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 چکیده

در كودكان و نوجوانان به صورت لج بازي مستمر با اطرافيان در مدرسه  ، "اختالل بي اعتنايي مقابله اي  " 

جر و بحث كرده و در صورت روبه رور شدن با و منزل ديده مي شود، اغلب با بزرگترها يا افراد كوچكتر 

مخالفتي در مقابل خواسته هاي خود از كوره در رفته و شروع به ناسزا گويي مي كنند، بسيار زود رنج بوده و 

از اطرافيان توقع بيش از حدي دارند، هميشه در رفتارهاي نا مناسب خود، ديگران را مقصر مي داند، در 

ر مدرسه يا منزل ديده مي شود ولي در اكثر مواقع در همه مكان ها اين رفتار بعضي موارد اين لجبازي د

 (.99، ص 1372فرقاني رئيسي، )بروز داده مي شود،
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 مقدمه

 بیان مسئله

سال است که در مدارس سطح شهر  .…، دارای لیسانس ادبیات فارسی ، مدت  .……اینجانب 

در سال . لیم و تربیت فرزندان این مرز و بوم بوده ام در خدمت تعبا پست ها و عناوین مختلف 

مشغول  .……واقع در شهرستان  …… معاون پرورشی و تربیت بدنی مجتمعنیز بعنوان   ……

 . به خدمت بودم

دانش آموز پايه دوم راهنمايي، با سطح هوشي باالتراز متوسط، كه برخي از دروس و بعضي مباحث  مريم

اهميت جلوه مي كند، بنابراين در كالس درس بي نظم وكم توجه است، و اغلب درسي براي او ساده و بي 

مشغول صحبت كردن با اطرافيان، انجام كارهاي نامربوط كه موجب به هم خوردن نظم كالس است، مي 

گرچه وضعيت درسي مطلوبي دارد و در امتحانات نمرات عالي بدست مي آورد ولي بين دانش  مريمباشد، 

از مقبوليت زيادي برخوردار نيست و معلمين هم از رفتارهاي غير ( اساس اجراي گروه سنجي بر) آموزان 

 .عادي او گاليه مند هستند

مي پردازم، درسي كه او « فعاليت هاي پرورشي»به تدريس درس  مريممن در هفته يک ساعت در كالس 

شكال مي گيرد و سعي در جلب عالقه چنداني به آن نشان نمي دهد و هميشه روي بحث هاي مطرح شده ا

توجه ديگران از طريق مطرح كردن سئواالت نامربوط دارد، فعاليت هاي مرتبط با اين درس را به خوبي انجام 

دهد و اغلب در مورد عدم ضرورت مباحث آن صحبت مي كند، بسياري از موارد در حين بحث ساير نمي

كند و در مخالفت با آنها اظهار نظر نموده و گاهي دانش آموزان وارد مي شود و صحبت آنها را قطع مي 

كلمات توهين آميزي در برابر دانش آموزاني كه نظرات متفاوتي با او دارند، به زبان مي آورد به طوري كه جو 

 .كالس را به سمت كم توجهي ساير دانش آموزان تغيير داده است
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منطقي است و نشان دهنده تيزبيني،  ريممدر عين حال كه دربرخي موارد بحث هاي مطرح شده از سوي 

دقت نظر و درک ذهني باالي او مي باشد، ولي اغلب بحث هاي مطرح شده يا رفتارهاي او نامربوط، غير 

 .منطقي و جلب توجه طلبانه مي باشد

 

 (1شواهد)جمع آوری اطالعات 

عادي شود و داليل رفتارهاي غير براي اينكه مسئله اي كه ذهنم را به خود مشغول كرده بود، برايم روشن تر

 .او را مورد بررسي قرار دهم، درصدد جمع آوري اطالعات از روشها ومنابع مختلف برآمدم

 :روشهايي كه در اين پژوهش از آنها بهره گرفته شده، عبارتند از 

 مشاهده رفتار دانش آموزدر موقعيت هاي مختلف – 1

 ومصاحبه با خود دانش آموز و والدين ا – 2

 اجراي پرسشنامه اي كه در اختيار معلمين مختلف دانش آموز قرار گرفت – 3

 اجراي گروه سنجي در كالس – 4

 :منابع كسب اطالعات مورد نياز به قرار زير مي باشد

 خود دانش آموز: الف 

 والدين دانش آموز: ب 

 همكالسي هاي او: ج 

 معلمين ديگر دانش آموز: د 
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 پرونده تحصيلي وي: ه 

اغلب معلمين از . رفتم و نظرشان را در مورد رفتار وي جويا شدم مريماولين مرحله به سراغ ساير معلمين  در

معلمين دروس رياضي و علوم گرچه درک ذهني باالي او را به عنوان نكته مثبت عنوان . او ناراضي بودند

د، متهم مي كردند و حتي كردند ولي وي را به غرور و خود خواهي و بي نظمي براي مطرح كردن خومي

چندين نوبت توسط معلمين از كالس اخراج شده بود، معلمين دروس نظري مثل ادبيات، ديني، اجتماعي، 

 .هم بي عالقگي به درس، بي نظمي وعدم انجام تكاليف درسي را مطرح مي كردند..تاريخ و

، حرف خودش را قبول دارد و هم او را فردي مي دانستند كه فقط به فكر خودش است مريمهمكالسي هاي 

حاضر نيست به نظرات ديگر دانش آموزان توجه كند يا با آنها در فعاليت هاي گروهي همكاري و مشاركت 

 .نمايد

و از آنجايي كه يكي از منابع كسب اطالعات در مورد دانش آموز، خود او  مريمبراي بررسي دقيق از وضعيت 

مشاوره مدرسه بيايد و از او در مورد عاليق اش سئوال كردم و اينكه  مي باشد، از وي دعوت كردم كه به دفتر

اوقات فراغت چه مي كند؟ او بيان داشت كه به رياضي و مباحث فيزيک خيلي عالقمند است و بيشتر اوقات 

بيكاري اش را به مطالعه مطالب در ارتباط با اين موضوعات مي گذراند و اينكه مباحث مطرح شده در درس 

و علوم مدرسه در سطح پائيني است و او كتابهاي سال هاي باالتر در مقطع دبيرستان را مطالعه كرده  رياضي

 .و برخي مباحث آن را ياد گرفته است

الزم به ذكر است در جلسه اول مشاوره به جهت اعتماد او، در مورد مشكالت او با معلمين و همكالسيها 

براي گردآوري اطالعات دقيق تر . يق و خواسته هايش اكتفا نمودماشاره اي نكردم و تنها صحبت درباره عال

قرار دادم تا در مورد خصوصيات رفتاري او  مريمنفر از معلمين ديگر  2پرسشنامه اي تهيه نمودم و در اختيار 

