
برای خرید فایل ورد قابل . است  ههدمشافایل برای ین ا

 .ش به سایت مراجعه کنید ویرای

 

1 

 

 

 

:موضوع اقدام پژوهی   
 
 

را در کالس اصالح کنم مجیدچگونه توانستم رفتارهای نادرست و پرخاشگرایانه   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



برای خرید فایل ورد قابل . است  ههدمشافایل برای ین ا

 .ش به سایت مراجعه کنید ویرای

 

2 

 

 



برای خرید فایل ورد قابل . است  ههدمشافایل برای ین ا

 .ش به سایت مراجعه کنید ویرای

 

3 

 

 

 

 

.تقدیم به همه ره جویان دانش و همه کسانی که مشوق من در انجام این پژوهش بودند  

 

 

 

. با سپاس فراوان از همه عزیزانی که در اتمام این پژوهش با من همکاری صمیمانه داشتند   



برای خرید فایل ورد قابل . است  ههدمشافایل برای ین ا

 .ش به سایت مراجعه کنید ویرای

 

4 

 

 فهرست مطالب

 5 ................................................................................................................... دهیچک

 7 .................................................................................................................... مقدمه

 8 ............................................................................................. یپرخاشگر بر موثر عوامل

 8 ........................................................................................................ یپرخاشگر انواع

 9 ......................................................................................................... یپرخاشگر علل

 01 ...................................................................................... :یپرخاشگر مشکل لیدال ارائه

 01 ........................................................................................... : مسئله با برخورد ی نحوه

 05 ................................................................................................ : موجود وضع فیتوص

 07 ........................................................................................... : قیتحق تیاهم و ضرورت

 08 .............................................................................................................. :0 شواهد

 09 ................................................................................................ : اطالعات یآور جمع

 22 .............................................................................. : حل راه یبخش اعتبار و حل راه ارائه

 22 ....................................................................................................... : حل راه یاجرا

 22 ..............................................................................................: یبخش اعتبار و یابیارز

 27 ............................................................................................................... 2 شواهد

 29 ........................................................................................................... : شنهاداتیپ

 10 ................................................................................................................... منابع



برای خرید فایل ورد قابل . است  ههدمشافایل برای ین ا

 .ش به سایت مراجعه کنید ویرای

 

5 

 

 

 چکیده 

شدم که نا آرام و ناسازگار بود و مرتب به دیگران پرخاشگری می  پسریدر روز اول مهر در کالس متوجه 

 و  کرد کارهای او را زیر نظر گرفتم و متوجه شدم که این کودک در این چند ساله همین رفتارها را داشته

از کنار او بودن رنج می بردند ، چون از اذیت های او  به طوریکه بچه ها. ت اس بوده دیگران اذیت و آزار باعث

درامان نبودند ، به همین خاطر با او بازی نمی کردند ، او را در جمع خود راه نمی دادند ، در کنار او نمی 

س در نظر کال در او برای جایی  گاه هر ،  نشستند ، در گروههای تتدریس به سختی او را قبول می کردند

 .ای اعتراض دیگران بلند می شد می گرفتم صد

طی تحقیقات مستمر به این نتیجه رسیدم که او از کودکی از حمایت های بی رویه پدر برخوردار بوده ، پدر 

و مادر برای تربیت او همسو نبوده و او نیز از این رفتار سوء استفاده کرده و رفتارهای زشت و ناپسندی از 

ی های او بیش از حد شده بود و دیگران از دست او آرامش نداشتند به چون پرخاشگر. خود بروز داده است 

 . فکر افتادم تا راهی پیدا کرده که این رفتارهای زشت او را کاهش دهم 

راه حل هایی با مشورت آنها در . متشکل از مدیر ، معاونین مدرسه و معلم سال قبل او تشکیل دادم   گروهی

 : از جمله . نظر گرفته شد 

رستی گروهی کوچک ، دادن چند مسئولیت به او ، کم کردن حمایت پدر ، افزایش محبت مادر ، سرپ

 ...همکاری والدین با اولیاء مدرسه ، تذکر و توضیح عواقب کارهایش ، هم جهت بودن والدین در تربیت او و 

ترین روش را ادامه داده قرار شد این راه حل ها به کمک مدیر مجتمع و معاونین مدرسه به اجرا درآورم تا به

 . و به نتیجه مطلوب برسیم 
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با اولیاء او در میان گذاشتم تا کارهای خواسته شده را انجام دهند و همکاری . اجرای راه حل رفتم  به دنبال 

ولی این راه به زودی به نتیجه نمی . الزم را با اولیای مدرسه داشته باشند آنها موافقت خود را اعالم کردند 

او را سرپرست گروهی کردیم ولی به علت آزار و اذیت . د ، مجبور بودم چند راه دیگر را نیز انجام دهم رسی

چند مسئولیت به او دادم ولی به علت ناآرام بودنش این راه هم به نتیجه . گروه این راه به نتیجه نرسید 

   .نرسید 

بد و آزار دهنده نمی داند پس راهی را در  تشخیص دادم که او کارهای خود را. از راه دیگری وارد شدم 

پیش گرفتم که نتایج و عواقب رفتارهای زشت را به او متدکر شوم وقتی کار اشتباهی انجام می داد و به او 

تذکر می دادم و برایش توضیح می دادم که اذیت هایش باعث تنهایی و دوری از بچه های دیگر می شود ، 

