پزخاشگزی در کودکان
ثب م٘دمبُ پشخبؽگش چگّ٘ٔ سفتبس مْیٌ
اٍشٗصٓ ثغیبسی اص خبّ٘ادٕٓب اص خؾّ٘ت ٗ پشخبؽگشی فشصّذاُ خ٘د ؽنبیت داسّذ .آّٖب تَبیو داسّذ مٔ ػيت ایِ سفتبسٕب سا ثذاّْذ ٗ سإٓبی
پیؾگیشی ٗ افالذ سفتبس سا دس ایِ صٍیْٔ ثٔ مبس گیشّذ .دس ایِ ّ٘ؽتبس ثٔ تؼشیف سفتبس پشخبؽگشأّ پشداختٔ ٍی ؽ٘د ،اّ٘اع آُ ثیبُ ٍی گشدد ٗ
سإٓبی ٍْبعت ٍقبثئ ثب پشخبؽگشی ٍ٘سد ثشسعی قشاس ٍی گیشد.
اوواع پزخاشگزی
پشخبؽگشی یل ّ٘ع سفتبسی اعت مٔ اص خؾٌ ٗ ػقجبّیت ّؾأت ٍی گیشد.ایِ سفتبس سا ٍی ت٘اُ ثٔ دٗ گشٗٓ تقغیٌ ثْذی مشد:
پزخاشگزی خصماوه
سفتبسی اعت مٔ ثٔ ٍْظ٘س فذٍٔ ٗ آصاس سعبّذُ ثٔ دیگشی یب دیگشاُ اثشاص ٍی ؽ٘د؛ ٗ ٕذف دس آُ فشفبً آصاس سعبّذُ اعتٍ .ثال ً م٘دمی
م٘دك دیگش سا ٍی صّذ ٗ یب دس ٍذاسط دیذٓ ٍی ؽ٘د مٔ صّگٕبی تفشیر ،م٘دمبُ دس زیبط ٍذسعٔ ثؼضبً ثٔ متل مبسی ٍی پشداصّذ.
پزخاشگزی وسیله ای
سفتبسی اعت مٔ فشد ثٔ ٗعیئ آُ خ٘اعتبس ثٔ دعت آٗسدُ ٕذفی دیگش اعت ٗ اثذاً ققذ زَئ ثٔ دیگشاُ یب اریت مشدُ آّٖب سا ّذاسد .اىجتٔ
دس ایِ ٍیبُ ٍَنِ اعت ىطَٔ ای ّیض ثٔ مغی ٗاسد ؽ٘د.
ٍَنِ اعت پشخبؽگشی خْجٔ اّتقبً گیشی ّیض داؽتٔ ثبؽذ .یؼْی م٘دمی مٔ ٍ٘سد اریت ٗ آصاس قشاس گشفتٔ ٗ ّت٘اّغتٔ خؾٌ خ٘د سا اثشاص
مْذ ،امُْ٘ ثب پشخبؽگشی ثٔ مبٕؼ اضطشاة خ٘د ٍی پشداصد .دس ایِ خب پشخبؽگشی ٗعیئ ای اعت مٔ م٘دك ثب ت٘عو ثٔ آُ ٍی خ٘إذ
ثٔ ٕذف خ٘د یؼْی مبٕؼ اضطشاة دعت یبثذ.
خٖت پشخبؽگشی ٍَنِ اعت ثٔ ینی اص ایِ دٗ ف٘ست ثبؽذ:
الف) پزخاشگزی درووی
ب) پزخاشگزی بیزووی
چْبّچٔ خٖت پشخبؽگشی ثٔ طشف دسُٗ ثبؽذ ،م٘دك خؾٌ سا ثٔ دسُٗ خ٘د ٍی افنْذ ٗ دچبس خؾٌ فشٗ خ٘سدٓ ٍی ؽ٘د .پیبٍذ چْیِ
ػَيی ٍی ت٘اّذ افغشدگی ّیض ثبؽذ .ک٘دکبُ افغشدٓ دس ٗاقغ اص دعت خ٘دؽبُ ػقجبّی ٕغتْذ.خؾٌ دسّٗی ػقجبّیت ٗ ّبسضبیتی اص
خ٘د سا ثٔ ٗخ٘د ٍی آٗسد.
خؾٌ ثیشّٗی؛ م٘دك ٍَنِ اعت خؾٌ خ٘د سا ثٔ ف٘ست سفتبسٕبیی اص قجیو فشیبد مؾیذُ ،پب ثٔ صٍیِ م٘ثیذُ یب پشتبة مشدُ اؽیب ثشٗص
دٕذ.