اظهار نظر نمايند كه براساس نتايج استخراج شده از اجراي اين پرسشنامه حاالت و رفتارهاي زير بيشترين 

 .راواني را داشتف
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 جر و بحث زياد و بي مورد – 1

 عدم توجه به خواسته ها و نظرات اطرافيان – 2

 عدم توانايي در كنترل احساسات و عواطف – 3

 مقاومت كردن در پذيرش سخنان اطرافيان – 4

 مطرح كردن سئواالت زياد و كنجكاو بودن – 2

ين جلسه برخي از نتايج بدست آمده از پرسشنامه و در جلسه ديگري براي مشاوره از او دعوت كردم، در ا

وي معتقد بود كه به بعضي از درسها عالقه ندارد و بنابراين . انتظارات معلمين و همكالسي ها از او مطرح شد

در كالس حوصله گوش كردن ندارد و اينكه معلمين برخي مطالب را زياد تكرار مي كنند كه حوصله اش سر 

 .قاداتي از رفتار برخي معلمين نسبت به خودش و روش تدريس مطرح نمودرود، همچنين انتمي

آنها مرا درک نمي كنند و كارهايم را جدي نمي  ": در مورد رابطه اش با اعضاي خانواده سئوال كردم، گفت

هميشه به دنبال اشكال گرفتن ازكارهايم هستند،خيلي نصيحت مي كنند،كه اين كارها مرا خيلي . گيرند

 "! ت وعصبي مي كند، فكر مي كنند كه هنوز بچه ام و چيزي نمي فهممناراح

در جلسه مصاحبه با دانش آموز مطرح كردم كه شايد الزم باشد با والدين او صحبت كنم او مخالفتي نكرد، 

هر دو تحصيل كرده و  مريمپدر و مادر )تماس گرفتم  مريمبنابراين براي كسب اطالعات بيشتر با پدر 

به پدر او درک ذهني باالي فرزندش و اينكه در بعضي از موضوعات درسي از همكالسي .( ودندفرهنگي ب

هايش خيلي جلوتر است را يادآور شدم، همچنين مشكالتي كه در ارتباط با معلمين و همكالسي ها داشت 

م دچار درد سر خيلي پر ادعا است و ما را ه مريماين مطالب معتقد بود كه   را مطرح نمودم، وي ضمن تاييد

كرده است، به همه چيز اشكال مي گيرد، هيچكس را قبول ندارد و در خانه انتظار دارد همه دستورات او را 

 .اجرا كنند
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براي تكميل اطالعات بدست آمده به متون و كتب و مقاالتي كه در ارتباط با اختالل بي اعتنايي مقابله اي و 

اشتم ، مراجعه نمودم كه به خالصه اي از موارد مطرح شده مرتبط با ويژگيهاي كودكان سر آمد ، در اختيار د

 .مشكل دانش آموز مورد بررسي، اشاره مي شود

 سبب شناسی اختالل بی اعتنایی مقابله ای 

كودكان و نوجوانان در طي دوره كودكي و رشد خود براي آنكه خود را مطرح سازند و به بزرگساالن تفهيم 

ه اند، خواهان آن هستند كه كارها را به طور مستقل انجام دهند و در مقابل كنند كه ديگر بزرگ شد

سال و دوره نوجواني طبيعي  2تا  3بزرگساالن سرسختي و لجاجت نشان دهند، چنين حاالتي در سنين 

 (. 87، ص 1377حسيني، )است و جنبه مرضي ندارد، 

تر به علل اجتماعي و محيطي اشاره مي شود كه در تحققيات انجام شده در مورد بي اعتنايي مقابله اي بيش

 .آن را نوعي يادگيري محيطي مي دانند و به داليل زير اشاره مي شود

وجود اختالل لجبازي در اعضاي خانواده كه كودک با آن همانند سازي نمي كند، ايجاد هويت در خانواده اي 

فرزند خود كنترل شديدي دارند و او ناچار كه داراي معيارهاي قدرت طلبانه هستند و نسبت به رفتارهاي 

است براي اثبات هويت و جايگاه خود، با خواسته هاي آنان مقابله كند، استعداد ذاتي براي نشان دادن قدرت 

 (.122، ص1372فرقاني، رئيسي، )و اظهار وجود در مقابل اطرفيان، 

 .کل می شودویژگیهای شناختی و شخصیتی دانش آموزان سرآمد که باعث بروز مش 

كودک با هوش اغلب در مدرسه گرفتار مشكالت متعددي خواهد شد، زيرا سرعت و مقدار يادگيري و پشتكار 

وي از ساير همكالسي ها بيشتر است ولي مجبور است در كالس همراه ساير دانش آموزان بنشيند و مطالبي 

مي ها و عكس العمل هاي منفي در را كه به نظرش ساده و خسته كننده است بياموزد كه اين امر بي نظ

 (. 334، ص 1329شاملو، ) رفتار كودک ايجاد خواهد كرد، 
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-و اطالعات مربوط به دنياي اطراف را فعاالنه پذيرا مي( فهم ) با استعدادها از نظر عقالني كنجكاو هستند 

و مايلند ( پيشرفت)، در عين حال داراي تمايلي قوي و غير معمول براي بهتر بودن مي باشند( حساس)شوند 

در راه دستيابي به اهدافشان مقاومت كنند و ترجيح مي دهند به جاي آنكه نسبت به وقايع واكنش نشان 

،آنان تمايل قوي به نشان دادن دستاوردهايشان به (سلطه گري)دهند، ديگران را هدايت و كنترل نمايند

وجوانان متوسط آمادگي كمتري براي زير سئوال و نسبت به ن( خود نمايي)ديگران و جلب توجه آنان دارند 

 (. 119،ص 1374پارسا، ) ، (خود پنداره مثبت)باشند بردن ارزش خودشان يا قضاوت در اين مورد را دارا مي

-افراد خالق و با استعداد اغلب داراي طرز تفكر و رفتار اجتماعي مستقل هستند، نه از توده مردم پيروي مي

آنها قرار مي گيرند، زيرا داراي خود پنداره قوي و حس هويت شخصي و همين امر به  كنند و نه تحت تاثير

 .آنها مجال مي دهد كه راه خودشان را بروند

همچنين افراد خالق و سرآمد به دليل اينكه موضوعات تابو را سركوب نمي كنند احتمال مي رود كه بطور 

داراي طرز فكر و رفتار اجتماعي مستقل هستند، كنترل افراطي رک گو و داراي صراحت باشند و از آنجا كه 

كردن آنها در يک گروه دشوار تر است و بدليل آنكه داراي انگيزش باطني قوي براي دنبال كردن تمايالت 

خودشان هستند، ممكن است در برابر تالش هاي معلم يا اشخاص ديگر براي كشاندن آنها به مسيرهاي 

