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 :  اقدام پژوهی چکیده

است که در آموزش و پرورش مشغول خدمت هستم و هم اکنون در سال      مدت              اينجانب 

با دانش آموزي مواجه شدم ؛ که نظم ششم در اين آموزشگاه در پايه .تدريس هستممشغول   آموزشگاه      

شلوغی غیر نرمال ،  از قبیل رفتار هاي نامطلوب او داراي . برهم زده بود کالس در وانضباط مدرسه را 

مسخره کردن ديگران، اذيت دادن کردن ديگر دانش آموزان ،حسادت ، بی حوصلگی ،فحش دادن به ديگران 

 . ، لجبازي ، تنبلی بود

ي اطالعات روشهاي متعددي وجود داشت؛ با توجه به موضوع پژوهش ، به نظر می رسید که براي گرد آور

در اين پژوهش روشهاي . بايد از چند روش به صورت ترکیبی براي جمع آوري اطالعات استفاده نمايم 

براي کاهش حسادت ، شرکت دادن فرد در . مشاهده ، مشاهده مشارکتی و مصاحبه را انتخاب نمودم

رفتار هاي براي کاهش   شد می  به گروه بايد انجام  و احساس مسئولیت فرد نسبت مختلفهاي گروه

و لج بازي ؛ از والدين دانش آموز خواسته شد که بین فرزندان تبعیض قائل نشوند و با فرزندان خود  نامطلوب

تا فرزند دچار . نمايند با ماليمت ومهربانی رفتار کنند و ويژگی هاي مثبت فرزند خود را با تشويق تقويت

   .کمبود محبت نگردد 

در محیط و لج بازي تبعیض و کمبود محبت  رفتار هاي نامطلوباساسی   به نظر می رسد يکی از علتهاي

  باور کند که واقعاً داراي اوتا   فرزند خود بر چسب هاي مثبت بزنند بايدبه خانه است بنابر اين والدين 

ي کاهش ضعف تحصیلی ، از بین بردن مشکالت عاطفی توسط والدين ومعلم برا.ويژگی هاي مثبت است 
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، تغییر نگرش  ويمربوطه ، ايجاد انگیزه ، تقويت ويژگی هاي مثبت ، شکوفايی اعتمادبه نفس ، توجه الزم به 

 .نسبت به خود از جمله عواملی هستندکه می توانند ضعف تحصیلی دانش آموزرا کاهش دهند او

 

 

 :مقدمه  

يکی از . دانش آموزان ، يکی از مسائلی است که معموالً معلمان با آن مواجه هستند فتار هاي نامطلوب ر

، به رفتار هاي نامطلوب معلّمان در برابر . می باشد رفتار هاي نامطلوب عوامل بازدارنده در امر تحصیل ، 

آنان را به شدّت سرکوب می  برخی از معلّمان. شکل هاي متفاوتی از خود عکس العمل نشان می دهند 

. بعضی از معلمان ، در مقابل آنان کو تاه می آ يند ؛ بعضی ديگر آنان را به حال خود رها می کنند . کنند 

 واقعیت اين است که در اين حالت مشکل ادامه خواهد يافت و مشکالت ديگري نیز به دنبال خواهد آورد   امّا

پیش می آيد ؛ بهتر است ابتدا آن مشکل  کالس ه وقتی مشکلی در به نظر می رسد راه منطقی اين است ک

بعد از آن راه حل هايی جهت رفع مشکل . به صورت علمی مورد بررسی قرار گیرد   شناسايی شود سپس

 .پیدا کرده و به صورت عملی آن مسئله رفع گردد

 توصیف وضعیت موجود و تشخیص مسئله

 11-13 تحصیلی سال در .عنوان آموزگار مشغول تدريس بودم  اينجانب در سال هاي تدريسم اکثرا به

 آموزشگاه. باشد می آموز دانش نفر 32 داراي که مشغول بودم  .................مدرسه  ششم پايه آموزگار بعنوان

 ، پرورشی ، آموزشی معاون سه مستقل، مدير يک     مدرسه اين در. باشد می آموز دانش 314 داراي ما

 اکثر. است شده بنا طبقه 1 ساختمانی صورت به که بوده خدماتی همکار نفر 1 و ورزش مربی و اجرايی
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 اين بین در اما. باشند می ادب با هايی بچه و نداشته مشکلی درسی نظر از کالس  اين آموزان دانش

 مزاحم وانعن به همیشه و بوده مشکل داراي انظباطی نظر از که بوده علی نام به آموزي دانش فراگیران

 طريق از که گرفتم تصمیم بنده بنابراين. شود می ها يکالس  هم ديگر خواندن درس مانع و کالس 

 توانستم چگونه که بود اين بنده کالس  براي مهم مسئله پس. نمايم حل را مشکل اين عمل در پژوهش

 .نمايم حل را علی ششم پايه آموز دانش رفتار هاي نامطلوب  مشکل

عالقمندي مرا به حل مشکالت ومسائلی که درروند آموزش اخالل ايجاد می کرد دوچندان نمود ، اين مسئله 

بیشترين بهره را بگیرم وتمام  دانش آموزانلذا تصمیم گرفتم از تخصص الزم خود در زمینه حل مشکالت 

راي آشنايی بیشتر بکار برم ، ب دانش آموزانرفتار هاي نامطلوب تجربیا ت چندساله خود را در جهت زدودن  

. با وضعیت اخالقی دانش آموزان پرونده هاي آنان را در آغاز سال سال تحصیلی مورد مطالعه قرار دادم 

سواالتی را مطرح نمودم تا اطالعات   همچنین در مورد خصوصیات اخالقی دانش آموزان از معلمان سال قبل

اول، اولین جلسه توجیهی وتعامل با اولیا را جهت در همان ماه . الزم در مورد دانش آموزان را بدست آورم

نمودم وهمه را در   شناسايی بیشتر دانش آموزان ومشکالت ومسائل رفتاري وبیماريهاي خاص آنها برگزار

همه دانش آموزان سال قبل در همین مدرسه . دفتر جداگانه اي نوشتم تا برنامه ريزي الزم را به عمل بیاورم 

