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مقطع  پرخاشگري در بین دانش آموزان نقش آفرینی معلمان ورزش در کنترل و پیشگیري از خشونت و 
  ابتدایی

  3مصطفی لو حمیده، 2مصطفی لو  فاطمه، 1کهندلجواد 

  کارشناس ارشد تربیت بدنی،سرگروه درس تربیت بدنی ،آموزش و پرورش شهرستان مینودشت.1

  سرگروه مدیران آموزش و پرورش شهرستان مینودشت،مدیر آموزشگاه و حرفه و فن لیسانس.2

 کارشناسی رشته روانشناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد آزاد شهر مقطع دانشجوي.3

  چکیده:

دانش آموزان مهمترین و حساسترین عناصر در نظام آموزش و پرورش وسرمایه هاي ملی این مرز و بوم به شمار می 

با رسیدن به سن  مهمترین نهاد هاي رسمی و آموزشی کشور که همه کودکان آیند. مدرسه نیز به عنوان یکی از 

 ، با باال بردن سطح دانش و آگاهی دانش آموزانو موظف است تا با تمهیدات الزم و مفید  تحصیل وارد آن می شوند

ه روش توصیفی و در این تحقیق ب.  برابر رفتارهاي پرخطر و ناسالم اجتماعی محفوظ ومصون نگاه دارد آنها را در

کتابخانه اي با بهره گیري از کتب, مجالت و فصلنامه هاي تربیتی ,روانشناسی و جامعه شناسی,مقاالت التین و بر 

پرخاشگري در  معلمان ورزش در پیشگیري از خشونت و در زمینه نقش  اساس شواهد,مستندات و تجربیات موجود

قدري که معلمان ورزش  آن حال می فرمایند: بزرگوار رجایید شهییم.می پردازمقطع ابتدایی  بین دانش آموزان

که در کالس، ها را تربیت کرد، براي اینشود آنها را تربیت کنند، در کالس واقعاً نمیتوانند در میدان ورزش بچهمی

 کالس ورزش  ابتدایی در دانش آموزان .فهمد که ذات آنها چیستکنند و آدم نمیوجور میها خودشان را جمعبچه

امروزه در جهت پیشگیري ,کنترل و . اگر نماید هاي مرتبط به آن را کسب میهمچنان، روابط اجتماعی و مهارت

اقدامات الزم انجام مقطع ابتدایی مخصوصا در زنگ ورزش  پرخاشگري در بین دانش آموزان خشونت و  کاهش

رزشمندي را که همان فرزندانمان هستند از دست می ندهیم بی شک سرمایه هاي مادي,معنوي,انسانی و اجتماعی ا

  دهیم.

  دانش آموزان مقطع ابتدایی- پرخاشگري خشونت و  -معلمان ورزش  کلید واژه ها:

                                                
1 . javadkohandel502@gmail.com / 0911179469 
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  مقدمه 

است. به همین جهت، پرخاشگري یک  رو به افزایش مدرسهیکی از آسیب هاي اجتماعی، پرخاشگري است که در 

). آمارها از 39، ص 1386آید (وکیلی،  روانی به شمار می از موضوعات اساسی بهداشت مسئله اجتماعی و یکی

حکایت دارد. پر خاشگري عبارت از: هر گونه آسیب رساندن عمدي  مدرسهشیوع و گسترش روزافزون پرخاشگري در 

اما بهترین و جامع ترین تعریفی که از پرخاشگري ارائه  .) 248، ص 1381شیاست (فرانزوي، به دیگران، خود یا ا

هر عمل و رفتاري که به طور مستقیم در جهت هدفی و به منظور «) است از نظر او BROWNشده، تعریف براون(

پرخاشگري نامیده می » شودآزار و اذیّت رساندن به دیگران که مایل نیستند مورد آزار و اذیت قرار گیرند اعمال 

روان شناسان به کمک تحقیقات خود، سعی کرده اند پرخاشگري را  ).31: 1385شود (صادقی و مشکبید حقیقی، 

 و خشونت).217، ص 1380بفهمند، علت هاي آن را بیابند و راه هاي کاهش اثر آن را معلوم کنند (بدار و همکاران، 

 دانش آموزان و .است شده تبدیل در مدارس توجه درخور و مهم مسایل از یکی در بین دانش آموزان به پرخاشگري

 به را فراوانی هايآسیب آمیزخشونت فرآیندهاي در شدن درگیر با گوناگون هايبهانه و دالیل به زیادي هايگروه

خلیه روحی و آمیز به دلیل تخشونت هايدرگیري از کنند باید توجه داشت ، که بسیاريمی وارد سایرین و خود

کوشد تا با اتخاذ روش ها و تدابیر خاصی، رفتارهاي  میالجرم معلم ورزش  روانی در زنگ ورزش رخ میدهد ،

ي این شکل دهد. براي این منظور به اتخاذ شیوه هاي متعددي نیازمند است از جمله صحیحکودکان را در جهت 

یره می باشد. روش هاي تربیتی که در مورد کودکان اتخاذ ي الگوي پند و موعظه، تشویق، تنبیه و غشیوه ها ارائه

 و مربی رابطه باشد، می مثبت اثر داراي ورزش در اي اندازه تا که مهمی عاملمی شود از اهمیت خاصی برخوردارند.

 سبک و فشار موقعیت، بین ارتباط) shields,1999( شیلدز ”مربی نقش“ عنوان تحت اي مطالعه در. است شاگرد

 عامل تنها مربیگري سبک. کرد گیري اندازه فوتبال و بسکتبال بازي خالل در را خشونت و تهدید فراوانی و ريمربیگ

 رفتار بر اي العاده فوق تأثیر جسمانی، آموزش معلم و مربی دهد، می نشان که بود خشونت و تهدید فراوانی با مرتبط

 ها آسیب این تا بود هوشیار باید اجتماعی هاي آسیب و تتهدیدا زمینه در .دارند امرشان تحت ورزشکاران اجتماعی

روش هاي نوین تدریس و نحوه کالس داري  به نسبتمعلمان ورزش  است الزم لذا و نشود آموزان دانش گیر گریبان

که در همۀ میبینیم کودکانی را در محیط مدرسه در پیرامون خویش .باشند داشته کاملی آگاهی و روانشناسی کودك

