
 496-443، ص 6931،  مهر 6، جلد 61علوم انسانی اسالمی، شماره 

ISSN: 4163-8642 

http://www.joih.ir 

 

134 
 

 پرخاشگرانه  رفتار کاهش بر پرتحرک گروهی های بازی ثیرتأ
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عنووان منواب    آموزان بهبه دلیل اینکه دانش بيان مسئله:: دهچکي

جامعه نقش بسزایی در آینده هور کشوور بوازی    انسانی و قشرکارآمد 

هایی بورای  کنند، آشکار است تا چه اندازه لزوم دستیابی به روشمی

 رسد.  ها ضروری به نظر میدر آن پرخاشگرانه رفتارکاهش 

پژوهشی که در مقابل شماست برای برطرف کوردن   هدف پژوهش:
از راه  ابتودایی  مقطو   پسور  آمووزان در دانوش  انهپرخاشگررفتارهای 

 .  تنظیم گردیده است پرتحرک گروهی هایبازی

جم  آوری اطالعوات از طورم مطالعوه     روش و چگونگی پژوهش:
، صحبت با متخصصین و صحبت بوا  ، مجالتشناسیروانکتاب های 

وز پرداختوه و ایون   دیگر دبیران این دانوش آمو   و شناسیرواندبیران 
پرخاشگری و اصول درموان آن و  ه و تحلیل نموده و زیاطالعات را تج

 های درمان با  روش

 

 

 

 

 

 

تورین عامول   و مهوم  شد و عوامل مرتبط با آن مشخص هاروشانواع 
 یم.ها مشخص کردمرتبط از میان آن

نتوای  نشوان داد اسوتهاده از    از یافته های مهم پژوهش: اجمالی 
توانوود نقووش موور ری در کوواهش هووای گروهووی پرتحوورک موویبووازی

مقطو  ابتودایی داشوته     پسور  آمووزان ی دانشنهرفتارهای پرخاشگرا
باشد. باید معلمان و والدین در جریان سودمندی بورای کواهش ایون    

هزینوه و  نوع رفتارهای پرخاشگرانه که به طور تقریبی برای همه کوم 
هوا و  امکانپذیر اسوت، قورار بگیرنود و بورای اسوتهاده از آن آمووزش      

  های الزم را دریافت کنند.تشویق

، پرخاشوگرانه  رفتوار ، پرتحورک  گروهی های بازی دی:های کليواژه
 بازی درمانی گروهی، بازی، ابتدایی مقط  پسر آموزان دانش

 

 

 

 مقدمه

های گوناگون به طرم مختلف تعریف شده گیرد از دیدگاهرفتار پرخاشگرانه که از انگیزه پرخاشگری سرچشمه می

های عاطهی مختلف از طلبی و رفتار تندو خشن است و برای توصیف حالتجویی و جنگپرخاشگری به معنی ستیزهاست. 
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های زمینه یهدکانی را بیابیم که در همرود. در پیرامون خویش شاید کوکار میهرنجش عادی تا غیظ و غضب شدید ب

برند و ود رن  میخ زندگی ادامه از کودکان این. کنند ابراز ار خود مخالهت نوعی به مایلند ،ارتباطی، حتی بدون اندیشیدن

سازند. هر چند ویژگی مخالهت کردن و پرخاشگری در نوع انسان خانواده و افراد محیط خود را با مشکالت زیادی مواجه می

رسد. اما در برخی نظر میآید و در کودکان نیز این ویژگی با نوسان و توالی متغیری طبیعی به شمار میهیک پدیدة هنجار ب

، عمق و شدت بیشتری برخوردار است که باید با آن به صورت یک جویی از سطحستیزهباالخص کودکان پسر از کودکان 

رویکرد روانی برخورد کرد. این اختالل روانی به صورت مخالهت کردن در مقابل هر چیزی به همراه بحث و جدل کالمی 

ی روانی قبالً به عنوان پرخاشگری نههته این عارضه .جام هر گونه رفتار منطقی بروز می کنددائم و تمایل نداشتن به ان

 های بازیبه هنگام آموزش و پرخاشگر مخالهت خود را به صورت رفتار منهی نشان می دهند، پسر خوانده می شد. کودکان 

های والدین . برخی از گزارش(8) را روی رفتار و اخالم کودکان مشاهده کرد هااین بازیتوان ا رات ، میپرتحرک گروهی

، در آرامش و مهار نسبی پرخاشگری پرتحرک گروهی های بازیدهد که حضور فرزندانشان در نشان میپسر  آموزاندانش

ب کاهش پرخاشگری در سازد که تمرینات رزمی دراز مدت موج. برخی تحقیقات انجام شده خاطر نشان می(6) مر ر است

آموزی در حیاط دانش    های مختلف است ممکن است به صورت پسر . پرخاشگری در کودکان(9) شودمیپسر نوجوانان 

عمل  اگر توپش به طور تصادفی و بدون آنکه اراده کند به شیشه بخورد و آن را بشکند، این ،مدرسه در حال توپ بازی باشد

توپش را عمدی به قصد شکستن شیشه به سوی پنجره  آموزدانشکه اگر همان شود. در حالییرفتاری پرخاشگرانه تلقی نم

از این رو، در شناسایی و تعریف پرخاشگری و رفتار پرخاشگرانه باید هدف از انجام  .پرتاب کند، رفتارش پرخاشگرانه است

ها است. این یافته آموزاندانشهای متعدد بیانگر اهمیت بالینی پرخاشگری در پژوهش .(8) دادن آن عمل مشخص شود

ید این دیدگاه است که پرخاشگری اغلب اوقات  ابت بوده و با رشد اجتماعی و روابط رضایت بخش به همساالن تداخل رم

. هدف پژوهش (4) مواجه شوند شود کودکان پرخاشگر با تنبیه بدنی و کالمی والدینکند و در خانواده نیز باعث میمی

شناسایی  .بودابتدایی  مقط  پسر آموزان دانش پرخاشگرانه رفتار کاهش بر پرتحرک گروهی های بازی تأ یرحاضر بررسی 

تر، منجر به افزایش آگاهی در حیطه فراوانی انواع مشکالت و اختالالت مبتال به پرخاشگری از سنین پایینآموزان دانش

تواند باعث کاهش می های گروهی پرتحرکا آن، و ایجاد راهکارهای درمانی مر ر می شود. از آنجا که بازیرفتاری مرتبط ب

های ویژه حاوی بازی درمانی گروهی برای پیشگیری و ه برنامهئشود، نیاز به تدوین و اراپسر  آموزاندانشپرخاشگری در 

 که در پژوهش حاضر این نوآوری صورت گرفته است. درمان ضروری به نظر می رسد

 سواالت پژوهش

 پرخاشگرانه دانش آموزان پسر مقط  ابتدایی رفتار کاهش بر پرتحرک گروهی هایبازی تأ یربررسی : سوال اصلی

 :سؤاالت فرعی

انه دانش آموزان تأ یرگذار است؟پرخاشگردر بروز رفتارهای شخصیتی عوامل  آیا .6

انه دانش آموزان تأ یرگذار است؟پرخاشگردر بروز رفتارهای  آموزشگاهی عوامل آیا .8

انه دانش آموزان تأ یرگذار است؟پرخاشگردر بروز رفتارهای  اجتماعی عوامل آیا .9

انه دانش آموزان تأ یرگذار است؟پرخاشگردر بروز رفتارهای  خانوادگی واملعآیا  .4
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 پرخاشگرانه دانش آموزان پسر مقط  ابتدایی رفتار کاهش بر یتحصیل های دوره و جنسی متغیرهای تعیین آیا .1

تأ یرگذار است؟

پرخاشگرانه دانش آموزان پسر مقط   رفتار کاهش بر یتحصیل های دوره های گروهی درنوع بازی تعیین آیا .1

تأ یرگذار است؟ ابتدایی

 

 پرخاشگری :

  (aggression  )و قصود  تعریوف  ایون  در باشد می دیگری به یا خود به زدن صدمه آن هدف که رفتاری از عبارتست 

. یعنی رفتاری پرخاشگری محسوب می شود که از روی قصد و عمد برای صدمه زدن بوه دیگوری یوا بوه     مهم است فرد نیت

موعه ای از رفتارهای برون ریزانه مورد استهاده قرار می گیورد کوه   جمخود انجام گرفته باشد پرخاشگری به منظور توصیف 

. اعموال پرخاشوگرانه   ر آزارنده ی این رفتار مشترک اسوت ها مشخصه ی تجاوز به حقوم افراد دیگر اجتماع و تأ یدر همه آن