 (. 349، ص 1329مهدي زاده ورضواني، : الگر، ترجمه گا) معين مقاومت نشان دهند

 پیشینه تحقیق

 كنترل اختالالت رفتاري دانش آموزان

 1387خرداد -محمدباقرصبور 

روابط انساني يكي از مو هبتهاي الهي است كه به عنوان نياز در وجود انسان قرار داده شده تا انسانها بتوانند 

مسئول ساخت شخصيت ، منش و ( و خانواده ) از آنجا كه مدارس . د يكديگر را درک و با هم زندگي نماين
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سلوک انساني هستند ، رسالت عظيمي بر عهده ي آنها قرار گرفته است و از اين نظر جايگاه ويژهاي در ميان 

سالمتي و تعادل انسان تا حدودزيادي به رفتار و روابط او با ديگران و . همه ي سازماندهي ديگر دارند 

اگرمدارس بتوانند با شيوه هاي علمي و تخصصي و با مهارت هاي انساني با دانش آموزان . كس دارد بالع

 . روابط درستي بر قرار كنند ، جامعه نيز بعد از يكي دو نسل به نوعي تعادل و سالمتي رواني خواهد رسيد 

. دانش آموزان مي باشد  يكي از مسائل و مشكالتي كه معلّمان با آن مواجه هستند ، اختالالت رفتاري

اختالالت رفتاري يكي از عواملي است كه اعصاب معلم را خرد مي كند و معلم را از نظر رواني خسته مي 

اختالالت رفتاري دانش آموزان ممكن است علل . عالوه از آن پيشرفت علمي كالس را پايين مي آورد . كند 

 .متفاوتي داشته باشد 

 ، اقتصادي مشكالت ، رواني و جسماني هاي ناراحتي ، خانوادگي تربيت  :از مشكالت خانوادگي عبارتند 

 ....و هوش بودن ،پايين ارثي هاي زمينه ، خانوادگي روابط

روابط نادرست اولياء مدرسه با دانش آموزان ، تنبيه و توهين و تحقير دانش : مشكالت مدرسه اي عبارتند از 

درس ،محيط فيزيكي مدرسه ، تعداد زياد دانش آموزان در كالس  آموزان ، خستگي دانش آموزان در كالس

 ... و 

چون در تمامي . بنابر اين اختالال ت رفتاري دانش آموزان يكي از عوامل جدايي ناپذير مدارس مي باشد 

مدارس و در تمامي جوامع ديده مي شود از نظر علمي يک پديده طبيعي است ولي همين پديده طبيعي 

از طرف ديگر ، اختالالت رفتاري دانش آموزان تا حدّي نشانگر . آزار دهنده مي باشد  براي معلمان

و از طرف ديگر ضعف علمي و رفتاري برخي از اولياء مدرسه را مشخص . نارساييهاي نظام آموزشي مي باشد 

 . مي نمايد 

ويد دانش آموزان يكي مي گ. معلمان در زنگ سياحت مشكالت رفتاري دانش آموزان را مطرح مي كنند

آن يكي . هنگام تدريس، دانش آموزان زمزمه مي كنند: آن يكي مي گويد . صداي حيوانات را در مي آورند 
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هنگام تدريس سوت : آن يک مي گويد . هنگام تدريس دانش آموزان با يكديگرصحبت مي كنند : مي گويد 

 .مي زنند 

 ، ادب بي ،  دارند ، آنان، دانش آموزان را افرادي شلوغبرخي از معلما ن نسبت به دانش آموزان نگرش منفي 

به اين ترتيب ، قبل از .  پندارند مي معلمان دشمن نهايت در و بهنجار نا ، درس به عالقه بي ، گر مسخره

برخي از معلمان احسا . رفتن به كالس جبهه گيري مي كنند و دانش آموزان را در مقابل خود قرار مي دهند

دانش آموزان نيزاستدالل مي . خود از شغل و درآمدشان را به دانش آموزان اذعان مي دارند س نارضايتي 

كنند كه خود و سرنوشت شان براي معلمان اهميتي ندارند ، حتي برخي از معلمان ، به دانش آموزان توصيه 

نشان مي (  1382) نتايج تحقيق صبور . مي كنند كه درس نخوانند چون ادامه تحصيل عاقبت خوبي ندارد 

با بهبود روابط انساني اولياء مدرسه با دانش آموزان ، نگرش دانش آموزان نيز نسبت % 99دهد كه با اطمينان 

بر اساس نظريه خوددوستي، اگر روابط اولياء مدرسه با دانش آموزان . به اولياء مدرسه مثبت تر مي گردد 

بر اساس نظريه . ياء مدرسه درست و منطقي نخواهد بوددرست و منطقي نباشد ، برخورد دانش آموزان با اول

تعامل گرايي ، هر عملي كه ما نسبت به ديگران از خود نشان دهيم عكس العمل مشابهي را از آنان دريافت 

بنابراين اگر معلمان به دانش آموزان ، به عنوان دشمن نگاه كنند ، دانش آموزان نيز نسبت به . خواهيم نمود 

ي به مدارس مراجعه مي كردم برخي از اولياء مدرسه مي گفتند كه دانش آموزان از خانواده هاي آنان به وقت

مختلف با شرايط اقتصادي ، اجتماعي ، فرهنگي متفاوتي درمدرسه جمع شده اند بنابر اين كنترل و هدايت 

 آنان است اشتباه وزانآم دانش خانوادگي تربيت كه كردند مي عان اذ ديگر برخي  .آنان غير ممكن مي باشد 

 به توجه با.  زدند مي منفي هاي برچسب آموزان دانش به و.  هستند ناپذير اصالح و اند شده تربيت بد

ابل نمادي ، ويژگي هاي رفتاري افراد با برچسب هايي كه از طريق ديگران به آنها زده مي متق كنش نظريه

ن وقتي به دانش آموزان به عنوان افرادي شلوغ ، تنبل ، بنا بر اي. شود خود را با آن ويژگي ها مي شناسند 

 بي لياقت ، منحرف و نا بهنجار نگاه مي شود ، آنان نيز فكر مي كنند كه 
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وقتي به برخي از معلمان ، توصيه مي كني كه روابط خود را با دانش آموزان اصالح كن ؛ جواب مي دهد كه 

! ؟ باشد  هم اخالق خوش آدم كه شود مي مگر زندگي مشكالت همه اين با! دارد؟  كي حوصله واعصاب

به ضعف چنيين  آموزان دانش ترتيب اين به و!  برند مي مدرسه به را خود زندگي مشكالت معلمان از برخي

معلمي پي مي برند ؛ و استدالل مي كنند كه آنان فقط براي وقت تلف كردن به مدرسه مي آيند نه براي 

دانش آموزان احساس مي . ر كالس درس نمي دهد ، يا توانايي درس دادن ندارد معلمي كه د! درس دادن ؛ 

