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 : پژوهی اقدام چکیده

  . .زش و پرورش هستم است که در خدمت آمو ..........، مدت  ...................، داراي مدرک  ........اينجانب 

 .به اتمام رساندم ................واقع در شهرستان  ............در سمت معاون دبستان  ......در سال 

 ، نرمال غیر شلوغی  قبیل از رفتاري اختالالت داراي که شدم مواجه آموزي دانش در دوران خدمتم با 

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

 . بود مزمن سردرد ، تنبلی ، لجبازي

 ما که رسد می نظر به ، پژوهش موضوع به توجه با ؛ دارد وجود متعددي روشهاي اطالعات آوري گرد براي

 پژوهش اين در.  نمايیم استفاده اطالعات آوري جمع براي ترکیبی صورت به روش چند از باشیم مجبور

 .نموديم انتجاب را مصاحبه و مشارکتی مشاهده ، مشاهده روشهاي

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

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

 با و نشود تبعیض فرزندان بین که شود می خواسته رزيتا والدين از ؛ بازي لج و پرخاشگري اهشک براي

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

 و تبعیض بازي لج و ريپرخاشگ اساسی  علتهاي از يکی رسد می نظر به.   نگردد محبت کمبود دچار فرزند

 ويژگی  داراي واقعاً که کند باور کودک تا  بزنند مثبت هاي چسب بر خود فرزند به و.  است محبت کمبود

 . است مثبت هاي

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

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

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

 .شد خواهد رفع کودک ودرسی عاطفی مشکالت رفع با رزيتا سردرد رسد می نظر به

 راهکارها ارائه

 .شود می رفتاري اختالالت کاهش موجب ، آموزان نشودا فرزندان به متناسب و موقع به محبت -2
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 به نسبت فرد مثبت نگرش موجب ، نفس به اعتماد پرورش ، مثبت نکات تقويت ، محبت موقع، به توجه -2

 .شود می ديگران و خود

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

 .شود می فرد  رفتاري

 . شد قائل تبعیض نبايد فرزندان بین -4

 . گردد استفاده نظران صاحب هاي راهنمايی از مشکل رفع و شناسايی براي است بهتر -5

 اعتبار داراي تا.  قرارگیرد توجّه مورد گذشته تحقیقات و علمی هاي نظريه  ، مشکل رفع براي است بهتر -6

 .باشد می

 : مقدمه  -2

 از يکی.  هستند مواجه آن با معلمان معموالً که است مسائلی از يکی ، آموزان دانش رفتاري  اختالالت

 شکل به ، رفتاري اختالالت برابر در معلّمان.  باشد می رفتاري اختالالت ، تحصیل امر در بازدارنده عوامل

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

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

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

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

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

 .گردد رفع مشکل آن عملی صورت به و کرده پیدا مشکل

 مسئله تشخیص و موجود وضعیت توصیف -2

 سال آغاز در را آنان هاي پرونده آموزان دانش اخالقی و درسی وضعیت با بیشتر آشنايی براي معموالً. 

 معلم از آموزان دانش ودرسی اخالقی خصوصیات مورد در همچنین. دهم می قرار مطالعه مورد تحصیلی

 جدا دفتر ودر.  بیاوريم بدست را آموزان دانش مورد در الزم اطالعات تا نمايم می مطرح را سواالتی قبل سال

: گفت من به ديد را رزيتا نام قبل سال معلم وقتی.بیاوريم عمل به را الزم ريزي برنامه تا نوسیم می اي گانه
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 او وبه. است شلوغی آموز دانش هم و دارد رنیگمی سردرد هم ايشان چون باش؛ نداشته کاري رزيتا با

 .زد متعددي  مارکهاي

 

 رزيتا به نوبت وقتی نمايند معرفی را شان دخو خواستم گیران فرا از رفتم کالس به بار اولین براي وقتی

 عادي غیر اما بلند صدايی وبا.  است نشسته کالس گوشه کاله وبا سیاه پوست با يدختر ديدم ، رسید

 می من از رزيتا. کرد می معرفی را خودش بلند صداي با آموزي دانش وقتی اما.  کرد معرفی را خودش

.  ندارم را آنها سروصداي حوصله من چون نمايد معرفی را خودش پايین صداي با بگويم او به که خواست

 به را من سر شما صداي گفت ومی کرد می دعوا او با يا کرد می مسخره اورا رزيتا زد می حرف کسی واگر

 .آورد می درد

 او لقب سال سه معلمین از آن از عالوه.  گرفتم نظر زير اورا رفتارهاي شوم آشنا او با بیشتر اينکه براي

  نیز آنان. بدهند توضیح من به بیشتر رزيتا رفتارهاي مورد در که خواستم مدرسه ومعاون مدير از وهمچنین

 آموزان دانش ديگر به دادن اذيت ديگران، کردن مسخره ، نرمال غیر شلوغی جمله از او نابهنجار رفتارهاي به

 به بردن پی  براي. نمودند اشاره مزمن ردسرد ، تنبلی ، لجبازي ، ديگران به دادن شحف ، حوصلگی بی ،

 براي و.  بود خیال وبی سال و سن کم زنی رزيتا مادر. گرديد دعوت آموزشگاه به ايشان مادر ، مسئله واقعیت

 براي آيا گفتم رزيتا مادر به. کرد می نگاه رزيتا رفتارهاي به خیالی بی وبا نبود قائل اهمیتی چندان ش فرزند