این کودکان از ادامه زندگی  ،هاي ارتباطی ، حتی بدون اندیشیدن ، مایلند به نوعی مخالفت خود را ابراز کنند زمینه
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خود رنج می برند و خانواده و افراد محیط خود را با مشکالت زیادي مواجه می سازند . هر چند ویژگی مخالفت 

د و در کودکان نیز این ویژگی با نوسان و توالی کردن و پرخاشگري در نوع انسان یک پدیدة هنجار بشمار می آی

متغیري طبیعی به نظر می رسد . اما در برخی از کودکان ستیزه جویی از سطح ، عمق و شدت بیشتري برخوردار 

است که باید با آن به صورت یک رویکرد روانی برخورد کرد . این اختالل روانی به صورت مخالفت کردن در مقابل 

راه بحث و جدل کالمی دائم و تمایل نداشتن به انجام هر گونه رفتار منطقی بروز می کند این هر چیزي به هم

مخالفت خود را در کالس ورزش عارضه ي روانی قبالً به عنوان پرخاشگري نهفته خوانده می شد . کودکان پرخاشگر 

است ممکن است دانش  به صورت رفتار منفی نشان می دهند ، پرخاشگري در کودکان به صورت هاي مختلف

آموزي در حیاط مدرسه در حال توپ بازي باشد اگر توپش به طور تصادفی و بدون آنکه اراده کند به شیشه بخورد و 

آن را بشکند ، این عمل رفتاري پرخاشگرانه تلقی نمی شود . در حالیکه اگر همان کودك توپش را عمدي به قصد 

رفتارش پرخاشگرانه است ،  به هنگام آموزش مهارت هاي حرکتی ، می شکستن شیشه به سوي پنجره پرتاب کند ، 

توان اثرات تمرینات ورزشی را روي رفتار و اخالق کودکان ورزشکار مشاهده کرد . برخی از گزارشهاي والدین 

 ازش و مهار نسبی پرخاشگري مؤثر است.کودکان ورزشکار نشان می دهد که حضور فرزندانشان در ورزش ، در آرام

در این رو ، در شناسایی و تعریف پرخاشگري و رفتار پرخاشگرانه باید هدف از انجام دادن آن عمل مشخص شود .

 داشته رشد دانش آموزان  بر را منفی هم و مثبت آثار هم توانند با مدیریت کالسداري  می معلمین ورزش اینجا 

مرحوم ها و پرخاشگیري بردارند که در این باره  در کنترل احساسات و پیشگیري از خشونت باشند لذا گام موثري

شهید رجایی در زمانی که تصدي وزارتخانه را به عهده داشت پس از بازدید از یک کالس ورزش گفت : چنان 

مجذوب حرکات و رفتار شیوه کار معلم ورزش شده بودم که با صراحت اعالم کرده : اگر ورزش این است که من هم 

باید به  معلمین ورزش لذا   ن نه ریاضی می خواهم و نه ..... در همین یک ساعت همه چیز را دیدماکنون دیدم ..... م

افسردگی، از جمله به موانع بسیاري  جریان بازيآموز در دانش با توجه به اینکه  کهکالس را ادره کنند اي گونه

بسیاري عوامل دیگر  رگی و خوشی ودر مقابل احساس پیروزي و بز حوصلگی، احساس خستگی، احساس ضعف، وبی

ابزار ارزشمندي براي حفظ  از فرصت ها و عالقه مندي دانش آموزان به ورزش دارند  چون  تواندمی خورد.برمی

سعی کنند محیط آموزشی  معلمان ورزش باید استفاده کند . هاي روانیسالمت روانی و پیشگیري از بروز ناهنجاري

 این مقاله به دنبال شناساییبپردازند .کودکان  اخالقی راه بازي هاي پرورشی به رشد از که را طوري طراحی کنند
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پرخاشگري دانش و نشان دادن اهمیت نقش معلمان ورزش در کنترل و پیشگیري از خشونت و  عملیراهکار هاي 

   است.مقطع ابتدایی  آموزان

 :روش پژوهش

است. گردآوري اطالعات به صورت روش کتابخانه اي » توصیفی ـ تحلیلی«روش تحقیق، پژوهش حاضر به شیوه 

جمع آوري شد که عبارت است از: گردآوري اطالعات الزم در خصوص موضوعات و ریز موضوعات پژوهش از طریق 

 مطالعه و بررسی کتاب ها، مقاالت، پایان نامه ها و سایر آثار مکتوب و نیز تأمل و کنکاش در داده هاي گرد آمده

ذکر انواع و نیز تجزیه و تحلیل مفاهیم و مضامین آنها به  اطالعاته قرار گرفت. پس از پردازش مورد مطالع،

مهمترین اقدامات پرداخته شد. سپس عوامل مو ثر در آن و ریشه ها و پیامد هاي آن  شناسایی و کشفپرخاشگري و 

و مواردي که  اسی و بازي کودکانهو اهمیت آشنایی معلمان ورزش با روانش و راه کار هاي پیشگیرانه و درمانی

 و نقش معلمان ورزشپرخاشگري دانش آموزان شوند  کردن کم باعث با کمک گرفتن از آنها میتوانند معلمان ورزش

جداگانه مورد بررسی قرار گرفت . در نهایت الگوي کنترل  ونوجوان در جریان بازي کودکان اخالقی پرورش و رشد در

  ه ها ارائه گردید.پرخاشگري متناسب با یافت

 …شامل رفتارهاي جسمی و کالمی پرخاشگري نظیر تهدید کردن ، مشاجره ي لفظی و اعمال پرخاشگرانه : 

). رفتارهاي پرخاشگرانه ممکن است به شکل هاي مختلف دیگري  1367همچنین ویرانی دارایی است . ( براهنی ، 

ایجاد مزاحمت کردن و حالت و خشن، به هم فشردن دندان ها، نگاه هاي تند نیز از قبیل: برانگیختگی بیش از حد، 

نظم کالس و مدرسه را به هم ریختن، دروغ گویی، دزدي عدم دفاعی به خود گرفتن، دیگران را سرزنش کردن، 

