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 بررسی نقش عزت نفس پایین در ایجاد پرخاشگری نوجوانان

 ، غالمعلی افروز، محمدمهدی پسندیدهمی، سکینه جنگی، لیال جوادی علزومریم شب افر

 چکیده 

بر این اساس . باور مرسوم در بین روانشناسان این است که عزت نفس پایین اصلی ترین پیش بینی کننده خشونت و پرخاشگری می باشد

عزت نفس پایین افراد به دلیل احساس خودبیزاری برانگیخته می شود که به صورت پرخاشگرانه نسبت به موقعیت ها و افرادی که 

عزت نفس را به این صورت تعریف . کشند برخورد کنند تا بدین وسیله عزت نفس خودشان را افزایش دهند شایستگی آنها را به چالش می

افراد با عزت نفس پایین در دنیای واقعی . عقیده ای که فرد درباره مجموعه توانایی ها، شایستگیها و ویژگی های خود دارد: می کنند

د، همچنین عزت نفس پایین باعث بروز گرایش به خطرپذیری در گروه های خشن می مستعد رفتارهای بزهکارانه و ضداجتماعی می باش

 . بررسی این پژوهش می تواند از جهت نظری و بالینی برای ارتباط بین عزت نفس پایین و پیامد پرخاشگری نوجوانان سودمند باشد. شود

 عزت نفس پایین، پرخاشگری، نوجوانان: واژگان کلیدی
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Role of Low Self-esteem in the Aggressive Behaviors of Adolescents 

Maryam Shabafrooz, Sakineh Jangi, Leila Javadi Elmi, Gholam Ali Afrooz, Mohammad Mahdi 

Pasandideh 

Abstract  

One of the common conceptions among psychologists is that low self-esteem is the main predictor of 

violence and aggression. Accordingly, low self-esteem is caused by feelings of self-hate, which 

manifests in the form of aggressive behaviors towards the situations and individuals who challenge 

their competence in order to retrieve their self-esteem. Self-esteem is defined as the ideas and 

opinions of the individual toward their own abilities, talents and characteristics. Individuals with low 

self-esteem have been shown to be capable of committing social offenses and crimes. Furthermore, 

low self-esteem could lead to risk-taking tendencies in aggressive populations. The present study 

could be beneficial for the clinical and theoretical verification of the relationship between low self-

esteem and aggressive outcomes in adolescents. 

Keywords: Low Self-esteem, Aggression, Adolescents 
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 مقدمه

نوجوانی به دوره ای در جریان تدریجی زندگی که با تحول عمیق در جسم و روان و قدرت تجسم و تخیل همراه است،اطالق 

دوران بلوغ و ی و عاطفی به خصوص در مقابل عوامل فشارزای از مهم ترین نیازهای این دوره حفظ تعادل هیجان.  می گردد

عزت نفس از جمله عوامل عمده  .می باشد(  عزت نفس) انتظارات محیطی، خودآگاهی و درک ارزش وجودی خویشتن

شکوفایی استعدادهای نوجوانان است که در آنان احساس اعتماد به نفس ایجاد کرده و آنان را قادر به تطابق با شرایط سخت 

 (.2 21خیرخواه و همکاران،) می نماید

عزت نفس جهت نگرش به خود استکه می تواند یک باور ( 2 21و همکاران،  ، به نقل از وانانن 691 )2طابق با نظر روزنبرگم

در واقع عزت نفس بعد عاطفی شخصیت است، اینکه فرد در مورد خودش چه احساسی دارد .مطلوب یا نامطلوب از خود باشد

 (.2112و همکاران، 2کاراگوزوگلو)

برمی گردد که عزت نفس را به عنوان نسبت موفقیت وانمودسازی (621 )تاثیرگذار عزت نفس به تعریف جیمزاولین تعریف 

 (.  1،21اورث و یسلوسو)در حوزه های مهم زندگی در نظر گرفت

عزت نفس به مثابه دیدگاه فرد نسبت به خود از حمایت .عزت نفس از اساسی ترین نیازهای شخصیت رشدیافته و سالم است

رشد مناسب و سالم عزت نفس در (. 9،2119هانتر)جسمانی،روانی و هیجانی است آن را همان رضایت از خویشتن می نامند