ت خاصی نداشتند تا اينکه به نام يکی از دانش آموزان رسیدم که گويا سال قبل در بودند وظاهرا مشکال 

 علیمدرسه هم شیفت خودمان بوده ومعلم سال قبل از وي ناراضی بود وقتی از معلم سال قبل درمورد 

به ....ل و با او کاري نداشته باش ؛ دانش آموز شلوغ، تنبل ، بی انضباط ، غیر قابل کنتر: پرسیدم به من گفت 

خواستم خودشان را معرفی  دانش آموزانرفتم از  کالس وقتی براي اولین بار به   او مارکهاي متعددي زد

را مشاهده کردم با ظاهري خواب آلود وبی تفاوت  دانش آموزينمايند وقتی نوبت به فرد مورد نظر رسید ، 

وقتی نوبت به ديگري که   را معرفی کرد ، با صداي بلند اما غیر عادي خودش. نشسته بود  کالس که گوشه 

من حوصله : خودش را معرفی کند او گفت  کنار او بود رسید از من خواست که به او بگويم آرامتر 
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سروصداي آنها را ندارم واگر کسی حرف می زد اورا مسخره می کرد وبا او دعوا می کرد براي اينکه علت 

و را زير نظر گرفتم وقتی از مدير ومعاون هم در باره رفتارهاي او رفتارهايش رابیشتر درک کنم رفتارهاي ا

سواالتی نمودم آنان نیز به رفتارهاي نابهنجار او از جمله شلوغی غیر نرمال ، مسخره کردن ديگران ، آزار 

رساندن به ديگر دانش آموزان ، بی حوصلگی ، فحش دادن به ديگران ، لجبازي ، تنبلی ، عدم نظم وانضباط 

در جلسه تعامل اولیا مادرش اشاره کرد که او قبال خیلی بهتر بود اما . ر مراسم آغازين مدرسه اشاره نمودندد

گفت فکر کنم بخاطر اينکه  . يکدفعه احساس حسادت به برادر کوچکترش که تازه متولد شده بود پیدا نمود 

 .ما از شهر ديگري آمده ايم دلتنگ دوستانش است

قعیت مسئله ، مادر ايشان را به آموزشگاه دعوت کردم وقتی براي دومین بار به مدرسه آمد براي پی برن به وا

خانم من مشکالت فرزند دوم را دارم ونمی توانم مرتب به مدرسه بیايم هرکاري داريد با : با ناراحتی گفت

ید به من بدهید ؟ ش چه اطالعاتی می توانپسردرمورد رفتارهاي نابهنجار : نامه اطالع دهید، به اوگفتم 

شما فکر می کنید بچه ي من از لحاظ عقلی مشکلی دارد به من می : خیلی ناراحت شد وبا بی تفاوتی گفت

گويید بايد اورا با کمک هم درمان کنیم ؟فرزندم هیچ گونه بیماري ندارد شما فکر می کنید او ديوانه است ؟ 

از اوپرسیدم . اوگفتم هرگز بلکه اونیاز به کمک دارد  ابتدا سعی کردم اورا آرام کنم وقتی کمی آرام شد به

اخالق او در خانه چطور است ؟ ايشان گفت خانم او خیلی بد اخالق است وهمیشه برادر کوچکش را می زند 

به حرف من گوش نمی دهد خالصه از دست او خسته شده ايم از او خواستم که همکاري الزم را درمورد 

مقصر من نیستم لطفا من را ديگر براي اين به : با ما بکند ولی ايشان گفت  ش راپسراصالح رفتارها ي 

بنابراين متوجه شدم که نمی توانم به کمک ايشان   .مدرسه دعوت نکنید چون رفتارهاي او اصالح نمی شود 

 .امیدوار باشم 
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 (ا  -شواهد) گرد آوري اطالعات  

پژوهش ، از چند روش به صورت ترکیبی براي جمع  براي گرد آوري اطالعات روشهاي متعددي وجود داشت

در اين پژوهش روشهاي مشاهده ، مشاهده مشارکتی و مصاحبه را انتجاب . آوري اطالعات استفا ده نمودم 

زير نظر گرفته واطالعات الزم را جمع آوري نمودم و از کالس در از طريق مشاهده رفتارهاي او را . شده است

غییراتی که در نتیجه ارتباط با من ايجاد می گرد يد وتا ثیراتی که متغیرها، بر طريق مشاهده مشارکتی ت

با معلم سابق ومدير ومعاون ومادر در مورد سابقه  ايشان می گذاشت مورد مشاهده قرار گرفت ؛ و با مصاحبه 

مکان پذ ير کالس را بر هم می زد ود رچنین محیطی آموزش ا او نظم . رفتاري اواطالعات الزم بدست آمد 

سراغ معلم سال قبل او  وابتدا احساس کردم شايد ضعف از خودم باشد که ايشان اينچنین می کند . نبود

میدانم چه می خواهید وادامه داد که اين دانش آموز بسیار تنبل ژولیده : رفتم تامرا ديد خنديد وگفت 

ارتقا باال  کالس ش باز نماند ايشان را به نامرتب وپرخاشگر بود به اصرار مدير ومادرش براي اينکه از آموز

سپس او اشاره اي به انواع برخوردها .داديم وقراربود که خانواده اش در طول تابستان با او کار کنند

: نمود و در آخر برايم دعا کرد وگفت   وتاکتیکهايی که براي مبارزه با رفتارهاي غلط دانش آموزان بلد بود

درس وقتی به خاطر  کالس وضعف اعصاب نشوي ، در  قبل من دچار سردرگمیامیدوارم امسال مثل سال 

کار هاي نابهنجارش به او تذکر می دادم ايشان با لحن بدي به من جواب می داد يک روز از او خواستم که 

به خاطر بی ادبی اش نسبت به من ، معذرت بخواهد اين کار را نکرد ،بچه بسیار لجباز وکج خلقی بود مجبور 

مرتبا با خود . بگذارمکالس در را براي آرام کردن او ومیانجیگري دعواهاي او با بچه ها کالس می شدم نصف 