. اسوت  دارایوی  ویرانوی  همچنوین  …، مشواجره ی لهظوی و  کالمی پرخاشگری نظیر تهدید کردن شامل رفتارهای جسمی و

 (.61)د. برسوان  آسیب تواند می بالقوه یا رساندمی آسیب دیگران به که دانندمی رفتاری را پرخاشگری شناسانروان از برخی

 شوود موی   مطور   پرخاشگری جمله از ایذائی –اولین سرالی که در مورد رفتارهای نابهنجار افراد خصوصاً مشکالت رفتاری 

از  اسوتهاده پسور  ی دانوش آمووزان   انهپرخاشوگر رفتارهوای  از مطالعه و بررسی علول   ؟پرخاشگری چیست علل که است این

، ن به عوامل شخصیتی، عوامل آموزشوگاهی های محققین می تواوم اجتماعی و رورانشناسی و یافتهنظریات صاحب نظران عل

 .(1) برد ناممقط  ابتدایی پسر عوامل اجتماعی و عوامل خانوادگی بعنوان علل پرخاشگری دانش آموزان 

  :انواع پرخاشگری

     دو گروه به توانا میرفتار ر این گیرد.یم نشأت و عصبانیت از خشم هک است رفتاری نوع یک پرخاشگری

 کرد: بندیتقسیم

 خصمانه:  پرخاشگری .6

 صرفاً آزار رساندن در آن شود؛ و هدفابراز می  یا دیگران دیگری به و آزار رساندن منظور صدمه به که است رفتاری

بعضاً  مدرسه در حیاط تهریح، کودکان هایزنگ شود که می دیده زند و یا در مدارسدیگر را می  کودک است. مثالً کودکی

 .پردازندمی  کاریکتک  به

 ای:  وسيله پرخاشگری .2

 اذیتیا  دیگران به و ابداً قصد حمله دیگر است هدفی آوردندست  خواستار به آن وسیله فرد به که است رفتاری

را  خانمی بزهکار کیف ودکیوارد شود. مثالً ک کسی نیز به ای لطمه است ممکن میان در این ها را ندارد. البتهآن کردن

نیز  گیریانتقام جنبه پرخاشگری است نممک .قرار گیرد همساالن و تأیید گروه مورد تشویق وسیله این رباید تا بهمی

 به با پرخاشگری خود را ابراز کند، اکنون خشم و نتوانسته و آزار قرار گرفته مورد اذیت که کودکی شد. یعنیبا داشته
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خود  هدف خواهد بهمی  آن به با توسل کودک که است ای وسیله جا پرخاشگریپردازد. در اینخود می  اضطراب کاهش

  .یابد دست اضطراب کاهش یعنی

 باشد:  دو صورت از این یکی به است ممکن پرخاشگری جهت

 آورد.وجود می  از خود را به و نارضایتی عصبانیت  درونی خشم : درونی الف( پرخاشگری

 زمین فریاد کشیدن، پا به از قبیل رفتارهایی صورت خود را به خشم است ممکن کودک: بیرونی ب( پرخاشگری

 (.81و  1) اشیا بروز دهد کردنیا پرتاب  کوبیدن

 :رشدی تغييرات

 رفتار یعنی کنند می ای وسیله پرخاشگرانه رفتار ابراز به شروع هستند هم با وقتی ماهگی 68 در کودکان

 گاهی کودکان. شود می ابراز همساالن با ارتباط در و است دیگر متعلقات و بازی اسباب خاطر به غالباً آنان پرخاشگرانه

 نسبتاً همساالن، با پرخاشگری با مقایسه در پرخاشگری گونه این ولی شوند، می ور حمله بزرگتر کودکان و والدین به اوقات

 پرخاشگرانه اعمال به دست کمتر شوند، می نزدیک مدرسه و مدرسه از پیش های سال به که همچنان کودکان. است نادر

 است خصمانه غالباً شود می ابراز پرخاشگری که وقتی یعنی. شودمی ایجاد تغییراتی هم آنان پرخاشگری نوع در و زنندمی

 هایحربه از مستقیماً کمتر ایوسیله های هدف آوردن دست به برای کودکان که معنا این به. است «ایوسیله» کمتر و

 خصمانه قصدی با که دارد امکان بیشتر کنندمی بدنی یا لهظی حمله کسی به که وقتی ولی کنند؛ می استهاده جسمانی

    افزایشآموزان پسر به ویژه در دانش مدرسه از قبل های سال در کم دست لهظی، پرخاشگری باشند کرده را کار این

 (.61) یابدمی

 پرخاشگری: ثبات

 رفتار تداوم لحاظ از کودکان ولی کند می فرم دیگر موقعیت به موقعیتی از کودکان پرخاشگری سطح که هرچند

 و جوانی در زیاد احتمال به پرخاشگرند شدت به اولیه های سال در که کودکانی. دارند فرم هم با زمان طول در پرخاشگرانه

 بود پرخاشگرنخواهند هم بزرگسالی در زیاد احتمال به نیستند پرخاشگر که کودکانی و بود خواهند پرخاشگر هم بزرگسالی

 نشان دیگر تحقیق چند و پسرهاست از کمتر زمان طول در دخترها پرخاشگری  بات که دهد می نشان مطالعات از بعضی

 و پدر جدایی مثل زاتنش وقای  با که هنگامی به کودکان البته. ندارند تهاوتی لحاظ این از پسرها و دخترها که است داده

 چند از بیش که شدید پرخاشگری ولی شوند، می پرخاشگر بیشتر شوند می رو به رو جدید کودکی آمدن دنیا به یا مادر

 به. دارد نگرانی جای کمتر معمول حد در پرخاشگری. است رفتار الگوی این داشتن تداوم از حاکی غالباً انجامد طول به ماه

 انواع خواهدمی کودک که باشد این دهنده نشان صرفاً پرخاشگری اندازه این شاید مدرسه از پیش های سال در خصوص

 (. 61) باشد داشته را اجتماعی متقابل کنش مختلف
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 پرخاشگرانه: رفتار و دیگران مقاصد ادراک

. کنند می متهاوتی های قضاوت بدانند تصادفی یا عمدی را آن که این برحسب دیگران پرخاشگری مورد در کودکان

 پرخاشگر پسرهای که دهد می نشان کندمی مقایسه پرخاشگر غیر پسرهای با را پرخاشگر بسیار پسرهای که تحقیقی

 تعدادی همساالن و معلمان بندی درجه براساس. دارند پرخاشگر غیر پسرهای از متهاوت درکی دیگران، مقاصد از احتماالً

 در عده این سپس. شدند بندی طبقه پرخاشگر غیر یا پرخاشگر بسیار عنوان به ششم چهارم، دوم، های کالس در پسرها از

 که شد این بر قرار. گرفت می تعلق ای جایزه پازل قطعات کردن جور برای آنان به که شدند مشاهده آزمایشی موقعیتی

 بچه پسر اول، حالت در. بزند هم به را آن بود( آزمایشگر همدست که)  دیگری بچه پسر شد کامل پازل از قسمتی که وقتی

. بود مبهم بچه پسر های انگیزه سوم حالت در و کند جلوه تصادفی که زد هم به طوری دوم، حالت در زد؛ هم به عمداً را آن

 غیر و پرخاشگر کودکان. کنند «تالفی» کودک این پازل کردن خراب با که داشتند را امکان این آزمایش مورد کودکان

 غیرعمدی عملش دیدند که وقتی و کردند تالفی کرده خرابکاری عمداً کودک این که کردند احساس که وقتی پرخاشگر

 تالفی پرخاشگر های بچه پسر که بود ترتیب بدین کودک این مبهم های انگیزه به آنان واکنش ولی نکردند، تالفی بوده

 و نکردند تالفی پرخاشگر غیر کودکان. است کرده را کار این عمداً کودک این گویی که دادند نشان واکنش طوری و کردند

 (.86) است بوده غیرعمدی او اعمال گویی که کردند عمل طوری

:الگوی خانواده و پرخاشگری

جرالد »یکی از پیچیده ترین و جام  ترین روش هایی که برای درک پرخاشگری در خانواده به کار رفته تحقیق 

بوده است. آنان برای مطالعه الگوهای کنش متقابل  8«شهر اورگون»در مرکز یادگیری اجتماعی  6«پاترسون و همکارانش

خانوادگی در خانه و مدرسه و ارتباط آن با مشکالت رفتاری کودکان مشاهدات مستقیمی انجام داده اند. افراد مورد مطالعه 