طی نوجوانی بسیار مهم است عزت نفس نه تنها باعث شکل گیری دیدگاه سالمی از خود می شود بلکه نقش بسیار مهمی در 

 (.2119، چن)شکل گیری شخصیت سالمدر دوره بزرگسالی نیز دارد

بلوغ عاطفی به (.   21و همکاران، 6یوسف)است 2از جمله پیامدهای برخورداری از عزت نفس باال در نوجوانان بلوغ عاطفی

معنای خودکنترلی است که محصول تفکر و یادگیری است در واقع شخصی با بلوغ عاطفی فردی است که زندگی عاطفی او 

 (.2 21و همکاران، 1 سینک)تحت کنترل است

برانگیخته می شوند که به صورت پرخاشگرانه    در مقابل براساس نظریه عزت نفس پایین افراد به دلیل احساس خودبیزاری

نسبت به موقعیت ها و افرادی که شایستگی آنان را به چالش می کشند برخورد کنند تا عزت نفس خود را افزایش 

ت نفس پایین هستند سعی می کنند با تسلط پرخاشگرانه بر دیگران در واقع نوجوانانی که دارای عز.  (2،2112 اسکریر)دهند

یری در گروه های و همین عزت نفس پایین باعث بروز گرایش به خطرپذ(  66 ،  تاک) عزت نفس پایین را افزایش دهند

منابع عزت نفس پایین منجر به شکل گیری یک خرده فرهنگ از خشونت می گرددزیرا (. 661 ،2 النگ)خشن می گردد

 (662 ، 1 و کارول پیز)متداول عزت نفس در دسترس نمی باشد و پرخاشگری به عنوان منبع جایگزین در نظر گرفته می شود

                                                           
1. Self –esteem 
2

  . Rosenberg 
3
 .Vaananen 

4
 . Karagozoglu 

5
 .Sowislo & orth 

6
 . Hunter 

7
 . Chen 

8
 . Emotional maturity 

9
 . Yosoff 

10
 . Singh 

11
 . Self- Loatning 

12
 . Schreer 

13
 . Toch 

14
 . Long 

15
 . Papps  & Carroll 
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باور درباره پرخاشگری این است که رفتار پرخاشگرانه یک ویژگی شخصیتی است و به طور متداول افراد پرخاشگر به عنوان 

عزت نفس پایین (. 2112، آرچر) دارند یا دارای عزت نفس پایین می باشد کسانی هستند که نگرش منفی در مورد خود

البته ارتباط بین عزت نفس و پرخاشگری نوجوانان (. 662 ،2اندرسون) می باشدمرتبط با پرخاشگری و خشونت بیشتر 

و  2دونلن)ی دانندبرخی عزت نفس باال را عامل پرخاشگری م (.2111همکاران، و   بامستر) موضوعی بحث انگیز می باشد

مهمترین این . مطالعات اخیر دیدگاهی که عزت نفس پایین را علت پرخاشگری می دانست را زنده کرده اند (. 2111همکاران،

که بچه های با عزت نفس پایین رفتارهای بزهکارانه و پرخاشگرانه بیشتری دارند و ( 2111) و همکاران مطالعات طولی دونلن

. که عزت نفس پایین را عامل پرخاشگری دانشجویان گزارش داده اند( 2119) و همکاران 1ترسنوسکیهمچنین در تحقیق 

 .پژوهش حاضر نیز به موضوع عزت نفس پایین و پرخاشگری در نوجوانان می پردازد

 خشونت و پرخاشگری نوجوانان به عنوان یک معضل جهانی

جنگ ها و حتی انحرافات و ریشه بسیاری از جرایم، نابسامانی ها،  امروزه خشونت و پرخاشگری به عنوان یک معضل جهانی و

و  9کلو ریک) عی مورد توجه قرار گرفته استهمچنین آثار مخرب مخرب روانی و جسمانی آن در سطوح فردی و اجتما

 (.  21همکاران،

 21تا  2پرخاشگری در نوجوانان از شیوع (. 2 21ابوالمالی،)پرخاشگری اختالل و یک مشکل در حال رشد در نوجوانان است