، فرار از مدرسه و منزل(صادقی و مشکبید از مدرسه و معلم خاطره خوش نداشتناطرافیان،  رضایت از رابطه خود با

).آزار و اذیت دیگران، شکستن یا پاره کردن وسایل منزل، دشنام دادن به دیگران، مخالفت کردن، 9: 1385قیقی ح

در خود فرو ، انزوا و سکوت، فریاد زدنغرغرکردن، پاي کوبی روي زمین، ، بی ادبی، پرت کردن اشیاء، تحقیر دیگران

ن جلوه گر شوند. هم چنین بعضی از نوجوانان و جوانان با بلند رفتن همراه با بغض کردن، غذا نخوردن و گریه کرد

کوبیدن سر به دیوار و یا به جاي زنگ زدن براي ورود به منزل بااستفاده از کتک زدن خود، کردن موهاي خود، 

لگد زدن پرخاشگري ممکن است بدنی باشد. مانند: پرخاشگري خود را ابراز می کنند. عالوه بر این ها، مشت و لگد، 
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پرخاشگري ممکن است به صورت تجاوز و گاز گرفتن.یا این که لفظی باشد. مانند: فریاد زدن و رنجاندن. از طرفی، 

، رفتار پرخاشگرانه بروز عکس به حقوق دیگران نیز ظاهر شود. مانند: چیزي را به زور از دیگري گرفتن. به هر حال

 ). 189: 1385ات نوجوان را تشدید می کند(اکبريالعمل هاي منفی را به دنبال دارد که احساس

  انواع پرخاشگري :

در پرخاشگري فردي نوجوان یا جوان نسبت به هم سن و  .پرخاشگري ممکن است به صورت فردي یا گروهی باشد

سال هاي خود پرخاشگري نشان می دهد؛ اما این پرخاشگري به صورت فردي و معموالً به دور از پنهان کاري است. 

به صورت متحد و گروهی در پرخاشگري جمعی، فرد سعی می کند با کسانی که هم جنس و هم فکر او هستند، 

اقدام به پرخاشگري کند و در صورت بروز دعوا و کتک کاري، به صورت جمعی و گروهی عمل می کنند(اکبري، 

اجتماعی و آزار سایرین می  پرخاشگري رابطه اي است که موجب حذفنوع دیگري از پرخاشگري،  ).196: 1385

شود. پرخاشگري رابطه اي داراي همان الگوي رفتاري پرخاشگري جسمانی است که به آسیب و آزار دیگران از راه 

روابط می انجامد. این نوع پرخاشگري به روابط دوستانه آسیب می رساند و کنار گذاشته شدن فرد از گروه هم ساالن 

، موجب  شایعات و بدگویی یا وادار کردن سایرین به قطع رابطه دوستانه با پخش را در پی دارد. کودك پرخاشگر

حذف یک فرد از گروه می شود که قربانی این نوع رفتار دچار مشکالت سازگاري روانی اجتماعی خواهد شد(شهیم، 

1386 :265.(  

  

  عوامل موثر در بروز پرخاشگري:

) پلگرینی و NANGLE ,ERDLEY,CARPENTER&NEWMAN-2000اردلی کارپنتر و نیومن (نانجل،  

 BONICAفیشر و زلجو (آرنولد، یشوا، ) و بونیکا، PELLEGRINI & LONG-2002النگ(

,YESHOVA,ARNOLD,FISHER&ZELJO-2003 مسئله پرخاشگري را یکی از مهم ترین مسائل دوره (

  :از عوامل مختلفی است. از جمله) معرفی کرده اند که ناشی 390: 1387نوجوانی (عاشوري و همکاران، 

  *ناکامی

صرف نظر از عوامل فیزیولوژیکی ناکامی است. اگر مهم ترین عامل در ایجاد پرخاشگري از میان همه موقعیت ها، 

فردي در رسیدن به اهداف خود با شکست مواجه شود، ناکامی حاصل شده احتمال پاسخ پرخاشگرانه را در او 

  ).68: 1385دي، افزایش می دهد(زرگري مرن
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  *محیط زندگی

نتیجه عملکرد مغز و عموماً ناشی از وضعیت  به این نکته مهم باید توجه داشت که همه انواع خشونت ها اساساً

ریشه خشونت را می توان در تداوم تاریخی مبارزه و مقابله انسان با خطرها و محیط زندگی فرد است. به بیان دیگر، 

رد دانست که بر تفکر و رفتار او و چگونگی برخورد وي با تهدیدها و خطرها اثر می گذارد. تهدیدهاي محیط زندگی ف

براي مثال، مردانی که براي دفاع از خود به خشونت ترغیب می شود تمایل بیشتري براي پرخاشگري دارند و در 

فرهنگی مربوط به  مسائل )1376و175:1385مقابل تهدیدهاي جزئی، پاسخ خشونت آمیز می دهند(لطف آبادي،

نقش جنسی تحقیقات اخیر نشان داده اند که مسائل فرهنگی مربوط به نقش جنسی، رشد رفتار پرخاشگرانه در 

پسرها را تقویت می کند. بر اساس الگوهاي فشار نقش جنسی، انتظارات ضد و نقیض از نقش جنسی بسیاري از 

ردان از این که از عهده نقش جنسی خود بر نمی آیند، مردان را در وضعیت غیر ممکن قرار می دهد. پسران و م

اغلب احساس شرم می کنند. گاهی این احساس شرم به رفتارهاي دیگري مانند پرخاشگري منتقل می شود که 

قدرت بخش تر هستند. این گرایش، با الکسی تیمیا یعنی عدم توانایی در تعریف احساسات که در میان مردم مرسوم 

  .شود تقویت میاست، 

  معلمان*تنبیه ها ي 

بسیاري از پژوهش هاي انجام شده بیانگر آن است که نوجوانان و جوانانی که پرخاشگر هستند در دوره کودکی از 

خود مورد پرخاشگري زیادي قرار گرفته اند و این عمل را به نوعی رفتار مناسب در ذهن خود و مربیان طرف والدین 

نه در آن ها رشد و تجلی یافته است و این مطلب براي آن ها چنان تداعی می شود حک کرده اند و رفتار پرخاشگرا

آن چه را که من انجام می دهم، انجام بده، نه آن چه را می گویم، زیرا رفتار عملی بیش تر از بیان تئوري مطالب «که

یرا عالوه بر این که سبب به همین دلیل تنبیه عامل فزاینده و تقویت کننده پرخاشگري است، ز». اثر می گذارد

الگوي نامناسبی براي پرخاشگري کودك خشم و احتماالً پرخاشگري کودك می شود، شخص تنبیه کننده نیز 

  خواهد شد.