یا از خانواده هایی بودند که به دلیل مشکالت رفتاری مثل پرخاشگری، دزدی و سایر رفتارهای ضداجتماعی فرزند 

کنند کند سایر اعضای خانواده کاری میفرزندانشان به درمانگاه رجوع کرده بودند. وقتی که واکنش خشونت آمیزی بروز می

فریاد زند، خواهر بر سر او ریاد میشوند. برای مثال، برادری بر سر خواهرش فدامن زدن به رفتار پرخاشگرانه میکه باعث 

دهد مه می یابد. تمام این ها نشان میزند و این ماجرا ادادر این موق  برادرش او را کتک میگوید. زند و ناسزایی به اومیمی

که والدین می توانند در پاداش دادن و تنبیه کردن فرزندانشان رفتار با  باتی داشته باشند و با استهاده از راه های مر ر 

در دورانی نسبتاً کوتاه کنترل کنند و بازآموزی کودکان  بدون این که با تنبیه شدید همراه باشد پرخاشگری کودکان را

تر از دخترها ابراز می کنند و شاید یک توجیه فرهنگی برای آن خشم خود را راحتبه طور کلی، پسرها  .(89و8) میسراست

پوشی می کنند در وجود داشته باشد. به احتمال زیاد والدین و مربیان از پسرها فوران خشم را انتظار دارند و از آن چشم 

صورتی که گریه رنجورانه یک دختر عصبانی مورد قبول آنهاست. اما کودکان در هر دو جنس نیاز به یادگیری کنترل خشم 

 (.84) دارند

 

                                                           
4 - Gerald Patterson 
4 - Oregon City 
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 :  در کودکان و پرخاشگری خشونت علل

  از والدین کودکان الگوپذیری .6

، اند داشته پرخاشگرانه رفتاری الگوهای که کودکانی است. یعنی ییادگیر در کودکان پرخاشگری بسیار مهم از دالیل یکی

 باشند، مسلماً فرزندشان و پرخاشگر داشته عصبانی و خوییخلق  پدر یا مادری کنند. چنانچهخود رفتار می همانند الگوهای

کنند، می  همانند سازی با والدین کودکان آنجا کهشود. از می  یاد گرفته کودک رفتار توسط نیز پرخاشگر خواهد شد. این

 فرایند همانند سازی که این شود. توضیحمی  فرا گرفته فرزندان توسط پدر و مادر ناخودآگاه از رفتارهای بسیاری بنابراین

باشند؛  کرده پرخاشگری با خودِ کودک والدین نیست حتماً الزم که دیگر این نکته پذیرد.می  صورت الً ناخودآگاهکام

از  کودکان گیرد. بنابراین رفتار را فرامی گونه بار پدر و مادر با افراد دیگر نیز باشد، اینخشونت  او شاهد رفتارهای چنانچه

آموزند؛ خود می  ا چشمانب کودکان که می توان تأکید کرد نکته بر این آموزند.را می  والدین مشاهده، رفتارهای طریق

 نگیرد. در مورد خود آنها صورت طور مستقیم رفتار به اگر آن گیرند؛ حتیکنند، یاد می می  را مشاهده چه آن یعنی

  درونی از تضادهای ایپرخاشگری، نشانه .2

      گیر  هاییبر سر دو راهی هیگاگیرند. یا بهتر بگوییم،  قرار می درونی و تضادهای در دوگانگی کودکان گاهی

 که کند. مثالً کودکیمی  و خشم آنها را دچار تعارض، اضطراب حالت کنند؛ و این را انتخاب راه دانند کدام کنند و نمیمی 

 به تمایل ، همزمانروند می مدرسه به کودکان بیند تماممی  وقتی بماند و از طرفی در منزل دارد نزد مادرش دوست

قرار  طوالنی زندگی، مدتی هایدر دو راهی که کنیم خود کمک کودکان شود. بهمی  نیز دارد، دچار دوگانگی رفتنمدرسه 

 دهند. کار را انجام تریندرست  و با دقت سرعتبه  نگیرند. آنها بایستی

 منشاء اجتماعی: .9

گویند: نارضایتی فرد دانند و میهای اجتماعی و مکتسبات آن میرا ناشی از آموخته گروهی از روانشناسان این حالت

ایون حالوت و عقوده در فورد      هایی که از پدر و مادر، مدیر، معلم و مدرسه دارد سوبب پیودایش  از محیط و اطرافیان و عقده

 شود.می

  و مدرسه خشونت .4

 خود آنها نیز عامل شود کهمی  باعث شدن قربانی شوند؛ و اینمی  خشونت قربانی در مدرسه کودکان گاهی

 انجامند، عبارت اند از: می  در مدرسه آموزان پسرباعث خشونت دانش خشونت به که عواملی شوند. خشونت

 .دیگر مورد تمسخر قرار گیرد آموزان دانش توسط کودکی وقتی-

 از خود نباشد. دفاع بخورد و قادر به دیگر کتک زانآمودانش  توسط کودکی وقتی -

 شود.می  متوسل گریه به در مواقعی کند و حتی فرار می از مشاجرات همیشه کودکی وقتی -
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 کند.می  خود را گم و پول وسایل ءاشیا مرتب کودکی وقتی -

 گیرد. آن( مورد تمسخر قرار می بودنناسب و یا نام لباس )پارگی ظاهری از لحاظ کودک وقتی -

 مکرر در کالس. و سکوت بودنخجالتی  -

 بودن.و ناراحت  تحصیلی، افسردگی افت -

 شود و رفتارهایمی خشونت نیز عامل خود کودک کند ومی دیگران خشونت را قربانی کودک عوامل این

 .(81و8و81) از او سر خواهد زد پرخاشگرانه

 

 درمان رفتارهای پرخاشگرانه:

نظوران علووم   و اسوتهاده از نظریوات صواحب    مقط  ابتداییاز مطالعه و بررسی علل پرخاشگری دانش آموزان پس 

های محققین می توان به عوامل شخصیتی، عوامول آموزشوگاهی، عوامول اجتمواعی و عوامول      اجتماعی و روانشناسی و یافته

 .وضیحاتی در این خصوص بیان می شوددر زیر ت پسر مقط  ابتداییخانوادگی بعنوان علل پرخاشگری دانش آموزان 

 علل شخصيتی : (الف

با توجه به نظریات . اد فراهم می کنداص انجام خواهد دشخصیت امکان پیش بینی آنچه را که فرد در موقعیتی خ

سوی دیگر رابطه جرم شناس و پدر مردم شناسی جنایی ایتالیا میان نقص بدنی از یک سو و جنایت از  6سزار لمبروزو

های شخصیتی چون برون گرایی و رفتار انحرافی رابطه وجود مدعی است که بین ویژگی 8آیزنگ. نزدیکی وجود دارد

است که برای هر عامل ای سازمان روانی فرد به گونه. دهدمی نشان واکنش سریعاً است، مغرور و ماجراجو برونگرا فرد دارد

، پرخاشگری است همچنین ها به ناامنیاز رای  ترین واکنشای از خود واکنش نشان می دهد و معموالً یکی تهدید کننده

نداشتن وض  روحی مطلوب به دلیلی ابتال . کندویران مید تعرض قرار داده و ناکامی هسته مرکزی شخصیت آدمی را مور

به برخی بیماریهای روحی و روانی بحرانهای ناشی از دوره بلوغ و برخی خصوصیات رفتاری افراد از جمله اضطراب و 

 (.68) شود می پرخاشگری بروز موجب …، غرور و هیجان، احساس حقارت

  :علل خانوادگی( ب

ها و تحقیرهای والدین مستبد ا رات مخرب و جبران ناپذیری بر روی ساختار سرزنش، ، خشونت هاسختگیری ها

، ناتوانی در برقراری روابط ی، ترس و انزوا و گوشه گیریکهایتبی شخصیتی کودکان و نوجوانان باقی می گذارد و احساس

بر . باشد والدین نابخردانه و ناسنجیده رفتارهای چنین زاییده تواندمی …عاطهی و اجتماعی ناسازگاری و پرخاشگری و 

 % 11در تحقیق دیگر (. 61) ی قید و بند زندگی می کرده اندبزهکاران جامعه ما در خانواده های ب % 41اساس یک تحقیق 

                                                           
4 - Cesare Lombroso 
4 - Eysenck 



 496-443، ص 6931،  مهر 6، جلد 61علوم انسانی اسالمی، شماره 

ISSN: 4163-8642 

http://www.joih.ir 

 