می اند يشیدم چرا؟ چگونه می توانم ؟تا اينکه به خود م گفتم ؛ اين بچه که تقصیري ندارد بلکه روابط غلط 

. رفتاري وروانی است که بايد حل شوند  است در واقع او دچار مشکالت  خانوادگی اورا بدين شکل بار آورده

مسئله را با يکی از مشاوران ارشد منطقه در میان گذاشتم ايشان راهنمايیهاي الزم را جهت حل مشکل  لذا 

سپس با دو تن از مشاورين همکار در سالهاي قبل در اين زمینه مشورت کردم آن ها نیز . ارائه نمود 

بعد به د نبال کتابهاي روانشناسی اختاللهاي رفتاري، روانشناسی رشد ،  .راهنمايهاي الزم را عرضه داشتند 
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رفته ومورد مطالعه قرار دادم تا  روابط انسانی در آموزشگاه و تحقیقاتی که در اين زمینه انجام گرفته بود 

تغییر  در واقع من خودم را چگونه تغییر دهم تا رفتارهاي او. ببینم مشکل را چگونه می توانم حل نمايم 

کامل   وقتی مشاهدات من. او دانش آموزي است که رفتارهاي ايشان مغاير با مقررات کالس می باشد . کند

 :می شد نتايج زير خود را نشان میداد

 دانش آموزان را مسخره می کند همیشه. 

 او هر روز با دانش آموزان دعوا می کند. 

  ًآوردصداي حیوانات را در می  در محوطه بازياو معموال. 

 اودر خانه و مدرسه بد اخالق است. 

  ورزشی اصال حوصله انجام حرکات نرمشی را نداشتاو از نظر. 

 او بی حوصله است. 

 روابط والدين با او غلط بوده است. 

 به او توجه الزم را نکرده اند  معلمین. 

  به تفاوتهاي فردي ايشان توجه نکرده اند معلمین. 

 بهداشت فردي را رعايت نمی کند. 

 او دانش آموزي پررو و مغروري است. 

 :تجزيه و تحلیل وتفسیرها

متأسفانه ، مدارس به جاي . يکی از مشکالت عمده مدارس ما، کمک نکردن به دانش آموزان مشکل داراست

. دارند باشند، بیشتر آنها رااز خود می را نند  آنکه آماده کمک به کسانی که عقب افتادگی يا مشکالتی 

اغلب مدارس به دنبال دانش آموزان قوي ،با نمرات باال هستند وبیشتر . از خود نشان می دهند وحالت دفعی
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در مقابل ، دانش آموزان به ظاهر ضعیف مورد بی مهري قرار می . مواقع به تشويق و تکريم آنها می پردازند

ر گوشه کالس می نشیند اوکود کی است که د..گیرند وبطور ناخواسته آنها را رها و بعضاً سرکوب می کنند

ديگران را مسخره می کند، بیشتر مواقع بی تفاوت است همیشه براي . با صداي بلند خود را معرفی می کند

حتی با معلم خود لج باز است و مزاحمت ايجاد می کند، بد اخالق است از نظر . .سرگرم شدن راهی داشت 

به ديگران حسودي   .پررواست . عايت نمی کندبهداشت فردي را ر. بی حوصله ا ست . درسی ضعیف است 

با بررسی رفتار هاي او اين سوال ايجاد گرديد که چرا اين چنین می کند؟ هدف او از اين کارها .می کند

به .خود را به اين صورت مطرح کند چیست؟ او با اين کارها می خواهد چه بگويد؟ چه عللی باعث شده که 

وز نا بهنجاري هاي او وجود ندارد واو در موقعیت هاي مختلف از خود نظر می رسد زمان خاصی براي بر

ولی . اينکه نظم کالس به هم می خورد واقعاً ناراحت کننده است . رفتارهاي نا بهنجار را نشان می دهد 

ونبايد دانش آموزان . تحقیقات متعدد نیز نشان می دهند که با کودک بايد با ماليمت ومحبت رفتارنمود 

 .ه يا تحقیر شوندتنبی

مادرش را به . چند بار پیش مدير مدرسه فرستادم . واقعیت اين است که من تا اندازه اي درمانده شده بودم 

تمامی معلمین سابق و مادر . ولی هیچ کدام مشکل را حل نکرد.مدرسه دعوت کردم ، چندين بار تذکر دادم 

اما من به . ن استدالل می کردند که اصالح شدنی نیست چو. او عقیده داشتند که اورا به حال خود رها کنم 

سپس مسئله را با دو تن از . سراغ يکی از محقیقین شهرستان رفته ومسئله را با ايشان در میان گذاشتم 

سپس به دنبال کتابهاي . آنها را هنمايیهاي الزم جهت تغییر رفتار ارائه نمودند. مشاوران در میان گذاشتم 

با   م تا ببینم مشکل چیست ؟ وچگونه می توانم مشکل را حل نمايم؟ با صحبتهايی کهروانشناسی رفت

وبه خواسته هاي او چندان توجهی . فهمیدم که والدين ، با ايشان بد رفتاري می کنند . مادرش انجام دادم

د واورا بیشتر به برادرش سرگرم شده بودن نمی کنند وبعد از اينکه برادرش متولد شده بود والد ينش 

در نتیجه به خاطر ناکامی در جلب .  بنابراين مورد بی مهري والدين قرار گرفته بود . فراموش کرده اند 
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اين عمل خود ، دوباره روابط والدين را با . محبت ، مجبور شده است به پرخاشگري ولج بازي دست بزند 

به اين   دي توسط والدين زده شده استو در نتیجه به بر چسب هاي منفی متعد. ايشان تیره تر کرده است 

در . وقتی چنین کودکانی به مدرسه می روند . ترتیب يک کودک معصوم ، به يک فرد نابهنجار تبديل شد

مدرسه نیز موردي بی مهري اولیاء مدرسه قرار می گیرند و بیشترسعی می کنند ازدست چنین دانش آموزي 

به کودک زده می شود و به اين ترتیب سر نوشت کودک خالص شوند ودر مدرسه نیز برچسبهاي منفی 