بر . در نتيجه دچار نا كامي شده ، و پرخاشگري مي كنند . كنند كه وقتشان در كالس بيهوده تلف مي شود 

. د اساس نظريه نا كامي ، وقتي فرد احساس نا كامي كند ؛ واكنش هاي متفاوتي را از خود نشان خواهد دا

عالوه از آن، اگر دانش آموزان احساس كنند كه معلمي از نظر علمي و شخصيتي در سطح پاييني هست؛ به 

                          .مي دهند ن  حرف هاي آن اهميت نداده و گوش

لياء امّا روابط غلط او. بنا بر اين به نظر مي رسد هرچند كه برخي از دانش آموزان ، نا بهنجار مي باشند 

 .مدرسه ، به جاي اينكه مشكل دانش آموزان را حلّ نمايند؛ آن را تشديد مي كنند 

به نظر مي رسد معلمان با مطالعه نظريه هاي علمي روانشناسي و جامعه شناسي و نتايج تحقيقات در مورد 

 روابط انساني ، مشكل را كاهش يا حتي كامالً رفع نمايند 

 

 گرد آوري اطالعات 

 . ري اطالعات در اين پژوهش ، كتابخانه اي ومشاهده مشاركتي ومصاحبه اي مي باشد روش گردآو

مخصوصاً . از طريق روش كتابخانه اي ، اطالعات الزم در مورد مسائل رفتاري دانش آموزان بدست مي آيد 

مورد رفتار و از طريق مصاحبه اطالعات الزم در . نتايج تحقيقات و نظريه هاي علمي مي تواند راه گشا باشد 



 

12 
 

 دانش در كه تغييراتي ،  از طريق مشاهده مشاركتي. اخالق دانش آموزان و اولياء مدرسه بدست مي آمد 

  گرفت مي قرار يابي ارز مورد شد مي ايجاد آموزان

مي توان گفت مشكل . يكي از مسائلي كه در مدارس ما وجود دارد مشكالت رفتاري دانش آموزان مي باشد 

چون در تمامي مدارس شهري ، . آموزان در مدارس ما يک پديده ي طبيعي مي باشد  رفتاري دانش

بنابر اين معلم بايد با آمادگي الزم و قبلي در مدرسه حضور پيدا . روستايي ، پسرانه و دخترانه وجود دارد 

 . كند ، و منتظر به وجود آمدن مشكل نباشد 

مي كردم با توجه به مصاحباتي كه با اولياء مدارس انجام وقتي جهت پر كردن پرسشنامه به مدارس مراجعه 

 ادب بي و شلوغ و  مي دادم بيشترمعلمان و معاونين اذعان مي كردند كه دانش آموزان اين زمانه خيلي پررو

 مدارس اولياء دست از آموزان دانش اكثريت ، عكس بر و.  بودند راضي نا آموزان دانش دست از و. هستند

ر ، توهين ، تنبيه بدني مي كنند ، تحقي را آنان معلمان بيشتر  كه داشتند مي اذعان آنان و ؛ بودند ناراضي

 . وحتي بعضي از اولياء مدرسه به دانش آموزان فش و ناسزا مي گويند 

 تا.  كنم مي صحبت آنان با مسائل برخي مورد در ابتدا روم مي كه كالس هر به تحصيلي سال اول در بنده   

د در واقع از اولين جلسه آمادگي الزم بياورن بدست شان معلم و خود مورد ر د  را الزم آگاهي وزانآم دانش

جهت مثبت انديشي در آنان بر انگيخته مي شود و در زمينه ايجاد انگيزه براي تحصيل نيز گامهايي بر داشته 

ل مي شود تا از، در كنار هم در واقع اولين جلسه كالس ، به اولين جلسه آغاز دوستي ها تبدي. مي شود 

 دانش و معلم روابط ، كالس مقررات مورد در ، كالس به ورود از بعد  .بودن احساس لذت و نشاط بكنيم 

 و صداقت ، من براي آنان سرنوشت اهميت ، هويّت و شخصيّت  ، علم ارزش ، تحصيل از هدف ، آموز

 ، آموزان دانش بودن مهربان ، اخالقي نظر از وزانم آ دانش  بودن سالم و بانشاط و پاک و خوب ، صميميت

و از مثالهاي جذا ب و شيرين درحين . به شغل معلّمي و شكوفايي استعداد ها صحبت مي كنم  ام عالقه
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 يک با كه كرد باور نتوان شايد. نكنند  صحبت استفاده مي كنم ؛ تا آنان احساس بي حوصلگي و خستگي

 . ي شود م پيدا آموزان دانش  در رفتار، تغيير جهت الزم آمادگي ،  دادن آگاهي و كردن صحبت جلسه

 دانش رفتاري مسائل.  خورد مي چشم به متفاوتي هاي شكل به مدرسه در آموزان دانش رفتاري مسائل  

 كه است اخالقي مسائل همين و است طبيعي پديده يک اين بنابر.  دارد وجود مدارس تمامي در ، آموزان

در . تا و محلّه را نشان مي دهد روس ، شهر ، كالس ، مدرسه ، خانواده قبيل از زندگي محيط يها نارسائي

نتيجه وقتي دانش آموز مشكل داري مورد مشاهده قرار مي گيرد بايد ديد درمحيط او چه مشكلي وجود 

نبيه يا توهين يا و نبايد فرد مشكل دار را ت. دارد كه باعث شده ، ايشان به يک فرد مشكل دار تبديل شود 

نشده ، تشديد هم خواهد ؛ كاري كه متأسفانه در  در اين حالت مشكل او حل. تحقير نموده و طرد كرد 

بنابراين ، عالوه . بيشتر مدارس ما صورت مي گيرد و در نهايت موجب ترک تحصيل يا اخراج ايشان مي شود 

و ايشان را به . از اينكه ما مشكل را نتوانستيم حل كنيم بلكه مشكل را از مدرسه به جامعه منتقل نموديم 

در اين حالت ما . ي بزه كار هدايت كرده و سرنوشت فرد و خانواده اي را دگرگون كرديم درون جوانان خيابان

 . شد  مقصر هستيم و نتيجه اش به طور مستقيم يا غير مستقيم به خود ما بر گشت داده خواهد

 :  بهنجار نا های رفتار گیری شکل در مؤثر عوامل 

به صورت طبيعي وجود داشته و جامعه برآن بنا شده است كه  گروهي نخستين خانواده:  مسائل خانوادگي

چگونگي و كيفيت عملكرد خانواده در تحقق وظايف خويش شاخص مناسبي جهت ارزيابي عملكرد . است

هر چه خانواده داراي عملكرد خوب و سالمتري باشد به همان نسبت ثبات و سالمت جامعه .جامعه مي باشد