 اند برده پزشک به بار ين چند را فرزندش که داد جواب ايشان. اند برده پزشک به اورا تارزي سردرد درمان

 زنگ در است سرد هوا وقتی که داد تذکر رزيتا مادر ضمناً و.نمايند معالجه اورا اند نتوانستد آنان ولی

 پرسید او از.  شود می سردرد دچار چون نیاورد بیرون سرش از نیز را وکالهش نرود بیرون به رزيتا سیاحت

 برادر وهمیشه است اخالق بد خیلی او خانم:  گفت ايشان ؛ است چطور خانه در رزيتا واخالق رفتار م

 که خواستم او از.  ايم شده خسته او دست از خالصه ؛ دهد نمی گوش حرف به زند؛ می را کوچکش

 لطفاً.  نیست مربوط من به:  گفت نايشا ولی بکند ما با دخترش رفتارهاي اصالح مورد رادر الزم همکاري

 ناراحت نیز مدرسه به من دعوت از.  شود نمی اصالح او رفتارهاي چون. نکنید دعوت مدرسه به ديگر را من
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 ست بد اطالعات به توجه با.  باشم امیدوارم ايشان کمک به توانم نمی که شدم متوجه بنابراين.  بود شده

 .گرديد ايجاد من ذهن در يتارز مشکل رفع براي زير سواالت آمده

 

 ؟ است شده او رفتاري اختالل موجب ، رزيتا سردرد بیماري آيا -2-2

 

 ؟ است روانی فشارهاي از ناشی ، رزيتا سردرد بیماري آيا -2-2

 

 ؟ است شده ايشان رفتاري اختالل موجب ،رزيتا غلط تربیت آيا -3-2

 

 است؟ شده خود از منفی پنداري خود چارد ايشان ،رزيتا با غلط روايط خاطر به آيا -4-2

 

 است؟ شده محبت کمبود دچار رزيتا آيا  -5-2

 

 سازد؟ متوجه خود به را يگران د خواهد می خويش رفتارهاي با رزيتا آيا  -6-2

 

 دارد؟ وجود مشکل براي هايی حل راه چه -1-2

 

 کنند؟ کمک مشکل حل در توانند می کسانی چه يا نیروها چه -1-2

 

 ؟ باشم رزيتا قبول مورد که دهم تغییر را خود چگونه من -9-2
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 ( ا شواهد)  اطالعات آوري گرد  -3

 ما که رسد می نظر به ، پژوهش موضوع به توجه با ؛ دارد وجود متعددي روشهاي اطالعات آوري گرد براي

 پژوهش اين در.  نمايیم استفاده اطالعات آوري جمع براي ترکیبی صورت به روش چند از باشیم مجبور

 زير را رزيتا رفتارهاي مشاهده طريق از. نموديم انتجاب را مصاحبه و مشارکتی مشاهده ، مشاهده روشهاي

 نتیجه در که تغییراتی مشارکتی مشاهده طريق از و آمد می ست بد رزيتا مورد در الزم واطالعات گرفته نظر

 و ؛ گرفت قرار مشاهده مورد گذاشت می ايشان بر ها،متغیر که ثیراتی وتا يد گرد می ايجاد من با ارتباط

 ومادر مدرسه ومعاون ير مد و سابق معلمان از رزيتا رفتاري سابقه مورد در الزم اطالعات مصاحبه ازطريق

 ما و آمد می بدست رزيتا مورد در الزم اطالعات روشها اين طريق از رسد می نظر به.  آمد می بدست رزيتا

 .نمائیم حل را رزيتا مشکالت بتوانیم تا شديم می آشنا ايشان ورفتاري اخالقی صوصیاتخ با بیشتر چه هر

 

 از رفتم کالس به بار اولین براي وقتی.  شد می مشاهده دقت وبه گرفته نظر زير را رزيتا رفتارهاي ابتدا

 کثیف تیره، پوست با آموزي دانش ديدم رسیدم رزيتا به وقتی.  نمايند معرفی را خودشان خواستم فراگیران

 کار اين با که طوري به. نمود معرفی را خود بلندي صداي با. است نشسته کالس گوشه در وروسري کاله با ،

  کردند می معرفی را خود آموزان دانش ديگر وقتی و. ساخت خود متوجه نیز را آموزان دانش ديگر خود

 يکديگر با فراغت اوقات در آموزان دانش ديگر وقتی.  نمايد مسخره را آنها خواست می شکلی به   رزيتا

 می درد به را سرم و ندارم را شما صداي سرو حوصله من.  نکنید صدا که گفت می ايشان کردند می صحبت

 در وقتی. کردند می شکايت من نزد او از دائماً آموزان ودانش کرد می دعوا آموزان دانش ديگر با رزيتا. آوريد

 .کرد می يّت اذ آموزان دانش ديگر وبه. آورد می در را حیوانات صداي رزيتا شتمنو می مطلبی تخته روي

 

 کردم احساس ابتدا. نبود ير پذ امکان آموزش محیطی ودرچنین زد می هم بر را کالس  نظم رزيتا بطوريکه

 و مدير از رزيتا مورد در تفريح زنگ در علت همین به کند می اينچنین ايشان که باشد خودم از ضعف شايد
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 بهتر دارد سردرد بیماري چون ولی است بوده چنین اول از رزيتا که گفتند آنها کردم سوال مدرسه معاون

