



در روانشناسی اشاره به تعدادی از رفتارھا دارد که می توانند به
آسيب ھای فيزيکی و روانی برای خود شخص ،ديگران يا اشيائی که
در محيط قرار دارد منجر شود ،پرخاشگری می توانند در شکل ھای
متعددی بروز پيدا کند که شامل ذھنی ،زبانی ،روانی ،فيزيکی است.
ھر رفتاری که مخرب و يا خشونت آميز است و به ديگران صدمه می
رساند يا بالقوه می تواند آسيب برساند .بطور کلی رفتارھای
پرخاشگرانه اين قدرت را دارا ھستند که ايجاد درگيری يا تخريب
بکنند .محققان مطرح کرده اند که اشخاصی که پرخاشگری می کنند
می گويند که اين حالت در آنھا قابل کنترل نيست و ھيچ
طرح ذھنی از قبل برای بروز اين رفتار نداشته اند.









پرخاشگری می تواند به ھدفھای متعددی بيانجامد:
1ـ برای ارضاء خشم شخصی
2ـ برای رسيدن به يک ھدف
3ـ برای بيان عواطف
4ـ يک واکنش نسبت به ترس
5ـ يک عکس العمل برای درد
6ـ رقابت با ديگران

1ـ پرخاشگری مثبت
2ـ پرخاشگری منفعل
3ـ پرخاشگری وسيله ای
4ـ پرخاشگری خصمانه
5ـ پرخاشگری مستقيم
6ـ پرخاشگری غيرمستقيم



ﻳﻚ ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي ﻏﻴﺮ زﺑﺎﻧﻲ ﻛﻪ در رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻣﻨﻔﻲ آﺷﻜﺎر ﻣﻲ
ﺷﻮد .ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي ﻣﺜﺒﺖ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻧﺒﺎﺷﺪ
ﻛﻪ ﺷﺨﺺ را ﺧﺸﻤﮕﻴﻦ ﻳﺎ ﻧﺎراﺣﺖ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ﺣﺘﻲ اﺣﺴﺎس
ﺧﺸﻢ و اﺑﺮاز آن ﮔﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻔﻴﺪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺜﻼً اﺑﺮاز ﺧﺸﻢ در
ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻲ اﻧﺼﺎﻓﻲ دﻳﮕﺮان ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ در
رﻓﺘﺎرﺷﺎن وادار ﻛﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺑﺮاز ﺧﺸﻢ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ از اﻓﺴﺮدﮔﻲ
ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻛﻨﺪ و ﮔﺎﻫﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻓﺮد از
ﺑﻲ ﺣﺎﻟﻲ و ﺳﺴﺘﻲ رﻫﺎ ﺷﻮد و ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺮاي ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻛﺎر ﺧﻮد و
ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﻗﺪﻣﻬﺎي ﻣﺜﺒﺖ اﻧﺮژي ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺪﺳﺖ آورد.





پرخاشگری منفعل يک الگوی مخرب از رفتار است که می تواند
به عنوان شکلی از
بد رفتاری ھا در روابط بين مردم ايجاد شود .پرخاشگری منفعل
خشم منفی را در اشخاصی که دچار پرخاشگری می شوند ايجاد
می کند و می تواند ايجاد صدمه و درد برای ھمۀ کسانی که با آن
درگيرند شود.
اين نوع پرخاشگری زمانی رخ می دھد که عواطف و احساسات
منفی ايجاد می شود .که اين از يک نوع نياز کاذب در درون
شخص ناشی می شود که مايل است ديگران ديدگاه او را بپذيرند.











1ـ آگاه شويم که چه احساس ھايی منشاء وقوع اين رفتارھاست.
2ـ اين را بدانيم که رفتارھای ما چه تأثيری دارد و اينکه چرا ما دوست
داريم ديگران را شکست دھيم.
3ـ قدرت اين را داشته باشيم که مسئوليت اعمال خود را قبول کنيم.
4ـ تالش کنيم زمانی که با مسئله ای مواجه می شويم حالت حمله به خود
نگيريم و سريعا ً يک ديدگاه کلی از موقعيتی که در آن قرار داريم بدست
آوريم.
5ـ آگاه باشيم که پرخاشگری منفعل چگونه عمل می کند.
6ـ از مسئوليت ھايی که نسبت به ديگران و خودمان داريم آگاه شويم.
7ـ در رابطه با ديگران در محيطی که قرار می گيريم صداقت داشته
باشيم.



