
       اشاره
»هـدف جدول پرسش نامـۀ انتهای مقاله سنـجش میـزان پـرخاشـگری کودکان پیش دبستانی در 

چهار بعد )کالمی ـ  تهاجمی، فیزیکی  ـ تهاجمی، رابطه ای و پرخاشگری تکانشی( است.
در جدول ابعاد پرخاشگری و نیز شمارۀ سؤاالت مربوط به هر بعد ارائه شده است:

شیوۀ نمره گذاری: در این جدول امتیاز مربوط به هر گزینه ارائه شده است:
برای به دست آوردن امتیاز مربوط به هر بعد، مجموع امتیازهای مربوط به تک تک سؤاالت آن بعد را 
با هم محاسبه کنید. برای به دست آوردن امتیاز کلی پرسشنامه، مجموع امتیازهای تک تک سؤاالت 
را با هم محاسبه کنید. نمرۀ این مقیاس می تواند بین 0 تا 48 در نوسان باشد. نمرۀ باال نشان دهندۀ 

میزان باالی پرخاشگری در کودکان است.«
کلیدواژه ها: کودک پیش دبستان، پرخاشگری، مداخله به هنگام، مهارت های عاطفی و اجتماعی، 

آسیب های اخالقی

شیما ناصری / دانشجوی کارشناسی ارشد علوم تربیتی
دکتر سیامک طهماسبی /  عضو هیئت علمی دانشگاه علوم بهزیستی
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دوران پیش دبستانی سال های مناسبی برای تشخیص مشکات کودکان، 
مداخلۀ به هنگام و پیشگیری از مشکات عاطفی، اجتماعی و تحصیلی آیندۀ آنان 
است. مداخلۀ به هنگام و تغییر رفتارهای ناسازگار کودک در این دورۀ حساس، 
بر مهارت های اجتماعی و محبوبیت کودک نزد هم ســاالن و بزرگ ســاالن 
می افزاید و او را برای پذیرش مسئولیت های تحصیل در دبستان آماده می کند. 
یکی از شایع ترین مشکات کودکان خردسال پرخاشگری است. پرخاشگری 
یکی از رایج ترین واکنش های هیجانی و طبیعی کودک نسبت به ناراحتی ها و 
ناکامی هاست که معموالً از اوایل زندگی شروع می شود. پژوهشگران با مطالعۀ 
کودکان پرخاشگر به این نتیجه رســیده اند که 55 درصد پسران و 41 درصد 
دختران از دوسالگی، 25 درصد پسران و 34 درصد دختران تا پنج سالگی رفتارهای 
پرخاشگرانه نشان می دهند. این رفتارها با ورود به مدرسه کاهش می یابد و سپس 
در دورۀ نوجوانی )پسران بین 16 تا 18 سالگی و دختران بین 13 تا 15 سالگی( به 
اوج خود می رسد )شهیدی، 1398(. همچنین، بعضی از مطالعات نشان می دهد، 
ثبات پرخاشگری در دخترها کمتر است، درحالی که چند تحقیق، برابری ثبات 
پرخاشگری بین دختران و پسران را نشان می دهند. پرخاشگری به عنوان یک 
آسیب اخاقی، اگر کنترل نشود، ممکن است مشکات بسیاری را از جمله طرد 
از سوی هم ساالن، عملکرد تحصیلی ضعیف و افت مهارت های ارتباطی باعث 
شود که بر جنبه های گوناگون زندگی فردی و اجتماعی کودک در آینده اثرگذارند. 

محققان اثرگذاری این آسیب ها را بر دختران بیشتر از پسران می دانند.
در سنین  پرخاشگری  آن،  انواع  و  پرخاشگری  تعریف  نوشتار  این  در 
متفاوت، تفاوت پرخاشگری با رفتار جرئت مندانه، و علل و شیوه های درمان 

آن بررسی شده اند.