138 
 

 ر فتارالگوهای خانوادگی نیز با(. 2)پسران پرخاشگر از وجود پدر محروم بوده و یا الگوی فردی برای یادگیری نداشته اند 

 (.69) پرخاشگرانه ارتباط دارد

 :علل آموزشگاهی (ج

پرخاشگری با پیشرفت تحصیلی ضعیف و  .پژوهش های انجام شده حاکی از ارتباط پرخاشگری با مشکالت یادگیری است

های پرخاشگری واکنش کلی نسبت به ناکامی است هر چند افراد همیشه پاسخ (.63) ناکامی در مدرسه همراه می باشد 

. مثالً پسری که بوسیلة یکی از کنندها را در وجود خود سرکوب میدهند و آنرخاشگرانه آشکار از خود نشان نمیپ

و دعواهای حیاط مدرسه  زد و خوردها .شود می ور حمله او به ، غالباً به طور فیزیکیالسان خود مورد اهانت قرار گرفتههمک

 (.62هایی از این پرخاشگری ها است ) خود نشانه

    :علل اجتماعی  (د

نشان  6( 6319تحقیقات بندورا ) . یا یادگیری و مشاهدات محیطی است پرخاشگری ناشی از ناکامی های بنیادی

ر طرد یا روشهای انضباطی غلط د. شود می کسب مشاهده راه از و دارد تقلیدی جنبه داده است که پرخاشگری کامالً

، برخی برای توجیه این جامعه صنعتی و شهری امروزی با توجه به فزونی پرخاشگری در. اندافزایش پرخاشگری نقش داشته

ره حاوی تصاویر ماهوا ، ویدئو تلویزیون، ، کتاب ، روزنامه ، مجله ، فیلم زیرا دانند می مسئول را جمعی ارتباط وسایل پدیده

یک تحقیق مهم در این زمینه نشان  .دیده می شودو و مطالبی است که در ان اشاره به خشونت ، تهاجم و جنایت بسیار 

داده است که نه زندگی خانوادگی یک پسر ، نه عملکرد مدرسه ای و نه زمینه خانوادگی وی ، بلکه مقدار برنامه های خشن 

ل سا 61تلویزیونی که در نه سالگی تماشا می کرده است تنها و مهمترین عامل تعیین کننده میزان پرخاشگر بودن او در 

 .سالگی بوده است 63بعد یعنی سن 

 ز( علل جنسيتی:

ها و تقریباً در همه سنین و نیز در غالب هستند. این تهاوت در غالب فرهنگ پسرها پرخاشگرتر از دخترها

می حیوانات دیده می شود. پسرهابیش از دخترها پرخاشگری بدنی و لهظی دارند. از سال دوم زندگی این تهاوت ها آشکار 

سال تهاوت های جنسیتی از لحاظ تعداد  8تا  6ای در مورد کودکان نوپای بین سنین . براساس مطالعات مشاهدهشود

   به خصوص وقتی که به آنان حمله شود و قبل از آن ا ری از آن نیست. پسرها ماهگی ظاهر می 62رخاشگری بعد از پ

در یک مطالعه مشاهده ای در مورد کودکان پیش از مدرسه کنند. مزاحم کارهایشان می شود تالفی میشود یا کسی می

پسرها فقط اندکی بیش از دخترها مورد حمله قرار گرفتند، ولی دو برابر دخترها تالفی کردند. شاید این که پسربچه بالقوه 

در کالس های پیش  ساله 9تا  6پرخاشگر است یا می تواند آن را بیاموزد علتی فیزیولوژیک داشته باشد. برای مثال پسران 

از دبستان از طرف بزرگساالن و همساالن بیش از دخترها به خاطر پرخاشگری مورد توجه قرار گرفتند. این توجه گاهی 

مثبت بود ) لبخند زدن، ملحق شدن به بازی کودکان( و گاهی تا حدودی منهی ) متوقف کردن کودک یا سر کودک را با 

                                                           
4 - Bandura 
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به رفتار کودک، به هر نحوی که باشد، بیش از بی توجهی به آن باعث تشویق رفتار چیزی گرم کردن(. توجه نشان دادن 

 (.62و  1) می شود

 :آموزان پسردر کاهش رفتارهای پرخاشگرانه دانش های گروهی پرتحرکبازیکاربرد اهميت بازی و 

 انسان زندگی از جزئی بازی ،هاآن نظر به و دانند می ضروری کودکان اجتماعی رشد برای را بازی شناسان جامعه

 توانیممی باشیم، داشته دبستانی ی ودوره خردسالی در کودک بازی روی دقیقی تحلیل اگر. است مرگ زمان تا تولد بدو از

 در نهساعتمادبه عدم و وحشت و ترس بودن، عصبی کمرویی، خشونت، بیابیم؛ بزرگسالی در را او شخصیت زیادی حد تا

 کمک به دوران همان در اگر و باشندمی کشف قابل افراد این کودکانه هایبازی در که هستند مواردی جزو بزرگساالن

 باشد پذیرمسوولیت که آموزدمی کردن،بازی با کودک .خواهندشد روروبه کمتری مشکالت با بزرگسالی در برویم، کودکان

 افراد همه برای کردن بازی»: گویدمی 6وایت رابرت دکتر .یابدمی خود احساسات و اعتقادات بیان و بروز برای هاییراه و

    ؛ از طرفی .«شودمی محسوب جدی عملی بودن، بخششادی بر عالوه کودکان، برای ولی است آفرینشادی کاری

های خاص بازی و فواید گوناگون آن در رشد همه جانبه قوای ذهنی، جسمی، شخصیتی، اجتماعی و جنسیتی ویژگی

ها در کاهش رفتارهای اندرکاران تعلیم و تربیت به چگونگی نقش بازیدست آموزان پسر باعث شده توجه بسیاری ازدانش

آموزان با بروز رفتارهای پرخاشگرانه معطوف و تقویت حافظه کوتاه مدت دانش پسر آموزانپرخاشگرانه در امر آموزش دانش

مشکالت رفتاری و تحصیلی در دانش آموزان پسر مقط  ابتدایی دارای  دهد که درصد باالیها نشان میشود. پژوهش

های مورد شناختی است که یکی از روشهای روانهای آموزشی و مداخلهرفتارهای پرخاشگرانه نیازمند طراحی برنامه

 (.89) پرتحرک است های گروهیآموزان پسر، استهاده از بازیهای رفتارهای پرخاشگرانه دانشاستهاده در بهبود اختالل

 این و بوده باالتر خود هایهمکالسی سایر از گروهی و اجتماعی برخورد درسی، ذهنی، لحاظ از سالگی ههت در

. باشد داشته مناسبی عملکرد ریاضیات و دوم زبان یادگیری در بخصوص درس نظر از تا کرد خواهد کمک او به هابازی

 آرزوی در کودک دنیای از نیمی و گیردمی  یرأت خود معلمان و مادر و پدر از کس هر از بیش کودک که کرده  ابت تجربه

 او هایمعلم و والدین افراد، ترینقدرتمند و ترینکامل کودک، نظر از. شودمی سپری خود معلم یا مادر و پدر به شدنتبدیل

 هر .کنید وجوجست خود برخورد در کردید، مشاهده خود کودک رفتار در را ایمنهی نکته اگر دلیل همین به و هستند

 که هاییبازی ولی کرد تقویت و داد شکل گروهی هایبازی طریق از توان می را همکاری زمینه در متعددی رفتارهای چند

 متقابل ارتباط آموزشی اهداف را هاآن بتوان شاید که زیرند مشخص رفتار نوع چهار بر مبتنی آمد خواهد آنها شر 

 نامید: اجتماعی

 دیگران؛ برای فرد یک های-فعالیت   یا هابازی انواع راه گشودن اند؛شده گرفته نادیده که کودکانی دادن شرکت .6

 .کودک هر برای نقشی یافتن

 .نوبت رعایت و مشارکت .8

 مشکلی با که هاییآن به کمک یا اند افتاده که کودکانی برخاستن به کمک کودکان؛ سایر با مالیم جسمی تماس .9

  .مواجهند

                                                           
4 - Robert Joseph White 
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 نقاط نه قوت نقاط به اشاره و توجه دارد؛ دوست او که نامی به همکالس زدن صدا همکالسان؛ با مالیم صحبت .4

 . همکالس ضعف

های گروهی پرتحرک بر یادگیری، خودکنترلی، مسئولیت، احترام گذاشتن، پذیرش خود و دیگران، بهبود بازی