علل خشووت و پزخاشگزی در كودكان :
.۱الگوپذیزی كودكان اس والدیه
ینی اص دالیو ثغیبس ٌٍٖ پشخبؽگشی دس م٘دمبُ یبدگیشی اعت .یؼْی م٘دمبّی مٔ اىگٕ٘بی سفتبسی پشخبؽگشأّ داؽتٔ اّذَٕ ،بّْذ
اىگٕ٘بی خ٘د سفتبس ٍی مْْذ .چْبّچٔ پذس یب ٍبدسی خيق ٗ خ٘یی ػقجبّی ٗ پشخبؽگش داؽتٔ ثبؽْذٍ ،غيَبً فشصّذؽبُ ّیض پشخبؽگش
خ٘إذ ؽذ .ایِ سفتبس ت٘عظ م٘دك یبد گشفتٔ ٍی ؽ٘د .اص آّدب مٔ م٘دمبُ ثب ٗاىذیِ َٕبّْذ عبصی ٍی مْْذ ،ثْبثشایِ ثغیبسی اص سفتبسٕبی
پذس ٗ ٍبدس ّبخ٘دآگبٓ ت٘عظ فشصّذاُ فشا گشفتٔ ٍی ؽ٘د .ت٘ضیر ایِ مٔ فشایْذ َٕبّْذ عبصی مبٍال ً ّبخ٘دآگبٓ ف٘ست ٍی پزیشد.
ّنتٔ دیگش ایِ مٔ زتَبً الصً ّیغت ٗاىذیِ ثب خ٘ ِد م٘دك پشخبؽگشی مشدٓ ثبؽْذ؛ چْبّچٔ اٗ ؽبٕذ سفتبسٕبی خؾّ٘ت ثبس پذس ٗ ٍبدس ثب افشاد
دیگش ّیض ثبؽذ ،ایِ گّ٘ٔ سفتبس سا فشاٍی گیشد .ثْبثشایِ م٘دمبُ اص طشیق ٍؾبٕذٓ ،سفتبسٕبی ٗاىذیِ سا ٍی آٍ٘صّذ.
ثش ایِ ّنتٔ ٍی ت٘اُ تأمیذ کشد مٔ م٘دمبُ ثب چؾَبُ خ٘د ٍی آٍ٘صّذ؛ یؼْی آُ چٔ سا ٍؾبٕذٓ ٍی مْْذ ،یبد ٍی گیشّذ؛ زتی اگش آُ سفتبس

ثٔ ط٘س ٍغتقیٌ دس ٍ٘سد خ٘د آّٖب ف٘ست ّگیشد.
 .۲كودكان واكام پزخاشگز می شوود
ّبکبٍی ینی اص ٍغبئيی اعت مٔ ثٔ پشخبؽگشی ٍی اّدبٍذٗ .قتی م٘دك ثٔ ٕذف خ٘د دعت ّیبثذ ٗ ّبمبً ؽ٘د ،ینی اص سفتبسٕبیی مٔ
اص اٗ عش ٍی صّذ پشخبؽگشی اعت.
 .۳اضطزاب و پزخاشگزی
م٘دمبُ ٍضطشة َّی ت٘اّْذ م٘دمبُ آساٍی ثبؽْذ .آّٖب سفتبسٕبیی پشخبؽگشأّ اص خ٘د ثشٗص ٍی دْٕذ؛ اىجتٔ ثالفبفئ پؾیَبُ ٍی ؽّ٘ذ ٗ
اص ٗاىذیِ خ٘د ػزسخ٘إی ٍی مْْذ .اگش اص م٘دك ٍضطشة ثپشعیٌ مٔ چشا پشخبػ ٍی مْی ٗ ػقجبّی ٕغتی؛ خ٘إذ گفت َّی داٌّ.؛ یب
خ٘إذ گفت دعت خ٘دً ّیغت.
 .۴پزخاشگزی ،وشاوهای اس تضادهای درووی
گبٕی م٘دمبُ دس دٗگبّگی ٗ تضبدٕبی دسّٗی قشاس ٍی گیشّذ .یب ثٖتش ثگ٘ییٌ ،گبٕی ثش عش دٗ سإیٕبیی گیش ٍی مْْذ ٗ َّی داّْذ مذاً
سآ سا اّتخبة مْْذ؛ ٗ ایِ زبىت آّٖب سا دچبس تؼبسك ،اضطشاة ٗ خؾٌ ٍی مْذٍ .ثال ً م٘دمی مٔ دٗعت داسد ّضد ٍبدسػ دس ٍْضه ثَبّذ ٗ اص
طشفی ٗقتی ٍی ثیْذ تَبً م٘دمبُ ثٔ ٍذسعٔ ٍی سّٗذَٕ ،ضٍبُ تَبیو ثٔ ٍذسعٔ سفتِ ّیض داسد ،دچبس دٗگبّگی ٍی ؽ٘د .ثٔ م٘دمبُ خ٘د
مَل مْیٌ مٔ دس دٗ سإیٕبی صّذگیٍ ،ذتی ط٘الّی قشاس ّگیشّذ .آّٖب ثبیغتی ثٔ عشػت ٗ ثب دقت دسعت تشیِ مبس سا اّدبً دْٕذ.