 که گفتند نیز آنان کردم صحبت رزيتا قبل سالهاي معلمین با سپس. باشی نداشته کارش هم شما که است

 سردرد بیماري چون ولی.  است بیمارو تنبل شلوغ، پررو، ، ادب بی آموزي دانش رزيتا!  برسد دادت به خدا

 پرسیدم او از. نمودم دعوت مدرسه به را ايشان مادر سپس.  کنید رهايش خود حال به که بهتراست دارد

  ما هاي حرف به.  ايم آمده تنگ به او دست از ما خانم که:  گفت ايشان ؟ است چگونه خانه در رزيتا رفتار

 زور به.  کند نمی توجه سهايش در  به.  زند می را کوچکش برادر اًدائم و است اخالق بد.  دهد نمی گوش

 بهتر است سرد هوا هنگامیکه و دارد سردرد بیماري  ايشان خانم که:  گفت نهايت ودر بريم می حمّام به اورا

 پزشک به اورا ايشان سردرد درمان براي آيا که پرسیدم ايشان از. بماند کالس در تفريح زنگ در که است

 .است نشده خوب ولی ايم برده بار ين چند که داد جواب  ايشان ؟ ايد ردهب

 

 از روز يک. داد می جواب من به بدي لحن با ايشان دادم می تذکر او به نابهنجارش کار خاطر به وقتی

 چه هر نخواست معذرت ايشان ولی بخواهد معذرت من از من، به نسبت اش ادبی بی خاطر به که اوخواستم

 ولی فرستادم مدرسه مدير نزد به اورا کرد می نگاه من به مغرورانه ايشان و نکرد اي فايده کردم اصرار

 بلکه! ندارد تقصیري بچه اين که کرد خطور ذهنم از ناخودآگاه! بود نکرده تاثیري او در نیز مدير حرفهاي

 است وروانی رفتاري مشکل داراي ايشان واقع در است آورده بار شکل اين به را رزيتا ، خانوادگی غلط روابط

 الزم هاي راهنمايی ايشان و گذاشتم میان در علی آباد روانشناسان از يکی با را مسئله ابتدا. شود حل بايد که

 نیز اينها کردم مشورت زمینه اين در علی آباد مشاورين از تن دو با سپس.  نمود ارائه مشکل حل جهت را

 ، رشد روانشناسی رفتاري، اختاللهاي روانشناسی کتابهاي نبال د به بعد.  داشتند عرضه را الزم راهنمايهاي

 ببینم تا دادم قرار مطالعه مورد بود گرفته انجام زمینه اين در که تحقیقاتی و آموزشگاه در انسانی روابط

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

 و مشاهدات جمله از.  باشد می کالس مقررات با مغاير ايشان رفتارهاي که است اموزي دانش رزيتا.کند

 :گردد می ارائه زير در آمده بدست اطالعات
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 .کند می مسخره را آموزان دانش روز هر رزيتا  -3-2

 

 .کند می دعوا آموزان دانش با روز هر رزيتا -3-2

 

 .کند می سردرد ساساح معموالً رزيتا - 3-3

 

 .آورد می در را حیوانات صداي درکالس معموالً رزيتا  -3-4

 

 .است اخالق بد مدرسه و خانه در رزيتا -3-5

 

 .است ضعیف درسی نظر از رزيتا -3-6

 

 .است حوصله بی رزيتا  -3-1

 

 .است بوده غلط رزيتا با والدين روابط -3-1

 

 .اند نکرده ار الزم توجه او به رزيتا معلمین  -3-9

 

 .اند نکرده توجه ايشان فردي تفاوتهاي به رزيتا معلمین -3-22

 

 .کند نمی رعايت را فردي بهداشت رزيتا -3-22

 

 .است مغرور پرروو آموزي دانش رزيتا  -3-22
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 به مدارس ، متأسفانه. داراست مشکل آموزان دانش به نکردن کمک ما، مدارس عمده مشکالت از يکی» 

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

 وبیشتر هستند باال نمرات وبا قوي آموزان دانش دنبال به مدارس اغلب. دهند می نشان خود از دفعی وحالت

 می قرار مهري بی مورد عیفض ظاهر به آموزان دانش ، مقابل در. پردازند می آنها تکريم و تشويق به مواقع

 .(14 ص ،2319 ، کمالی میر)  « . کنند می سرکوب بعضاً و رها را آنها ناخواسته وبطور گیرند

 :وتفسیرها تحلیل و تجزيه  -4

 مسخره را ديگران. کند می معرفی را خود بلند صداي با نشیند می کالس گوشه در که است کودکی رزيتا

 بد رزيتا. کند می ايجاد مزاحمت و است باز لج خود معلم با حتی. کند می ددر سرش مواقع بیشتر کند، می

 به.   پررواست. کند نمی رعايت را فردي بهداشت.  ست ا حوصله بی.  است ضعیف درسی نظر از است اخالق

 .کند می حسودي ديگران

 

 کارها اين از رزيتا هدف ند؟ک می چنین اين رزيتا چرا که گرديد ايجاد سوال اين رزيتا هاي رفتار بررسی با

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

 .کند

 

 از مختلف هاي موقعیت در واو ندارد وجود رزيتا هاي بهنجاري نا بروز براي خاصی زمان رسد می نظر به

.  است کننده ناراحت واقعاً خورد می هم به کالس نظم اينکه واز.  دده می نشان را بهنجار نا رفتارهاي خود

