ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪا

نقش خانواده در پرخاشگری نوجوانان )(۳
در دو ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻗﺒﻠﯽ ﺑﺎ ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮی و اﻧﻮاع آن ،ﻋﻠﻞ ﺑﻪ وﺟﻮد آورﻧﺪه ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮی آﺷﻨﺎ
ﺷﺪﯾﻢ ،ﺣﺎل در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻗﺼﺪ دارﯾﻢ ﺑﻪ ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎﯾﯽ ﺑﭙﺮدازﯾﻢ ﮐﻪ در ﺻﻮرت اﺟﺮا
در ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
آﯾﺎ ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮی ﻗﺎﺑﻞ ﮐﻨﱰل اﺳﺖ؟ اﮐرث ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﯿﻄﯽ
ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺴﺐ و ﻧﮕﻬﺪاری رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮاﻧﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ آﻧﻬﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات
ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎی ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺳﺒﺐ از ﺑﯿﻦ رﻓنت زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪهی
ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮی و ﺧﺸﻮﻧﺖ در رﻓﺘﺎر ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ دادن
ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ،ﻋﺪم ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻣﯿﺎن آﻧﻬﺎ ،ﻋﺪم ﺗﺤﻘﯿﺮ ﮐﻮدﮐﺎن
و دادن ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ در ﺣﺪ ﺗﻮان ﺑﻪ اﻓﺮاد ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮ ،ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدن ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ،آﮔﺎه ﮐﺮدن
آﻧﻬﺎ در ﻣﻮرد ﺧﻄﺮات ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮی ،اﯾﺠﺎد راﺑﻄﻪی ﺻﻤﯿﻤﯽ و ﻋﺎﻃﻔﯽ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ،ﻧﺘﯿﺠﻪ
دﻗﯿﻖ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت آﻧﻬﺎ ،ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﺮدن آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﮔﺮوﻫﯽ و ﺟﻤﻌﯽ و در ﭘﺎﯾﺎن
ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ روﺣﯿﺎت ﻓﺮد و ﺑﺮﺧﻮرد ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺎ آن ﻣﯽﺗﻮان در ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﮐﻪ
ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮی را اﯾﺠﺎد و ﯾﺎ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﻗﺪام ﮐﺮد.
ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای ﮐﻨﱰل ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮی در ﻣﺤﯿﻂ ﺧﺎﻧﻮاده:
 -۱ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ :ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ در ﺧﺎﻧﻮاده اﻣﺮی ﻻزم و ﴐوری اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﺳﻬﻢ ﻣﻬﻤﯽ
در ﮐﺎﻫﺶ ﺧﺸﻮﻧﺖ در ﺧﺎﻧﻮاده دارد .ﺑﺴﯿﺎری از رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺧﺸﻮﻧﺖ آﻣﯿﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ
دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ ﺑﯿﻦ ﻃﺮﻓﯿﻦ وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ
ﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮاده در اﻣﻮر زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺸﺎرﮐﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
اﻋﺘامد و اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻻزم ﺑﯿﻦ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎﻋﺚ ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ ﻣﯽﺷﻮد.
 -۲ﺗﺎﻣﻞ و ﺳﮑﻮت :ﯾﮑﯽ از ﺑﻬﱰﯾﻦ راهﻫﺎی ﮐﻨﱰل ﺧﺸﻮﻧﺖ در ﺧﺎﻧﻮاده ،ﮐﻨﱰل رﻓﺘﺎر
ﺧﻮﯾﺸنت در ﻣﻮاﻗﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ﺗﺤﺮﯾﮏ دﯾﮕﺮی ﺑﭙﺮدازد.
ﺑﻬﱰﯾﻦ ﺷﮕﺮد ،در اﯾﻦ ﻫﻨﮕﺎم آن اﺳﺖ ﮐﻪ دﯾﮕﺮان ﺳﮑﻮت اﺧﺘﯿﺎر ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ آن ﻓﺮد ﻫﻢ
آراﻣﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ .ﺳﭙﺲ در ﯾﮏ ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺮﺳﻨﺪ.
 -۳ﺗﺨﻠﯿﻪ :ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺟﻮاب ﺧﺸﻮﻧﺖ را ﻧﺪﻫﯿﻢ .ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت
ﻧﺸﺎن داده ﮐﻪ ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮی ﻣﻼﮐﯽ و ﺣﺘﯽ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺸﻢ را ﮐﺎﻫﺶ
منﯽدﻫﺪ ،ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ آن ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺷﻮد.