  *تایید رفتار پرخاشگرایانه:

ین دانند. ابلکه آن را نشانه شهامت و قدرت در فرد می عده اي از افراد، پرخاشگري و زورگویی را تقبیح نمی کنند، 

  می دانند و به آن صحه می گذارند.اعمال پرخاشگرانه خود و دیگران را مثبت، موجه و حتی الزم افراد،

  : * تشویق رفتار پرخاشگرانه
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، »از کسی کتک نخوري«گاهی اوقات برخی از والدین و مربیان به بهانه دفاع از خود به کودکشان می گویند: 

یل که به طور وضوح به جاي نشان دادن رفتارهاي منطقی در مقابل و مواردي از این قب» توسري خور نباشی«

  ).200- 1385:193کنند(اکبري، می برخورد با موانع، شخص را به پرخاشگري بی مورد تشویق

رخاشگري اغلب به وسیله اعمال یا گفته هاي دیگران برانگیخته می شود، اما می تواند به وسیله پ فرهنگیل * عوام

هنجارها و انتظارهاي یک فرهنگ خاص که حاکی از آن است که پرخاشگري مناسب یا ل: باورها، عوامل فرهنگی مث

  ).628-652: 1388ارون و همکاران، شاید حتی تحت شرایطی الزامی است نیز برانگیخته شود (ب

  :* تماشاي خشونت

ر پرخاشگرانه است. به طور مثال، مطالعات مختلف حاکی از نقش بسیار زیاد تماشاي برنامه هاي خشونت آمیز بر رفتا

تأثیر بازي هاي ویدیویی بر پرخاشگري دانش آموزان پسر سال پنجم مقطع ابتدایی «ایران با عنوان در پژوهشی

ثابت کرد گروه هاي مورد آزمایش که پرخاشگرانه بازي کرده بودند نسبت به گروه گواه، افزایش » شهرستان خرم آباد

  ).200: 1385ان داده اند(اکبري، معناداري در پرخاشگري نش

* ناهماهنگی در روش تربیتیاگر قوانین خانه هماهنگ و ثابت نباشد، کودك متوجه می شود که گاهی اوقات می 

تواند قوانین را زیر پا گذاشته، نافرمانی کرده و در برابر تغییرات مقاومت کند. به همین خاطر زمانی که تصمیم بگیرد 

فشار گسستگی کانون خانواده، و پرخاشگري کند. و تنبیه ها را که مشخص شده نادیده گرفته می تواند تشویق ها 

مقابله با تهدیدهاي جسمی و روانی، نیاز شخصی نوجوان و جوان ). 51و 50: 1385س (نساجی زواره، روانی و استر

  )،28: 1384، هیجان طلبی باال (شمس اسفند آباد)، 176و 175: 1385رت(لطف آبادي، براي کسب قد

  :منشاء و ریشه پرخاشگري

  منشاء غریزي:  ▪

طفل به همراه تولد خود این حالت را دارد و آماده پرخاشگري استکه جلوه آن به صورت جنگ، دفاع، نزاعهاي 

  شخصی ودرگیریهاي جمعی در افراد دیده میشود.

  منشاء اجتماعی:  ▪
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ورزش   هاي اجتماعی میدانند و میگویند: نارضایتی فرد از محیط گروهی از روانشناسان این حالت را ناشی از آموخته

سبب پیدایش این حالت و  از نارضایتی خود در مورد معلم ورزش خود داردو عقدههایی که همبازیان و  تیم مقابل 

  عقده در فرد میشود.

  منشاء غریزي و اجتماعی: 

اراي ریشه و منشاء غریزي و اجتماعی است بدین معنی شاید بهترین نظر این باشد که بگوییم این حالت در افراد د

که اصل آن در افراد غریزي است.در همه افراد کم و بیش به صورت آشکار و نهان وجود دارد ولی به تدریج و بر اثر 

  اکتساب، دامنه آن گسترده خواهد شد.

  آثار و پیامدهاي پرخاشگري:

ه است، پی آمدهاي این گونه رفتارها مانند: ایجاد تصویر آن چه که باعث توجه پژوهش گران به پرخاشگري شد

منفی در میان هم ساالن و معلمان، طرد از سوي هم ساالن، افت تحصیلی، مصرف مواد مخدر و به طور کلی 

بزهکاري در نوجوانان می باشد. نوجوانان پرخاشگر معموالً توان مهار رفتار خود را ندارند و معیارها و ارزش هاي 

اي را که در آن زندگی می کنند به راحتی زیر پا می گذارند. در بیشتر موارد والدین و اولیاي مدارس با آن ها  جامعه

هم چنین  )390:1387،درگیري پیدا می کنند و گاهی نیز از مدرسه اخراج می شوند (عاشوري و همکاران

و او را به آثار و عوارضی چون، پرخاشگري ممکن است موجب ایجاد خطر براي شخص پرخاشگر و دیگران شود 

وجود حالت نگران کننده، تنفس سریع و نبض تند، کند که بسیار خطرناك است، اختالل در دستگاه گوارشی، فشار 

مورد تحقیر و استهزاء کتک خوردن، سرزنش شدن، وجدان پس از عمل خشونت بار، فرسودگی بیش از حد بدن، 

  ).20: 1385و مشکبید حقیقی، زد(صادقی قرار گرفتن وگاهی نقص عضو دچار سا

   مهمترین اقدامات و راه کار هاي پیشگیرانه و در مانی:

در همین راستا و به منظور جلوگیري و کاهش پرخاشگري کودکان، نوجوانان و جوانان، والدین می توانند اقدام هاي 

رفتارهاي اجتماعی فرزندان مانند: همکاري  تقویتمناسبی را انجام دهند. اطالع از ویژگی هاي هر مرحله از رشد، 