 آموزان دانش ونبايد.  رفتارنمود ومحبت ماليمت با بايد کودک با که دهند می نشان متعددنیز تحقیقات ولی

 .شوند تحقیر يا تنبیه
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 مادرش.  فرستادم رسهمد مدير پیش بار چند.  بکنم چکار که بودم کرده گیر خودم من که است اين واقعیت

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

 شدنی اصالح رزيتا که کردند می استدالل چون.  کنم رها خود حال به اورا که داشتند عقیده رزيتا مادر

.  گذاشتم میان در ايشان با را ومسئله رفته علی آباد شهرستان روانشناسان از يکی سراغ به من اما.  نیست

 ارائه رزيتا رفتار تغییر جهت الزم هنمايیهاي را آنها.  گذاشتم میان در مشاوران از تن دو با را مسئله سپس

 حل را مشکل توانم می وچگونه ؟ چیست مشکل ببینم تا رفتم روانشناسی کتابهاي دنبال به سپس. نمودند

.  کنند می رفتاري بد ايشان با ، رزيتا والدين که فهمیدم. دادم انجام رزيتا مادر با  که بتهايیصح با نمايم؟

 بیشتر رزيتا والدين.  است شده متولد برادرش که رزيتا از وبعد کنند نمی توجهی چندان او هاي خواسته وبه

.  است گرفته قرار والدين مهري بی مورد رزيتا بنابراين.  اند کرده فراموش واورا اند شده سرگرم برادرش به

.  بزند دست بازي ولج پرخاشگري به.  است شده مجبور ، محبت جلب در ناکامی خاطر به رزيتا نتیجه در

 منفی هاي چسب بر رزيتا به نتیجه در و.  است کرده تر تیره ايشان با را والدين روابط دوباره ، خود عمل اين

 شده تبديل نابهنجار فرد يک به ، معصوم کودک يک ترتیب اين به.  است شده زده والدين توسط متعددي

 می قرار مدرسه اولیاء مهري بی موردي نیز مدرسه در.  روند می مدرسه به کودکانی چنین وقتی.  است

 به منفی برچسبهاي نیز مدرسه ودر شوند خالص آموزي دانش چنین ازدست کنند می بیشترسعی و گیرند

 خیابانی هاي بچه زيادبه احتمال وبه کند می تغییر کودک نوشت سر ترتیب اين به و شود می زده کودک

 از عالوه نهايت در و.  دارند  جايگاهی خیابانی کودکان میان در فقط کودکانی چنین چون ند پیوند می

 يیجا يک از بايد مشکل حل براي ترتیب اين به. يابد می افزايش نیز اجتماعی مشکالت ، فردي مشکالت

 شده طرد من نزد ايشان که بفهمانم ايشان به تا نمايم قرار بر دوستی رابطه بتوانم ايشان با تا.  کردم می آغاز

 پیدا قدم اولین.  شوم دوست تو با خواهم می که بگويم او به مستقیم بطور توانستم نمی من ولی. نیست

 ، ومشاوران همکاران هنمايی ورا شناسیروان کتابهاي لعه مطا با من بود رزيتا مثبت هاي ويژگی کردن

 نکات بايد اينکار براي.  دهم تغییر او ووالدين معلم و خود به نسبت را رزيتا نگرش بايد ابتدا که فهمیدم

 او از بعد اينکه خاطر به رزيتا.  کردم می شروع او قوت نقاط از را تگرش وتغییر کردم می پیدا را رزيتا مثبت
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 توجه جلب براي رزيتاو بودند شده توجه بی وي به آگاهی نا روي از والدينش و بود آمده دنیا به برادرش

 را ايشان دادم انجام که کاري اولین بنده خاطر همین به. است ساخته خود پیشه نابهنجاررا رفتارهاي والدين

 ومی شدند راحتنا من کار اين از رزيتا گروه اعضاي اما. نمودم انتجاب گروهها از يکی سرگروه عنوان به

 در توانیم نمی قبل از ما که کردم قانع را گروه اعضاي بنده ولی.  کرد خواهد اذيت آنهارا رزيتا که گفتند

  شايستگی رزيتا کنم می فکر دارم رزيتا از که شناختی به توجه با من نظر به اتفاقاً. کنیم داوري کسی مورد

 احساس خواستم می حرفها اين با من.  کرد خواهد يرهبر را گروه بهتري شکل به و دارد را سرگروهی

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

 فرزندان بین که خواستم ايشان واز کردم دعوت مدرسه به را رزيتا مادر سپس کردم می دعوت آرامش به را

 صداي ايشان چون بعدي گام در.نکنند رفتاري بد ايشان وبا تمايد ومحبت توجه بیشتر رزيتا وبه نگذارند فرق

 وبلند رسا صداي با را فارسی کتاب شعرهاي خواستم می ايشان از معموالً خاطر همین به داشت خوبی نسبتاً

 ايشان از خوبی رفتار اگر وهمچنین. دارد خوبی خیلی صداي که نمودم می تشويق را  ايشان ومعموالً بخواند

 نسبتاًخوب رزيتا رياضی درس شود تقويت او مثبت رفتارهاي تا.  گرفت می قرار تشويق مورد شود می ديده

 در شکلک معموالً آيد می جلو به وقتی رزيتا. گرديد می استفاده او از بیشتر رياضی مسائل حل در بود شده