 . احساس پشیمانی می کرد 

از گذشت چند هفته و ادامه دادن این روش کم کم تغییر رفتار در او مشاهده می شد سعی برآن داشت  بعد

رفتارهای خود را کنترل کند و موجبات اذیت و آزار دیگران را فراهم نکند آرامش نسبی او باعث شده بود تا 

 . های کودکانه ی دیگران وارد شود  بچه های دیگر او را به جمع خود راه دهند او را در گروه بپذیرند به بازی

وارد شدن به جمع خود راه دهند او را آرامتر می کرد هنوز هم کارهای اشتباه بسیاری انجام می داد ولی این 

در جلسه ای دیگر که با گروه ارزیاب تشکیل شد همگی بر این کاهش . تغییر رفتار برای ما ارزشمند بود 

 . رفتار اتفاق نظر داشتند 

یم گرفته شد که همچنان این راه حل مدنظر بوده و آن را انجام دهیم و او را زیر نظر داشته باشیم تا تصم

 . رفتار او کم کم از بین برود 
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 مقدمه 

مشکالت سلوک و پرخاشگری به آن دسته از رفتارهای ضداجتماعی اشاره دارد که نشان می دهد فرد در 

قدرت در زندگی مثل والدین و معلم و یا هنجارهای اجتماعی یا  انطباق رفتار با انتظارات اشخاص صاحب

 . احترام به حقوق دیگران ناتوان است 

این رفتارها می تواند کشمکش های خفیف با منابع قدرت مثل تقابل ، عدم اطاعت ، نافرمانی و بحث ، 

دی به حقوق دیگران مثل انحراف عمده ازهنجارهای اجتماعی مثل فرار از مدرسه و منزل تا دست اندازی ج

 . تهاجم را در برگیرد

از کلمه پرخاش یا پرخاشگری به طور کلی رفتاری درک می شود که به حمله به یک انسان و آسیب   امروزه

وقتی پرخاشی از . پرخاشگری شکلی از تخلیه تنش های انباشته شده است . به او می انجامد   رساندن

 . ر این است که مشکلی در زندگی احساسی او پیش آمده است کودک سر می زند ، دلیلی آشکار ب

در مورد کودکان دالیل بسیاری وجود دارد که می توانند .رفتار پرخاشگرانه هرگز بی دلیل آشکار نمی شود 

کمبود حمایت روانی و تائید ، محدود کردن : ناهنجار فرابخوانند مانند   پرخاشگری را به عنوان یک رفتار

صی و دالیل دیگری خودکان ، کمبود اعتماد به نفس ، الگوی بد بزرگساالن ، تجارب زورگویی شک فعالیت 

گاه نیز در فردی چند مشکل از این دسته کنار . که هرکدام از اینها به تنهایی مشکالتی به بار خواهد آورد 

 .هم جمع شده و شخص را فردی ناسازگار و پرخاشگر خواهد ساخت
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  عوامل موثر بر پرخاشگری

براساس بررسیهای انجام شده، . سان استرفتارهای تهاجمی یا پرخاشگرانه از شایعترین اختالالت رفتاری ان 

وجود نظریات . درصد زیادی از مشکالت رفتاری کودکان تحت عناوین مختلف به پرخاشگری مربوط می شود

 .تنوع در این مورد حاکی از پیچیدگی موضوع استم

 انواع پرخاشگری

  تقسیم  دو گروه  به  توان آن گیرد و می  می   نشأت  و عصبانیت  از خشم  که  است  رفتاری  نوع    پرخاشگری 

 :کرد  بندی

 خصمانه  پرخاشگری:الف

شود؛ و  ابراز می   یا دیگران  دیگری  به  دنو آزار رسان  منظور صدمه  به  که  است  خصمانه رفتاری  پرخاشگری

  شود که  می  دیده  زند و یا در مدارس دیگر را می   کودک  مثالً کودکی. است  صرفاً آزار رساندن  در آن  هدف

 .پردازند می   کاری کتک   بعضاً به  مدرسه  در حیاط  تفریح، کودکان  های زنگ

 ای  وسیله  پرخاشگری:ب

و ابداً   دیگر است  هدفی  آوردن دست   خواستار به  آن  وسیله  فرد به  که  است  ای رفتاری  لهوسی  پرخاشگری

وارد   کسی  نیز به  ای  لطمه  است  ممکن  میان  در این  البته. آنها را ندارد  کردن  یا اذیت  دیگران  به  قصد حمله

قرار   همساالن  و تأیید گروه  مورد تشویق  وسیله  این  هرباید تا ب را می   خانمی بزهکار کیف  مثالً کودکی. شود

و آزار قرار   مورد اذیت  که  کودکی  یعنی. باشد  نیز داشته  گیری  انتقام  جنبه  پرخاشگری  است  گیرد ممکن

جا   این در. پردازد خود می   اضطراب  کاهش  به  با پرخاشگری  خود را ابراز کند، اکنون  خشم  و نتوانسته  گرفته

http://joraqani78423114.persianblog.ir/post/2/
http://joraqani78423114.persianblog.ir/post/2/
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  دست  اضطراب  کاهش  خود یعنی  هدف  خواهد به می   آن  به  با توسل  کودک  که  است  ای  وسیله  پرخاشگری