گوشزد کردن عواقب احتمالی رفتار پرخاشگرانه، تنبیه مالیم فرد ابراز هم دردي و هم دلی، مشارکت کردن، کردن، 

پرخاشگر، تنبیه الگوهاي پرخاشگري، دور کردن فرد پرخاشگر از مکان پرخاشگري، تقویت رفتارهاي مغایر با 
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ارایه مجموعه اي از استدالل ها در مورد خطرات و عواقب پرخاشگري با شخص پرخاشگر یا قربانیان پرخاشگري، 

  ).60-56: 1385پرخاشگري (صادقی و مشکبید حقیقی، 

از بین بردن قرینه هاي محیطی مؤثر در فراخونی پرخاشگري، منزوي کردن شگري در تخیل، دست زدن به پرخا

جلوگیري از )، فراهم کردن امکان تخلیه هیجانی، 240و 239: 1387پرخاشگري و ممانعت از کامیابی آن(بیابانگرد، 

ترل خشم به شیوه کن)، 143و 142: 1382تماشاي فیلم هاي خشن، آموزش مهارت هاي اجتماعی (احمدي، 

استراحت کافی و )، فراهم ساختن شرایط تفریح سالم، 70: 1386احمدي و فاتحی زاده، شناختی رفتاري (آذریان، 

لذا براي پیشگیري و در مان خشونت و پرخاشگري در کالس  )1385:69مرندي،یبه موقع، ورزش مناسب (زرگر

  ورزش باید:

 افراد نابهنجار و هنجار به رفتارهاي مجموعه ببرند و معلم  از پی آن تتأثیرا و کردن ورزش اهمیت به ها بچه -

  . کرد حاصل را شناخت حداقل

 کمک آموز دانش خانواده به دارد امکان که جایی باشد تا مستمر باید زمینه این در معلم ورزش و والدین همکاري -

  شود.

  . گیرد قرار بررسی مورد همساالن و معلم ورزش طرف از مدرسه در پرخاشگر فرد پذیرش میزان -

 صورت به پرخاشگر فرد ي جدي صورت گیرد و مصاحبه اقدام آن اصالح جهت و ه شد ارزیابی فرد اجتماعی رفتار -

  . گیرد صورت انفرادي

  . داد سوق ورزش و سالم تفریحات طرف به را پرخاشگر فرد ي خانواده-

  . خوب کارهاي انجام با رابطه در او ترغیب و تشویق و آینده به آموز دانش کردن امیدوار -

  همساالن و دوستان ي بقیه با آموز دانش نکردن مقایسه -

  او به مسئولت دادن و کالس سرگروه جهت او از کردن استفاده و آموز دانش به دادن آرامش -

 :اهمیت آشنایی معلمان ورزش با روانشاسی و بازي کودکانه

رد که پرخاشگري بخش مشترکی از زندگی اجتماعی است، زیرا کم تر کسی را می توان باید به این واقعیت اعتراف ک

یافت که با بیان هاي تند و انتقادهاي شدید به دیگران آزار نرسانده باشد یا در هنگام خشم، رفتار خشن انجام نداده 

منتظر فرصت  السی خودکردن حرکات همکممکن است فردي براي تالفی در مورد دانش آموزان  باشد. هم چنین 

خصوصا در مقطع ابتدایی به دلیل مقتضیات رشد سنی با این پدیده بسیار  مناسبی باشد تا کینه خود را خالی کند.
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 تا باشد آشنا بازي روانشناختی و ورزش روانشناسی با ابتدایی دوره ورزش مواجه هستیم. حال آنکه اگر معلمین

 غیر نسبت به و باز محیط در بتواند آگاه مربی تا است خوبی فرصت کند، شناسایی را آموز دانش عاطفی نیازهاي

 و آن از پیشگیري جهت در بپردازد تا که... )  و استرس – پرخاشگري( قبیل از کودك رفتارهاي مشاهده به ، رسمی

 بسیار بعد سالهاي ،که در غیر اینصورت شود اقدام مشاوره یا و ورزشی هاي برنامه طریق از آن زودتر چه هر رفع یا

   داد. خواهد قرار جدي آسیبهاي معرض در را کودك روان سالمت و بود خواهد دیر

  پرخاشگري دانش آموزان شوند: کردن کم باعث با کمک گرفتن از آنها میتوانند معلمان ورزش راهکارهایی که

د، در صورت آموزش نجتماعی دارکه بر پرورش جسمی ذهنی هیجانی و برزندگی ا توجه به تاثیريبا  معلمین ورزش 

و  آلنقش شایان توجهی را در فرایند تعلیم و تربیت افراد براي داشتن زندگی اجتماعی ایدهمیتوانند  صحیح و اصولی

هاي جسمانی، ناراحتیو با توجه  به نقش معلمین ورزش از آنجا که کنند. ایفا کم کردن پرخاشگري دانش آموزان 

 . باشدقواي جسمانی، حفظ روان سالم می همراه داشته و برعکس. نکته برجسته در تقویتاختالالت روانی را به 

بر ضعف جسمانی داراي مشکالت روانی مانند  باشند عالوهکه از نظر قواي جسمانی ضعیف میدانش آموزانی 

صفات ممتاز رفتاري  آموزان ورزشکار دارايباشند. دانشاحساس حقارت و عدم توانایی تطبیق خود با دیگران می

جویی و هاي فردي و اجتماعی، عدم شک و تردید در خود عدم بهانههاي اجتماعی حس ارزشچون رهبري، تحرك

حال آنکه معلمین ورزش با توجه کردن به موارد ذیل در زنگ ورزش میتوانند  باشد.نتیجتاً رشد اجتماعی بیشتر می

  .شوند پرخاشگري  کردن کم باعث

  مهربانی:

کرده و با همدیگر  سعی کنند محیط آموزشی را طوري طراحی کنند که کودکان احساس آرامش ورزش علمانم

کودکان را دوست «ها ایجاد گردد. ـ رسول اکرم (ص) می فرماید:همکاري و همیاري نمایند و اعتماد به نفس در آن

نسبت به کسی که به او تعلیم می دهید و نسبت «در جاي دیگر می فرماید: » ها رحیم و مهربان باشیدبدارید و با آن

)مقام معظم رهبري در 1373(حجتی، » به کسی که از او علم و ادب می آموزید. نرم و مالیم و مهربان باشید.