 نکات وتقويت او با وصمیمی ماليم خورد بر و رزيتا به زياد توجه با آورد می بیرون را خود زبان  يا آورد می

 به. شد می بهتر گذشته به نیزنسبت ودرسش يافت می کاهش او منفی رفتارهاي رفته رفته ، ايشان مثبت

 خوشحال خیلی من کار اين از رزيتا.  کردم بیشتر اورا ومسئولیت نمودم کالس مبصر را رزيتا علت همین

 سرش رااز کرد خواهد درد سرش اينکه از ترس ديگر او که کردم احساس ولی. یاوردمن خود روي به. شد

 که داد جواب ايشان.  پرسیدم سردردش مورد در رزيتا از بطورخصوصی روز چند از بعد.  است کرده بیرون

 موزانآ دانش نکردن ورها زياد توجه ، ومداوم موقع به تشويق ،با ترتیب اين وبه.  است شده خوب سردردش

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

 تغییر جهت والدين از استفاده ، درسی تقويت جهت جايزه دادن با انگیزه ايجاد ، خود به نسبت نگرش تغییر
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 به نسبت ودلسوزي حوصله بروص وي، مثبت نکات تقويت جهت دادن مسئولیت ، آنان به نسبت رزيتا نگرش

 .يابد بهبود زيادي حد تا ايشان رفتارهاي که گرديد باعث آموزان دانش

 

 

 

 موقّت صورت به جديد راه انتخاب  -5

 بهبود جهت  حلهايی راه تا شود مشخص اختالالت علل است بهتر ابتدا ، رفتاري اختالالت رفع براي

 .گردد تعیین رفتاري اختالالت

 قرار والدين توجهّی کم و مهري بی مورد رزيتا ، دوم فرزند خاطرتولد به ،رزيتا خانوادگی سوابق به توجّه با

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

 داده نشان خود از را جارينابهن هاي رفتار ، والدين توجه جلب براي و شده پرخاشگري دچار علت همین به

 و کرده تحقیر و تنبیه را وي ، مهري بی از عالوه والدين ، شده باعث رزيتا نابهنجاري و پرخاشگري.  است

 فشارهاي اين بنابر.  است شده درونی رزيتا در منفی رفتارهاي خاطر اين به ؛ بزنند منفی هاي برچسب

 رسد می نظر به.  است گرديده عصبی درد سر دچار ايشان و شده تحمیل او بر شديدي روانی و روحی

 به کار اين براي.  رفت حل راه دنبال به بايد مشکل شناسايی از بعد.   است شده شناسايی حدّي تا مشکل

 .گرديد مراجعه مقاالت و تحقیقات و روانشناسی کتابهاي و مشاوران و محققان سراغ

 درمانی موزش آ   -5-1

 افراد تواند می که نشناسی روا و موزشی آ  هاي وروش اصول  ي ازمجموعه است تعبار درمانی موزش آ »

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

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

 (214  ص 2312 فر، میالنی) « 
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 : حسادت درمان روشهاي  -5-2

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

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

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

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

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

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

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

 آبادي شفیع.) ومدرسه خانه در کودکان در ومساعدت همکاري روح وتقويت مطلوب خانوادگی

 (11ص2312،

 خانواده محیط در پرخاشگری کنترل برای الزم هايی تکنیک   -5-3

 خانواده در خشونت کاهش در مهمی هم زيرا است ضروري و الزم امري خانواده در صمیمیت صمیمت،  -2

 یتصمیم. ندارد وجود طرفین بین صمیمیت که است دلیل اين به آمیز خشونت رفتارهاي از بسیاري دارد

 و اعتماد همچنین. باشند داشته مشارکت يکديگر با زندگی درامور انوادهخ افراد که يابد می افزايش هنگامی

 .شود می صمیمیت باعث خانواده افضاي بین مشارکت در اطمینان

 

 است مواقعی در خويشتن رفتار کنترل خانواده در خشونت کنترل راههاي بهترين از يکی سکوت، و تامل  -2

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

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

 .بپردازند
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 پرخاشگري که میدهد ننشا جديد تحقیقات. ندهیم را خشونت جواب مستقیم طور به اينکه يعنی تخلیه -3

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

 

 پرخاشگري که عادي افرادي که داده نشان تحقیقات...( و زدن قدم) پرخاشگرانه غیر پرخاشگري مدل -4

 طور به ولی اند داشته را پرخاشگري از تريکم سطح کار اين از بعد دادند بروز پرخاشگرانه رفتار بدون خود

 .نیست موثر زياد هم روش اين کل

 

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

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

 آن تقويت باعث مستقیم طور به مدت طوالنی در برعکس و گیرد می را حاضر خشونت جلوي موقت طور به

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

 

 است آن مورد در کردن صحبت پرخاشگري کاهش براي روش بهترين مشکل، مورد در کردن صحبت  -6

 خود اعالي حد به پرخاشگري که اي لحظه در اينکه ولی است عملی صورت دو به عملی طور به تکنیک اين

 شدند آرام طرفین اينکه از بعد ولی کند ختم را قائله کند سعی و کند اختیار سکوت طرفین از يکی رسد می

 .کنند می صلف و حل را آن و گذارند می میان در يکديگر با را مطالب خونسردي با گذشت نیز مدتی و

 :پرخاشگری درمان  -5-4

 عوامل اين شناخت با است پرخاشگري علل يا علت يابی ريشه و شناخت اول گام پرخاشگري درمان براي     