 .یابد

 :باشد  دو صورت  از این  یکی  به  است  ممکن  پرخاشگری  جهت

  درونی  پرخاشگری( الف

  بیرونی  پرخاشگری( ب

فرو   افکند و دچار خشم خود می   درون  را به  خشم  اشد، کودکب  درون  طرف  به  پرخاشگری  جهت  چنانچه

  خودشان  از دست  در واقع  کودکان افسرده. نیز باشد  تواند افسردگی  می  عملی  پیامد چنین. شود  می  خورده

 .هستند  عصبانی

 .آورد وجود می   از خود را به  و نارضایتی  عصبانیت   درونی  خشم

  زمین  فریاد کشیدن، پا به  از قبیل  رفتارهایی  صورت  خود را به  خشم  است  ممکن  کبیرونی؛ کود  خشم

 .اشیا بروز دهد  کردن یا پرتاب   کوبیدن

 علل پرخاشگری

ممکن است ناشی از ناکامی های اساسی باشد یا به دلیل   خشونت در قالب پرخاشگری فیزیکی یا لفظی -0

 .کودک ایجاد شود   (سه خانه یا مدر) ط زندگی وجود مدل های پرخاشگرانه در محی

کودکان خشن معموالٌ والدینی پرخاشگر دارند که روش های تربیتی آنها بیشتر مبتنی بر سخت گیری،  -2

 .بدنی است   خشونت و تنبیه
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عامل وراثت هم می تواند در رفتار خشن یک کودک نقش داشته باشد که بیشتر رفتاری اکتسابی و  -1

ان می دهد که در اغلب مواقع، تربیت های کارآمد و قوی می تواند آثار نش  تحقیقات. شده است آموخته

 .وراثت را تحت پوشش خود قرار دهد 

بار آمده است و انتظار دارد که همگان به خواست های او احترام بگذارند،   نوجوانی که پرتوقع و نازپرورده -2

 .و پرخاشگری متوسل می گردد  ی می شود و ، به خشونتهنگام برآورده نشدن انتظاراتش، عصبان

مانند غیبت . نابسامانی های خانواده می تواند از عوامل دیگر ایجاد خشونت در قالب پرخاشگری باشد –5

جدایی و متارکه و محیط های زندگی دور از تفاهم و مسالمت   های طوالنی پدر یا مادر، درگیری و اختالف،

.  

 :کل پرخاشگریارائه دالیل مش

 تفاوت های جنسیتی: 0 

این تفاوت در غالب فرهنگ ها و تقریباً در همه سنین و نیز در غالب . پسرها پرخاشگرتر از دخترها هستند

از سال دوم زندگی این تفاوت . پسرهابیش از دخترها پرخاشگری بدنی و لفظی دارند. حیوانات دیده می شود

سال تفاوت های  2تا  0مشاهده ای در مورد کودکان نوپای بین سنین  براساس مطالعات. ها آشکار می شود

پسرها . ماهگی ظاهر می شود و قبل از آن اثری از آن نیست 08جنسیتی از لحاظ تعداد پرخاشگری بعد از 

 .به خصوص وقتی که به آنان حمله می شود یا کسی مزاحم کارهایشان می شود تالفی می کنند

  خاشگریعوامل خانوادگی پر: 2
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باشند، چرا که  عوامل خانوادگی به عنوان یکسری از عوامل محیطی در بررسی عوامل تربیتی افراد موثر می

باشد و خیلی از چیزها را افراد در  خانواده به عنوان اولین محیط اجتماعی زندگی افراد بسیار حائز اهمیت می

تواند از جهات مختلف موجب بروز یا تشدید  ده میخانوا. آموزند سالهای اولیه حیات اجتماعی خود در آن می

 :اند از ترین این عوامل عبارت پرخاشگری شود که مهم

معموالً کودکی که وسایل و اسباب بازی مورد عالقه خود را در : نحوه برخورد والدین با نیازهای کودک( 0 

تجربه نشانگر .شود خشونت می شود و در صدر گرفتن آن حتی با اعمال بیند برانگیخته می دست دیگری می

آن است که چنانچه در کودکی همیشه توقعات و انتظارات فرد برآورده شده باشد او بیشتر از کسانی که 

 .شود است خشمگین و پرخاشگر می توقعات و انتظاراتشان برآورده نشده

ها عالقه  ست زیرا انسانداشتن الگوی مناسب در زندگی یکی از نیازهای انسان ا: وجود الگوهای نامناسب( 2

مند هستند که رفتار و کردار خود را مطابق با کسی که مورد عالقه خودشان است انجام دهند و چنین 

دهد که بیشتر کودکان  های انجام شده نشان می کسانی را راهنما و الگوی زندگی خود قرار دهند بررسی

کودک آنها از محبت الزم برخوردار نبود از الگوی  اند یعنی نه تنها پرخاشگر والدین خشن و متخاصمی داشته

هایی که تابع اصول دیکتاتوری  دیکتاتوری خانواده. پرخاشگری موجود در خانواده نیز تأثیر پذیرفته بود

کند در این نوع از خانواده یک نفر حاکم بر اعمال و رفتار  هستند معموالً رشد فرزندانشان را محدود می

تر نیز با  ا پدر چنین نقشی را دارد اما گاهی اوقات مادر، خواهران و برادران بزرگدیگران است که غالب