پرخاشگری چیست؟ خشم نشان دهندۀ تعارض بین شخصیت در 
حال رشــد کودک با شــخصیت و نگرش های والدین است. هرگاه کودک 
بفهمد از طریق عصبانی شــدن به خواسته هایش می رسد، و می تواند توجه 
بسیاری را به خود جلب کند و در والدین اضطراب به وجود آورد، خشم خود 
را تکرار می کند. منشأ پرخاشگری خشم است. اگر خشم به درستی مدیریت 
نشــود و باعث آسیب رسیدن به دیگران شــود، به آن پرخاشگری گویند. 
صاحب نظران حوزۀ روان شناسی، پرخاشگری را رفتاری تعریف می کنند که 
شخص به واسطۀ آن عملی را به قصد آسیب رساندن به خود یا دیگری انجام 

می دهد. این آسیب ممکن است روانی یا فیزیکی باشد.
باید اضافه کرد که پرخاشگری در کودکان به شکل های گوناگون بدنی 
)لگدزدن، گاز گرفتــن(، کامی )فریادزدن، رنجاندن( یا به صورت تجاوز به 
حقوق دیگران )چیزی را به زور گرفتن( خود را نشان می دهد. نقطۀ قوت این 
تعریف در عینی بودن آن است که به رفتار قابل مشاهده اطاق می شود. نقطۀ 
 ضعف آن هم این است که شامل بسیاری از رفتارهایی می شود که ممکن 

است به طور معمول پرخاشگری تلقی نشوند.

برخی انواع پرخاشگری
1. پرخاشگری وسیله ای: رفتار پرخاشــگرانه برای رسیدن به هدف 
خاصی صورت می گیرد؛ مثل به دست آوردن یک اسباب بازی. کودک برای 
رسیدن به هدف، به فردی که بر سر راه اوست حمله ور می شود یا بر سر او 

فریاد می کشد. بیشتر پرخاشگری های اطفال خردسال از نوع وسیله ای و برای 
تصاحب شیء مورد عاقه انجام می شوند. آنان با اعمالی مانند هل دادن، در 
تاش اند اســباب بازی دیگران را به چنگ آورند و کمتر مواردی است که 

به قصد آسیب دیگران و از روی عصبانیت اقدام کنند.

2. پرخاشــگری آزاردهنده: به قصد آزار دیگران انجام می شود؛ چه 
فیزیکی )لگدزدن، هل دادن، پرت کردن اشــیا و تهدید به انجام این اعمال 

همراه با حمله های عمدی( و چه کامی )فحش و ناسزا گفتن(.

 3. پرخاشــگری مستقیم و غیرمستقیم: این تقسیم بندی براساس 
شناخت و نشناختن علت یا علل پرخاشگری صورت پذیرفته است. اگر علت 
یا علل پرخاشگری روشن باشد، مثًا فرد دیگری یا شیئی باعث شده باشد که 
کودک به مقصود خود نرسد، کودک هم آن عامل را می شناسد و از خود رفتار 
پرخاشگرانه بروز می دهد. در این صورت پرخاشگری مستقیم است. اما در صورتی 
که کودک عامل پرخاشگری را نشناسد، مثًا در مهدکودک به اشتباه با فردی 
برخورد و شروع به پرخاشگری  کند، این نوع پرخاشگری را که زمینه های قبلی 

دارد و درواقع تخلیۀ هیجان های قبلی است، پرخاشگری غیرمستقیم می نامند.

پرخاشگری در سنین گوناگون کودکی چگونه خود را 
نشان می دهد؟

اغلب کودکان خشــم زیاد خود را آشکار می کنند، ولی با 
رشد ســنی و عقلی، ورود به مهدکودک و پیش دبستانی و 

قرار گرفتن در معرض آمــوزش مربیان و بودن در کنار 
هم ســاالن، خشــم خود را بهتر کنترل می کنند. این 
بهبود به شــخصیت موروثی، محیط خانوادگی، هوش 

و رشد آنان بســتگی دارد. هر اندازه میزان رفتارهای 
پرخاشــگرانۀ کودک در دوران خردســالی بیشتر 
باشد، احتمال بروز رفتارهای خشن و تند در آینده، 
به ویژه در بزرگ ســالی، افزایش می یابد. کودک تا 
شش ماهگی، زمانی که در انتظار غذاست یا چیزی 
به او می دهند که نمی خواهد، یا زمانی که به کاری 

وادارش می کنند، از خود خشــم نشان می دهد. در 15 
ماهگی، زمانی که به او اجازه نمی دهند در غذا خوردن مستقل 

باشــد، عصبانی می شود. از 1 تا 3 ســالگی در مرحلۀ منفی گرایی و لج بازی 
است. کودکان می توانند حاکمان و مستبدانی کوچک باشند. آن ها از کسی 
که بازی شان را قطع کند متنفر می شوند و ممکن است از روی خشم اشیا را 
پرت کنند. از 18 ماهگی در هنگام ناراحتی لگد می زنند. از 2 تا 2/5 سالگی 
تاش می کنند برای داشتن و مالکیت یک اسباب بازی بچه های دیگر را بزنند. 
از 3 تا 4 سالگی به تدریج زبانی را به کار می گیرند تا از طریق آن احساسات 
پرخاشگرانۀ خود را خالی کنند. در حدود 6 سالگی غالباً لگدزدن و کتک کاری 
دوباره تکرار می شــود. در 8 تا 9 ســالگی بیشتر بحث و جدل و به کار بردن 
کلمات توهین آمیز و دشنام را جایگزین پرخاشگری های جسمانی می کنند. 