تغییر می کند وبه احتمال زيا دبه بچه هاي خیابانی می پیوند ند چون چنین کودکانی فقط در میان کودکان 

به . مشکالت فردي ، مشکالت اجتماعی نیز افزايش می يابد و در نهايت عالوه بر . دارند   خیابانی جايگاهی

تا با ايشان بتوانم رابطه دوستی بر قرار نمايم . حل مشکل بايد از يک جايی آغاز می کردم اين ترتیب براي 

ولی من نمی توانستم بطور مستقیم به او بگويم که می . او بفهمانم که ايشان نزد من طرد شده نیست وبه 

ا لعه کتابهاي دراو بود، من با مط اولین قدم پیدا کردن ويژگی هاي مثبت . خواهم با تو دوست شوم 

روانشناسی ورا هنمايی همکاران ومشاوران ، فهمیدم که ابتدا بايد نگرش اورا نسبت به خود ، معلم و والدين 

براي اينکار بايد نکات مثبت او را پیدا می کردم وتغییر نگرش را از نقاط قوت او شروع می کردم . تغییر دهم 

مده بود و والدينش از روي نا آگاهی به وي بی توجه شده بودند و به خاطر اينکه بعد از او برادرش به دنیا آ. 

به همین خاطر بنده اولین کاري که .براي جلب توجه والدين رفتارهاي نابهنجاررا پیشه خود ساخته است 

اما اعضاي گروه از اين کار من ناراحت . انجام دادم ايشان را به عنوان سرگروه يکی از گروهها انتخاب نمودم

اعضاي گروه را قانع کردم که ما از قبل نمی توانیم در مورد . د ومی گفتند که او آنهارا اذيت خواهد کرد شدن

  وبه آنها گفتم اتفاقاً به نظر من با توجه به شناختی که از او دارم فکر می کنم شايستگی. کسی داوري کنیم

ن با اين حرفها می خواستم احساس م. سرگروهی را دارد و به شکل بهتري گروه را رهبري خواهد کرد 

مرتب آنها را  من . در گیر بود   ولی با اينحال با اعضاي گروه.مسئولیت وهمکاري را در ايشان شکوفا نمايم 

به آرامش دعوت می کردم سپس مادرش را به مدرسه دعوت کردم واز ايشان خواستم که بین فرزندان فرق 

در گام بعدي چون در درس رياضی .يد وبا ايشان بد رفتاري نکنندنگذارند وبه او بیشتر توجه ومحبت تما
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را به درستی انجام دهد و در  تمرين هانسبت به ديگران راحت تر مسائل را حل می نمود از او می خواستم 

 اگر رفتار خوبی از ايشان ديده می شد مورد تشويق قرار می گرفت  .با دانش آموزان درگیر نشود کالس

به همین علت . نیزنسبت به گذشته بهتر می شد اخالقش فتارهاي منفی او کاهش می يافت ورفته رفته ر

به روي خود . از اين کار من خیلی خوشحال شد . کالس نمودم ومسئولیت اورا بیشتر کردم  نمايندهاورا 

محبت   خودبه اين ترتیب با تشويق به موقع ومداوم توجه زياد ورها نکردن دانش آموز به حال . نیاوردم

کردن به دانش آموزان جهت ايجاد نگرش مثبت به ديگران ، تقويت نکات مثبت جهت تغییر نگرش به خود ، 

،استفاده از محبت والدين جهت تغییر نگرش او به آنان ،  ورزشیايجاد انگیزه با دادن جايزه جهت تقويت 

بت به دانش آموز باعث گرديد که مسئولیت دادن جهت تقويت نکات مثبت وي ، صبر وحوصله ودلسوزي نس

 . رفتارهايش تا حد زيادي بهبود يابد 

 انتخاب راه جديد به صورت موقّت

رفتار جهت بهبود   ، ابتدا بهتر است علل اختالالت مشخص شود تا راه حلهايیرفتار هاي نامطلوب براي رفع 

 .تعیین گرددهاي نامطلوب 

ه خاطرتولد فرزند دوم ، مورد بی مهري و کم توجهّی والدين قرار با توجّه به سوابق خانوادگی دانش آموز، ب

و به . و از اين کار والدين دچار نارضايتی شده و نسبت به آنان احساس خصومت کرده است . گرفته است 

شده و براي جلب توجه والدين ، رفتار هاي نابهنجاري را از خود نشان  رفتار هاي نامطلوبهمین علت دچار 

و نابهنجاري او باعث شده ، والدين عالوه بربی مهري ، وي را تنبیه و تحقیر  رفتار هاي نامطلوب. داده است 

اين بنابر . کرده و برچسب هاي منفی بزنند ؛ به اين خاطر رفتارهاي منفی در دانش آموز درونی شده است 

  .به نظر می رسد مشکل تا حدّي شناسايی شده است . فشارهاي روحی و روانی شديدي بر او تحمیل شده 
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براي اين کار به سراغ محققان و مشاوران و کتابهاي . بعد از شناسايی مشکل بايد به دنبال راه حل رفت 

 .روانشناسی و تحقیقات و مقاالت رفتم 

 آ موزش درمانی

آ موزشی و روا نشناسی که می تواند افراد   اصول وروش هاي  ارت است ازمجموعه يآ موزش درمانی عب

در . . .   .تا حد امکان به عضو مفید و کارآمد جامعه تبديل کند   معلول جسمانی ، روانی ، ذهنی و عاطفی را

 ساسی است نسبت به يادگیري مسئله ا  آموزش درمانی تطابق با محیط خانه ومدرسه و تغییر نگرش کودک

 :روشهاي درمان حسادت 

آگاه کردن کودک ازاينکه مورد توجه ومحبت والدين قرار دارد، رعايت عدالت وانصاف در روابط ، محبت به  

کودک وقتی که تنهاست، ايجاد زمینه اعتماد وتوجه ، سپردن کودک کوچکتر به کودک ، حسود براي 

احساسات خشم آلود کودک ، کمک به کودک براي برون مراقبت ونگهداري ، جرأت دادن ، جايگزين کردن 