کند، راه  گیرد، هدف تعیین می ها فرد دیکتاتور تصمیم می کنند در این گونه خانواده دیکتاتوری رفتار می

او رفتار کند و حق ریزد و همه باید به طور مطلق مطابق میل  کند، برنامه می دهد، وظیفه معلوم می نشان می

کنند ظاهراً حالت تسلیم و اطاعت  هایی که در محیط دیکتاتوری پرورش پیدا می بچه. اظهارنظر از آن اوست

ها در مقابل  این بچه. دارد شود و همین حالت آنهارا به هیجان و اضطراب وا می در رفتارشان مشاهده می
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های هم سن و سال خود یا کمتر از خود صدمه  بچهگیرند و به  دیگران حالت دشمنی و خصومت به خود می

رسانند این افراد از تعصب خاصی نیز برخوردارند و از به سر بردن با دیگران عاجز هستند، در کارهای  می

توانند شرکت کنند و از اعتماد به نفس ضعیفی برخوردارند و در امور زندگیشان بی لیاقتی خود  گروهی نمی

 .شوند لب در کارها با شکست روبرو میدهند و اغ را نشان می

کنند بلکه آنرا نشانه شهامت و  ای از افراد پرخاشگر و زورگویی را تقبیح نمی عده: تأثیر رفتار پرخاشگرانه( 1 

دانند و به آن  دانند این افراد اعمال پرخاشگرانه خود و دیگران را مثبت موجه و حتی الزم می قدرت خود می

 .گذارند صحه می

در مواقعی که رفتار پرخاشگرانه توسط والدین و دیگر افراد سبب تقویت مثبت : تشویق رفتار پرخاشگرانه (2 

شویم که به بهانه آموزش دفاع از خود به  گاه با والدین یا مربیانی روبرو می. شود و تثبیت این رفتار می

به جای نشان دادن رفتارهای که به طور وضوح ... و« توسری نخوری« »از کی نخوری»گویند  کودکی می

 .کنند منطقی در مقابل برخورد با موانع شخصی را به پرخاشگری بی مورد تشویق می

شوند به  والدین و مربیان که در برابر پرخاشگری و خشونت کودک عصبانی می: تنبیه والدین و مربیان( 5 

وثرند درچنین مواقعی تنبیه عامل فزاینده کنند از تشدید این رفتار در او م صورت پرخاشگرانه اورا تنبیه می

شود،  و تقویت کننده پرخاشگری است زیرا عالوه بر اینکه سبب خشم و احتماالً پرخاشگری کودک می

 .شود شخص تنبیه کننده الگوی نامناسبی برای پرخاشگری کودک می
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  :نحوه ی برخورد با مسئله 

است که در کسوت مقدس معلمی مشغول به  ..………مدت  ..………با شماره پرسنلی  ..………اینجانب 

پژوهش .  می باشد ..………آموزگاری پایه سوم ابتدایی در حال حاضر پست سازمانی من . خدمت هستم 

پایه سوم را  سال تحصیلی که گذشتدر . روز اول مهر بود .  می باشد  .……حاضر مربوط به سال تحصیلی 

دانش آموز داشت از آنها هیچ شناختی نداشتم  28ده شد که کالسی به من سپر. برای تدریس انتخاب کردم 

. ساعت اول با معرفی بچه ها آغاز شد  . ، چون از زمان ورود آنها به مدرسه در پایه اول در آن مدرسه نبودم

در . هنوز چند دقیقه ای ازشروع کالس نگذشته بود که رفتار یکی از شاگردان توجه مرا به خود جلب کرد 

دیف وسط دانش آموزی نشسته بود با جثه ای متوسط که وقتی نگاهم به او افتاد مشغول درآوردن میز دوم ر

وقتی دید نگاهم بر روی اوست با گفتن ببخشید آرام گرفت ولی این آرامش . شکلک به یکی از بچه ها بود 

و ناآرامی ، کالس را از چند لحظه ای بیشتر دوام نیاورد و او هراز چند گاهی با اذیت و آزار و حرفهای زشت 

 . چندین بار به او تذکر دادم ولی فقط برای چند دقیقه او را آرام نگه می داشت . حالت عادی خارج می کرد 

در زمان ورود به کالس در صف فریاد تعدادی از بچه ها و معاون مدرسه شنیده می شد که . زنگ تفریح شد 

. متوجه شد که چند نفر را به شدت کتک زده بود . ر زبانها بود یعنی همان دانش آموز ناآرام بر س مجیدنام 

خالصه هر روز ، هر ساعت به همین منوال می گذشت با او صحبت کردم می گفت قصد اذیت دیگران را 

 . ندارم ولی نمی توانم خودم را کنترل کنم 

نجام دهم تا بتوانم گاهی حتی این رفتارهای او مرا به عنوان یک معلم بر این داشت که تمام سعی خود را ا

کوچک در کاهش رفتار پرخاشگرانه ی او بردارم تا او را به عنوان دانش آموزی خوب و با ادب در مدرسه 
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بشناسانم و موجب آرامش او شوم تا بتواند شاگردی آرام در کنار شاگردان دیگر به درس خود پرداخته و 

 . دوستان صمیمی پیدا کند 
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 : توصیف وضع موجود 

رفتارهای او را زیر نظر گرفتم او از نظر درسی شاگردی باهوش و زرنگ و مرتب با نمرات عالی بود ولی اذیت 