یافته های مطالعه ای در یاسوج شیوع پرخاشگری در بین نوجوانان را (. 1 21ساجدی و همکاران،) درصد گزارش شده است

 (.  21زینت مطلق و همکاران،)درصد گزارش کرده است 222 

قلب و عروق و همچنین براساس آمارهای های رفتارهای پرخاشگرانه با بیماری های جسمی در ارتباط بوده مانند بیماری 

(. 1 21، لی)درصد جرایم نوجوانان دختر ریشه در پرخاشگری دارد 1 درصد از جرائم نوجوانان پسر و  1 غیررسمی  

و  شتمن)همچنین پرخاشگری با اختالل های رفتاری دیگر در نوجوانان همراه است مانند نارسایی توجه و برانگیختگی

 (2119 ،2نساراالدین

اینگونه نوجوانان در تعامل با دیگران ، پیروی از قوانین عمومی خانوادگی، مهار رفتارهای خشونت آمیز و امور تحصیلی مشکل 

 (.  6،21الوویوریوناماتویا و لئونیدوتاکونو.)دارند

جوانان و جوانان در سال ال شارپ و همکاران با عنوان تحلیل پیشگیری از خشونت نو. در یک مطالعه توصیفی که توسط آدام

انجام گرفت مشخص شد که هزینه های برای پیشگیری از خشونت جوانان و یا عواقب آن انجام می شود کمتر از هزینه    21

 (.2 1،21 شارپ )دالر است 11تا  21 تزریق وریدی است در حالی که میانگین وقوع هر بار پرخاشگری از 
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 تعریف پرخاشگری

(.   21کری لوک و همکاران،) شکلی از رفتار گفته می شود که می تواند به دیگران صدمه و آسیب برساندپرخاشگری به هر 

 این تعریف شامل پرخاشگری. پرخاشگری زمانی به عنوان رفتار تعریف می شود که احساس به نفرت تبدیل شده ابراز گردد

. می تواند به صورت مستقیم و غیر مستقیم صورت گیردپرخاشگری (. 1 21، ی و کگلریاگس) بدنی و پرخاشگری کالمی است

پرخاشگری مستقیم رفتاری است که اثر منفی مستقیمی به صورت فیزیکی یا کالمی بر بهزیستی قربانی داشته باشد اما . گیرد

باعث صدمه و آسیب به ( مانند غیبت کردن و شایعه پراکنی)پرخاشگری غیرمستقیم رفتاری است که به صورت غیرمستقیم 

باس . مولر پرخاشگری را به پرخاشگری کالمی و فیزیکی تقسیم می کند(. 9 21و همکاران، 2گارسیا) روابط اجتماعی می شود

داک و همکاران پرخاشگری را به .باس و همکاران، پرخاشگری را به صورت فیزیکی، کالمی و غیر مستقیم تقسیم مطرح کردند

به اعتقاد مک کارتی خشم و پرخاشگری هیجان های طبیعی  (.  21، اوزری) رایانه و کنش پذیر بیان می کنندصورت کنش گ

و  2هال) گرانه مرضی منجر شودهستند اما راهی که ابراز می کردند می تواند به خشونت یا رفتار پرخاش طبیعی مناسب و سالم

 (.2116،و همکاران

نوجوان پرخاشگر را نیز در معرض خطر قرار می پرخاشگری نوجوانی نه تنها به قربانیان آسیب وارد می کند بلکه رشد خود 

(.   21رجبی و همکاران،)طرد از سوی همساالن ، جرائم اجتماعی و سوء مصرف از نتایج پرخاشگری نوجوانان است. دهد

پسران در مقایسه با دختران بیشتر از پرخاشگری بدنی استفاده می کنند اما پرخاشگری دختران اغلب به صورت رابطه ای و 

 (.2119و همکاران، 1کاسز)یرمستقیم استغ

 رابطه عزت نفس پایین با پرخاشگری و خشونت در دوران نوجوانی

(.  66 تاک،)شواهد متداول نشان دهنده این هستند که عزت نفس پایین مرتبط با پرخاشگری و خشونت بیشتر می باشد

