزء ضروری و با ارزش رشد اوست رھبری میکند

انواع پرخاشگری•

 -1پرخاشگری ذاتی و فطری •
-2پرخاشگری اجتماعی

 -1پرخاشگری ذاتی و فطری
پرخاشگری به عنوان يک نيروی نھفته ھيدروليکی است که به •

تدريج در شخص متراکم و فشرده میشود و سرانجام نياز به تخليه
پيدا میکند .مطلوب و صحيح آن در ورزشھا و بازيھا تخليه شود
جنبه سازندگی خواھد داشت .در غير اينصورت به گونهای تخليه
میشود که مخرب خواھد بود و ممکن است اعمالی از قبيل قتل،
ضرب و شتم ،تخريب و نظاير آن را در برداشته باشد .از نظر
فرويد پرخاشگری در انسان نماينده غريزه مرگ است که در مقابل
غريزه زندگی در فعاليت است ،يعنی ھمچنان که غريزه زندگی مارا
در جھت ارضای نيازھا و حفظ ھدايت میکند غريزه مرگ به
صورت پرخاشگری میکوشد به نابود کردن و تخريب کردن
بپردازد اين غريزه چنانچه بتواند ديگران را نابود میکند و از بين
میبرد و اگر نتواند ديگران را ھدف قرار دھد به جانب خود متوجه
شده ودرخودآزاری وخودکشی جلوه گر میشود،

•
-2پرخاشگری اجتماعی

پرخاشگری ناشی از ناکامی ھای بنيادی؛احساس ناامنی و •
يا يادگيری و مشاھدات محيطی است
تحقيقات نشان داده است که پرخاشگری کامالً جنبه تقليدی
 .دارد و از راه مشاھده کسب می شود

•

علل و عوامل پرخاشگری
 -1فرضيه ناکامی •

ناکامی پرخاشگری را افزايش میدھد پرخاشگری میتواند •

ناکامیھای فشرده را رھا سازد

 -2علل شخصيتی
الف (علل جنسی :ھورمونھای تستسترون واستروژن •

ب( علل ارثی :بعضي از افراد پرخاشگر ،پدر يا مادر يا اجدادشان •
زمينه پرخاشگري را دارند و به كودكان خود منتقل ميكنند .ھمان
گونه كه خصوصيات جسماني مانند رنگ چشم -مو -قد و ...منتقل
.ميشود خصوصيات رواني نيز منتقل ميشوند

•
ج(علل جسماني :بچهھايي كه از نظر جسماني مشكالتي مانند كم
كاري يا پركاري بعضي غدد -مشكالت بينايي يا كم خوني و...
دارند آمادگي بيشتري براي پرخاشگري دارند

-3عوامل خانوادگی

نابسامانی خانواده ؛رفتار متضاد والدين ؛غيبتھاي طوالني •
والدين  ،خشونت ھا  ،سرزنش ھا و سختگيری والدين
تحقيرھای والدين وناتوانی در برقراری روابط عاطفی و
اجتماعی

:الف( نحوه برخورد والدين با نيازھای کودک •

تجربه نشانگر آن است که چنانچه ھميشه توقعات و انتظارات فرد برآورده شده •

باشد او بيشتر از کسانی که توقعات و انتظاراتشان برآورده نشدهاست خشمگين
.وپرخاشگر میشود
ب( وجود الگوھای نامناسب• ،
بررسیھای انجام شده نشان میدھد که بيشتر کودکان پرخاشگر والدين خشن و
متخاصمی داشتهاند
ج( تأثيروتشويق رفتار پرخاشگرانه :عدهای رفتار پرخاشگر انه و زورگويی
را نشانه شھامت و قدرت میدانند.و به بھانه آموزش دفاع از خود به کودک
میگويند »از کسی نخوری« »توسری نخوری« و...

•
•

د( تنبيه والدين و مربيان• :

تنبيه عامل فزاينده و تقويت کننده پرخاشگری است زيرا •
عالوه بر اينکه سبب خشم و احتماالً پرخاشگری کودک
میشود ،شخص تنبيه کننده الگوی نامناسبی برای
پرخاشگری کودک میشود

4عوامل محيطی )اجتماعی – فرھنگی(
الف( زندگی در محيط نامناسب و تغذيه ناقص• .
ب( تقويت پرخاشگری به علت عوامل اجتماعی مثل جنگ يا عوامل •
تنش زا
ج( مشاھدات اجتماعی ،مشاھده وقايع و اتفاقاتی که در جامعه رخ •
میدھد مانند درگيریھای اجتماعی محدوديتھای اجتماعی
تبعيضات بی عدالتیھا ....سبب ايجاد خشم و پرخاشگری میشود.
د( نقش رسانهھای گروھی ،تأثير پذيری افراد از برنامهھای •
تلويزيون واثر فيلمھای خشونت آميز در ايجاد رفتار خشونت آميز و
پرخاشگرانه
و( نقش بازيھای ويدئويی در پرخاشگری •
انجام بازيھای ويدئويی پرخاشگرانه پرخاشگری را به خصوص در •
بين کودکان افزايش میدھد

تکنيکھايی الزم برای کنترل پرخاشگری
 - 1صميمت،اعتماد ومشارکت •
 -2تامل و سکوت •

 -3تخليه يعنی اينکه به طور مستقيم جواب خشونت را ندھيم •
 -4مدل پرخاشگری غير پرخاشگرانه )قدم زدن و• ....
 -5پرھيز ازتنبيه •
 -6صحبت کردن در مورد مشکل •
-7يادگيری کنترل خشم •
-8ايجاد حس طنز و شوخی •

--9پذيرفتن واقعيت ھا •
-10گفتگو ومذاکره •

-11مھار خشم با وقفه اندازی •
-12تغيير انديشه خشم آميز •

-13ايجاد بينش و آگاھی نسبت به توان کنترل خود)کنترل ذھن( •
-14بيان احساس خود •
 -15انتخابھای سالم برای پيشگيری از خشم •

روش ھايی برای درمان پرخاشگری کودکان
 -1محدوديت ھايی برای کنترل پرخاشگری وضع کنيد و آنھا را به •
اطالع کودک برسانيد.
 -2مدل ھای پرخاشگری را به حداقل برسانيد• .