و آزار او به حدی بود که هر روز تعدادی از اولیاء دانش آموزان مدرسه از کالس اولی گرفته تا کالس پنجم 

بچه ها با او بازی نمی کردند ، کسی در کالس . درسه مراجعه می کردند برای اعتراض به رفتارهای او به م

 . حاضر نبود کنار او در میزی بنشیند او را در گروه راه نمی دادند ولی او دست بردار نبود 

 مجیدمی خواستم بدانم که چه چیزی باعث رفتار پرخاشگری در . این مسئله سواالتی در ذهنم ایجاد کرد 

 . ا این رفتار امسال از او سر می زند یا در سال های قبل هم صورت می گرفته است شده است و آی

خدا کمکت کند : برای یافتن پاسخ سوال هایم به سراغ معلم سال قبل او رفتم نگاهی به من انداخت و گفت 

 . سال سختی در پیش داری 

 .دا بهت رحم کند خ مجیدبا : در همان زمان یکی از معلمان کالس اول جلو آمد و گفت 

 . نگران شدم به سراغ مدیر مدرسه رفتم و از او پرس و جو کردم او اطالعات کاملی در اختیارم گذاشت 

این کودک از زمان پیش دبستانی و کالس اول همین رفتارها را داشته به طوری که نه تنها با دانش آموزان 

طوری که هر روزو جلوی در مدرسه بین او و . کرده بود دیگر بلکه با برادر و مادر خود نیز این گونه برخورد 

مادرش درگیری بوجود می آمده و روزها اتفاق می افتاده که صورت و دستان مادرش را زخمی کرده تا اینکه 

 . یکی از اولیاء مدرسه به کمک رفته و مادر را از دست او نجات می داده است 

 . دک در منزل از حمایت های بی رویه پدر برخوردار است با پیگیری های مستمر متوجه شدم که این کو
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هر گاه اشتباهی مرتکب شده و با مخالفت مادر روبه رو شده . مادر و پدر برای تربیت او رفتاری دوگانه دارند 

 . به مادر اعتراض کرده و او را محکوم کرده بود   ، پدر به پشتیبانی از او پرداخته و

و فامیل همیشه کدورت و دلخوری   (چه پدری و چه مادری ) جمع شدن خانواده در مهمانی ها و دور هم 

 . ش مهمانی را ترک نموده دخترپیش آمده و پدر با ناراحتی و قهر با 

با صحبت هایی که با مادر او داشتم به این نتیجه رسیدم که او از همان کودکی و زمانی که هنوز کوچک 

، به طوری که برای انجام کارهای روزمره مجبور بوده او را به ستون وسط اتاق بوده نیز این رفتارها را داشته 

پدری بی منطق و خودخواه به . بنا به درخواست من و پیگری های مداوم مدیر پدر او به مدرسه آمد . ببندد 

بسیار عزیز  م برایمدختربا تمام صحبت هایی که با او شد فقط این نکته را تکرار می کرد که . نظر می رسید 

 . تا وقتی بچه است هرکار دلش خواست انجام دهد . است و حاضر نیستم باعث ناراحتی او شوم 
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: ضرورت و اهمیت تحقیق   

این موضوع برای من بسیار حائز اهمیت بود ، چون هر روز بر تعداد کودکانی که به دلیل داشتن روحیه  

در خارج از مدرسه نیز قربانی های روحیه این .  پرخاشگری از تحصیل منع می شوند اضافه می گردد

کودکان ، اغلب دیگر کودکان کوچکتر و مردم عادی می باشند که در نهایت به یک معضل اجتماعی تبدیل 

 . شده است 

مجرمانی که دست   %91به این نکته اشاره شده که   در کتاب پرخاشگری کودک ، نوشته آرش میرخانی ،

 . زنند در دوران کودکی خود دچار اختالالت رفتاری بوده اند به ارتکاب جنایت می 

یکی از این اختالالت پرخاشگری دوران کودکی است که اگر به موقع جلوگیری نشود عواقب زیانباری به 

 . دنبال خواهد داشت 
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 : 1شواهد 

عاون و معاون پرورشی نیز او را مورد توجه بیشتری قرار داد و در این زمینه از مدیر و م  برآن شدم که رفتار

 . رفتار او را در یک مورد بررسی قرار دادم و طبق آن جدول زیر را کامل نمودم . کمک بگیرم 

  

 موضوع

 هفته چهارم آبان هفته سوم آبان هفته دوم آبان هفته اول آبان

در 

 کالس

در 

 حیاط 

در 

 کالس

در 

 حیاط 

در 

 کالس

در 

 حیاط 

در 

 کالس

در 

 حیاط 

یت وکتک زدن بچه آزارواذ.0

 ها 

 عدم سازش در گروه . 2

گفتن حرفهای زشت و . 1

 ناسزا 

25 

01 

21 

02 

7 

07 

22 

02 

25 

21 
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05 

11 

8 

11 

21 

7 

25 

28 

02 

11 

25 

01 

22 

ورزش نیز رفتار او را مورد نظر قرار دادم و تعداد نا آرامی ها و عدم سازش او را در این زنگ نیز  در زنگ 