ريزي احساسات حسادت ، مطلع ساختن کودک از مدتی قبل ، قصه گفتن مادر به کودک وتسلی دادن به او 

، تبديل حسادت به مساعدت وصمیمیت بحث درباره ضررها وخسارات حسد ، استفاده از نقاشی وبازي 

ی براينکه اشیا ووسايل خود را به رخ ديگران نکشند، آموختن انجام درمانی به آموزش دادن به کودکان مبن

اعمال نیک به کودک ، افزايش اعتماد به نفس ، عدم دخالت والدين در دعواهاي کودکان ، ايجاد روابط 

 .خانوادگی مطلوب وتقويت روح همکاري ومساعدت در کودکان در خانه ومدرسه 

 در محیط خانواده اي نامطلوبرفتار هتکنیک هايی الزم براي کنترل 

صمیمت، صمیمیت در خانواده امري الزم و ضروري است زيرا هم مهمی در کاهش خشونت در خانواده  -1

صمیمیت . دارد بسیاري از رفتارهاي خشونت آمیز به اين دلیل است که صمیمیت بین طرفین وجود ندارد
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همچنین اعتماد و . با يکديگر مشارکت داشته باشند هنگامی افزايش می يابد که افراد خانواده درامور زندگی

 .اطمینان در مشارکت بین اعضاي خانواده باعث صمیمیت می شود

تامل و سکوت، يکی از بهترين راههاي کنترل خشونت در خانواده کنترل رفتار خويشتن در مواقعی  -1 

در اين هنگام آن است که ديگران  بهترين شگرد. است که يکی از اعضاي خانواده به تحريک ديگري بپردازد

سکوت اختیار کنند تا آن فرد هم آرامش پیدا کند سپس در يک فرصت مناسب با هم به بحث و بررسی 

 .بپردازند

رفتار هاي تحقیقات جديد نشان میدهد که . تخلیه يعنی اينکه به طور مستقیم جواب خشونت را ندهیم -3 

 . اينکه خشم را کاهش نمی دهد بلکه باعث افزايش آن نیز می شود هتاکی و حتی فیزيکی عالوه بر نامطلوب

رفتار تحقیقات نشان داده که افرادي عادي که ...( قدم زدن و)غیر پرخاشگرانه  رفتار هاي نامطلوبمدل  -4

را  رفتار هاي نامطلوبخود بدون رفتار پرخاشگرانه بروز دادند بعد از اين کار سطح کمتري از  هاي نامطلوب

 .اشته اند ولی به طور کل اين روش هم زياد موثر نیستد

تنبیه، درطول تاريخ يکی از وسايل اجتماعی براي کم کردن میزان خشونت درتنبیه بوده است که  -5 

توسط آن جلوي تجاوز خشونت و ديگر رفتارهاي پرخاشگرانه را می گرفتند ولی در حال حاضر علما معتقدند 

وي خشونت حاضر را می گیرد و برعکس در طوالنی مدت به طور مستقیم باعث که تنبیه به طور موقت جل

 .تقويت آن می شود درحال حاضر تنبیه بدنی از طرف سازمان بهداشت جهانی ممنوع شده است

صحبت کردن در مورد آن  رفتار هاي نامطلوبصحبت کردن در مورد مشکل، بهترين روش براي کاهش  -1 

به  رفتار هاي نامطلوبملی به دو صورت عملی است ولی اينکه در لحظه اي که است اين تکنیک به طور ع

حد اعالي خود می رسد يکی از طرفین سکوت اختیار کند و سعی کند قائله را ختم کند ولی بعد از اينکه 
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طرفین آرام شدند و مدتی نیز گذشت با خونسردي مطالب را با يکديگر در میان می گذارند و آن را حل و 

 .صل می کنندف

 : رفتار هاي نامطلوبدرمان 

 رفتار هاي نامطلوبگام اول شناخت و ريشه يابی علت يا علل  رفتار هاي نامطلوببراي درمان             

 رفتار هاي نامطلوباست با شناخت اين عوامل می توان همکاري هاي الزم را براي کا ستن از میزان و شدت 

ن فرد مهر و محبت و دلجويی آموزش تنهايی فکرکردن صبرو متانت نشان ارائه نمود مانند سرگرم نمود

تشويق جهت استحمام ودوش گرفتن اجراي عدالت در منزل، برآورده  رفتار هاي نامطلوبدادن در مواقع 

و نوجوانان مساعد ساختن جو آزادي هاي کنترل شده جلوگیري از توهین و  دانش آموزانکردن نیازهاي 

آنها ويا مقابله به مثل نکردن با آنها جلوگیري از تهديد و ترساندن الگوهاي خوب را به آنها  ناسزا گفتن به

واحترام به  نشان دادن رهنمودهايی در مورد سازش و جوشش با ديگران تشويق به بازيهاي گروهی و رعايت 

به آنها جهت تخلیه و قوانین در زندگی با ديگران عادت دادن به آنان به گذشت، ياد دادن انتقاد صحیح 

سبک شدن و آرامش يافتن و درپايان چنانچه رعايت عوامل فوق تاثیري نداشت می توان از عوامل ديگري 

 .استفاده نمود... مانند توبیخ اخطار تحکم عالمت مقابله به مثل تنبیه و قهرو

 :قوانین يادگیري

 :قانون اثر ونتیجه 

، با احساس خوشی و رضايت خاطر همراه باشد (گیزه يا محرکان)وقتی يک پاسخ يا واکنش براي يک وضع 

ولی اگر با احساس رنج . بايد دنبال آن خوشی حاصل شود شخص به تکرار آن رفتار مايل خواهد شد
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وناخوشايندي همراه بوده يا به دنبالش ناراحتی پیدا شود آن رفتار ديگر تکرار نشده به تدريج فراموش خواهد 

 .شد

مشاهدات وآزمايش هاي زياد ثورندايک و ديگران نشان دادند که پاداش ،فرد را به تکرار :  تشويق و تنبیه

پاسخی که موجب پاداش گرفتن او شده است تحريک می کند وهمواره با عث تقويت ارتباط بین انگیزه 