در اين نوع پرخاشگری فرد برای بدست آوردن آن چيزی که می
خواھد و ھدفی که دارد پرخاشگری می کند مثالً نوجوانی که با داد
و فرياد و فحش از والدين خود پول می گيرد و يا از خانه بيرون
می رود تا با دوستانش باشد.



در پرخاشگری خصمانه ھدف اوليه پرخاشگری آسيب وارد کردن
به ديگران است زيرا فرد پرخاشگر از درد و رنجی که برای
قربانی ايجاد می شود لذت می برد.



در پرخاشگری مستقيم آسيب زدن به ديگران بصورت آشکار و
علنی است .مثل کتک زدن برادر يا خواھر کوچکتر .اين نوع از
پرخاشگری در پسران شايع تر است .يعنی آنھا تمايل دارند از
طريق پرخاشگری لفظی و بدنی به ھم آسيب برسانند.



اين نوع پرخاشگری شامل رفتارھايی مثل مسخره کردن ،شايعه
درست کردن برای ديگران به شکلی موزيانه که به ديگران آسيب
روانی و عاطفی وارد می کند و اين نوع از پرخاشگری در
دختران رايج تر است يعنی دختران بيشتر پرخاشگری ارتباطی
دارند.

ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي در اﻧﺴﺎن اﺷﺎره ﺑﻪ ﺟﺎﻳﮕﺎه ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي در ﺟﻬﺎن
ﻃﺒﻴﻌﺖ دارد و آن در ﺻﺪد اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﻨﺸﺎ ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮي ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي را
ﺗﻌﻴﻴﻦ و ﺑﻴﺎن ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ آن ﻣﻨﺎﺑﻊ در ﺷﻜﻞ و ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺳﺎزﻣﺎن
ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي ﻣﻮﺛﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

.1روﻳﻜﺮد ﻛﺎرﻛﺮدي ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي در اﻧﺴﺎن
.2ﻣﻨﺸﺎ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي در اﻧﺴﺎن
.3ﻣﻨﺎﺑﻊ رﺷﺪ و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي در اﻧﺴﺎن
.4اﻧﮕﻴﺰاﻧﻨﺪه ﻫﺎي ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي در اﻧﺴﺎن

ﺑﻴﺸﺘﺮ ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي در ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻣﻮاﻗﻌﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﻣﻲ اﻓﺘﺪ
ﻣﺜﻞ وﻗﺘﻲ ﻛﻪ ﻣﻴﺨﻮاﻫﻨﺪ از ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻛﻨﻨﺪ و اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻘﺎي
ﻓﺮزﻧﺪان وﺟﻮد دارد و ﻧﻴﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﻔﺼﻠﻲ درﺑﺎره ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي ﺣﻴﻮاﻧﺎت
ﺑﺮ ﺳﺮ رﻗﺎﺑﺖ ﻛﺮدن ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺣﻔﻆ ﻗﻠﻤﺮو ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ J.L.
 Brownآﻧﺮا ))ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ دﻓﺎع اﻗﺘﺼﺎدي(( ﻧﺎم ﻧﻬﺎده اﺳﺖ ،ﻛﻪ دﻓﺎع وﻗﺘﻲ
ﺻﻮرت ﻣﻴﮕﻴﺮد ﻛﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﻴﺎﺗﻲ ﺣﻴﻮان ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﺑﻴﺎﻓﺘﺪ





اين پرندگان موقعي از قلمرو خود دفاع ميكنند كه ميزان شھد گلھا
در آنھا پايين بيايد اين در صورتي است كه وقتي ميزان شھد در
گلھا باالست پرندگان خشونت به خرج نميدھند
اين بررسي نشان ميدھد كه حيوانات ميتوانند منابعي كه در محيط
براي آنھا ارزشمند است را تشخيص دھند و رفتاري مطابق با آن
از خود نشان دھند