)طبیعت شناس، 1386(
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تفــاوت رفتار پرخاشــگرانه بــا رفتار 
جرئت مندانه پرخاشــگری را باید از جرئت ورزی 
متمایز کرد. جرئــت ورزی دفاع از حقوق یا متعلقات 
 اســت؛ ماننــد: ممانعــت کــودک از اینکه کســی 
اســباب بازی اش به زور را بگیرد. اما پرخاشگری ممکن 
است نسبت به اشیا، حیوانات، انسان های دیگر یا حتی خود 
شخص یا چیزی ابراز شود که به عموم مردم تعلق دارد؛ مانند 

پاره کردن صندلی اتوبوس یا استادیوم ورزشی با چاقو.

چرا کودکان پرخاشگر و عصبی می شوند؟
قبل از بیان علل پرخاشگری، باید بدانیم بسیاری از رفتارها 
که ممکن است به صورت عادی رخ دهند، پرخاشگری محسوب 
نمی شــوند. مثًا اگر کودکی در را با لگد باز کند و با این کار به 
شخصی که پشــت در ایستاده  است، آسیب برساند، به این کار 
پرخاشگری نمی گوییم؛ مگر اینکه کودک از پیش بداند چه کسی 
پشت در ایستاده اســت. در پیدایش و تداوم پرخاشگری عوامل 
متعددی وجود دارند که بسته به نوع شخصیت فرد متفاوت اند. اما 

مهم ترین علل پرخاشگری عبارت اند از:
 ارثی: بعضی از افراد پرخاشگر، پدر یا مادر یا اجدادشان زمینۀ 
پرخاشگری دارند و این روحیه به کودکان خود منتقل می شود. 
همان گونه که خصوصیات جسمانی مانند رنگ چشم، مو و قد 

منتقل می شوند، خصوصیات روانی نیز منتقل می شوند.
 جسمانی: بچه هایی که از نظر جسمانی مشکاتی مانند 
کم کاری یا پرکاری بعضی غدد، و مشکات بینایی یا کم خونی دارند، 

آمادگی بیشتری برای پرخاشگری دارند.
 ناکامی: کودک به چیزی تمایل دارد، ولی مانعی باعث می شود 
اگر مانعی  نیازهای واقعی ای دارد که  انسان  به خواستۀ خود نرسد. 
او  پرخاشگری  برای  را  زمینه  آوریم،  وجود  به  آن ها  ارضای  برای 

مهیا کرده ایم.
مربیان،  والدین،  از  را  پرخاشگری  کودکان  گاهی  یادگیری:   
دوستان، رسانه های گروهی )به ویژه تلویزیون( و بازی های ویدئویی 

تقلید می کنند و یاد می گیرند.
 نابسامانی خانواده: در خانواده هایی که اختاف و کشمکش 
وجود داشته باشد و اعضای خانواده به طور دائم از هم انتقاد کنند و محیط 
خانه ناامن و نامتعادل باشد، زمینۀ پرخاشگری بیشتر است. جایی که 
محبت، رأفت، انسانیت، لطف و صمیمیت، دلسوزی و خدمت به هم 

وجود دارد، بچه ها کمتر مشکل پیدا می کنند.
 اعتیاد یکی از والدین: مرد یا زنی که معتاد باشند، زمینه 

را برای پرخاشگری دیگران آماده می کنند.