 فرد نمودن سرگرم مانند نمود ارائه پرخاشگري شدت و میزان از کاستن براي را الزم هاي همکاري توان می

 تشويق پرخاشگري مواقع در دادن نشان متانت صبرو فکرکردن تنهايی آموزش دلجويی و محبت و مهر

 مساعد نوجوانان و کودکان نیازهاي کردن برآورده منزل در عدالت اجراي گرفتن وروش استحمام جهت

 آنها با نکردن مثل به مقابله ويا آنها به گفتن ناسزا و توهین از جلوگیري شده کنترل هاي آزادي جو ساختن
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 با جوشش و سازش مورد در رهنمودهايی دادن نشان آنها به را خوب الگوهاي ترساندن و تهديد از جلوگیري

 گذشت به آنا به دادن عادت ديگران با زندگی در قوانین و بتراکت رعايت و گروهی بازيهاي به تشويق ديگران

 عوامل رعايت چنانچه درپايان و يافتن آرامش و شدن سبک و تخلیه جهت آنها به صحیح انتقاد دادن ياد

... قهرو و تنبیه مثل به مقابله عالمت تحکم اخطار توبیخ مانند ديگري عوامل از توان می نداشت تاثیري فوق

 ( 2221 ، پديا ويکی. ) نمود استفاده

 :يادگیري قوانین -5-5

 : ونتیجه اثر قانون

 باشد همراه خاطر ايترض و خوشی احساس با ،(محرک يا انگیزه) وضع يک براي واکنش يا پاسخ يک وقتی

 رنج احساس با اگر ولی. شد خواهد مايل رفتار آن تکرار به شخص شود حاصل خوشی آن دنبال بايد

 خواهد فراموش تدريج به نشده تکرار ديگر رفتار آن شود پیدا ناراحتی دنبالش به يا بوده همراه وناخوشايندي

 .شد

 

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

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

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

 .کند نمی جلوگیري

 

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

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

 

 با و نشود عیضتب فرزندان بین که شود می خواسته رزيتا والدين از ؛ بازي لج و پرخاشگري کاهش براي

 تا. نمايند تقويت تشويق با را خود فرزند مثبت هاي ويژگی و کنند رفتار ومهربانی ماليمت با خود فرزندان
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 و تبعیض بازي لج و پرخاشگري اساسی  علتهاي از يکی رسد می نظر به.   نگردد محبت کمبود دچار فرزند

 ويژگی  داراي واقعاً که کند باور کودک تا  ندبزن مثبت هاي چسب بر خود فرزند به و.  است محبت کمبود

 . است مثبت هاي

 

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

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

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

 .شد خواهد رفع کودک ودرسی عاطفی مشکالت رفع با رزيتا سردرد رسد می نظر به
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 آن بر نظارت و جديد طرح اجرای  -6

 و ازيب لج ، پرخاشگري ، حسادت در توان می را او رفتاري اختالالت ، رزيتا رفتاري اختالفات به توجه با

 شود مشخص رفتاري اختالالت علل است بهتر ابتدا رفتاري اختالالت بهبود براي. کرد خالصه مزمن سردرد

 .گردد تعیین رفتاري اختالالت بهبود جهت هايی حل راه تا

 

 گرفته قرار توجهی کم ، مهري بی مورد رزيتا دوم، فرزند تولد خاطر به ، رزيتا خانوادگی سوابق به توجه با

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

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

 از بعد. گردد می نیز سردرد دچار عصبی فشارهاي خاطر وبه شده درونی رزيتا در منفی رفتارهاي ترتیب

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

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

 

 ، جسمانی معلول افراد تواند می که وروانشناسی آموزشی وروشهاي ازمجموعةاصول عبارتست درمانی آموزش

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

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

 .(214ص2312فر، میالنی)

 

 واز گردد می ايجاد گروه به نسبت فرد مسئولیت واحساس گروه رد فرد دادن شرکت ، حسادت کاهش براي

 .گردد ماليم فرد به نسبت ورفتارهايشان نشود قائل تبعیض فرزندان بین که شود می خواسته فرد والدين

در ابتدا يک مطالعه . که از همه خصوصیات او پررنگ تر بود پرخاشگري بود  رزيتايکی از اختالالت رفتاري 

 .اين اختالل رفتاري و روانی کنیم کوتاه از 
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  عوامل موثر بر پرخاشگری

براساس بررسیهاي انجام شده، . سان استرفتارهاي تهاجمی يا پرخاشگرانه از شايعترين اختالالت رفتاري ان 

وجود نظريات . اوين مختلف به پرخاشگري مربوط می شوددرصد زيادي از مشکالت رفتاري کودکان تحت عن

 .متنوع در اين مورد حاکی از پیچیدگی موضوع است

 انواع پرخاشگری

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

 :کرد  بندي

 خصمانه  پرخاشگري:الف

شود؛ و  ابراز می   يا ديگران  ديگري  به  و آزار رساندن  منظور صدمه  به  که  است  صمانه رفتاريخ  پرخاشگري

  شود که  می  ديده  زند و يا در مدارس ديگر را می   کودک  مثالً کودکی. است  صرفاً آزار رساندن  در آن  هدف

 .پردازند می   کاري کتک   بعضاً به  مدرسه  در حیاط  تفريح، کودکان  هاي زنگ

 اي  وسیله  پرخاشگري:ب

و ابداً   ديگر است  هدفی  آوردن دست   خواستار به  آن  وسیله  فرد به  که  است  اي رفتاري  وسیله  پرخاشگري