 .۵پزخاشگزی و افسزدگی
پشخبؽگشی ٗ کح خيقی دس م٘دمبُ چْبّچٔ ثب ػالٍتٕبی دیگش َٕشآ ثبؽذٍ ،ی ت٘اّذ ّؾبّٔ ای اص افغشدگی ثبؽذ مٔ دس ایِ ف٘ست الصً
اعت ؽشایظ صّذگی م٘دك تَبً ٗ مَبه ٍ٘سد ثشسعی قشاس گیشد.
 .۶پزخاشگزی؛ بیماریها؛ مصزف دارو
ثؼضی اص ثیَبسیٕب ثٔ ٍقشف داسٗ ّیبص داسد ٗ ٍَنِ اعت اص ػ٘اسك خبّجی داسٕٗب مح خيقی ٗ سفتبسٕبیی ثبؽذ مٔ خؾّ٘ت سا ثشٍی
اّگیضّذ.
 .۷خشووت و مدرسه
گبٕی م٘دمبُ دس ٍذسعٔ قشثبّی خؾّ٘ت ٍی ؽّ٘ذ؛ ٗ ایِ قشثبّی ؽذُ ثبػث ٍی ؽ٘د مٔ خ٘د آّٖب ّیض ػبٍو خؾّ٘ت ؽّ٘ذ.
عواملی كه به خشووت در مدرسه می اوجامىد ،عبارت اود اس:
ٗقتی م٘دمی ت٘عظ داّؼ آٍ٘صاُ دیگش ٍ٘سد تَغخش قشاس گیشد
ٗقتی م٘دمی ت٘عظ داّؼ آٍ٘صاُ دیگش متل ثخ٘سد ٗ قبدس ثٔ دفبع اص خ٘د ّجبؽذ.
ٗقتی م٘دمی َٕیؾٔ اص ٍؾبخشات فشاس ٍی مْذ ٗ زتی دس ٍ٘اقؼی ثٔ گشیٔ ٍت٘عو ٍی ؽ٘د.
ٗقتی م٘دمی ٍشتت اؽیبٗ ،عبیو ٗ پ٘ه خ٘د سا گٌ ٍی مْذ.
ٗقتی م٘دك اص ىسبظ ظبٕشی (پبسگی ىجبط ٗ یب ّبٍْبعت ث٘دُ آُ) ٍ٘سد تَغخش قشاس ٍی گیشد.
خدبىتی ث٘دُ ٗ عن٘ت ٍنشس دس مالط.
افت تسقیيی ،افغشدگی ٗ ّبسازت ث٘دُ.
ایِ ػ٘اٍو م٘دك سا قشثبّی خؾّ٘ت دیگشاُ ٍی مْذ ٗ خ٘د م٘دك ّیض ػبٍو خؾّ٘ت ٍی ؽ٘د ٗ سفتبسٕبی پشخبؽگشأّ اص اٗ عش خ٘إذ صد.
دسٍبُ پشخبؽگشی دس ک٘دکبُ ( ثب ک٘دکبُ پشخبؽگش چگّ٘ٔ سفتبس کْیٌ )
ثشای دسٍبُ پشخبؽگشی دس م٘دمبُ اٗىیِ گبً ایِ اعت مٔ ّ٘ع پشخبؽگشی آّٖب ٗ ػيت آُ سا ثشاعبط ت٘ضیسبتی مٔ اسائٔ ؽذ ؽْبعبیی
مْیٌ؛ ٗ پشخبؽگشی سا ثٔ ف٘ست ٍ٘سدی ثشطشف َّبییٌ.
دس ٍ٘سد م٘دك پشخبؽگشی مٔ اىگ٘ پزیشی ػبٍو ایِ گّ٘ٔ سفتبس اٗ ث٘دٓ ،ثبیذ سٗی اىگ٘ی م٘دك مبس مشد ٗ سإٓبی دیگشی خض پشخبؽگشی سا
ثٔ آُ اىگ٘ آٍ٘خت.