 . یادداشت کردم 

 هفته چهارم آبان هفته سوم آبان هفته دوم آبان هفته اول آبان ضوع موردنظرمو

 2 7 5 8 عدم آرامش در زنگ ورزش 

او در زنگ ورزش هم نمی توانست در گروه سازش و آرامش داشته باشد و به راحتی با بچه ها کنار نمی آمد 

ا آخر انجام نمی داد و در وسط بازی قهر می بازی ها را ت. همیشه وسایل بازی را در اختیار خود می گرفت . 
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ولی بعد از چند دقیقه به جمع برمی گشت و در بازی دیگر هم . کرد و از جمع بچه ها دور می شد 

 . ناسازگازی کرده و دوباره همان کار را تکرار می کرد 

 : جمع آوری اطالعات 

د راهی پیدا می کردم ولی چطور باید مشکل او روز به روز بیشتر می شد به دنبال حل مشکل رفتم بای

 . به سراغ کتابهای مختلف در مورد رفتارهای او رفتم   مشکل را حل کنم ؟

 :به مطالب بسیار مفیدی در رابطه با این مشکل برخوردم که به طور خالصه به آن اشاره می کنم

احساسی او پیش آمده است وقتی پرخاشی از کودکی سر می زند ، دلیلی بر این است که مشکلی در زندگی 

 . 

پرخاشجویانه محیط و عامل ژنتیکی است که عامل ژنتیکی به نظر می رسد   یکی از عوامل اصلی بروز رفتار

 . در سنین باالتر بیشتر نقش داشته باشد ، اما عامل محیطی مستقیما کودک را آلوده می کند 

ت که عدم نظارت کافی ، دم دمی مزاجی رفتار نوع تربیت و شکل پرورش والدین دیگر بروز این رفتار اس

والدین ، عدم هماهنگی میان پدر و مادر ، عدم پذیرش کودک به عنوان عضوی از یک خانواده و مشارکت 

 . محدود و ناکافی در کارها و فعالیت کودکان و عدم تعامل بین کودک و والدین را شامل می شود   بسیار

احساسات کودک نیز می تواند عامل دیگری برای ایجاد این رفتار در  همچنین تاثیر مستقیم والدین بر

 . کودک شود 

 . کودک احساس خشم را در خانه تجربه می کند و در آینده همان رفتار خود قرار می دهد 
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گاهی نیز این مشکالت در دوستی های زمان مدرسه بروز داده می شود این افراد نمی توانند به درستی با 

 . رتباط برقرار کنند و باعث افزایش پرخاشگری می شود دیگران ا

کودکان می توانند پرخاشگری را به پاداشی که به خاطر اراده چنین رفتاری دریافت می کنند بیاموزند یا از 

طریق تقلید از مدل بیاموزند بی تردید کودکان فرصت کافی برای مشاهده مدل های پرخاشگری را دارند 

 . بیه بدنی ، کودکان خود را ادب می کنند مدل های خوبی برای کودکانشان هستند والدینی که با تن

 . مشکل را از زمینه های مختلف مورد بررسی قرار دادیم . به سراغ مدیر مدرسه رفتم و با او مشورت کردم 

ر والدین کودکی بود که از عدم نظارت کافی ، عدم هماهنگی میان پدر و مادر و دم دمی مزاجی رفتا مجید

 . در زندگی برخوردار بود و با این شرایط بزرگ شده بود 

 مجیدبار دیگر مادر او را به مدرسه دعوت کردیم و با او به مذاکره پرداختیم و به این نتیجه رسیدیم که 

 : و پرورش والدین دچار مشکل شده است مادر متذکر شد که   ذکر شده در نوع تربیت  بیشتر از موارد

کافی بر کارهای او نبوده و او از کودکی هر زمان که خواسته هر کاری را انجام داده ، چون پدر از او نظارت 

حمایت کرده ، بین رفتار مادر و پدر هیچ هماهنگی وجود ندارد و بارها و بارها اتفاق افتاده که آنها بر سر این 

ز خانه شده است بعد از گذشت چند سال موضوع دعوا کرده و حتی چندین بار به قهر کردن و بیرون مادر ا

از کارهای کودکش به تنگ آمده و دیگر . رفتار پدر نیز به تازگی تغییر کرده و از تعادل برخوردار نیست 

 . تحمل کارهای او را ندارد 

پدر نیز جداگانه به مدرسه آمد وقتی پای صحبت او نشستیم این بار سر صحبت را باز کرد با دفعه ی قبل 

او . به خاطر اخالق بد خاله های اوست  مجیدداشت این بار خسته و پشیمان بود او متذکر شد که رفتار فرق 
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من نیز از . و رفتارهای بد و حرفهای زشت را از آنان تقلید کرده است   خاله ها را الگوی خود قرار داده

ابل تحمل نیست فکر می کردم شیطنت های او دیگر ق. کارهای او خسته شده و دیگر نمی توانم تحمل کنم 

اگر از او حمایت کنم رفتار او تغییر خواهد کرد و او را به آرامش می رسانم ولی اکنون به بن بست رسیدم 

 مجیدبا صحبت هایی که با پدر و مادر   االن هم نمی دانم چه کنم ، آیا می توانم رفتار او را تغییر دهم؟

وردم تصمیم گرفتم راه حلی برای رفع این مشکل پیدا کنم تا او هم کردم و مطالبی که از کتابها به دست آ

 .مانند بچه های دیگر به راحتی در جمع حضور پیدا کرده و از زندگی لذت ببرد 
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 : ارائه راه حل و اعتبار بخشی راه حل 