زش در حالی که نتايج کیفر رانمی توان همیشه تضمین کرد وچه بسا از اشتباه ولغ. وپاسخ می شود 

 .جلوگیري نمی کند

می گردد    به گروه ايجاد  و احساس مسئولیت فرد نسبت  براي کاهش حسادت ، شرکت دادن فرد در گروه

 .و از والدين فرد خواسته می شود که بین فرزندان تبعیض قائل نشوند و رفتارشان نسبت به فرد ماليم گردد

شد که بین فرزندان تبعیض نشود و با   ن خواستهو لج بازي ؛ از والدي رفتار هاي نامطلوببراي کاهش 

تا . فرزندان خود با ماليمت ومهربانی رفتار کنند و ويژگی هاي مثبت فرزند خود را با تشويق تقويت نمايند

و لج بازي  رفتار هاي نامطلوباساسی   به نظر می رسد يکی از علتهاي  .فرزند دچار کمبود محبت نگردد 

تا کودک باور کند که واقعاً   و به فرزند خود بر چسب هاي مثبت بزنند. ست تبعیض و کمبود محبت ا

 .ويژگی هاي مثبت است   داراي

براي کاهش ضعف تحصیلی ، از بین بردن مشکالت عاطفی توسط والدين ومعلم مربوطه ، ايجاد انگیزه ، 

، تغییر نگرش کودک  تقويت ويژگی هاي مثبت ، شکوفايی اعتمادبه نفس کودک ، توجه الزم به کودک

 .نسبت به خود از جمله عواملی هستندکه می توانند ضعف تحصیلی دانش آموزرا کاهش دهند

 .به نظر می رسد مشکل عاطفی وبی تفاوتی دانش آموز حل شود
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 اجراي طرح جديد و نظارت بر آن

ر حسادت ، پرخاشگري ، لج رفتاري دانش آموز ، اختالالت رفتاري او را می توان د با توجه به اختالالت 

براي بهبود اختالالت رفتاري ابتدا بهتر است علل اختالالت رفتاري مشخص . بازي و بی تفاوتی خالصه کرد

 .شود تا راه حل هايی جهت بهبود اختالالت رفتاري تعیین گردد

وجهی قرار گرفته با توجه به سوابق خانوادگی دانش آموز، به خاطر تولد فرزند دوم، مورد بی مهري ، کم ت

باعث می گردد که والدين  براي جلب توجه والدين ، به رفتارهاي نابهنجار روي می آورد واين عمل  و . است

به اين ترتیب . عالوه از بی مهري ، وي را تنبیه بدنی ، تحقیر کرده وبه ايشان بر چسب هاي منفی بزنند

بعد از تعیین . صبی د چار تناقض نیز می گرددرفتارهاي منفی در او درونی شده وبه خاطر فشارهاي ع

براي اينکار به سراغ محققان ، مشاوران ، کتابهاي روانشناسی . مشکل ، حال به دنبال راه حل می گرديم

 .وتحقیقات انجام شده در اين زمینه می رويم تا راحل هايی را پیداکنیم

شناسی که می تواند افراد معلول جسمانی آموزش درمانی عبارتست ازمجموعةاصول وروشهاي آموزشی وروان

در آموزش درمانی تطابق ....، روانی ، ذهنی و عاطفی را تا حد امکان به عضو مفید کار آمد جامعه تبديل کند

 .با محیط خانه ، مدرسه و تغییر نگرش کودک نسبت به يادگیري مسئله اساسی است

سئولیت فرد نسبت به گروه ايجاد می گردد واز براي کاهش حسادت ، شرکت دادن فرد در گروه واحساس م

 .والدين فرد خواسته می شود که بین فرزندان تبعیض قائل نشود ورفتارهايشان نسبت به فرد ماليم گردد
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نشوند وبا   خواسته می شود که بین فرزندان تبعیض قائل براي کاهش پرخاشگري ولج بازي ، از والدين 

تا . فتار کنند وويژگی هاي مثبت فرزند خود را با تشويق تقويت نمايند فرزندخود با ماليمت ومهربانی ر

به نظر می رسد يکی از علتهاي پرخاشگري ولج بازي تبعیض وکمبود . فرزند دچار کمبود محبت نگردد

پس به فرزند خود برچسب هاي مثبت بزنند تا کودک باور کند که واقعاً داراي ويژگی هاي .محبت است

 .مثبت است

 (2شواهد )آوري اطالعات گرد

را تغییر دهم ، ابتدا تصمیم گرفتم خودووالدين او را تغییر دهم چون به  براي اينکه رفتارهاي دانش آموز 

آنان با تولد فرزند دوم ، نسبت به رقیه بی . نظر می رسد علت نا بهنجاري او در وهله اول والدين ايشان بودند

دچار کم توجهی  به همین علت .وم يعنی برادر او سرگرم کرده بودند توجه شده بودند وخود را با فرزند د

. وکمبود محبت شده بود وبراي جبران کم توجهی وکمبود محبت دست به رفتارهاي نا بهنجاري زده بود 

ونابهنجاري نگرش والدين رانسبت به او تغییر داده وبه او بر چسبهايی همچون بداخالقی ، پررويی، لج بازي 

 .منجر به بی تفاوتی ايشان گرديده است  وبه اين ترتیب فشارهاي روانی   بودند  زده...