اگش پشخبؽگشی دس اثش ّبمبٍی ثٔ ٗخ٘د آٍذٓ ثبؽذ ،ثبیغتی م٘دك ّبمبً سا دس سعیذُ ثٔ إذاف ٍطي٘ة ٗ دٗعت داؽتْی مَل مْیٌ.

دس ٍ٘اسدی مٔ ػيت پشخبؽگشی اضطشاة اعت ،ثبیذ اص ّگشاّی دسّٗی ٗ اضطشاة م٘دك ٍطيغ ؽ٘یٌ.
ٗسصػ مشدُ ثشای ایِ م٘دمبُ ثغیبس ٍؤثش اعت ٗ ثبػث تخيیٔ ٕیدبّی ٍی ؽ٘د.
دس مؾَنؼٕبی دسّٗی ثبیغتی م٘دك سا اص زبىت دٗگبّگی خبسج عبخت .مَل ثٔ م٘دمبُ دس تقَیٌ گیشی ،ثبػث ٍی ؽ٘د مٔ
ثیبٍ٘صّذ ثٔ زبىتٕبی دٗگبّٔ دسّٗی خ٘د پبیبُ ثخؾْذ.
دس پبسٓای اص ٍ٘اسد ،م٘دك افغشدٓ پشخبؽگشی ؽذیذی اص خ٘د ّؾبُ ٍی دٕذ .دس ایِ ٍیبُ الصً اعت ثٔ ایِ ّنتٔ پی ثجشیٌ مٔ اٗ چٔ
چیض دٗعت داؽتْی سا اص دعت دادٓ ٗ چگّ٘ٔ ٍی ؽ٘د ٍ٘سد اص دعت سفتٔ سا ثشای اٗ خجشاُ مْیٌ.
دس ٍ٘سد پشخبؽگشی ،ؽیطْت ٗ ٍقشف داسٗ ثبیغتی زتَبً ثب پضؽل ٍتخقـ استجبط داؽتٔ ثبؽیٌ تب م٘دك اص ّضدیل ٍ٘سد ٍؼبیْٔ قشاس
گیشد.
ْٕگبٍی مٔ م٘دك قشثبّی خؾّ٘ت دس ٍذسعٔ ؽذٓ اعت ،ثبیغتی ثب ٍغئ٘الُ ٍذسعٔ فسجت مْیٌ ٗ الصً اعت مٔ ایؾبُ طجق
قبُّ٘ ٗ ٍقشسات خبؿ ثب م٘دمبُ خؾّ٘ت گشا ثشخ٘سد مْْذ؛ ٗ ّیض م٘دمبّی سا مٔ قشثبّی خؾّ٘ت ؽذٓاّذ ثشاعبط سفتبسٕبی خ٘ثؾبُ ٍ٘سد
تؾ٘یق ٗ تأییذ قشاس دْٕذ.
چْبّچٔ ّ٘ع پشخبؽگشی م٘دك خقَبّٔ اعت ،ثبیغتی م٘دك سا اص آصاس ٗ اریت مشدُ دٗس مْیٌ تب ٍدج٘س ّجبؽذ ثشای تالفی ٗ اّتقبً ،افشاد
دیگش سا اریت مْذ؛ ٗ اگش پشخبؽگشی اص ّ٘ع ٗعیئ ای اعت ،ثبیغتی سإٓبی دیگشی سا خٖت ٍطشذ مشدُ م٘دك ثشگضیْیٌ تب اٗ ّبچبس ّجبؽذ
اص سٗػ خؾّ٘ت ثشای خيت ت٘خٔ اعتفبدٓ مْذ.
وتیجه گیزی
ثٔ ط٘س ميی خؾّ٘ت ٗ پشخبؽگشی ثیؾتش ػبٍو ثیشّٗی داسد ٗ فقظ دس ٍ٘اسد خبؿ ثٔ ػيو دسّٗی ٍشث٘ط ٍی ؽ٘دٗ .اىذیِ دس دسخٔ اٗه،
ثبیغتی ٍسشكٕبی ٍسیطی سا مٔ ثبػث تسشیل خؾٌ ٗ ایدبد خؾّ٘ت دس فشصّذؽبُ ٍی ؽ٘د ؽْبعبیی ٗ عپظ ثشای سفغ آُ ثٔ مَل
سٗاُ ؽْبعبُ ٗ ٍتخققبُ اقذاً َّبیْذ.
روش هایی بزای درمان پزخاشگزی کودکان
ٍ -０سذٗدیت ٕبیی ثشای کْتشه پشخبؽگشی ٗضغ کْیذ ٗ آّٖب سا ثٔ اطالع ک٘دک ثشعبّیذ.