 . باید آنها را بررسی می کردم که به نتیجه مطلوب برسم . چندین راه حل در ذهنم نقش بست 

 . اولین راه حلی که به نظر هر پژوهنده می رسد این است که او را مسئول کارهایی در کالس کنم   -0

 . معاون مدرسه پیشنهاد کرد که او را نماینده کالس اول کنیم    -2

 . یکی دیگر از راه حل هایی که به نظر می رسید تغییر رفتار والدین بود    -1

 . لیاء مدرسه یکی دیگر از راه حل ها بود پدر و مادر با او همکاری    -2

 . باید محبت مادر نسبت به او بیشتر و باعث جلب توجه او شود    -5

 کم شدن حمایت پدر    -2

 خوب و دلسوز جلوه دادن مادر نزد او از طرف اولیا مدرسه    -7

ای ناپسند او توضیح این کار یک راه دیگر که می توانست رفتار او را تغییر دهد ، در کنار انجام کاره  -8

به نظر می رسید که او حتی متوجه این نیست که کارهایش چه . و عواقب بد این کارها به او بود 

 . به دنبال دارد   عواقبی

 درج موارد در پرونده ی انضباطی او    -9

 اخراج موقت و سه روزه ی او از مدرسه و برگشت توسط مادر -01
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، معاونین و معلم کالس اول و دوم او تشکیل دادیم راه حل ها و طرح ها را ارائه جلسه ای با حضور مدیر 

تائید شد و تصمیم گرفته شد تا راه حل ها یکی یکی و با کمک مدیر و معاونین به   راه حل ها. دادم 

  .اجرا درآید تا ببینیم کدام راه حل بهتر به نتیجه رسید
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 : اجرای راه حل 

درگیر شده و   با بچه ها  ولی او برای انجام این کارها. ن کار را به او واگذار کردم روز بعد انجام چندی

 . جنگ و ستیز به راه انداخت این راه حل به نتیجه نرسید 

به پیشنهاد معاون مدرسه او را نماینده کالس اول کردیم ولی این راه حل نیز چاره ی کار نشد و به 

از این موضوع نگذشته بود که خانواده های زیادی برای اعتراض به نتیجه نرسید ، چون تنها دو روز 

 . کارهای او به مدرسه آمدند و مجبور شدیم این مسئولیت را از او سلب کنیم 

. بار دیگر پدر و مادر او را به مدرسه دعوت کردیم و در مورد راه حل های مختلف با آنها صحبت کردیم 

. ما برای انجام چند راه حل به کمک آنها نیاز داشتیم . غییر می دادند مادر و مخصوصا پدر باید خود را ت

را آرام آرام نسبت به او کم می کرد تا هم آسیب روحی به او وارد نشود و  باید حمایت های خود   پدر

هم مادر کار خود موفق شویم با این کار راه برای محبت بیشتر مادر به او باز می شد و از طرفی ما می 

 . خوب و پرمحبت جلوه دهیم  دخترشانستیم مادر را نزد تو

 . پدر قبول کرد و به مادر پیشنهاد شد که با محبت بیشتر او را به خود جلب کند 

 . مجبور بودم در کنار این راه حل ، راه حل دیگری نیز در پیش گیرم . این راه به وقت زیادی نیاز داشت 

درسه به خاطر خشن بودن انجام نشد چون احتمال داده می شد که در پرونده و اخراج از م  درج موارد

پس تا زمانی که تغییر رفتار والدین انجام شود و به نتیجه برسد به سراغ راه   .وضع او را وخیم تر کند 

 . حل توضیح کارهای او رفتم به نظر می رسید ازراه حل های دیگر بهتر نتیجه دهد 
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نظر بود هر کار زشت و ناپسندی که از او سر می زد در زنگ تفریح یا دقایقی کارها و رفتار او مرتبا زیر 

که فرصت پیش می آمد در موردش باهم صحبت می کردیم و به او متذکر می شدم که این کارش 

بعد از چند . ز کارهایش را توضیح می دادم اناپسند و آزار دهند ه ی دیگران است و دلیل ایراد گرفتن 

شت بودن کارهایش اطالعی نداشته و همه را مخالف خود می داند تا زم که او واقعا از روز متوجه شد

کنون کسی برای او دلیل تذکرها را توضیح نداده بنابراین کارها در نزد او بد نبوده و به راحتی این کارها 

 . را انجام می دهد 
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: ارزیابی و اعتبار بخشی   

دیگر روشها مشکل را حل کند این راه را حدود سه هفته ادامه  راه حل جدید به نظر می رسید بهتر از

 . دادم 

از او ناراحت   در این مدت از شدت پرخاشگری او کم شده بود به نظر می رسید دوست ندارد بچه ها

کرد کافی بود نگاهش کنم بالفاصله  یا کنترل کند وقتی کار اشتباهی مباشند سعی می کرد خود ر

د به بچه ها سفارش کرده بودم در برابر او آرامش بیشتری از خود نشان دهند و با معذرت خواهی می کر

او دوستی نزدیکتری داشته باشند آنها نیز او را به جمع خود راه می دادند و با هم بازی می کردند در 

زنگ ورزش می توانست یکی دو بار در بازیهای دسته جمعی شرکت کند در حیاط مدرسه کمتر دعوا 