ه خانواده از عملكرد بدتر و آشفته تري برخوردار باشد، به همان بيشتر تامين شده است و بر عكس هر چ

 نسبت جامعه بيشتر تهديد شده است

 فروپاشي سمت به را خانواده كه است خانواده منظومه در اختالل نشانه خانواده عملكرد در اختالل زيرا 

فرويد مي گويد . باشندانان قربانيان اصلي عملكرد نامطلوب خانواده مي نوجو و كودكان. دهد مي سوق
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بيشترين افراد ناسازگار و مساله دار ، وابسته به خانواده هاي آسيب ديده هستند و فرزنداني كه مربوط به 

خانواده هاي پر كشمكش مي باشند به سبب عدم برخورداري از آرامش رواني و عدم تمركز وآشفتگي بيشتر 

 . رنددر معرض رفتار ناسازگارانه و بزهكارانه قرار دا

بررسي ها نشان مي دهد كه عملكرد بد و نامناسب خانواده مهمترين عامل در پيش بيني بزهكاري نوجوانان 

درصد اطفال بزهكار از خانواده هايي هستند  82براي مثال طبق تحقيقاتي كه در فرانسه به عمل آمده . است

 زمان تاج)  .دگي آنان دائما متشنج استكه به علت نفاق و ناسازگاري وعدم تفاهم بين افراد ، محيط خانوا

 اين مويد نيز ايران كشور تربيت و اصالح هاي كانون در شده انجام تحقيقات( 313 ص ، 1379 ، دانش

ذهني  و فكري تضادهاي و نظر اختالف خود مادر و پدر با كانون اطفال درصد 22 بطوريكه. است موضوع

 . بزهكاري آنان بوده است داشته اند و اين اختالفها انگيزه عصيان و

بطور كلي حاكم بودن روابط مطلوب در درون خانواده رشد ذهني ، عاطفي ، رواني و اجتماعي فرزندان را 

عملكرد نامطلوب . امكان پذير مي سازد و مهمترين گام در پيشگيري از به انحراف كشيده شدن آنها است

انواده مي شود در نتيجه در يک دور باطل از خانواده موجب آشفته شدن روابط عاطفي بين اعضاي خ

اساسا نقشهاي . تعامالت پيچيده زمينه بروز براي مشكالت رواني و رفتاري بيشتر و شديدتر خواهد شد

خانوادگي زماني به موثرترين شكل تحقق مي يابد كه در برگيرنده تمام كاركردهاي ضروري خانواده باشند و 

شود و همچنين درباره انجام وظايف اعضا پي گيري مستمري انجام گيرد ، در بطور عادالنه بين اعضا تقسيم 

خانواده هاي نوجوانان بزهكار به خاطر از هم گسيختگي و غفلت خانوادگي تخصيص نقشها در خانواده به 

درستي صورت نمي گيرد والدين دچار غفلت شده و به مسائل تربيتي ، تحصيلي ، اقتصادي و تفريحي 

نوجوانان اهميت نمي دهند و آنها را به حال خود رها كرده و فرزندان بيشتر به اجتماع و گروههاي كودكان و 

 .همساالن روي مي آورند و نظارت والدين برروي آنها كم مي شود
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اصوال وجود مهر و محبت در كانون خانواده به تقويت ايمان ، تلقين ارزشهاي اخالقي و به وجود آمدن 

ر نوجوانان كمک مي كند و اثر مهمي در رفتار نوجوانان دارد ، همچنين ايجاد روابط خودپنداري مثبت د

صميمي در خانواده محيطي مناسب جهت طرح مشكالت و مسائل نوجوانان و وسيله اي مناسب براي 

 (  1383جوادي ،. ) تسكين ناراحتي هاي دوران بلوغ است

معتقدند كه پرخاشگري  2و لورنز 1رفتاري نظير فرويد گروهي از صاحب نظران علوم: رشد جسماني و رواني 

اين دومعتقدند كه پرخاشگري به عنوان يک نيروي . يک رفتاري است كه ريشه در ذات و فطرت انسان دارد

نهفته در انسان داراي حالت هيدروليكي است كه به تدريج در شخص متراكم و فشرده مي شود و سرانجام 

به نظر لورنز اگر چنين انرژي به شكل مطلوب و صحيح مثال در طرق ورزش ها و . دنياز به تخليه پيدا مي كن

در غير اينصورت به گونه اي تخليه ميشود كه مخرب خواهد . بازيها تخليه شود جنبه سازندگي خواهد داشت

ر فرويد از نظ. بود و ممكن است اعمالي از قبيل قتل، ضرب و شتم ، تخريب و نظاير آن را در برداشته باشد

پرخاشگري در انسان نماينده غريزه مرگ است كه در مقابل غريزه زندگي در فعاليت است، يعني همچنان 

كه غريزه زندگي مارا در جهت ارضاي نيازها و حفظ هدايت ميكند غريزه مرگ به صورت پرخاشگري مي 

ن را نابود مي كند و از بين كوشد به نابود كردن و تخريب كردن بپردازد اين غريزه چنانچه بتواند ديگرا

ميبرد و اگر نتواند ديگران را هدف پرخاشگري و تخريب خود قرار دهد به جانب خود متوجه شده و به 

صورت خودآزاري و خود كشي جلوه گر مي شود، بنابراين از نظر وي پرخاشگري حالتي مخرب و منفي 

 (.191ص -1381اكبري سال .)دارد

 فوت يا جدايي) خانواده گسيختگي هم از به توجه با كه نمود استنتاج چنين توانمي تحقيق اين محتواي از  

 و ناپدري يا والدين از اعم) والدين رفتارهاي سوء افزايش و آن يكپارچگي و انسجام كاهش و ،(والدين

( رضا نشدهنيازهاي ا)خانه ميشود، از يكطرف ميزان مشكالت  از فرزندان فرار يا اخراج به منجر كه ،(نامادري

( حتي در آينده دور)افزايد و از طرف ديگر ميزان احساس اميدواري ايشان را در حل مشكالت  فرزندان را مي

كاهد، لذا بواسطه اينكه فرد اولين يا دومين فرزند خانواده بوده و احساس استقالل نموده و مسائل خانواده  مي



 

16 
 

اي ميباشد، از  عبارتي نيازمند پذيرش خانواده و جامعهنمايد و نياز به همفكري و همدلي و يا ب را درک مي

اينرو با كوتاه شدن دستش از مشاركت و مشورت مردم و كاهش اهميت و احترام اجتماعي نزد مربيان 

برداشته، تا از اينطريق احساس احترام ( معاشرتهاي ترجيحي)مدرسه، دست نياز بسوي دوستان و همساالن 

ليكن وقتي در برخورد با دوستان ناباب به بزهكاري و انواع . ن را كسب نمايدو انتظار پذيرش نزد دوستا