پرخاشگرانه، عزت نهس، کاهش افسردگی و اضطراب نیز مر ر است. گذشتن از های اجتماعی، بهبود رفتارهای مهارت

کند و فعال کردن دانش فراهم میپسر را آموز ی بازی و پیشرفت یادگیری را برای دانشسطو  مختلف بازی میل به ادامه

های مختلهی، سوی دیگر، پژوهشکند. از ای فعال تبدیل میقبلی برای پاسخگویی به معماهای بازی، او را به یادگیرنده

های جاکه فعالیتاز آن دانند. های حرکتی مرتبط میهای پرتحرک و فعالیتپذیری مغز را با بازیعملکرد رفتاری و انعطاف

کند تا توجه و تمرکزش را حهظ را درگیر و به او کمک می کودکبخش هستند و کل بدن لذتبرای کودکان پسر حرکتی 

ترین ترین و سری هایی که محور آن حرکت است، راحتای ناشی از تحریک محرک آنی را کنترل کند. بازیکرده و رفتاره

دار و های قاعدهدر درون حرکت به خصوص بازی را فراهم کند.آموزان پسر های مغزی دانشمسیر را برای تحرک قابلیت

وان آن را بیان کرد و تنها به وسیله انجام این تهای ریتمیک احساسات درونی کودک است. احساساتی که نمیحرکت

آموزان، بسیاری از مهاهیم و مضامین آموزشی و های پرتحرک، دانشو بازیشوند. به دلیل جنبه نشاط ف میها توصیحرکت

رانه آموزند و در نتیجه در کاهش و کنترل بروز رفتارهای پرخاشگمیها ای تلویحی ضمن انجام حرکتونهشناختی را به گ

های متعدد، همبستگی مثبت بین پیشرفت تحصیلی و فعالیت بدنی پژوهش (.61و61و 64و69) گذاردآنان تأ یر بسزایی می

ها، همبستگی چندین عامل را با حرکات منظم بدنی نشان داده است. از جمله افزایش را نشان داده است. نتای  این پژوهش

رفتارهای پرخاشگرانه، افزایش دامنه توجه و تمرکز، افزایش اعتماد به نهس، اصال  برانگیختگی، کاهش افسردگی، کاهش 

اند بازی درمانی ها نشان دادههمچنین پژوهش .(61و 68) باشددر دانش آموزان می رفتار کالس و اصال  عملکرد تحصیلی

دارای پسر آموزان ت رفتاری دانشهای گروهی پرتحرک برای درمان و کنترل مشکالبازیبخصوص های مختلف نیز به شکل

 (.81) روندمشکالت یادگیری از جمله پرخاشگری به کار می

 :هاو راهبردهای آنپرتحرک گروهی های هایی از بازینمونه

. شودمی تشریح بازی دادن تطبیق و تعدیل طریقه و بازی در نههته اجتماعی رفتارهای اجرا، نحوه بعد از بازی هر

 هماهنگ زیر بندی دسته چند یا یک با را آنها همه توانمی ولی دارد وجود بسیاری تقاط  و تداخل هابازی میان چند هر

 .کرد

 گروه کودکان.است موزیکال صندلی بازی از دیگری شکل بازی این :6(6791هریسون،)موزیکال بندیصف ، 

 خود جلوی کودک کمربند کودک هر و دهند می تشکیل حلقوی صف یک هم به نزدیک جهت، یک در صورتها

 کودک هر موزیک، قط  با .کنند می حرکت به شروع جلو سمت به همه موزیک صدای با. گیرد می دست با را

 آن نیهتند زمین به و بنشینند هم زانوی روی گروه افراد یهمه اگر. نشیند می خود پشت کودک زانوی روی

 این شکل مهیدترین. است زمین جاذبه نیروی بازی برنده گیرند قرار زمین روی کودکان اگر .شود می برنده گروه

 .باشند یکسان قد با نهر 61 از بیش کودکان ی عده که است هنگامی بازی

                                                           
4 - Harrison 
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 ولی شوند می برداشته ترتیب به صندلیها بازی این در چند هر :6(6791 اورليك،) حذف بدون موزیکال صندلی 

 و شود می نواخته موزیک ، گروهی بازیهای سایر همسان .است بازی در کودکان همه حضور بودن پیوسته هدف

 با و دارند حضور بازی در همچنان کودکان حال عین در و شود می حذف صندلی یک بار هر در آن شدن قط  با

 .نشینند می مشترک صندلیهای روی کودکان سایر

 . گروهی مساله حل همیاری، مشارکت، ؛ مالیم جسمی تماس :رفتاراجتماعی

 بازی برای جایگزینی تردیدبی که شوند می محسوب فرد به منحصر نظر این از فوم بازیدر  :پیشنهادات/نکات

 انجامد، می شدن برنده به شدن گالویز و زدن ،تنه دادن هل چون حرکاتی آن در که ، معمول موزیکال صندلی

 قرار کودکان توجه مورد بازی این. است زمین جاذبه نیروی موجود مان  موزیکال بندی صف بازی در. اند شده

. شود می حاصل جمعی توفیق بندرت ایستند می هم از فاصله با افراد که بازی دور اولین در زیرا  گیرد می

 چه»: شود مطر  سرال این یعنی بپردازد؛ مساله حل به باید گروه افتند، می زمین روی همه که هنگامی

      زمین به هم با کودکان که این است نههته بازی دراین که دیگری مثبت نکته«. شویم؟ موفق تا بایدبکنیم

   معلمان .گیرد دربرمی را گروه افراد همه شکست این و. ندارد نقش باخت این در خاصی کودک و افتند-می

 مثالً. باشد داشته ترجیح شدن حذف بر کودکان نظر از که بپردازند هاییشیوه ی درباره کندوکاو به توانندمی

 دو طرف هر در» شود؟ عمل باید شکل چه به کنند استهاده االکلنگ از بخواهند کودک دو از بیش که هنگامی

 ....«..آن نظایر و عکس به و کنند بازی دیگر کودک دو و بشمارند کودک دو بنشینند؛ کودک

 نظر در را حیوان شش ایستند، می بزرگ ی دایره یک در کودکان :(6791هریسون،) حيوانات صدای بازی    

 تعداد  باشند نهر81 از کمتر گروه افراد اگر) کند می انتخاب خود برای را حیوان یک نام کودک هر و گیرندمی

 یا بره نظیر حیوان یک صدای تقلید و بسته چشمهای با کودکان همه گاه آن (.باشد کمتر تواند می حیوانات

 هم با نوع یک از حیوان دو تعبیری به یا کودک دو که هنگامی. کنند پیدا را خود نوع حیوان کنند می سعی گربه

 این. شوند جم  هم با همه تا گردند می خود نوع افراد بقیه دنبال به و گیرند می را یکدیگر دست کردند برخورد

 بلکه نیست بازی زودتر چه هر دادن پایان اصلی هدف شود توجه باید. است تهریحی سراسر فعالیت یک بازی

 .است گروه هم کردن پیدا

 ارتباط ایجاد برای میتوان را بازی این: پیشنهادات/  نکات. دادن گوش همیاری؛ ؛ بدنی تماس: اجتماعی رفتار

 یک نام دارند ارتباط هم با کمتر که کودکی دو برای وقتی مثال برای. برد کار به بخصوص کودکان میان متقابل

 گروه یک عضو و کنند می پیدا را یکدیگر دو آن دارد اطمینان معلم بگیریم، نظر در را اسب مثل مشترک حیوان

 به که) تحرک پر و صمیمی کودک یک که داد انجام ای گونه به توان می نیز را کودکان گذاری نام.شوند می

 یک در دارد عالقه گروهی فعالیتهای بندرت که یاآرام منزوی کودک یک با( کند می شرکت فعالیتها در راحتی

 .پذیرد تحقق دو آن ارتباط و گیرند قرار گروه

 را دیگر کودک پای مچ کودک یک و اند خوابیده شکم روی که حالی در کودک دو :(6791 اورليك،) ماربزرگ 

....  ...و نهری هشت چهارنهری، مار به تبدیل مار این. خزد می شکم روی که سازندمی مار یک دارد، دست در

 هر با و تمایل صورت در توانند می هاآن .دهند می تشکیل را بزرگ مار یک گروه افراد که جایی تا شودمی

                                                           
4 - Orlik 
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 باال درخت از یا کوه از بخوابند، پشت به و کنند وارونه را خود شوند، جدا هم از که آن بی باشند، که تعدادی

 هماهنگی به مهم عمل دو این اجرای. روند خواب به یا بخورند وتاب پیچ کنند، عبور هاییحهره داخل از روند،