 تنبیه بدنی: تنبیه بدنی که از متداول ترین شیوه های کنترل رفتارهای 
پرخاشگرانه است، خود یکی دیگر از دالیل پرخاشگری است. تنبیه به معنی 
بیدارکردن، هشداردادن، تذکردادن یا محروم کردن موقت است، نه به معنی 

کتک زدن و تحقیر کردن.
 رفتار متضاد والدین: رفتار متضاد والدین زمینه را برای پرخاشگری 
فراهم می کند. مثًا پدری دستوری می دهد و مادر برخاف آن دستور عمل 
می کند و برعکس. هرچه تضاد بین والدین، خانه و مدرسه بیشتر باشد، حالت 

پرخاشگری در کودک بیشتر می شود.
 غیبت  طوالنی والدین: پدرانی که برای مدت طوالنی فرزندان خود 
را نمی بینند و مادرانی که کمتر در منزل حضور دارند، عاملی می شوند برای 

پرخاشگری کودکانشان.
 تحمیل باور از طرف والدین: والدین بعضی از باورهای خود را به 
کودکشان تحمیل می کنند، و می گویند: اگر کسی تو را کتک زد، تو هم او را 

کتک بزن! مثل گرگ باش!
 مربیان: شیوه های غلط رفتاری بعضی مربیان؛ مثًا مربیانی که خیلی 
سخت همه چیز را کنترل می کنند و هزاران قانون دارند: ندو! ساکت باش! 

وقت نیست !
 تبعیض: تبعیض بین خواهر و برادر یا دختر و پسر.

بعضی دیگر از عوامل زمینه ساز پرخاشگری عبارت اند از: 
ابتای والدین به بیماری؛ جلب  کردن توجه دیگران )بیشتر در هنگام 
مهمانی رخ می دهد(؛ زمانی که توجه شما به طفل کم می شود؛ گرسنگی 
)این عامل موجب افزایش اســید معده می شــود که به شکل ناراحتی، 
عصبانیت و پرخاشگری نمود پیدا می کند(؛ احساس بی کفایتی و ناتوانی؛ 
دریغ کردن محبت و نادیده گرفتن فرزند و ناراحتی او؛ برنامه ها و بازی های 
رایانــه ای؛ برنامه هــای تلویزیونی و فیلم هایی با ماهیت خشــونت آمیز؛ 
خشــونت والدین؛ بی تفاوتی والدین به رفتارهای نادرست کودک؛ طاق؛ 
پایین بودن سطح تحصیات خانواده و اطرافیان؛ تعداد زیاد خواهر و برادر 
و نیز پایین بودن ســطح درآمد خانواده؛ استرس مادر در دوران بارداری و 
ابتای او به برخی عفونت های ویروســی؛ رفتارهای پرخاشــگرانه و تند 

اطرافیان مادر با او در دوران بارداری.

سخن آخر
 نباید اجازه داد پرخاشگری و خشونت در کودک تثبیت شود و به صورت 
عادت درآید. اگر کودک متوجه شود با این روش می تواند موفق شود، هرگز 
زیــر بار خیرخواهی و حرف دیگران نمی رود. در نتیجه همیشــه و در همه 
حال برای رسیدن به خواسته هایش از ابزار پرخاشگری استفاده می کند. برای 
کاهش و درمان پرخاشــگری راه های متعددی وجود دارند که ان شاءاهلل در 

شماره بعدی مجله به آن ها خواهیم پرداخت.
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1
 وقتی عصبی می شود از وسایلی استفاده می کند که ممکن است به بچه ها آسیب 

جدی برساند )خودکار، قیچی، چوب و...(.

اگر بزرگ ساالن او را عصبانی کنند، به آن ها می پرد و فریاد می زند.2

به بازی های خشن عاقه دارد.3

در او دروغ گویی مشاهده می شود.4

با بزرگ ساالن درگیر مشاجره می شود )جیغ و داد زدن، و بگومگو با افراد بزرگ سال(.5

6
آن قدر عصبانی می شود که چیزی را پرت می کند و می شکند. به صندلی و میز لگد 

می زند و اشیا را با پرخاش پرت می کند.

اگر کودکی او را ناراحت کند، به زور او را از بازی های دسته جمعی بیرون می کند.7

کودکان را تهدید می کند با یکی از بچه هایی که موردنظر اوست دوست نشوند.8

وقتی دیگران با او مخالفت می کنند، با آن ها جر و بحث می کند.9

زود از کوره در می رود.10

در مواضع فکری خود بسیار مقاوم و پایدار است و فقط حرف خودش را قبول دارد.11

تحمل شکست و ناکامی برای او خیلی مشکل است.12

شمارۀ سؤاالتبعد پرخاشگری

1-3کامی ـ تهاجمی

4-6فیزیکی ـ تهاجمی

7-9رابطه ای

10-12تکانشی
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