اي از احساس عدم تعلق اجتماعي پيرامون خود متصور ميشود  يازد، بتدريج هاله انحرافات اجتماعي دست مي

اين بهتر سعي دارد اخالق و رفتار خود را بهتر نمايد و ( زندان ˆكانون )و هر چند كه در محيطهاي بازسازي 

شدن اخالق و رفتار خود را به رخ جامعه نيز بكشاند، معهذا با كمرنگ بودن رفتارهاي مثبت مددكاران، و 

عدم رضايت از محيط كانون، و از همه مهمتر بر چسب مجرم و اين داغ باطله زدن، بر ياس و نااميدي وي 

رد عجيب جلوه داده ميشود كه بنوعي در در بحثهاي گروهي، نوع انحراف آنقدر نزد ف” افزوده شده كه گاها

بنابراين اگر خانواده، مدرسه، . تمايل نشان ميدهد( بصورت باند بزهكاران)تكرار جرم و يا وسعت بخشيدن آن 

و مردم اهل محل نتوانند بر رفتار و انتظارات نوجوانان نظارت كافي داشته باشند و ارزشها و هنجارهاي 

آن به آنها بياموزند و به آنها بقبوالنند كه از برخي از نيازها كه مورد قبول اجتماعي را در كانال طبيعي 

پوشي كنند، و يا گاه با برخي از نيازهاي جامعه پسند تعويض و يا  چشم” يا كامال” جامعه نيستند، اجبارا

وليد ننمايند، شكل و روش ارضاي انها را با هنجارهاي اجتماعي تطبيق دهند، و يا نيازهاي كاذب براي آنان ت

 و مدرسه، خانواده، به مربوط ناكرده وظايف داشت توقع( زندان ˆكانون )ديگر نميتوان از محيطهاي بازسازي 

)  آيند نايل شايسته و بايسته ”كامال توفيق به و كرده كاناليزه الذكر فوق طريق بهمان را محل اهل مردم

 (  1372في ، صد

يكي از مشكالت عمده مدارس ما، كمک نكردن به دانش آموزان » : ن رفتار اولياء مدرسه با دانش آموزا

متأسفانه ، مدارس به جاي آنكه آماده كمک به كساني كه عقب افتادگي يا مشكلي دارند . مشكل داراست

اغلب مدارس به دنبال دانش . وحالت دفعي از خود نشان مي دهند. باشند، بيشتر آنها رااز خود مي را نند 

در مقابل ، دانش آموزان . ي وبا نمرات باال هستند وبيشتر مواقع به تشويق و تكريم آنها مي پردازندآموزان قو
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 مير  )« . به ظاهر ضعيف مورد بي مهري قرار مي گيرند وبطور ناخواسته آنها را رها و بعضاً سركوب مي كنند

 (.74 ص ،1379 ، كمالي

 باشد مي مدرسه است مؤثر فرد پنداري خود در كه عواملي از يكي  استدالل مي كند كه(  1378) عطا پور 

 معلم رفتار بين كه دهد مي نشان ، گرفته صورت خودپنداري و معلّم رفتار مورد در كه تحقيقي به توجّه با. 

آموزان دختر و پسر به يک اندازه از  دانش و.  دارد وجود داري معني ي رابطه آموزان دانش پنداري خود و

 و مدرسه به گرايش بين(  1329)  روحاني  بر اساس تحقيق. آشكار و نهان معلّم متأثّر مي شوند رفتار هاي 

) يافته هاي خليلي . مي باشد  r =  2/2  همبستگي ميزان و بوده دار معني اي رابطه تحصيلي پيشرفت

، برقراري تعامل بيشتر ارائه بازخورد هاي مثبت ، بيان انتظارات باال  با معلمين كه دهد مي نشان  ( 1382

بنابر اين تجارب كودكان و نوجوانان . با دانش آموزان ، خود پنداري مثبت دانش آموزان را متأثّر مي سازند 

  دارند نقش خودپنداري  در خانواده ، مدرسه ، همساالن همگي درروابط انساني و

يرا عوامل ناكام كننده و شخصيت فرد پاسخ افراد نسبت به ناكامي بسيار متفاوت است ز گرچه:  كامي نا  

ناكام شونده دامنه بسيار گسترده اي دارند در مجموع ميتوان گفت كه پاسخ ناكامي پرخاشگري يعني رفتار 

دشمنانه و تند به هنگام عدم سازگاري با موفقيت در اين رفتار در زندگي روزمره ارتباط بسيار نزديک با 

زي كردن منع ميشود در اثر خشم اخم مي كند يا پاهاي خود را بر زمين ناكامي دارد مثال كودكي كه از با

چيزي كه ثابت شده است اين است كه ناكامي پرخاشگري را افزايش مي دهد پرخاشگري مي . مي كوبد

تواند ناكامي هاي فشرده را رها سازد و نوعي تسكين موقتي براي فرد مزاحم آورد اما پايان آن معموال 

ست به هنگام مواجه شدن با ناكامي بايد آنرا به صورت يک مساله مطرح كرد و به دنبال آن رضايت بخش ني

ص  1372فرقان رئيسي سال .)پرخاشگري ممكن است مستقيما خود مانع را هدف قرار دهد. راه چاره افتاد

ه در آن جان والر و همكارانش فرضيه پرخاشگري در كلمه پاسخ به ناكامي را ارائه نمودند ك( 84و 83

اين افراد مانند فرويد پرخاشگري ( 1939-مورد سيرز-والر دوب)پرخاشگري هميشه در پي ناكامي خواهد بود

پرخاشگريها مي توانند واكنشي در برابر  -را در حكم عامل تصفيه مي دانستند پيداست كه فرضيه ناكامي
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بودن يک كودک موثر باشد افزون بر آن ناكامي باشد اما عوامل ديگري نيز مي تواند در پرخاشگر بودن يا ن

 .ناكامي يا ساير تحريكهاي عاطفي هميشه موجب پرخاشگري نمي شود

 : هدف دانش آموزان از بروز رفتار های نا بهنجار 

 جبران كمبود محبت 

 جلب توجه ديگران 

 اعتراض به وضع مو جود 

 حسادت نسبت به ديگران 

 وا كنشي برا ي كنش ديگران 

 ي تخليه انرژ

هر چند كه رفتار هاي نابهنجار از علل متفاوتي ناشي مي گردند؛ اما به نظر ميرسد در مدرسه با رعايت 

الگوهاي رفتاري خاصي مطابق با نياز هاي انساني ، رفتار هاي نا بهنجار دانش آموزان بتدريج كاهش و حتي 

   .رفع مي گردد

بنابراين ما . باشند ،مشكالت را به نمايش مي گذارند ه نظر مي رسد مشكالت رفتاري قبل از اينكه مشكل ب 