ومشکالت او با مادرايشان درمیان گذاشته شده . براي کاهش نابهنجاري ، مادر ايشان به مدرسه دعوت گرديد

رفتاري  و از مادر ايشان خواسته شد تا با همسرش نیز در اين مورد صحبت کند وسعی کنند با دانش آموز

در صورت امکان در هنگام خوابیدن براي او . توام با مهر و محبت داشته باشند وبه او توجه بیشتري نمايند 

و بعضی مواقع مراقبت از برادرش را به او . بین او وبرادرش تبعیض قائل نشوند. بلند تعريف نمايند  داستانهاي

 .رفتارهاي خوب ، ايشان را تشويق کنند اورا تنبیه يا تحقیر نکنند و هنگام بروز . بسپارند

بیشتراز در مسابقات . اورا سرگروه نمايم. خودم نیز تصمیم گرفتم او را در بازيهاي دسته جمعی شرکت دهم 

واز مدير مدرسه خواستم تا اجازه دهد . وبراي ابراز محبت ايشان را با نام کوچکش صدا بزنم . او استفاده کنم
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وازمعاون مدرسه خواستم با ايشان به . بچه ها نرمش صبحگاهی انجام دهد  برايدر مراسم صبحگاهی 

ماليمت رفتار نمايد و هنگام در گیري ايشان باديگر دانش آموزان ، شکل صحیح برخورد را به ايشان گوشزد 

 .رفتارهاي مثبت ايشان تشويق شده وبا رفتارهاي منفی ايشان با ماليمت تذکر داده می شد.نمايد

سه ماه طول کشید تا ايشان آرام آرام باور کند که والدينش، تغییر يافته اند و به او توجه ومحبت می  تقريباً

 .و به مهم بودن خود نزد اولیاء مدرسه نیز پی ببرد.کنند واو نیز مانند برادرش براي والدين مهم است 

نجار ايشان آرام آرام کاهش می رفتارهاي ناه. تقويت می گرديد  و به خاطر پاداش ، رفتارهاي مناسب او

خودش هم به ويژگی هاي مثبت خويش پی برده بود واحساس می کرد که او هم می تواند از راه هاي . يافت

 .مثبت خودي نشان بدهد

اونسبت به گذشته قابل  بعد از چهارماه دوباره مادرش به مدرسه دعوت گرديد ، ايشان گفت که رفتارهاي 

خواسته شد که مانند گذشته با او رفتار شود و   از ايشا ن. تغییر يافته است   يادمقايسه نیست و خیلی ز

يک روز متوجه شدم که او بین بچه ها ايستاده و با آنها مشغول صحبت . تحمل را از ياد نبرند   صبر و

من با چند  نه: بعد از مدتی يک روز اتفاقی از او پرسیدم بچه ها تو را اذيت نمی کنند گفت . است   کردن

در اينجا بود که فهمیدم روشهاي ما درست بوده است و مشکالت روانی دانش آموز .... نفر دوست شده ام 

در کنار بهبود اختالالت رفتاري، با تقويت نکات مثبت ، اعتماد به نفس وي نیز . است  تقريباًاز بین رفته 

يکه مدير ومعاون مدرسه نیز از من تشکر بطورسر کالس می آمد ن بیشتري علیپرورش يافته بود وبا اط

نظم وآرامش مدرسه را به کالس کردند که توانسته بودم اختالالت رفتاري او را بهبود بخشم چون ايشان در 

 .هم نمی زد
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به اين ترتیب به لطف خداوند متعال وبا راهنمايی دوستان ، وتجربیات چندساله که در امر مشاوره وقوت 

عاون گرامی مدرسه می دادند، اختالالت رفتاري دانش آموزي بر طرف شد و نظم کالس قلبهايی که مدير وم

 .و وجدان ما آرام گرفت . و مدرسه تامین گرديد و آرامش به خانواده بازگشت 

 ارزشیابی تاثیر اقدام جديد وتعیین اعتبار

د که اين مسئله چرا اولین قدم اين سئوال پیش می آي. به نظر می رسد وقتی مسئله اي پیش می آيد 

بوجود آمده است؟ مشکل چیست واز کجاست؟ قدم بعدي ، پیدا کردن علل مشکل است؟ البته ممکن است 

اما با مطالعه دقیق مسئله ، علل اصلی مسئله به احتمال زياد . يک مسئله خاص ، از علل متفاوتی ناشی شود

چون علت را تا حد زيادي . ت تشخسص زمان پیدايش مسئله خود خیلی مهم اس. مشخص می گردد

 .مشخص می نمايد

، عبارت از حسادت ، پررويی ، لج بازي ، پرخاشگري ، بی حوصلگی ، بی  اختالالت رفتاري دانش آموز 

تفاوتی ، ضعف تحصیلی بود که با استفاده از شیوه هاي صحیح اصالح وحذف رفتارهاي غلط ، رفتارهاي 

آمده در قسمت منابع   بهنجار رو به خاموشی رفت با استناد به جدولدرست وبهنجار جايگزين ورفتارهاي نا

. دانش آموز بسیار زياد بوده است ماه اول سال رفتارهاي پرخاشگرانه 1وضمائم مشاهده می شود که در 

سپس با استفاده از تاکتیکهاي عملی واصرار بر شیوه هاي کاربردي در ماههاي بعد رفتارهاي نابهنجار بسیار 

بعد از اجراي راه حلها ،نا بهنجاريهاي دانش آموز به طور .يافت وحتی بسیاري از آنها ازبین رفت  کاهش

ي کالس با اغلب هم.مشاهده نشد کالس ديگر در لیست دانش آموان بد و بی نظم .چشمگیري کاهش يافت 

انتر و با آنان در ي هايش مهربکالس نسبت به هم.هايش بر خالف گذشته رابطه دوستانه برقرار نموده بود

او عزت نفس بااليی پیدا کرده بود و به طور مثبت و .کارهاي گروهی و بحثهاي جمعی همکاري می کرد

می توانست در محیط آموزشگاه با مسئولیتهايی که به او محول شده بودند،ابراز  رفتار هاي نامطلوببدون 
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تابهاي کتابخانه،هدايت ورزش صبحگاهی اکنون انرژي مثبت او در کمک به مرتب نمودن ک. وجود نمايد

به وِيژه بسیار آرام ،با محبت و مفید می باشد،به جاي خطی خطی کردن   کالس در .مصروف می شد...و

هم عالقمندتر  کالس به نظر می رسد که او به مدرسه و .میز،بیشتر نقاشی هاي زيبا می کشد 

ر خالف گذشته نسبت به او نظري مثبت و قابل خوشبختانه نظر مدير ،معلمان و پدرو مادرش هم ب.شده

 . ارزش می باشد

 

 

 

 ارائه راهکارها

 .محبت به موقع و متناسب به فرزندان ودانش آموزان ، موجب کاهش اختالالت رفتاري می شود -1