می توانيد از راھکارھای زير استفاده کنيد• :

الف( ساعاتی را که کودک فيلم ھای خشونت آميز تلويزيونی می •
بيند ،محدود کنيد.
ب( فيلم ھا ،تصاوير و روزنامه کودک را به دقت انتخاب کنيد• .
ج( الگوھايی را در اختيار کودک بگذاريد که پرخاشگرانه نباشند• .

ھمکاری ،مسئوليت و پيگيری مسائل مورد عالقه را با دادن •

مسئوليت به کودکان تشويق کنيد.
ح(ھمراه کودک برنامه ای تلويزيونی را ببينيد و صحنه •
پرخاشگرانه آن را تفسير کنيد.
 -3ھمدلی را افزايش دھيد .آگاھی کودک را نسبت به رنجی که بر •
اثر پرخاشگری او در افراد يا حيوانات به وجود می آيد ،افزايش
دھيد.
 -4رفتارھايی را که مغاير با رفتار پرخاشگرانه است ،تقويت کنيد• .
 -5به جای کودک پرخاشگر ،به کودکی که به وی پرخاش شده •
توجه کنيد.
 -6نحوه ی ارتباط کودک را با افرادی که با او زندگی می کنند• ،
.مورد بررسی قرار دھيد

 -7اگر بايستی کودک به دليل رفتار خشونت آميزش تنبيه شود ،بھتر •
است به طريقی باشد که منجر به حمله تالفی جويانه از طرف
کودک نشود.
 -8فرصت تخليه ھيجانات را برای کودک فراھم کنيد• .
 -9مباحث گروھی يا خانوادگی را که تأکيد بر ھمکاری با ديگران •
دارد ،به کار گيريد.
 -10ھمکاری ،مسئوليت و پيگيری مسائل مورد عالقه را با دادن •
مسئوليت به کودکان تشويق کنيد.
مھار رفتار کودکان ،فنون محروم سازی ممکن است تا •
 -11برای
ِ
حدودی مفيد واقع شود .بنابراين رفتارھای پسنديده را به وضوح
تشريح کنيد و پاداش ھا و کيفرھای آنھا را بيان نماييد.
 -12فعاليت ھای ساعتی او را در صورت امکان با شرکت کودکی •
ديگر طراحی کنيد.
 -13از تنبيھات بدنی پرھيز کنيد• .

 -14علت رفتار پرخاشگرانه وی را بيابيد• .

 -15ثبت وقايع روزانه ،بازی درمانی ،بازی ھای جالب ،جمله •
سازی و گوش دادن فعال ممکن است به عنوان کمکی در جھت
درک کودکان خشن به کار گرفته شود.
 -16به کودک بفھمانيد که با ھر رفتار خشونت آميز ،خود را از •
شما بيشتر دور می کند.
 -17از کودک پرخاشگر بخواھيد الگوی مطلوبی برای خود بيابد و •
فھرستی از رفتارھای الگو را در کوتاه مدت اجرا نمايد.

 -18با کودک قرارداد رفتاری ببنديد تا برای رفتارھای •
مطلوبش جايزه دريافت کند و نتيجه اعمال نامطلوبش را
ببيند.
-19آزمايش وچکاپ کامل )سطح آھن خون( وتيروئيد •
-20اصالح تغذيه •
 -21ورزش مستمر را جدی بگيريد •
 -22تفريح سالم وپياده روی در پارک •

کمبود اين ويتامين ھا باعث عصبانيت و
پرخاشگری می شود

فقدان ويتامين1ب و6ب سبب ضعف عضالت و
.بروز حالت عصبی وتحريک پذيری می شود
افسردگی ،حالت تھوع ،خستگی ،افزايش خطر بيماريھا و عفونتھا •

و تشنج درکودکان از عالئم ديگر کمبود ويتامين 6ب در بدن است.
بر اساس مطالعات علمی ،ترکيبی از ويتامين 6ب وويتامين ای •
ھمراه با تلفيقی از گياھان دارويی نظير گل مغربی ،سنبل الطيب و
مليس در بھبود عالئم آزاردھنده نظير بی قراری ،تحريک پذيری،
اضطراب ،پرخاشگری ،عصبانيت و افسردگی موثر است.
منابع اصلی غذايی ويتامين 6ب در جوانه گندم ،زرده تخم مرغ• ،
آجيل ،گوشت ،ماھی و موز وجود دارد ،در صورت تامين نشدن
اين ويتامين از طريق موادغذايی می توان بر اساس توصيه پزشک
از مکملھای غذايی استفاده کرد به ويژه زمانی که تلفيقی از چند
ريزمغذی و گياھان دارويی مورد نياز بدن باشد.
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