ٍ -۲ذه ٕبی پشخبؽگشی سا ثٔ زذاقو ثشعبّیذٍ .ی ت٘اّیذ اص سإکبسٕبی صیش اعتفبدٓ کْیذ:
اىف) ّگزاسیذک٘دک فیيٌ ٕبی خؾّ٘ت آٍیض تي٘یضیّ٘ی ثجیْذ.
ة)فیيٌ ٕب ،تقبٗیش ٗ سٗصّبٍٔ ک٘دک سا ثٔ دقت اّتخبة کْیذ.
ج) اىگٕ٘بیی سا دس اختیبس ک٘دک ثگزاسیذ کٔ پشخبؽگشأّ ّجبؽْذ.
د) َٕشآ ک٘دک ثشّبٍٔ ٕبی تي٘یضیّ٘ی سا ثجیْیذ ٗ فسْٔ پشخبؽگشأّ آُ سا تفغیش کْیذ.
َٕ -۳ذىی سا افضایؼ دٕیذ .آگبٕی ک٘دک سا ّغجت ثٔ سّدی کٔ ثش اثش پشخبؽگشی اٗ دس افشاد یب زی٘اّبت ثٔ ٗخ٘د ٍی آیذ،
افضایؼ دٕیذ.
 -۴سفتبسٕبیی سا کٔ ٍغبیش ثب سفتبس پشخبؽگشأّ اعت ،تق٘یت کْیذ.
 -۵ثٔ خبی ک٘دک پشخبؽگش ،ثٔ ک٘دکی کٔ ثٔ ٗی پشخبػ ؽذٓ ت٘خٔ کْیذ.
ّ -۶س٘ٓ استجبط ک٘دک سا ثب افشادی کٔ ثب اٗ صّذگی ٍی کْْذٍ٘ ،سد ثشسعی قشاس دٕیذ.
 -۷اگش قشاس اعت ک٘دک ثٔ دىیو سفتبس خؾّ٘ت آٍیضػ تْجیٔ ؽ٘د ،ثٖتش اعت ثٔ طشیقی ثبؽذ کٔ ٍْدش ثٔ زَئ اّتقبٍی ٗ
تالفی خ٘یبّٔ اص طشف ک٘دک ّؾ٘د.
 -۸فشفت تخيیٔ ٕیدبّبت سا ثشای ک٘دک فشإٌ کْیذ.
ٍ -۹جبزث گشٕٗی یب خبّ٘ادگی سا کٔ تأکیذ ثش َٕکبسی ثب دیگشاُ داسد ،ثٔ کبس گیشیذ.
َٕ -۰۱کبسیٍ ،غئ٘ىیت ٗ پیگیشی ٍغبئو ٍ٘سد ػالقٔ سا ثب دادُ ٍغئ٘ىیت ثٔ ک٘دکبُ تؾ٘یق کْیذ.
 -۰۰فؼبىیت ٕبی عبػتی اٗ سا دس ف٘ست اٍکبُ ثب ؽشکت ک٘دکی دیگش طشازی کْیذ.

 -۰۲اص تْجیٖبت ثذّی پشٕیض کْیذ.
 -۰۳ػيت سفتبس پشخبؽگشأّ ٗی سا ثیبثیذ.
 -۰۴ثجت ٗقبیغ سٗصأّ ،ثبصی دسٍبّی ،ثبصی ٕبی خبىت ،خَئ عبصی ٗ گ٘ػ دادُ فؼبه ٍَکِ اعت ثٔ ػْ٘اُ کَکی دس خٖت
دسک ک٘دکبُ خؾِ ثٔ کبس گشفتٔ ؽ٘د.
 -۰۵ثٔ ک٘دک ثفَٖبّیذ کٔ ثب ٕش سفتبس خؾّ٘ت آٍیض ،خ٘د سا اص ؽَب ثیؾتش دٗس ٍی کْذ.
 -۰۶اص ک٘دک پشخبؽگش ثخ٘إیذ اىگ٘ی ٍطي٘ثی ثشای خ٘د ثیبثذ ٗ فٖشعتی اص سفتبسٕبی اىگ٘ سا دس ک٘تبٓ ٍذت اخشا َّبیذ.
 -۰۷ثب ک٘دک قشاسداد سفتبسی ثجْذیذ تب ثشای سفتبسٕبی ٍطي٘ثؼ خبیضٓ دسیبفت کْذ ٗ ّتیدٔ اػَبه ّبٍطي٘ثؼ سا ثجیْذ.

کانون توسعه وهمیاری مهدهای کودک
کمیته آموزشی – پژوهشی
گروه پژوهش