 .دارد بستگی مار حرکات

 ایجاد ؛ کار ابزار محدودی تعداد در مشارکت ؛ ها خواسته اجابت ؛ هماهنگ حرکات ؛ نوبت رعایت: اجتماعی رفتار

 به فعالیت این در باید کودکان: پیشنهادات/  نکات. مالیم بدنی تماس ؛ کودکان سایر از گرفتن راهنمایی و رابطه

 می فراهم بازی این طریق از که موقعیتی در. دهند انجام را خود وظیهه یک به یک و کنند عمل گروهی شکل

  .گرفت کار به را کودکان همه نیروی و جسم و کرد زیاد یا کم را افراد تعداد توان می شود

 از زیادی ی عده همیاری و همکاری به نیاز که موقعیتی هر در توانند می معلمان ها،بازی نوع این اجرای از بعد

 در که ساختید بزرگ مار یک هم با همه دارید یاد به آیا » بگویند مثالً و کنند اشاره بازی آن به باشد، کودکان

 می ایجاب آید می فراهم بزرگ مار بازی مانند بازی یک در که موقعیتی «کرد؟ می حرکت مشترک جهت یک

 می حقیقت این.  باشد داشته همسویی گروه کودکان سایر نظر با کودک فرد هر نظر ، عمل در توفیق برای کند

 به(ب) بود؟ حرکات گیرنده تصمیم کسی چه(الف) :شود کندوکاو زیر های زمینه در و باشد بحث یک مطل  تواند

 اگر بگیرید؟ تصمیم هم با توانستید می آیا( ج) کنید؟ بیان او برای را خود شخصی خواسته توانستید نحو چه

 نظر با را خود تصمیم که این از( د) کردید؟ می رعایت را نوبت گیری تصمیم برای چگونه ، است منهی پاسخ

 داشتید؟ احساسی چه کحردید می هماهنگ دیگر افراد

 دوستان به کمک راه آن، طریق از کودکان و است پرتحرک بازی این :(6791 اورليك،) زده یخ لوبيای کيسه 

 فضای در معمول سرعت با دارد، سر لوبیاروی ایکیسه یک هر که حالی در کودکان، همه. آموزند می را خود

 صدور با تواند می گروه رهبر. نگهدارند خود سر راروی کیسه کنند سعی باید آنها. کنندمی حرکت به شروع بازی

 تغییر را بازی سرعت یا حالت آن، نظایر و رفتن تند یا آهسته رفتن، عقب جهیدن، پریدن، مانند دستورهایی

 می خود جای در( زده یخ) حرکت بی حالت به کودک آن بیهتد، زمین به کودکی سر روی از کیسه اگر. دهد

 یخ دوست ی افتاده کیسه دارد، نگه  ابت سر روی را خود کیسه دارد سعی که حالی در باید، دیگر کودک. ایستد

 است دوستانی به کمک بازی هدف. دهد ادامه بازی به بتواند بازیکن آن تا بگذارد او سر روی و بردارد را اش زده

 او به یا کرده کمک که را دفعاتی تعداد کودک هر از گروه رهبر بازی خاتمه در. افتد می سرشان از کیسه که

 .کرد مشخص سریعاً را دیگران به یاری دفعات شمار توان می تمایل صورت در. پرسد می است شده کمک

 ؛ مالیم جسمی تماس ؛ دیگران یاری ؛ دارند کمک به نیاز که کسانی شناختن و بودن هوشیار :اجتماعی رفتار

 با کودک شدن آشنا سبب بازی این:  پیشنهادات/ نکات.  بازی در کودکان همه شرکت ادامه از شدن مطمئن

 می راههایی چه از( ب) دارد؟ کمک به نیاز شخصی فهمید توان می چگونه(الف: ) است حیاتی و مهم مههوم چند

 معلم بازی، خاتمه از بعد باشد؟ داشته باید واکنشی چه کمک دریافت از بعد ، شخص(ج) کرد؟ کمک او به توان

 دچار و است فعالیت یک انجام یا کار حال در کودکی آن در که کند ایجاد نقش ایهای صحنه یک تواند می

 او به مثالً ، گیرند می نظر در را راههایی کار ادامه برای او به کمک ی درباره دیگر کودکان ؛ شود می مشکل

 دیگر سوی به اتام سوی یک از را سنگین چارپایه یک بتواند یا کند پیدا را پازل گمشده قطعات کنند می کمک

 .ببرد
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 بازگرداندن از بعد. شود پنهان جایی در شیئی یک تا رود می بیرون اتام از بازیکن :6(6792 آرنولد،) سرد یا گرم 

 نظر مورد شیئی به او شدن نزدیک با. کند پیدا را شده پنهان شیئی خواهند می او از کودکان ، اتام به بازیکن

 را شیئی بتواند بازیکن اگر. آورند می زبان به را «سرد»  کلمه همه شیئی از او شدن دور با و «گرم» کلمه همه

 در. شود صدا هم بقیه با دیگر بازیکن راهنمایی برای و کند پنهان جایی در را شیئی آن که اوست نوبت کند پیدا

 شدن دور هنگام زدن کف مالیم و شدن نزدیک هنگام زدن کف بلند از توان می بازیکن راهنمایی برای بازی این

 .کرد استهاده

 .صحیح طریقه به دادن العمل دستور ، دستورات از پیروی: اجتماعی رفتار

 افراد تمام دارد، را خود به منحصر نقش بازیکن هر که بازیها از بسیاری خالف بر بازی، این در: پیشنهادات/نکات

 هابازی نوع این. دارند او شدن موفق در سعی مستقیماً یعنی کنند، آسانتر را فرد یک مشکل کنندمی تالش گروه

 دیگری عامل یکی بلکه دارد همسویی گروه موفقیت با تنها نه فرد موفقیت دهند؛ می ارائه را همکاری از شکلی

 .کنند می فعالیت کودک یک موفقیت برای بازیکنان همه. است

 :زیرند انواع شامل بازیها این: مالیم جسمی تماس

 دست در اتهاقی طور به را یکدیگر دست و کنند می حرکت بسته چشم با کودکان همه :(6791هریسون،) گره 

 همه باید مرحله این در. کنندمی باز را چشمها افراد شد،  متصل هم به همه دستها که هنگامی. گیرند می

 زیرا آید می پدید کننده سرگرم بسیار موقعیتی. کنند باز را شده ایجاد های گره دستها کردن جدا بدون بتوانند

 .شود می تشکیل هم از جدا یا هم داخل دایره چند یا دو حتی گره، دو یا یک موارد اکثر در

 نخ از ای گلوله کودک یک .شوندمی بافته درهم جالب شکل به کودکان بازی، این در :(6791 اورليك،) بلند نخ 

 به را گلوله و پیچید می خود کمر دور بار چند را نخ سر. دارد ست در روشن رنگ به( ای پارچه نوار یا) ضخیم

. شوند متصل هم به نخ با کودکان تمامی تا کند می پیدا ادامه کودک آخرین تا عمل این و.دهد می دوم کودک

 به را کار ادامه گلوله از بخشی پیچیدن دوباره با کودک آخرین. شود می انجام اول مرحله عکس ، کار پایان در

 .رسد می اول کودک دست به شده کامل نخ گلوله که خاتمه در تا دهد می خود از قبل کودک

 شیئی یا رنگ یا) «دهید نشان را آبی رنگ همه»: گوید می که مربی فرمان با :( 6791 هریسون،) آبی رنگ 

 را کهش یک» نظیر هایی جمله. کنند لمس را خود نزدیک کودک لباس آبی رنگ دست با باید کودکان( دیگر

 این توان می گوناگون اشکال به. دارد همراه به را جسمی تماس نیز« بزنید دست ساعت یک به» ،«کنید لمس

 «.کنید لمس را دوستتان زانوی چپتان شصت با»:  مثل کرد دنبال را هدف

 روی نهر یک. است نیاز چمن روی باز محوطه مانند وسیعی جای به بازی این در :(6791 هریسون،) خنده بازی 

 قرار اول نهر شکم  روی سرش که کشد می دراز زمین  کف شکلی به نیز دوم کودک.  خوابد می پشت به زمین

 به گروه افراد تمامی گرفتن قرار از بعد. گذارد می دوم کودک شکم روی را سر نحو همین به سوم کودک.گیرد

 سوم کودک و« ! هاها» دوبار دوم کودک «! ها» گوید می بار یک اول کودک مربی دستور با ، شد ذکر که شکلی