وارد   کسی  نیز به  اي  لطمه  است  ممکن  میان  در اين  البته. آنها را ندارد  کردن  يا اذيت  ديگران  به  قصد حمله

قرار   همساالن  و تأيید گروه  مورد تشويق  وسیله  اين  ربايد تا به را می   خانمی بزهکار کیف  مثالً کودکی. شود

و آزار قرار   مورد اذيت  که  کودکی  يعنی. باشد  نیز داشته  گیري  انتقام  جنبه  پرخاشگري  است  گیرد ممکن

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

  دست  اضطراب  کاهش  خود يعنی  هدف  خواهد به می   آن  به  با توسل  کودک  که  است  اي  وسیله  پرخاشگري

 .يابد

http://joraqani78423114.persianblog.ir/post/2/
http://joraqani78423114.persianblog.ir/post/2/
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 :باشد  دو صورت  از اين  يکی  به  است  ممکن  پرخاشگري  جهت

  درونی  پرخاشگري( الف

  بیرونی  يپرخاشگر( ب

فرو   افکند و دچار خشم خود می   درون  را به  خشم  باشد، کودک  درون  طرف  به  پرخاشگري  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  يتیو نارضا  عصبانیت   درونی  خشم

  زمین  فرياد کشیدن، پا به  از قبیل  رفتارهايی  صورت  خود را به  خشم  است  ممکن  بیرونی؛ کودک  خشم

 .اشیا بروز دهد  کردن يا پرتاب   کوبیدن

 علل پرخاشگری

اسی باشد يا به دلیل ممکن است ناشی از ناکامی هاي اس  خشونت در قالب پرخاشگري فیزيکی يا لفظی -2

 .کودک ايجاد شود   (سه خانه يا مدر) وجود مدل هاي پرخاشگرانه در محیط زندگی 

کودکان خشن معموالٌ والدينی پرخاشگر دارند که روش هاي تربیتی آنها بیشتر مبتنی بر سخت گیري،  -2

 .بدنی است   خشونت و تنبیه

دک نقش داشته باشد که بیشتر رفتاري اکتسابی و عامل وراثت هم می تواند در رفتار خشن يک کو -3

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

 .وراثت را تحت پوشش خود قرار دهد 
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حترام بگذارند، بار آمده است و انتظار دارد که همگان به خواست هاي او ا  نوجوانی که پرتوقع و نازپرورده -4

 .و پرخاشگري متوسل می گردد  هنگام برآورده نشدن انتظاراتش، عصبانی می شود و ، به خشونت

مانند غیبت . نابسامانی هاي خانواده می تواند از عوامل ديگر ايجاد خشونت در قالب پرخاشگري باشد –5

هاي زندگی دور از تفاهم و مسالمت  جدايی و متارکه و محیط  هاي طوالنی پدر يا مادر، درگیري و اختالف،

. 

 :ارائه داليل مشکل پرخاشگری

 تفاوت هاي جنسیتی: 2 

اين تفاوت در غالب فرهنگ ها و تقريباً در همه سنین و نیز در غالب . پرخاشگرتر از دخترها هستند پسرها

وم زندگی اين از سال د. بیش از دخترها پرخاشگري بدنی و لفظی دارندپسرها . حیوانات ديده می شود

سال  2تا  2براساس مطالعات مشاهده اي در مورد کودکان نوپاي بین سنین . تفاوت ها آشکار می شود

ماهگی ظاهر می شود و قبل از آن اثري از آن  21تفاوت هاي جنسیتی از لحاظ تعداد پرخاشگري بعد از 

رهايشان می شود تالفی می ها به خصوص وقتی که به آنان حمله می شود يا کسی مزاحم کاپسر. نیست

 .کنند

  عوامل خانوادگی پرخاشگري: 2

باشند، چرا که  عوامل خانوادگی به عنوان يکسري 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 يا تشديد  خانواده می. آموزند لهاي اولیه حیات اجتماعی خود در آن میسا

 :اند از ترين اين عوامل عبارت پرخاشگري شود که مهم
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معموالً کودکی که وسايل و اسباب بازي مورد عالقه خود را در : نحوه برخورد والدين با نیازهاي کودک( 2 

تجربه نشانگر .شود شود و در صدر گرفتن آن حتی با اعمال خشونت می ند برانگیخته میبی دست ديگري 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  داشتن الگوي مناسب در زندگی يکی از نیازهاي انسان است زيرا انسان :وجود الگوهاي 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  هاي انجام شده نشان می کسانی را راهنما و الگوي زندگی خود قرار دهند بررسی

اند يعنی نه تنها کودک آنها از محبت الزم برخوردار نبود از الگوي  رخاشگر والدين خشن و متخاصمی داشتهپ

هايی که تابع اصول ديکتاتوري  ديکتاتوري خانواده. پرخاشگري موجود در خانواده نیز تأثیر پذيرفته بود

ده يک نفر حاکم بر اعمال و رفتار کند در اين نوع از خانوا هستند معموالً رشد فرزندانشان را محدود می

تر نیز با  ديگران است که غالبا پدر چنین نقشی را دارد اما گاهی اوقات مادر، خواهران و برادران بزرگ

کند، راه  گیرد، هدف تعیین می ها فرد ديکتاتور تصمیم می کنند در اين گونه خانواده ديکتاتوري رفتار می