اين آزمايش بر روي مرداني بود كه بازي  cricketرا انجام
ميدادند به صورتي كه اين مردان را از ارتباط با زنان به مدت 4
روز محروم كردند و نتايج نشان داد كه مردان محدود شده نسبت
به مرداني كه در برقراري ارتباط آزاد بودند پرخاشگري بيشتري
از خود نشان مي دادند







 Maynard Smithبراي ارزيابي استراتژي ھاي مربوط به
جنگ در حيوانات از نظريه بازي استفاده نمود
حيوانات استراتژي ھايي را ايجاد ميكنند كه از حمله مخالفان
جلوگيري نمايند كه آنرا تحت عنوان ))قدرت عالقه به منافع((
بيان ميدارد
در انسانھا نيز سايز بدن و قدرت فيزيكي ،ارتباط مستقيمي با
پرخاشگري و شدت آن دارد





آدمكشي و قتل در مرداني كه زنان خود را طالق داده اند بيشتر از
مرداني است كه به تنھايي زندگي مي كنند و در مرداني كه ازدواج
ھاي موفق دارند آمار آدمكشي كمتر از مردان مجرد است ،آنھم به
خاطر فشارھاي روحي كمتري است كه آنھا متحمل ميشوند.
در اين بخش مشاھده ميشود كه در رويكرد كاركردي يا ھمان
) (cost-benefitمنفعت و زيان و ارزيابي اين دو است كه مبين
سوگيري خشم و پرخاشگري در انسانھا ميباشد و ساختار
استراتژيكي آن را مشخص مي كند





يك بخش از مكانيزم مغزي كار برانگيختن يا بازدارندگي از
پرخاشگري را به عھده دارد
يك بخش ديگر عواطف را به ھمراه پرخاشگري تحريك ميكند و
در بخش سوم مواردي كه بايد اعمال پرخاشگرانه بروز كند
تشخيص داده ميشود







.1قسمت پاييني :بخش پردازش پرخاشگري كه بيشترين كار
پرخاشگري در اين قسمت است
 .2بخش مياني :با بزرگتر شدن موجود شكل متكامل تري به خود
گرفته و كار کنترل پرخاشگري رابه عھده دارد
.3بخش فوقاني :كه در پستانداران تكامل يافته تر نيز پيدا ميشود





 پرخاشگری به عنوان رفتاری ديده می شود که از کودکی بر اثريادگيری براساس شرايط گوناگون مثل دعوای والدين ،فقر و ...
ايجاد می شود .شواھدی وجود دارد که کودکان  14يا  15ماھه از
زور خود بر عليه ھمساالن استفاده می کنند.
ـ پرخاشگری فيزيکی در دوره ھای اوليه نوجوانی در سطح باالئی
ديده می شود اما در مراحل بعدی رشد آن می توان گفت
پرخاشگری از طريق يادگيری در شخصيت شخص جای می گيرد.



پرخاشگری فيزيکی از  12تا  17ماھگی در کودک افزايش می
يابد بطوريکه  % 80بچه ھا در  17ماھگی پرخاشگری را از خود
بروز می دھند و از سن  2تا  11سالگی کاھش در سطح
پرخاشگری ديده می شود.



مطالعۀ طولی بود و از سال  1928آغاز گرديد به صورتی بود که
آنھا معيارھای کج خلقی را در بين بچه ھای  10ـ  8ساله و ھمان
ويژگی ھا را در افراد  40ـ  30ساله مشخص کردند ،آنھا دريافتند
کسانی که مستعد پرخاشگری در  10سالگی ھستند ،در بزرگسالی
گرايش به کنترل عصبانيت خود دارند ولی عصبی مزاج باقی می
مانند.