 .شود می منتقل دیگر کودک به کودک یک از خنده.آخر الی« ! ها ها ها» بار سه

 .مالیم جسمی تماس گروهی؛ مساله حل: اجتماعی رفتار

                                                           
4 -  Arnold 
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 برقرار خشونت از دور به و  مالیم جسمی تماس بتوانند که فرصتی کودکان از بسیاری برای: پیشنهادات/  نکات

 تردید بی ولی نیست کافی نهسه فی تماسها گونه این ، همکاری ایجاد برای چند هر. است آمده پیش کمتر کنند

 متقابل ارتباط و دوام با فیزیکی رابطه به زیاد احتمال به ارتباط این و است مر ر کودکان میان ارتباط ایجاد در

 توان می جسمی تماس با که دهند می نشان کودکان به بازی این کارگیری به با بزرگساالن. انجامد می اجتماعی

 مدد به است  گریستن  حال در یا افسرده کودکی بینند می که کودکانی. کرد ایجاد دیگران در را خوبی احساس

 آغوش در را کودک آن که کنند می احساس خود در را انگیزه این اند، آموخته بازی این از قبالً که ای تجربه

 ، کودکان از بسیاری برای بازیها قبیل این .باشند داشته جسمانی تماس او با نحوی به یا کنند نوازش بگیرند،

 .کند می ایجاد بخش اطمینان تماس ، ندارند آشنایی چندان نوازش و لمس با خانه در که پسران، بویژه

 :است زیر قرار به هابازی قبیل این هاینمونه. دلنشین صحبت

 به کردن توجه و دیدن نیز و گروه با هماهنگی رشداحساس برای :6(6799،و دیگران پروتزمن) آشناسازی بازی 

 را خود بخواهید کودک هر از زنید می دور را دایره که حالی در. بنشانید دایره شکل به را کودکان گوینده، کودک

 نوع چه از» ،«داری؟ دوست بیشتر همه از را دسر نوع چه»: دهد پاسخ قبیل این از هاییسرال به کندو معرفی

 داوطلبانه خواست کودکان از توانمی بعد مرحله در« پسندی؟ می را سوپ نوع چه» یا «بری؟ می لذت بازی

  گاه «آید؟ می خوشش بازی اسباب نوع چه از بیلی ها، بچه» مثالً کنند؛ بیان دانندمی کودک هر یدرباره را آنچه

 .کنندنمی شرکت گوییپاسخ در کودکان از بعضی

 در کودک یک. شود می اجرا بزرگ گروه یک با که است فعالیتی :(6799دیگران، و پروتزمن) مثبت ی مصاحبه 

 کننده ترغیب ساده، باید هاسرال .گیرد می قرار خاص توجه و مصاحبه مورد و ایستد می گروه افراد تمامی مقابل

 داری؟ دوست ساندویچی نوع چه: قبیل این از هاییسرال برانگیزد، را حاضران توجه تا باشد جالب لزوم حد به و

 مدرسه؟ از بعد یا تعطیل روزهای در بری، می لذت کاری چه انجام از بروی؟ محلی چه دیدن به داری دوست

 هاییسرال و کند نگاه شونده مصاحبه به مستقیماً باید کننده مصاحبه ای؟ دیده را خوبی فیلم چه تازگی

 تحسین و تشویق امکان حد تا را شونده مصاحبه و باشد مثبت بسیار فردی باید او. بپرسد کودک آن با متناسب

 قدر به حاضران توجه از بتوانند هاآن تا شوند مصاحبه کودک دو یا یک فقط زمانی مقط  هر در همچنین،. کند

 .ببرند لذت مساوی

 .نوبت رعایت ؛ دیگران به دادن گوش دادن؛ پاسخ و پرسیدن :رفتاراجتماعی

 هایشیوه با و کرد هماهنگ کودکان رشد سطح و سن با بسادگی توان می را بازیها نوع این: پیشنهادات/ نکات

 .آموخت کودکان به را زیبا سخن بیان و شنود و گهت نحوه منظم،

 سایر برای را خاصی رفتارهای توان نمی انگیزد می بر کودکان در را همکاری حس که هاییبازی اجرای با تنها

 به نسبت کودک تا دهد پیوند هافعالیت دیگر با را هابازی نوع این است ناگزیر معلم. داد تعمیم آنها در هاموقعیت

 است ممکن گاه. کند پیدا شناخت واقعی زندگی در  بازی رفتارهای کاربرد طریقه و است کرده سرگرم را او آنچه

 علت دادند انجام آنچه مرور با بخواهد کودکان از و دهد تشکیل بحثی جلسه بازی اجرای از بعد بخواهد معلم

 رفتارهای و کنند بیان شود منتهی بازی شدن بهتر به توانست می که را هاییراه و بازی شدن اجرا بد یا خوب

                                                           
4 - Prvtzman et al 
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 متناسب دیگری موقعیتهای معلم کمک به توانندمی کودکان .ببرند نام است شده انجام که را مشخصی و مثبت

 توان می چگونه که شود مطر  بحث این ،«زده یخ لوبیای کیسه» بازی از بعد مثالً کنند؛ ذکر را بازی رفتارهای با

 دو تا یک مدت به توان می را دیگران به کمک بحث. کرد کمک دیگران به......یا بازی زمین یا خانه یا مدرسه در

 نوع این معلم. پرداخت« دیگران به کمک» عنوان تحت هایی پروژه تعمیم به مدت این طی و داد ادامه ههته

 کودک 61 اگر»: گوید می مثالً دهد؛ می قرار واقعی زندگی مشابه نقشهای ایهای و مساله حل مبنای را بازیها

 «بیمارستان» بازی مشغول هلن و مری» یا «کنیم؟ چه باید باشیم داشته رنگی مداد جعبه 61 فقط ولی باشند

 که هاییبازی به شدن سرگرم «باشد؟ داشته تواند می نقشی چه -کند بازی آنها با خواهدمی هم کارن هستند،

 قبولند قابل هاحلراه کدام که مورد این در دهد می را فرصت این معلم به انگیزدمی بر را کودکان همکاری حس

 (.61و  69و 61) کند پیدا رای  بات رسید آنها به توان می وچگونه

 :انهپرخاشگررفتارهای  کاهشالزم برای  پيشنهادات

بوا شوناخت ایون عوامول      .یابی علت یوا علول پرخاشوگری اسوت    گام اول شناخت و ریشه ،برای درمان پرخاشگری

مانند سرگرم نمودن فرد مهر و محبوت و   .های الزم را برای کاستن از میزان و شدت پرخاشگری ارائه نمودتوان همکاریمی

روش گورفتن   اسوتحمام و  دلجویی آموزش تنهایی فکرکردن صبرو متانت نشان دادن در مواق  پرخاشوگری تشوویق جهوت   

های کنترل شده جلوگیری از توهین و مساعد ساختن جو آزادی آموزاندانشاجرای عدالت در منزل برآورده کردن نیازهای 

 ،ها نشان دادنالگوهای خوب را به آن ،جلوگیری از تهدید و ترساندن ،هایا مقابله به مثل نکردن با آن ها وناسزا گهتن به آن

و رعایت قوانین در زنودگی  پرتحرک های گروهی تشویق به بازی ،ودهایی در مورد سازش و جوشش با دیگرانرهنمآموزش 

ها جهت تخلیه و سبک شدن و آرامش یافتن و درپایوان  یاد دادن انتقاد صحیح به آن ،به گذشت نعادت دادن آنا ،با دیگران

دیگری مانند توبیخ اخطار تحکم عالمت مقابله به مثول تنبیوه    توان از عواملمی .چه رعایت عوامل فوم تأ یری نداشتچنان

اش را به خود مشغول کند سبب آن خواهد شد که حوصوله  ودکای کبیکاری و نداشتن یک وظیهه. و... استهاده نمود و قهر

 و دارو و پزشوک  بوه  مراجعوه  باشود  فیزیولوژیوک  علل از ناشی پرخاشگری که صورتی در  سر برود و آماده پرخاشگری شود.