است و برخی دیگر از محققین خودشیفتگی و عزت بیان می کند که پرخاشگری مرتبط با عزت نفس پایین ( 669 )9استاب

 (.662 ،پیز و کارول) ان شناسایی کرده اندنفس پایین را به عنوان یک عامل خطر ساز برای رفتار پرخاشگرانه نوجوان

یکی از دالیل ممکن برای این نتایج این است که عزت نفس پایین فقط در دوره نوجوانی باعث بروز پرخاشگری می گردد، 

که در دوران کودکی وجود ندارد زیرا نوجوانان در مقایسه با کودکان بیشتر نگران حفظ خودانگاره مطلوب خود می بطه ای را

 (.661 ، هارتر)باشد

به طور متداول افراد پرخاشگر به عنوان کسانی در نظر گرفته می شوند که نگرش منفی در مورد خودشان دارند و دارای عزت 

 (.2119و همکاران، 2بتن کورت)نفس پایین می باشند

بدون نیاز به اینکه فرد برانگیخته (  211بامستر و همکاران،)عزت نفس به عنوان یک ارزشیابی کلی از محاسن فرد می باشد

 (.2111،بامستر و همکاران)شودکه این محاسن را به رخ دیگران بکشد کاری که یک فرد خودشیفته معموال انجام می دهد

ساس فرد نسبت به ارزشمندی و تایید او نسبت به خودش مربوط است پدیده ای روانشناختی که تاثیر قطعی عزت نفس به اح

 (.2119تر،هان)ابعادعاطفی و شناختی می گذاردبر 
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در نوجوانان رابطه در پژوهش خود به این نتیجه دست یافتند که بین پرخاشگری و عزت نفس ( 1 21) هیل و لپسلی

به طوری که نوجوانانی که دارای عزت نفس پایین تری بودند در پرخاشگری نمرات  باالتری را کسب معکوسی وجود دارد 

البته براساس نظریه خودپرستی تهدید . کرده بودند بنابراین عزت نفس پایین عامل مهمی در پرخاشگری نوجوانان می باشد

ایی دارای عزت نفس باال هستند دیده می شود تا افراد شده ، پرخاشگری به احتمال بیشتر در بین افرادی که به طور استثن

البته این نظریه خاص کسانی است که دارای عزت نفس ناپایدار و شکننده می باشند (. 1 2،21دآنجن)دارای عزت نفس پایین

با عزت نفس   پرخاشگرانه و بی توجهی به حقوق دیگران می تواند مرتبط مانند افراد خودشیفته، گرایش به نشان دادن اعمال

مواجه اند که پرخاشگری به عنوان یک مکانیزم  2در واقع افراد خودشیفته با یک تهدید من. ناشی از خودشیفتگی باشد  متورم

پرخاشگری مهم ترین عامل خطر در . بیه منبع خاص تهدید می باشدمکانیزم برای بازسازی عزت نفس شان و یا برای تن

 (.2111، همکاران و بامستر) اختالل در میان کودکان و نوجوانان است روانی و نشانه ای از چندینآسیب شناسی 

به نظر می رسد در میان رفتارهای منحرف در جامعه شایع ترین و ناراحت کننده ترین رفتار پرخاشگری باشدکه یکی از عوامل 

 (.  1،21انوکفر)ایجاد کننده این گونه رفتار ، عزت نفس پایین می باشد

 و نتیجه گیری بحث

، پرخاشگری می تواند اثرات زیان باری در سالمت و روان آنان داشته باشد. نوجوانان و جوانان آینده سازان کشور هستند

کم توجهی در رسیدگی به پرخاشگری در نوجوانان منجر به عوارضی مانند . نمی توان این جمعیت را نادیده گرفت بنابراین

با تقویت عزت نفس در نوجوانان با . ای بزهکارانه و ارتباط ناسالم در بین افراد جامعه می شودافت تحصیلی، افزایش رفتاره

در جهت کاهش پرخاشگری  9رفتاری و درمان غیرمستقیم پرخاشگری با شیوه پذیرش و تعهد -فاده از شیوه های شناختیاست

 .پرخاشگری نوجوان اصالح خودانگاره آنان گامی به جلو تلقی شود
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