فرمایشهاي راهگشاي خویش به مناسبت سال پیامبر اعظم(ص)، به نکاتی اشاره کردند که می تواند مقدمه این بحث 

اي سؤال شما قرار گیرد. تأکید ایشان این بود که هدفهاي واالي پیامبر اکرم(ص) را نمی توان و همچنین پاسخی بر
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در یک جمله گنجاند، ولی می توان سرفصلهایی ازآن را سرمشق کار خود در طول یک سال، یک دهه و یک عمر 

، تکمیل مکارم »مکارم االخالق بعثت التمم«قرار داد. رهبر انقالب، اولین سرفصل را با استناد به حدیث نبوي(ص)، 

اخالق تعیین فرمودند و دستیابی به هدفهاي واالي بعثت پیامبر(ص) را برخورداري از اخالق نیکو دانستند، سعادت 

فردي و اجتماعی مسلمانان را در گرو خلق نیکو برشمردند. البته، خوش اخالقی با مردم را حداقل اخالق بیان 

وراندن صفات نیکو و خلقیات فاضله در دل و جان و به صورت طبیعی، انعکاس آن داشتند و اساس اخالق را پر

فضایل در عمل دانستند. این تأکیدات و توجهات، در حقیقت به این معناست که جامعه اسالمی باید با اتصاف به 

  .خلق خوش و نیکوي محمدي(ص)، سبب پراکنده شدن عطر و بوي اخالق نبوي در جامعه بشري باشد

  اهی دادن: آگ

از طریق پرخاشگري ممکن و درست نیست.  آموز تفهیم شود راه وصول به هدف این مسأله مهمی است که به دانش

  کار بردن آن به صورت وحشیانه امري نامطلوب است. داشتن زور و قدرت خوب است ولی به

  اقدام به رشد فکري: 

وزان داد کشید. این امر ممکن است اثري فوري داشته آم در موقع پرخاشگري نباید عصبانی شد و یا بر سر دانش

باید از جر و بحث و جار و جنجال دست کشید و از طریق ذکر داستانها و  باشد ولی در دراز مدت کاري بیهوده است.

 سازدباالتر برده و او را به تدریج پخته و ورزیده  بیان مسائل حقایق و واقعیتها کوشید که سطح آگاهی و اندیشه او را

.   

  آشنا کردن به حقوق دیگران: 

این ضرورت حیات است که انسانها به حقوق و وظایف خود در قبال دیگران آشنا باشند و بدانند در برابر طرف مقابل 

چه موضعی باید اتخاذ کنند تا این گمان برایشان پیش نیاید که پدر و مادر و احیاناً دیگران موظفند هر رفتاري که از 

  ز کرده متحمل شوند.آنها برو

  آگاهی به زشتی امر:
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همچنان فرد باید دریابد که با پرخاشگري عمل ناپسندي را انجام داده و هرگز از زدن و ویران کردن و پرخاش و  

  عتاب خود راضی نباشد.

  رفع ناکامیها و محرومیتها: 

  و اساسی است.العاده  از میان برداشتن این عامل خود در تعدیل این حالت داراي نقش فوق

  ایجاد محیط صمیمی: 

دارد بسیاري از رفتارهاي  در محیط بازيصمیمت، امري الزم و ضروري است زیرا سهم مهمی در کاهش خشونت    

دانش یابد که خشونت آمیز به این دلیل است که صمیمیت بین طرفین وجود ندارد. صمیمیت هنگامی افزایش می

  باشند.  مشارکت داشتهدر محیط بازي  آموزان

  ایجاد سرگرمی و اشتغال: 

را به خود مشغول کند سبب آن خواهد شد که  دانش آموز  اي که نداشتن یک وظیفه عدم گروه بندي مناسب و

 و در مقابل شرکت دادن دانش آموزان در بازي هاي تیمی و گروهی اش سر برود و آماده پرخاشگري شود. حوصله

فعالیت هاي گروهی که تاکید بر همکاري گروهی با  اینکهشود. باتوجه به  می هیجانی تخلیه و باعث بسیار مؤثر است

باید کارها وفعالیت  پس، راهکار عملی مناسبی در کاهش رفتار هاي پرخاشگرانه می باشد دارد دانش آموزان دیگر

ائل مورد عالقه دانش آموز مسؤلیت وپیگیري مس، هایی پیرامون آن مسائل ایجاد کنیم.زیرا مباحث گروهی ؛همکاري 

  )315.ص 1381(محمد حسین نژاد.باعث تشویق آن ها شده وبا این عمل آن ها طعم موفقیت را می چشند.

  تنبیه: اولویت دادن تشویق بر

از دیدگاه اسالم تشویق مقدم بر تنبیه است و تنبیه با رعایت موازین اسالمی کار بسیار دشواري است و هر کس از 

آید. در اسالم معموالً از تنبیه تنها در آن هنگام که دیگر شیوه هاي سازنده و هدایت کننده مؤثر رنمیي آن بعهده

واقع نشود و در حد ضرورت و همانند دارویی به همان میزان می توان بهره گرفت. توهین، سرزنش، عدم ابراز محبت 
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یل احساس امنیت، احساس ارزشمند بودن، و اعمال تنبیه بدنی موجب عدم ارضاي نیازهاي اساسی کودك از قب

  احساس اعتماد به نفس و احساس استقالل خواهد شد.

در مقابل، عدم ارضاي این گونه نیازهاي اساسی، موجب عدم تعادل در وجود او شده و رشد همه جانبه، به خصوص 

اهنجار می سازد که هم در زندگی رشد روانی و معنوي او را مختل می کند و از او انسانی با رفتارهاي نامتعادل و ن

فردي مشکالت فراوان دارد و هم در زندگی اجتماعی ناموفّق است. چنین افرادي در جامعه دست به انواع 

می زنند و عالوه بر ایجاد هزینه هاي مختلف که صرف رسیدگی به امور آنان می شود امنیت و آرامش و  پرخاشگري

  کنند.سلب می مدرسه و جامعهآسایش را از 

  عواقب تنبیه بدنی:

کودك عادت می کند در برابر زور و قلدري بدون چون و چرا تسلیم شود و با این منطق خو بگیر که قلدري پیروز  ▪

  است. (هر وقت عصبانی شدي بزن و باکی نداشته باش.)