های مختلف درمان قابل اعمال خواهد بود.به طور کلی زم و ضروری است. بدیهی است در این شرایط صورتال بسیار درمان،

هوای مناسوبی را   حلریزی حساب شده راهباید برای افرادی که دارای این مشکل هستند بیشتر وقت گذاشت و با یک برنامه

 .نند و از کنار هم بودن لذت ببرندو هم اطرافیانش بتوانند به راحتی زندگی کارائه دهیم تا هم آن فرد پرخاشگر 

 گيری:بحث و نتيجه

های زندگی است؛ زیرا موجب بروز استعداد و ی هسته حیاتی، برای همه دورههای کودکان به منزلهبازی

ای است دیگر بازی بهترین وسیلهکند. از سوی های گوناگون کسب میشود، کودک از طریق آن مهارتشخصیت کودک می

 مهار و کنترل جمله ازهای کودک توان بسیاری از مهاهیم را آموزش داد و بسیاری از نابهنجاریکه از طریق آن، می

را از طریق خود او درمان کرد. همچنین بازی برای درمانگران وسیله مناسبی است تا به دنیای  پرخاشگرانه رفتارهای

های پرتحرک گروهی نیز در بهبود علمکرد ها پی ببرند. بازیو آن را بهتر بشناسند و به مشکالت آن کودکان راه یابند

های مشکالت توجهی، مشکالت حافظه و در عملکرد مقیاسآموزان پسر در مدارس مقط  ابتدایی دانشها آزمودنی
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خاشگرانه مر ر است و باعث کاهش این حرکتی و یادگیری در چگونگی کنترل رفتارهای پر –یادگیری و عملکرد حسی 

شود. آنان می یادگیری هیجانی در -ریزی و مهارت سازماندهی رفتاریمشکالت شده و سبب افزایش مهارت کنترل، برنامه

شناسی های پرتحرک گروهی آموزشی کاربردی در مدارس مقط  ابتدایی که بر اساس نظریات نوین آسیببنابراین بازی

آموزان را تحریک کرده و غنی سازند و در نتیجه به عنوان قادرند مشکالت یادگیری و کنترل رفتار دانش شوند،طراحی می

کاهند و یک بسته کمک آموزشی در بستر مدرسه، دشواری و حجم فعالیت مربی آموزش ویژه و معلم مدارس عادی را می

آموزان دارای مشکالت رفتارهای پرخاشگرانه ای دانشفرصت تکرار و تمرین مهارت ورزی را در بستر بازی و سرگرمی بر

تلویزیون نیز منب  دیگری است که کودکان به خصوص پسرها از طریق آن رفتار پرخاشگرانه را می  (.63) فراهم آورند

های آمریکایی تلقی می شود، پرخاشگری به عنوان یکی از وسایل رسیدن به هدف از ارزش آموزند.به طور مثال: خشونت

تشویق می شود. در برنامه های تلویزیونی که یکی از وسایل انتقال چنین ارزش های اجتماعی به کودکان است، به طور 

ت های تلویزیونی غالباً متوسط در هر ساعت پن  یا شش بار خشونت بدنی نمایش داده می شود، رفتار پرخاشگرانه شخصی

ازه پرخاشگرند که ضد قهرمان ها. در مطالعه ای کودکان چهار ساله به شود: قهرمان این برنامه ها به همان اندتقویت می

هنگام بازی آزاد در مهدکودک به مدت سه ههته مورد مشاهده قرار گرفتند و از لحاظ رفتار پرخاشگرانه به دو گروه باالی 

سیم شدند که در متوسط و زیر متوسط طبقه بندی شدند. سپس در طول چهار ههته بعد، کودکان به گروه هایی تق

های معمولی و یا برنامه های یا فیلم« سوپرمن»و « بت من»مثل  مهدکودک به مدت تقریباً نیم ساعت برنامه پرخاشگرانه

جامعه پسند می دیدند. کودکانی که از اول از لحاظ پرخاشگری در حد باالی متوسط بودند در مدت بازی آزاد و بعد از 

خود پرخاشگری بیشتری نشان دادند تا کودکان مشابهی که برنامه های معمولی را دیده بودند. دیدن برنامه پرخاشگرانه، از 

دو گروه از کودکانی که از لحاظ پرخاشگری زیر متوسط بودند و هر کدام یکی از این برنامه ها را دیده بودند واکنششان با 

کودکانی ن برنامه ها هم چنان ادامه داشت.فتن تماشای ایهم فرقی نداشت. این الگوهای رفتاری تا دو ههته بعد از پایان گر

کودکان پسرها با تغییر فیزیکی که در  از تلویزیون پرخاشگرتر می شوند. که مستعد پرخاشگری هستند با دیدن خشونت

 (.61) کننددهند، احساس قدرت و توانمندی میمواردی به جای تغییر وقای  زندگی خود و تغییرات ایجاد شده انجام می

ها تغییرات شود به نظر آنمعتقدند که عوامل محیطی باعث کسب و نگهداری رفتارهای پرخاشگرانه می پژوهشگراناکثر 

 و کودکان رفتار در خشونت و پرخاشگریهای ایجاد کننده مناسب در موقعیتهای محیطی سبب از بین رفتن زمینه

ها عدم تحقیر کودکان دادن با دادن شخصیت مثبت و منطقی به کودکان عدم تبعیض میان آن همچنین .شودمی نوجوانان

ها در مورد خطرات پرخاشگری ایجاد رابطه آگاه کردن آن ،هات کردن با آنصحب ،د توان به افراد پرخاشگرحها در مسئولیت

ها به کارهای گروهی و جمعی و در پایان با شناسایی تشویق کردن آن ،هاها و توجه به مشکالت آنآن صمیمی و عاطهی با

 وجود د.کنند اقدام کرتشدید میتوان در شناسایی عواملی که پرخاشگری را ایجاد یا روحیات فرد برخورد صحیح با آن می

 توجه برانگیختن موجب گاه و موجود ذهنی ماندگی عقب دچار کودکان در پرخاشگری جمله از و اجتماعی نامتناسب رفتار

 رعایت عدم گردید ذکر که آنچنان موارد بسیاری در بیماری از گیری پیش های روش. گردد می آنان مراقبین در منهی

 ایجاد از توان می خانواده اعضای ارشاد با مسلماً و گردیده طهل توسط الگوبرداری باعث خانواده در اخالقی موازین برخی

 و رکیک الهاظ ذکر به شوخی به ولو هیچگاه که داد تذکر بزرگترها به باید جا همین در. نمود جلوگیری زشت عادت این

 .(68) نپردازند خنده و شادی ابراز به برد کار به را اصطالحات و لغات این طهل هم اگر و ننموده اقدام اطهال نزد زشت

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86
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تواند نقش مر ری در کاهش های پرتحرک گروهی میبا توجه به نتای  پژوهش حاضر، بازی بخصوص بازی

لدین مشکالت رفتاری کودکان دارای مشکالت یادگیری از جمله رفتارهای پرخاشگرانه داشته باشند. بنابراین معلمان و وا

پذیر است، قرار گیرند و برای استهاده از درمان که به طور تقریبی برای همه کم هزینه و امکان باید در جریان فواید این نوع

 اجتماعی محیط در پرورش و آموزش شاخص نکات از یکی همچنین های الزم را دریافت کنند.ها و تشویقآن آموزش

رفتاری  جمله من و زشت عادات بسیاری تکوین از مان  که است القیاخ عالیه اصول تعلیم مدارس جمله من و اطهال

. بود خواهد  مر مثمر مسلماً مدارس تعلیمات رسمی برنامه در عالی مهاهیم گونه این گنجاندن. گردید خواهد پرخاشگرانه

 آن توصیه بهترین گردند خویش طهل در پرخاشگری با مواجه مادر و پدر هرگاه حال هر به دسترس در و اولیه های درمان

 رفتار طرز این. باشد نمی آنان نظر مقبول وی رفتار که بههمانند طهل به نارضایتی از حاکی رفتاری دادن نشان با که است

کی از مسائلی که در ی .گردد می مزبور عادت ترک موجب موارد بسیاری در و بوده طهل جسمانی تنبیه از مر رتر بسیار

 لحاظ از فرد شودمی باعث که  دیگر مقاط  از اهمیت باالیی برخوردار است، داشتن مهارت اجتماعیمقط  ابتدایی و 

مدرسه باید با تغییرات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در  ها آموختنی هستندداشته باشد. این مهارت معقول رفتار اجتماعی

منسوخ خواهد شد و آموزش های غیر رسمی و فرا  سطح ملی و بین المللی هم سو و هم جهت باشد در غیر این صورت،

، کسب تصویری تقویت قدرت یادگیری، ش در جهت تقویت رفتارهای عقالنی، تقویتملی جای آن را خواهد گرفت. آموز

واقعی از دنیای خارج و نهایتاً، آموزش جهانوندی در سه سطح شناختی، مهارتی و نگرشی باید صورت گیرد. تا افراد مهارت 

 باط جهانی را کسب کنندارت
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