بعد از . از مشكالت دانش آموزان به اين نكته پي مي بريم كه مسائلي به وجود آورنده آن مشكالت است 

سپس در صدد . شناسايي مسائل ، به اين نكته توجه مي كنيم كه آن مسائل چه مشكالتي را ايجاد مي كند 

 . ييم حل آن مشكالت بر مي آ

ده سال است كه من به اين صورت عمل مي كنم از نظر اخالقي و رفتاري و پيشرفت تحصيلي با هيچ گونه 

 جرأ به توان مي.  هستند علمي تحقيقات و نظريات بر مبتني ها روش اين چون ،  مشكلي برخورد نكرده ام
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ده نيست خيلي هم لذت بخش است ستفاده از اين روشها ، عالوه از اينكه خسته كننا با معلمي كه گفت ت

 . حتي در مدرسه مشكالت زندگي نيز فرا موش مي شود و معلم به آرامش رواني مي رسد 

 به نسبت  روز به روز كالس پيشرفت و كنند مي را خود تالش اكثر حد آموزان دانش تحصيلي نظر از  

 .د شو مي بهتر گذشته

 

 راهکارها ارائه(9 

  ،  اسب با موقعيتتغيير رفتار خود متن -1

 ايجاد خود پنداري مثبت در دانش آموزان ،  -2

 اهميت قائل شدن به سرنوشت دانش آموزان ،  -3

 ابراز عالقه به شغل معلمي ، -4

 ابراز محبت و دوستي نسبت به دانش آموزان ،  -2

 ايجاد انگيزه براي تحصيل در دانش آموزان ،  -2

 زمينه هاي مختلف زندگي ، آگاهي دادن به دانش آموزان در  -7

  ، آموزان دانش مثبت نكات تقويت  -8

 جدّي بودن معلم در گفتار و عمل ،  -9

  تبط مر تحقيقات نتايج و شناسي جامعه و روانشناسي علمي هاي نظريه مطالعه – 12
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 . كالسها نبايد خسته كننده باشد و از روشهاي فعّال تدريس استفاده شود  -11

 . اي عيني و جذاب استفاده شود از مثال ه -12

   .تقويت بنيه علمي در زمينه دروسي كه تدريس مي كند  -13

 تجزیه وتحلیل و تفسیر داده ها

با بررسي متن موجود در ارتباط با ويژگي هاي دانش آموزان سر آمد به طور خالصه مي توان به نتايج زير 

 :دست يافت 

 جاي فعاليت هاي معمولي و تبعيت جو بودنگرايش به تنوع طلبي و استقالل به  – 1

 مطيع نبودن در برابر قرار دادهاي رسمي، آداب و رسوم و قواعد خشک – 2

 مخالف با ارزش هاي موجود و روش هاي متعارف در رفتار بزرگترها – 3

با  صيدفاع افراطي از عقيده خود، ميل به رهبري و نفوذ در ديگران و توجه بيشتر به خواسته هاي شخ – 4

به اين نتيجه رسيدم كه علت اصلي مشكل  مريمجمع بندي اطالعات بدست آمده از طرق مختلف در مورد 

 .وي عدم درک درست او متناسب با سن و ظرفيت هوشي اش از سوي اطرافيان، در خانواده و مدرسه است

رات نامناسب از وي در و انتظا مريمبرخي برخوردهاي نادرست در خانواده در مورد عاليق و خواسته هاي 

خانواده و مدرسه باعث ايجاد و تشديد رفتارهاي منفي و مقابله جويانه وي شده است و او كه از طريق مثبت 

نياز به جلب توجه اش ارضاء نمي شود به رفتارهاي مقابله اي متوسل مي شود، از سوي ديگر انگيزه و نياز او 

سه اغلب بر آورده نشده و در نتيجه احساس كسالت و و كشف مجهوالت در كالس و مدر  به يادگيري

 .خستگي در كالس دارد و گاهي به رفتارهايي كه موجب بي نظمي در كالس مي شود، رو مي آورد
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 کاربرد راه حل ها

تصميم گرفتم روش هاي تغيير و اصالح را در موقعيت كالسي به كار  مريمبراي كاهش رفتارهاي نا مطلوب 

تقويت رفتارهاي »و « روش خاموشي»مشكل دانش آموز و رفتارهاي غير عادي او استفاده از  ببرم، با توجه به

 .يا مغاير را مناسب تشخيص دادم« ناهمساز

اگر رفتاري را كه قبال تقويت شده بود براي مدتي تقويت نكنيم، از نيرومندي آن كاسته « روش خاموشي»در

سيف، ) رانجام منجر به توقف كامل آن رفتار خواهد شد، مي شود و تكرار بدون دريافت تقويت رفتار، س

1372 ،427 .) 

در روش تقويت رفتار ناهمساز، از طريق تقويت نكردن رفتار نامطلوب و تقويت كردن رفتاري كه با آن 

 (. 424، ص 1372سيف، ) ناهمساز و مغاير است به كاهش رفتار نامطلوب مي پردازيم،

چون كودک با هوش به سرعت درسها را ياد مي گيرد ، لذا مانند ديگران زياد همچنين برخي عقيده دارند، 

قبل از ورود به مدرسه، بعضي درس ها را آموخته و توضيحات معلم باعث  تمرين نمي كند ، بعالوه اغلب 

بي حوصلگي اش مي شود، كه در مورد اين دانش آموزان بهتر است معلم با دادن تكاليف بيشتر  خستگي و 

 (. 143، ص1329ميالني فر، ) تشويق ايشان به استفاده از منابع متعدد و متنوع، آنها را سر گرم نمايد، و 

در كالس درس مطلب و حرف منطقي و بجايي را مطرح مي  مريمبنابراين با توجه به روش هاي فوق وقتي 

ره آن موضوع بيشتر صحبت او را تشويق مي كردم و با كمک گرفتن از ساير دانش آموزان كالس دربا. نمود

 مي كردم، 

و وقتي نظرات غير منطقي براي جلب توجه و ايجاد بي نظمي مطرح مي كرد، سعي ( تقويت رفتار مغاير ) 

در نتيجه به تدريج بحث هاي مطرح شده در كالس از سوي ( خاموشي)مي كردم بي اعتنا از آن بگذرم، 

 .ار بايد آن را تا نتيجه مطلوب ادامه مي دادمروال منطقي تري گرفت كه براي تغيير رفت مريم
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دقيقه از وقت كالس را در اختيارش  12همچنين در يكي از جلسات كالس به او پيشنهاد دادم كه مي توانم 

بگذارم تا در ارتباط با موضوعات مورد عالقه، مقاله اي تهيه نمايد و در كالس كنفرانس دهد كه از اين 

دقيقه از وقت كالس در  22ي گفت كه وقت بيشتري مي خواهد كه مقرر شد پيشنهاد استقبال نمود ول