ها حالت طغیان و آنعقده ایجاد کند و در برابر  معلم ورزشتنبیه بدنی احیاناً ممکن است در کودك نسبت به  ▪

  سرکشی پیداکند.

ي کتک شخصیت کودك درهم شکسته می شود و تعادل روحی او برهم می کودك را ترسو می کند. به وسیله ▪

  گردد.خورد و احتماالً به بیماري روانی مبتال می

  به بار آورد.  نل، جباز، گوشه گیر، کینه توز، بی تفاوت، کند ذه بچّه ها را دروغگو، حیله گري و ریاکار ▪

  ها از بین می برد. اطمینان و اعتماد به نفس را در بچّه ▪

  حس کنجکاوي و ابتکار عمل را در بچّه ها می کشد. ▪

  نظر قرآن در مورد تنبیه: ●

  »و جَزا و سیئهٌ سیئهٌ مِثلها، فَمَن عَفا و اَصلَحَ فَاَجرُهُ عَلَی اهللا انّهُ الیُحسِبُّ الظالمین«
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که او  که عفو کند و اصالح نماید اجر و مزد او با خداستزات بدي، بدي مانند آن است. پس آنپاسخ و مجا«

یعنی عدالت در تعالیم اسالمی اقتضا می کند که باید تعدي و تجاوز را رفع کرد و جرم ها »ستمکاران را دوست ندارد.

لذا معلمین . )40ي ي شورا، آیهست. (سورهرا با مجازات متناسب پاسخ داد و عفو و گذشت حالت باالتر از عدالت ا

و کسانی که به کار تعلیم و تربیت کودکان می پردازند از تنبیه به عنوان آخرین حربه استفاده کنند و در  ورزش

تا موجب بروز اختالل رفتاري کودکان  ، انجام تنبیه، شرایط سنی، عاطفی، اجتماعی کودکان را مدّنظر قرار دهند

 سالم فضاياو میتواند با فراهم ساختن  نیز روشن است. ورزش وظیفه معلم،  جه به هدف تعلیم و تربیتبا تو. نشوند

 با و متخصص مربی.  باشد مفید آموزان دانش براي روحی نظر از هم و جسمی نظر از شاداب در زنگ ورزش هم و

توجه کردن به عالیق و اجراي بازي .  کند کمک آموزان دانش به رفتاري و روانی و روحی نظر از تواند می تجربه

. دانش آموزان تحت تاثیر رفتار و گفتار و کردار  شود می پرخاشگري کردن کم و نشاط و شادابی باعث هاي گروهی

).معلمان 1385معلم قرار دارند و کمترین توهین, تحقیر و توبیخی از سوي او را ملکه ذهن خود می کنند(شاهبیاتی,

که می توانند با دشوارترین دانش آموزان ارتباط برقرار سازند.آنان خسته نمی شوند,نمی  بهترین کسانی هستند

ترسند و نسبت به دانش آموزانشان توجه همدالنه دایمی دارند,هر چند که خود نیز باید احساس راحتی و امنیت 

  ).1390صادقانه مورد احترام و توجه باشند. (طباطبایی وآتش نفس,   خاطر داشته و

  :ونوجوان در جریان بازي کودکان اخالقی پرورش و رشد در قش معلمان ورزشن

 صحیح مسیر در را او طریق این از بتوان تا است کودك هاي انگیزه و تمایالت به دادن ،جهت اخالقی جنبه از منظور

 اعمال.شود رمیمتاث خود وغریزي  فطري هاي ازجنبه بیشتر و است طرف بی نظراخالقی از کودك. داد قرار هدایت

 براي تمرینی بازي،میدان ترتیب این قرارداردبه وبازي غریزي و زیستی نیازهاي تحت تاثیر هم  او هاي وخواسته

 نوع چون مفاهیمی و است کودك فطري وگرایشهاي وعواطف رغبت ها،هیجانها تمام گیري وجهت گذاري ارزش

 را کودك هاي انگیزه که عاملی مهمترین.آموزند می او به گاها ناخود طور به را واستقامت ،ایثار،صبر ،تعاون دوستی

 این. است انگیز نشاط ورزشهاي و بازیها بطن در اخالقی ارزشهاي گنجاندن ، دهد می قرار صحیح رشد مسیر در

 ننوجوانا و کودکان.کنند تالش آنها به وبرایرسیدن ببرند لذت بازي از ونوجوانان کودکان که شود می باعث ارزشها

 ارتباط این.  کنند می برقرار ارتباط و ،هماهنگی اخالقی ارزشهاي معانی با ورزش و بازي از ناشی لذت موقعیت در

 ورزشی تجارب.آورد بار اخالقی اصول به مقید و معتقد فردي زندگی عادتادر تاکودك است پلی ولذت ورزش بین
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 رفتارهاي اصالح وموجب اخالقی وخصایل سجایا رشد بوموج داده افرادرابهبود خاطر ورضایت مثبت تمایالت ،روند

در جریان بازي نه فقط طرز عمل را یاد می دهد ، بلکه به تشویق و ترغیب معلمان ورزش . گردد می ناشایست

اخالقی کودکان نیز می پردازد . مربی در گفتگوهاي گروهی به هنگام کارهاي آموزشی در صحبت ها و بازي ها می 

خالقی هریک از کودکان را به طور متمایز مشخص سازد و به پرورش جنبه هاي مورد نیاز بپردازد . تواند فضایل ا

خالصه بازي براي کودکان ، وسیله اي طبیعی است . البته با این هدف که بتواند خویشتن و ویژگیهاي درون خود را 

تا احساسات خود را بشناسد و به آن بشناسد و به آن عمل کند . در بازي درمانی به کودك فرصت داده می شود 

عمل کند . در بازي درمانی به کودك فرصت داده می شود تا احساسات آزار دهنده و مشکالت درونی خود را از 

طریق بازي بروز دهدوآنها را به نمایش بگذارد . درست مانند آنکه افراد بزرگسال با سخن گفتن ، مشکالت خود را 