کرد سر صف بیشتر اوقات در جای خود می ایستاد ، در زمان تدریس در گروه باقی می ماند و کمتر می 

گروه را بر هم می زد از دید من تغییراتی حاصل شده بود برای اطمینان بار دیگر جلسه ای با حضور 

ضیح داد که چند مدیر ، معاون و معلم سال قبل او تشکیل شد مدیر تغییر رفتار او را تائید کرده او تو

کم شده معاونین هم این تغییر رفتار را تائید کرده و گفتند در این چند  مجیدروزی است تعداد شاکیان 

روزه جدال های او کمتر شده زمانی که زنگ خورده بیشتر اوقات در جای خود می ایستد و کمتر جای 

م سال گذشته ی او گفت او را در معل. دیگران را می گیرد حرفهای زشت و رکیک او کاهش یافته است 

حیاط و راهرو دیدم با سال قبل فرق کرده است رفتارهای سال قبل در او کاهش یافته و او از آرامش 

 . نسبی برخوردار است 

بعد از آن به سراغ بچه های کالس رفتم با او صحبت کردم همگی معتقد بودند که او بهتر شده کمتر با 

 . اوقات در زنگ تفریح با آنها بازی می کند آنها دعوا می کند بیشتر 
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را بی کم و کاست تعریف می کند کمتر   مادرش به مدرسه آمد وقتی از مدرسه برمی گردد تمام اتفاقات

 . را آزار می دهد کمی آرامتر شده و بیشتر به درسهایش می رسد   برادرش

لی همه از کاهش رفتارهای او احساس هنوز تا از بین رفتن پرخاشگری او راهی طوالنی در پیش بود و

 .رضایت داشتند 

 2شواهد 

رفتار او را چه در کالس و چه در حیاط مدرسه در سه هفته آذر مورد بررسی قرار داده و جدول زیر را 

 . ترسیم کردم 

  

 موارد بررسی شده

 هفته چهارم آذر هفته سوم آذر هفته دوم آذر

 در حیاط ر کالسد در حیاط در کالس در حیاط در کالس

 اذیت و آزارو کتک زدن.0

 عدم سازش در گروه.2

 حرفهای زشت گفتن.1
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در زنگ ورزش نیز تغییر رفتار او کامال مشهود بود و کمتر با دیگران ناسازگاری می کرد بازیهای دسته 

سعی می کرد خود را . والیبال را تا آخر انجام می داد  جمعی که با هم انجام می دادیم مثل وسطی و

 . بازی کند   کنترل کند و با دیگران

  

 هفته چهارم آذر هفته سوم آذر هفته دوم آذر موارد

 0 1 2 عدم آرامش در زنگ ورزش 

  

ودی شواهد و اطالعات گردآوری شده نشان می داد که راههای به کار گرفته شده موثر بوده و باعث بهب

نیز بر این مسئله ... مدیر دبستان ، معاونین ، بچه ها ، اولیاء و . وضعیت و کاهش رفتارهای او شده است 

  با این اوصاف تصمیم بر آن گرفتم که همچنان به پی گیریهای خود ادامه داده و در زمان. اذعان داشتند 

 . های تعیین شده در جریان وضعیت خانوادگی او قرار بگیریم 

جمع برای نجات یک  ام کارهایی که برای بهبود وضعیت نسرین انجام شده ، شاید در نگاه اول تالش یک تم

به حساب آید اما تالش جمعی ما برای تحول در وضعیت او خود باعث ایجاد همدلی در بین همکاران و   فرد

دیگر نیز هنگام برخورد با   این خود پایه ای بود تا آموزگاران. ایجاد احساس رضایت درهمه همکاران بود 

 . به مسائل بنگرند   دانش آموزان مشابه با نگاهی جدید
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 : پیشنهادات 

کاهش آن نیز به راههای گوناگون   مختلف دارد ،  دالیل  در کودکان  همان گونه که بروز رفتار پرخاشگری

کارساز خواهد بود و   این راهها این امر در هر کودک متفاوت بوده ولی به نظر من. امکان پذیر خواهد بود 

  این رفتار ناپسند را در این افراد کاهش داده و این کودکان را به جمع همساالن  می توان با استفاده از آنان

 .خود وارد ساخت تا اینان نیز به زندگی عادی و پر از نشاط کودکی برسند و از آن لذت ببرند 

 و هم جهت بودن والدین در تربیت ا     .0

 محبت کردن اولیا در حد متعادل      .2

 تعامل همه جانبه بین والدین      .1

 عدم تنبیه بدنی کودک      .2

 تذکر دادن کارهایی از زمان کودکی      .5

 اهمیت دادن به او در مواقع خاص      .2

 ایجاد فرصت برای انجام فعالیتهای بدنی      .7

 .که پرخاشگر است  دور بودن کودک از الگویی     .8

 . کم کردن حمایت یکی از اولیا که کودک به او تکیه دارد      .9
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 دادن مسئولیت به او    .01

 . متوجه کردن او به اینکه رفتارش مورد و زیر نظر است . 00

 سرپرست گروه کوچکی بودن او . 02

 باال بردن اعتماد به نفس کودک . 01

 ای زشت و ناپسند و آزار دهنده ی دیگران اگاه کردن او از عواقب کاره. 02

 همکاری اولیا دانش آموز با اولیا مدرسه . 05
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