 (.دادن تكاليف جنبي و بيشتر يا غني سازي برنامه آموزشي ) اختيارش باشد، 

در كالس رسيد، او موضوع مقاله اش را كه مرتبط با يكي از  مريمبعد از سه جلسه نوبت به ارائه مقاله توسط 

لو نوشت و با تسلط كامل به مدت نيم ساعت در ارتباط با آن صحبت كرد، هر مباحث فيزيک بود روي تاب

چند بحث مطرح شده براي دانش آموزان كالس از نظر درک مشكل بود ولي بچه ها تحت تاثير تسلط او بر 

موضوع قرار گرفته بودند، او را تشويق كردم واز وي خواستم كه مقاله اش را براي همايش علمي دانش 

گزار مي شد ارسال نمايد، بعدا در خارج از كالس هم او را تشويق به كه از طرف آموزش و پرورش بر آموزان

 .اين كار و فعاليت هاي علمي و تحقيقي ديگر كردم

در جلسه اي ديگري در اتاق مشاوره در زمينه ارتباط او با والدين و ديگر اعضاي خانواده، معلمين و 

ديم و اينكه در زندگي اجتماعي هر يک از ما بايد سعي كنيم انتظارات همكالسي ها با يكديگر بحث كر

معقول و منطقي اطرافيان را بر آورده سازيم و تالش كردم برخي تصورات و افكار غير منطقي كه در ذهن 

 (.براساس ديدگاه عقالني، عاطفي، آلبرت اليس ) داشت اصالح نمايم، 

، از طريق بحث و استدالل منطقي براحتي قانع مريمهني باالي نكته مثبت قابل ذكر اينكه بدليل درک ذ

 .شد واشتباهاتش را مي پذيرفتمي

با معلمين دانش آموز هم در مورد وضعيت اش و داليل برخي رفتارهاي غير عادي او صحبت كردم و آنها را 

كنند كنجكاوي ها  عكس العمل هاي مناسبي داشته باشند و سعي مريممتقاعد كردم كه در قبال رفتارهاي 

 .و نياز به جلب توجه اش را به نحو مطلوب ارضاء نمايند
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توصيه هاي براي توجه بيشتر به عاليق و نيازهاي فرزندشان و توجه خاص به ويژگي هاي  مريمبه والدين 

 رشدي او روش هايي براي افزايش رفتارهاي مطلوب و كاهش رفتاهاي نامطلوب ارائه دادم و اينكه به نظرات

انتظارات متناسب داشته باشند و به فعاليتهاي علمي او با ديد احترام و . منطقي وي توجه بيشتري بنمايند

 .تحسين نگاه كنند و مشوق او براي يادگيري بهتر مي باشند

 ( 2شواهد ) آوری اطالعات گرد

بود، اما براي اينكه به و مدرسه مبين تاثير مثبت روش هاي بكار گرفته شده   در كالسها مريمگرچه عملكرد 

ماه از اجراي اوليه پرسشنامه توسط  2نتايج عيني و ملموس تري دست پيدا كنم، بعد از گذشت حدود 

معلمين تصميم گرفتم مجددا همان پرسشنامه را كه بصورت مقياس درجه بندي تنظم شده بود، دراختيار 

 .رحله اجرا را، مقايسه نمايمقرار دهم تا بتوانم نتايج بدست آمده در دو م مريممعلمين 

 فراوانی حاالت ورفتارهای دانش آموز در دو مرحله اجرای پرسشنامه

 خصوصيات و رفتارهاي

 دانش آموز 
 پايان سال تحصيلي ابتداي سال تحصيلي

 اغلب بندرت گاهي اغلب بندرت گاهي اغلب

 1 2 3 2 2 4 زياد صحبت كردن

 1 2 3 1 1 4 حساس و زود رنج بودن

 م توجه به خواسته ها وعد

 نظرات اطرافيان

2 2 2 2 2 2 

 1 2 3 1 2 3 عجول و بي حوصله بودن

 2 2 4 2 1 2 مطرح كردن سئواالت زياد
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 و كنجكاو بودن

 1 3 2 2 2 2 جروبحث زياد وبي مورد

 مقصر داشتن ديگران در

 بروز اختالفات

4 2 2 2 2 2 

 عدم توانايي در كنترل

 احساسات و عواطف

2 1 2 2 2 2 

 مقاومت كردن در

 پذيرش سخنان اطرافيان

2 1 2 2 1 3 

 3 2 1 1 2 3 ستيزه جو و مهاجم بودن

  

براساس نتايج حاصل از پرسشنامه كه در اواخر سال اجرا شد و مقايسه آن با نتايج اوليه مي توان پي برد كه 

مقاومت در پذيرش سخنان اطرافيان،  حاالت، جر و بحث زياد، عدم توجه به خواسته ها و نظرات اطرافيان،

پس از اجراي روش هاي تغيير رفتار از نظر معلمين كاهش قابل مالحظه اي داشته است و معلمين رضايت 

 .داشتند مريمكلي از رفتار 

همكالسيها هم كه قبال شكايات متعددي را مطرح مي كردند، كمتر براي اين كار به دفتر مدرسه مراجعه 

 .كرده اند
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 یابی روش های به کار رفته و نتیجه گیریارزش

در شوراي آموزشي مدرسه به منظور تبادل نظر پيرامون تشويق دانش آموزان موفق از نظر تحصيلي و    

به عنوان دانش آموز موفق و ممتاز از نظر  مريمافرادي كه در امور مدرسه همكاري داشته اند، مقرر شد 

نان مدرسه همراه ساير دانش آموزان تشويق شده و جايزه دريافت درسي و همكاري خوب و مستمر با كارك

 .دارد

هم در مراجعه به مدرسه اظهار مي داشت كه فرزندش نسبت به زمان گذشته خيلي تغيير كرده و  مريمپدر 

 .تالش مي كند كه رضايت آنها را بدست آورد و در فعاليت هاي خانواده به طور داوطلبانه همكاري دارد

دش هر از چند گاهي مراجعه مي كند، و طرح و ايده نويي در ارتباط با امور مدرسه دارد، در مورد خو مريم

فعاليتهاي مورد عالقه اش و اهداف و برنامه ريزي آينده اش صحبت مي كند، محبوبيت او در كالس درس 

آموزان در كالس و  نسبت به گذشته خيلي بهتر شده كه اين نتيجه از طريق مشاهده رفتار وي و ساير دانش

 .حياط و همچنين اجرا گروه سنجي بدست آمد

در  ": در پايان سال تحصيلي بعد از تغيير رفتارش در جهت مطلوب به من عنوان نمود مريميک مرتبه 

 ". حاليكه من شما را خيلي اذيت مي كردم، شما به من خيلي كمک كرديد
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