 -۴ﻣﺪل ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮی ﻏﯿﺮﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮاﻧﻪ :ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻧﺸﺎن داده ﮐﻪ اﻓﺮاد ﻋﺎدی ﮐﻪ

ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮی ﺧﻮد را ﺑﺪون رﻓﺘﺎر ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮاﻧﻪ ﺑﺮوز دادهاﻧﺪ ،ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﮐﺎر ﺳﻄﺢ
ﮐﻤﱰی از ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮی داﺷﺘﻪاﻧﺪ ،وﻟﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻞ اﯾﻦ روش ﻫﻢ زﯾﺎد ﻣﻮﺛﺮ ﻧﯿﺴﺖ.
 -۵ﺗﻨﺒﯿﻪ :در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ ﯾﮑﯽ از وﺳﺎﯾﻞ اﺟﺘامﻋﯽ ﺑﺮای ﮐﻢ ﮐﺮدن ﻣﯿﺰان ﺧﺸﻮﻧﺖ
ﺗﻨﺒﯿﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ آن ﺟﻠﻮی ﺗﺠﺎوز ،ﺧﺸﻮﻧﺖ و دﯾﮕﺮ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮاﻧﻪ
را ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .وﻟﯽ در ﺣﺎل ﺣﺎﴐ ﻋﻠام ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻮﻗﺖ ﺟﻠﻮی
ﺧﺸﻮﻧﺖ را ﻣﯽﮔﯿﺮد ،و ﺑﺮ ﻋﮑﺲ در ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻘﻮﯾﺖ
آن ﻣﯽﺷﻮد .در ﺣﺎل ﺣﺎﴐ ﺗﻨﺒﯿﻪ ﺑﺪﻧﯽ از ﻃﺮف ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﻤﻨﻮع
ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -۶ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدن در ﻣﻮرد ﻣﺸﮑﻞ :ﺑﻬﺮﯾﻦ روش ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮی ﺻﺤﺒﺖ
ﮐﺮدن در ﻣﻮرد آن اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺑﻪ دو ﺻﻮرت ﻋﻤﻠﯽ اﺳﺖ ،وﻟﯽ اﯾﻨﮑﻪ در ﻟﺤﻈﻪ
ای ﮐﻪ ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮی ﺑﻪ ﺣﺪ اﻋﻼی ﺧﻮد ﻣﯽرﺳﺪ ،ﯾﮑﯽ از ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺳﮑﻮت اﺧﺘﯿﺎر ﮐﻨﺪ و
ﺳﻌﯽ ﮐﻨﺪ ﻗﺎﺋﻠﻪ را ﺧﺘﻢ ﮐﻨﺪ ،وﻟﯽ ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﻃﺮﻓﯿﻦ آرام ﺷﺪﻧﺪ ،و ﻣﺪﺗﯽ ﻧﯿﺰ
ﮔﺬﺷﺖ ﺑﺎ ﺧﻮﻧﴪدی ﻣﻄﺎﻟﺐ را ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ در ﻣﯿﺎن ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ و آن را ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ
ﻣﯽمنﺎﯾﻨﺪ.
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻓﻮق ﻣﻮﺛﺮ واﻗﻊ ﻧﺸﻮد ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ،اوﻟﯿﺎ و ﻣﺮﺑﯿﺎن
ﻣﺪارس ﺑﺎﯾﺪ ﮔﺎمﻫﺎی زﯾﺮ را ﺑﺮدارﻧﺪ:
 -۱در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮی ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﻠﻞ ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ارﺟﺎع ﻓﺮد ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮏ
و اﺳﺘﻔﺎده از روش دارو درﻣﺎﻧﯽ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
 -۲در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮی ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ رواﻧﯽ – ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﻮد ،ﻻزم اﺳﺖ
از روان درﻣﺎﻧﯽ و رﻓﺘﺎر اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ،و ﻟﺬا ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ روان ﭘﺰﺷﮑﺎن و ﻣﺸﺎوران و
ﻏﯿﺮه ﴐوری اﺳﺖ.
 -۳ﻓﺮاﻫﻢ منﻮدن زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﺗﺨﻠﯿﻪی ﻓﺸﺎر رواﻧﯽ و ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺮﺗﯿﺐ دادن
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺳﺎمل ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ،ورزﺷﯽ ،ﻫرنی و ﻏﯿﺮه در ﺧﺎﻧﻪ و ﻣﺪرﺳﻪ.
 -۴ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺑﺮای آﻣﻮزش ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ در ﻣﺪرﺳﻪ و دﻋﻮت از ﻣﺸﺎوران و
رواﻧﺸﻨﺎﺳﺎن ﺑﺮای ﺑﺤﺚ در ﻣﻮرد ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮی و اﺧﺘﻼﻻت رﻓﺘﺎری ﮐﻮدک و ﻧﻮﺟﻮان
وداﻧﺶ آﻣﻮزان.