حدود  10ـ  5درصد از ميمونھايی که اصالتا ً ھندی ھستند و در
آمريکا زندگی می کنند وقتی آنھا را به خوی وحشی گری عادت
می دھند ،آنھا گرايش به رفتارھای پرخاشگرانه دارند و بيشتر در
مقابل ھمتايان خود پرخاشگری می کنند ،که اين نشان دھندۀ پائين
بودن سطح سرتونين در بدن آنھا است ،ھمين مسأله در ميمونھای
نر که در يک جزيره زندگی می کنند ديده می شود ولی در
ميمونھای ماده وجود ندارد .اين نوع پرخاشگری در اينگونه کامالً
مخرب برای روابط اجتماعی است و حتی برای شانس بقا و توليد
مثل نيز مضر می باشد.

 اولين مسئله مھم در اين قسمت اين است که انگيزانندۀ پرخاشگری
در انسان ھا چيست؟
 وظايف کلی پرخاشگری در دو طبقه مھم قرار می گيرد.
1ـ واکنش در برابر خطرھای محيطی
2ـ رقابت بر سر منافع







ـ ھم رفتارھای ثابت و ھم رفتارھای تغيير پذير و متغير موجب
بروز پرخاشگری در انسان می شود ،البته گاھی مواقع عالوه بر
رفتارھای ثابت فردی و رفتارھای متغير عواطف نيز موجب
پرخاشگری می شود.
دکتر جانسون می گويد » :وظيفۀ عواطف پر کردن شکاف ميان
الگوھای عملی ثابت شده و الگوھايی است که در مواقع ضروری
عقل انسان برای رفتار حکم می کند ،عواطف کار خود را از
طريق ارائه رفتارھای مشابه و پاسخ ھای فيزيکی به دسته ای از
حوادث به انجام می رسانند ،اين رفتارھا بدون توجه به جزئيات
شرايط خاص بروز می کند .خشم عاطفه ای است که معموالً ھمراه
پرخاشگری می باشد و می تواند پرخاشگری را به حالتھای
مختلف در آورده و محرک اصلی برای پرخاشگری باشد.
ـ عواطف نيز می توانند در زمينه سازی تحريک عواطف ديگر
قرار گيرند.





در اينجا پرخاشگری در انسان از چھار ديدگاه مورد بررسی قرار
گرفت .و اين مارا را قادر می سازد تا از گزارشات تک بعدی و
ارزيابی ھای يکسويه فاصله گرفته و فقط به تک عامل مثل خود
کنترلی يا يادگيری اجتماعی يا وجود زمينه ھای ژنتيکی تکيه
نکرده و از آن بصورت يکجانبه بھره مند نشويم.
ـ پرخاشگری نيازمند شرايط انگيزشی است و آن يکی از ويژگی
انسانھاست ،پس ما نبايد آن را يک رفتار غيرعادی بدانيم.







ـ از زمانھای قديم در حوزۀ روانشناسی اين مسأله مطرح بوده که
پرخاشگری آيا ريشه در ماھيت انسانھا دارد يا در فرھنگ انسانی
)يعنی ذات انسان اقتضای چنين رفتاری را دارد يا زندگی جمعی
انسانھا منجر به اتخاذ اين روش توسط انسانھا می شود؟( که اين
مسئله ھنوز جای تحقيق دارد و بدرستی مشخص نشده است.
ـ انسان ھا مثل ساير حيوانات گاھی اوقات پرخاشگری می کنند تا
بتوانند خواسته ھای خود را بدست آورند.
ـ انسان ھا در بستر اجتماعی ياد می گيرند که استفاده از
پرخاشگری بھترين روش دراز مدت نيست در اکثر مواقع
پرخاشگری به شکل ديگری بروز می کند مثل اينکه به شکل
خشونت نشان داده می شود مخصوصا ً وقتيکه خودداری ھا و
قوانين موجود در يک فرھنگ شکل اصيل خود را از دست می
دھد.



و در پايان به اين نتيجه می رسيم که وجود گفتگو و گفتمان و
الگوھای کالمی و زبانی مشترک ميان افراد بشر در ارتباط
تعامالت اجتماعی و ھمچنين آموزش و پرورش در جامعۀ مدنی
انسانھا و ھنجاريابی و شکل دھی ھنجارھای اجتماعی توسط
صاحبان فن باعث می گردد که در جامعۀ انسانی پرخاشگری به
عنوان استراتژی کارآمد بصورت ھشيار و يا ناھشيار مورد استفاده
قرار نگيرد.
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