توجه به موقع، محبت ، تقويت نکات مثبت ، پرورش اعتماد به نفس ، موجب نگرش مثبت فرد نسبت به  -1

 .ديگران می شودخود و 

ايجاد انگیزه و ايجاد نگرش مثبت فرد نسبت به خود ومعلم و ديگران موجب بهبود وضعیت تحصیلی و  -3

 . فرد می شود  رفتاري

 . بین فرزندان نبايد تبعیض قائل شد  -4

 .بهتر است براي شناسايی و رفع مشکل از راهنمايی هاي صاحب نظران استفاده گردد  -5
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تا داراي اعتبار . نظريه هاي علمی و تحقیقات گذشته مورد توجّه قرارگیرد   راي رفع مشکل ،بهتر است ب -1

 .می باشد

 انگیزه معلم ، عالقه دانش آموزکالس  

 ورزش معلمان و مربیان انگیزه افزايش میرسد نظر به جامعه در آن فراگیر توسعه و ورزش اعتالي براي

 تنها کرد ادعا میتوان جراءت به و باشد مهمی بسیار عامل ورزش به شاگردان تمايل و عالقه توسعه همچنین

 عالقمند آموزان دانش و انگیزه با معلمان وجود مدارس در ورزش حیات و ماندن زنده کشیدن؛ نفس عامل

 .میباشد

 اندازه به قدمتی شايد پرورش؛ و درآموزشکالس  موضوع و مسائل مشکالت؛ خصوص در صحبت و بحث

 ورزش ساعت که 1321 سال شهريور 15 همان از. دارد ساله( 82) پرورش و آموزش نظام در آن تولد تاريخ

 گرفت؛در قرار پرورش و آموزش در آموزان دانش درسی هاي برنامه در جلسه يک روزانه اجباري بصورت

 روح و جسم پرورش شادابی؛ ؛ سالمتی تندرستی؛)  آن مهم حال عین در و بزرگ آرمانهاي و اهداف مقابل

 وجود...(و متخصص ورزشی؛مربیان فضاهاي ورزشی؛ امکانات)از اعم حل قابل و بديهی؛روشن مشکالت ؛...(و

 هم تر بغرنج و تر پیچیده تاءسف کمال با بلکه نرفته میان از تنها نه قرن؛ يک به نزديک گذشت با و داشته

 و راهکارها همچنین و بازگو دوباره کهنه مشکالت و ؛معضالت مسائل نیست قرار مقوله اين در.است شده

 اين از مربوطه مسئولین همه از بیش و همه که چرا شود مطرح مسائل و معضالت رفع روشن روشهاي

 دو به شده توجه کم شايد و تازه ائی زاويه از پرداختن مطلب اين هدف بلکه. دارند کاملی آگاهی موضوعات

 ورزش؛ ساعت شاگردان و ورزش معلم يعنی ورزش پذير اءثیرت و گذار تاءثیر حال عین در و مستقیم عنصر

 در اند شده متحمل مختلف ابعاد از را آسیب و صدمه بیشترين دراز و دور سالهاي اين همه در که میباشد

 .میکردند لمس را اثرات و ثمر بیشترين بايستی که حالی
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 (پژوهی اقدام)آموزش در پژوهشگري مهارت( 1384)امیرحسینی،خسرو -1

، بررسی میزان شیوع اختالل رفتاري و رابطه آن با عملکرد تحصیلی در بین ( 1383)مهر آبادي ، قاسم  -7

 دانش آموزان، پژوهشکده تعلیم و تربیت همدان

 

 

 

 

 

 

 

 پیوست ها

ارهاي حاکی ازاختالالت مشاهده از رفت

 رفتاري

  

 آبان ماه مهر ماه

هفته 

 اول

هفته 

 دوم

هفته 

 سوم

هفته 

 چهارم

هفته 

 اول

هفته 

 دوم

هفته 

 سوم

هفته 

 چهارم

دعواي فیزيکی با دانش آموزان در 

 و محوطه آموزشگاه کالس 

1 7 5 7 5 7 5 4 
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دعواي لفظی و فحاشی و توهین هاي 

و   کالسرکیک با دانش آموزان در 

 محوطه آموزشگاه

1 7 1 5 1 5 4 4 

درس بی دلیلی بی  کالس اخراج از 

 کالس نظمی در 

3 1 1 3 1 4 - 1 

 1 3 1 1 3 4 - 1 غیبتهاي غیرموجه

هاي درس بعد کالس تاخیر در رفتن به 

 از ورود معلم

1 3 4 5 4 3 3 3 

ايجاد سروصداي ناهنجار در مراسم 

 ها کالس صبحگاه و در راهرو 

3 1 7 8 5 4 3 4 

با تولید   کالس برهم زدن نظم 

 صداهاي شديد

3 4 3 3 4 3 1 1 

لگد زدن شديد به دانش آموزان در 

محیط آموزشگاه خصوصا در زنگ 

 ورزش

3 3 4 3 4 5 1 

5 

  

رفتار هاي موارد قابل مشاهده از رفتارهاي حاکی از 

 نامطلوب

  

 

وصیف وضع مطلوب در ماههاي آذر،دي ،بهمن ت

 داسفن

 اسفند بهمن ماه دي ماه آذر ماه

 1 - 1 3و محوطه  کالس دعواي فیزيکی با دانش آموزان در 
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 آموزشگاه

دعواي لفظی و فحاشی و توهین هاي رکیک با دانش 

 و محوطه آموزشگاه کالس آموزان در 

4 - 1 - 

 - 1 - - کالس درس بی دلیلی بی نظمی در  کالس اخراج از 

 - 1 - 1 غیبتهاي غیرموجه

 - - - 1 هاي درس بعد از ورود معلمانکالس تاخیر در رفتن به 

ايجاد سروصداي ناهنجار در مراسم صبحگاه و در راهرو 

 ها کالس 

1 - - - 

 - - - 1 پرورشی با تولید صداهاي شديد کالس برهم زدن نظم 

 - - لگد زدن به دانش آموزان در محیط آموزشگاه
 

  

  

 

 