اي براي ابراز احساس و عاطفه ي کودکان است . آنها از طریق بازي ، فرصتی می یابند تا  بیان می کنند بازي وسیله

احساسات درونی خود را که ناشی از تنش ها ، ناکامی ها ، ناامنی ها ، پرخاشگري ها ، ترس ها ، آشفتگی ها و 

دکان از راه بازي تسکین می یابد بسیاري از دردها و نابسامانی هاي رفتاري کو درگمی ها است به نمایش بگذارند.سر

و کودك از طریق بازي فرصتی به دست می آورد تا خشم خود را مثالً از راه زمین کوبیدن عروسکش اعالم کند. به 

طور کلی ، بازي و حرکت از عوامل اطمینان دهی محسوب می شوند و کودکان از طریق آن با محیط مانوس می 

  .شوند و احساس امنیت می کنند

  :گیري یجهنت

 و آموز دانش و معلم بین نزدیک تماس ، نیست پوشیده کس هیچ بر آموز دانش تربیت در معلمان ورزش نقش

 شیوه به است ممکن و کند می ایفا ایشان روانی و فکري عالمت در مهمی نقش دارد آموز دانش بر معلم که نفوذي

 پرورشی و تربیتی نقش بر عالوه باید معلم.  کند بروز يهمانندساز اوقات گاهی و الگوسازي تقلید مثل گوناگون هاي

 تفکر ، دقت به معلم.  دهد قرار استفاده مورد تربیتی ابزار یک عنوان به را الگودهی دهد می انجام مدارس در که

 و نماید جلب خلقت مبدا و هستی کل به را آنان توجه مناسب مواقع در دهد می قرار نظر تحت را آموزان دانش

و با نحوه کالس داري صحیح و ایجاد جوي  . سازد درونی آموزان دانش در را ها ارزش خود رفتار با چنینهم

 رفتار کودك سرزنش هنگام و نیست پذیرفتنی رفتاري چه که دهند توضیح اینکه در محیط ورزش دقیقا صمیمی و

 دانش تا مثبتی ایجاد شود  جهت وچکک کار این با که است را امید کودك شخصیت نه دهد قرار خطاب مورد را او
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 و سالم و خوب پرورش و آموزش یک بتوانیم طریق این از تا بشناسد مناسب الگوي یک عنوان به را خود معلم آموز

  . باشیم خشونت و پرخاشگري داشته و سرزنش ، تمسخر و قدرت اعمال هرگونه از عاري

  پیشنهادات

 دادن اهمیت و توسعه) نگرشی و مهارتی ، شناختی( ابتدایی دوره بدنی یتترب اهداف به رسیدن براي راه بهترین .1

شوند و هم از خیلی از  مند عالقه ورزش به باشد به این ترتیب می توان هم می پرورشی هاي بازي و ها بازي به

  خشونت ها و پرخاشگري ها جلو گیري کرد.

، دربرابر پرخاشگري  کوش سخت و اخالق خوش به روانشناسی کودك تسلط داشته و خود باید معلمان ورزش.2

 مفید استفاده بتوانند آموزان دانش توجه داشته باشد تا  آموزان دانش ي عالقه مورد ورزش کودکان خود صبور و به

  . ببرند ورزش زنگ از

  منابع:

  قرآن کریم-١
ده و بازدارنده بروز آسیب )دو نیمه آسیب ها(بررسی عوامل مستع کنن1390آتش نفس,الهه,طباطبایی,سیدموسی(-2

  هاي 
نقی براهنی و همکاران، تهران، ، ترجمۀ محمدشناسیزمینه روان)، 1385اتکینسون، آر.ال و همکاران (جتماعی ا-3

 رشد.
  )، شیوه شناختی رفتاري 1386 (احمدي و فاتحی زادهآذریان، -4
  )روان شناسی اجتماعی1382احمدي ،حبیب(-5
  ) مشکالت نوجوانی و جوانی1385اکبري ، ابوالقاسم (- 6
 امامی آباد، غالمرضا محمودي و سوزاناسفند )ترجمه حسن شمس1988فرانکن، رابرت اي ( .انگیزش و هیجان-7

  تهران: ،پور
 ، ترجمۀ یوسف کریمی، چ سوم، تهران، روان.شناسی اجتماعیروان)، 1388بارون، رابرت و همکاران (-8
اسماعیل، فرزند من و رسانه، تهران، نشر مرکز امور زنان و خانواده ي نهاد ریاست بیابانگرد،  )1387(بیابانگرد -9

 240و239صجمهوري، 
  ) بزهکاري اطفال و نوجوانان,انتشارات ژوبین تهران1385شاهبیاتی,هوشنگ(-10
  3)مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران(اندیسه و رفتار)شماره 1386شهیم،سیما(-11
  ) مدیریت پرخاشگري 1385باس و مشکبید حقیقی، محسن (صادقی ، ع-12
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  )شیوه هاي کنترل خشم . دو ماهنامه نگهبان1385زرگري مرندي (-13
  )فصلنامه روان پزشکی و روانشناسی بالینی ایران 1387عاشوري ، احمد (-14
  ول) آسیب شناسی بیماري هاي اجتماعی، تهران: جامعه شناسان، چاپ ا1353کاوه، محمد، (-15
  (نوجوانی ، جوانی و بزرگسالی)2) روانشناسی رشد 1385لطف آبادي ،حسین (-16
پرخاشگري از دیدگاه روان شناسی اجتماعی، ترجمه محمدحسین نظري نژاد،  )1381د (محمد حسین نژا-17

  315ص  تهران،
 51و50ص). خانواده و پرخاشگري فرزندان 1385اجی زواره ، (نس-18
روان شناسی اجتماعی، ترجمه مهر داد فیروز بخت، تهران، مؤسسه 	)،1381، استفن (فرانزوي 1384نشر نی-19

  خدمات فرهنگی رسا
  »ساله 12-15ارزیابی تأثیر آموزش مهارت حل مسئله در کنترل خشم نوجوانان پسر «، )1386وکیلی، پریوش(-20

21-Shields, E. P. The effect of religiosity and marital Commitment on marital 
satisfaction and stability. Unpublished doctoral dissertation: Brigham Yong 

University.  

  

  

  

 
 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