ريزد و همه بايد به طور مطلق مطابق میل او رفتار کند و حق  ، برنامه میکند دهد، وظیفه معلوم می نشان می

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

بل ها در مقا اين بچه. دارد شود و همین حالت آنهارا به هیجان و اضطراب وا می در رفتارشان مشاهده می

هاي هم سن و سال خود يا کمتر از خود صدمه  گیرند و به بچه ديگران حالت دشمنی و خصومت به خود می

رسانند اين افراد از تعصب خاصی نیز برخوردارند و از به سر بردن با ديگران عاجز هستند، در کارهاي  می

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

 .شوند دهند و اغلب در کارها با شکست روبرو می را نشان می
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کنند بلکه آنرا نشانه شهامت و  اي از افراد پرخاشگر و زورگويی را تقبیح نمی عده: تأثیر رفتار پرخاشگرانه( 3 

دانند و به آن  وجه و حتی الزم میدانند اين افراد اعمال پرخاشگرانه خود و ديگران را مثبت م قدرت خود می

 .گذارند صحه می

در مواقعی که رفتار پرخاشگرانه توسط والدين و ديگر افراد سبب تقويت مثبت : تشويق رفتار پرخاشگرانه( 4 

شويم که به بهانه آموزش دفاع از خود به  گاه با والدين يا مربیانی روبرو می. شود و تثبیت اين رفتار می

که به طور وضوح به جاي نشان دادن رفتارهاي ... و« توسري نخوري« »از کی نخوري»د گوين کودکی می

 .کنند منطقی در مقابل برخورد با موانع شخصی را به پرخاشگري بی مورد تشويق می

شوند به  والدين و مربیان که در برابر پرخاشگري و خشونت کودک عصبانی می: تنبیه والدين و مربیان( 5 

کنند از تشديد اين رفتار در او موثرند درچنین مواقعی تنبیه عامل فزاينده  رانه اورا تنبیه میصورت پرخاشگ

شود،  و تقويت کننده پرخاشگري است زيرا عالوه بر اينکه سبب خشم و احتماالً پرخاشگري کودک می

 .شود شخص تنبیه کننده الگوي نامناسبی براي پرخاشگري کودک می

 وبا نشوند  قائل تبعیض فرزندان بین که شود می خواسته رزيتا والدين از ، بازي جول پرخاشگري کاهش براي

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

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

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

 .است
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  ورزش و پرخاشگری

 زندگی کنونی شرايط در که است اي پديده کردن ورزش و ورزش:  گويند می چنین ورزش از تعريفی در

 سري يک گیرنده بر در و گیرد می صورت بدن اسیاس تحرک و ثابت زندگی از ناشی خأل کردن پر براي بشر

 سالمت و روان و تن سالمتی درجه و بردن باال هدف به حصول براي شده حساب و سیستماتیک حرکات

 . است طبیعی غرايز ارضاي بعد و هوش و عقل

 

 در و است روشن و بارز اجتماعی و فرهنگی ابعاد در آن علمی ويژگیهاي و خواص که بدنی تربیت و ورزش

 کم و عضالت کاربردي هاي قابلیت افزايش در و خاطر تفريح و نشاط در ، روان و جسم سالمت و بهداشت

 و مؤثر نقش اجتماعی و اخالقی هاي آموزش در باالخره و مختلف امور انجام هنگام ، پرخاشگري کردن

 . دارد کارساز

 پرخاشگري کاهش در گروهی زشهايور است ورزش ، پرخاشگري میزان کنترل و کاهش راههاي از يکی

 در که گرفت نتیجه توان می پس دارند کمتري پرخاشگري میزان گروهی هاي رشته ورزشکاران و است مؤثر

 . باشد داشته پرخاشگري رکاهش د مثبتی تأثیر تواند می بودن گروه و جمع

 توجه بیشتر مهم امر اين به مسئولین بايد پس است ورزش انجام پرخاشگري کاهش راههاي بهترين از يکی

 از بسیاري از نهايت در تا آورند فراهم بیشتر را ورزشی رمیادين د جامعه اقشار تمام حضور شرايط و کنند

 . شود جلوگیري درگیريها و نزاعها

 پرخاشگري دختران با شدن همبازي صورت در سالگی 1 تا 5 سنین در پسران که است داده نشان تحقیقات

 . دهند می نشان خود از بیشتري

 دهند می نشان خود همجنس با بازي نسبت به بیشتري پرخاشگري پسران با بودن همبازي هنگام دختران

 پس دارد بسزايی نقش آمیز صلح رفتارهاي ايجاد و پرخاشگري کنترل در محیطی عامل عنوان به ورزش

 . نمود ايجاد آنها رد را آمیز صلح عادات تا داد قرار ورزش مسیر در را افراد بايد ابتدا
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 است سودمند اجتماعی و روانی ، جسمانی بعد از دارد دنبال به سودمندي و مثبت آثار منظم بدنی فعالیت

 . دهیم می قرار بررسی مورد را ورزش روانی بعد اينجا در ما

 

 و یشاداب افزايش ، نفس به اعتماد افزايش ، پرخاشگري کاهش ، استرس و اضطراب کاهش:  روانی بعد

 (سازگاري) مشکالت برابر در تحمل افزايش ، طراوت

 و اضطراب حال در دائماً يا.  هستند پرخاشگر ها برخورد در يا هستند افسردگی دچار افراد بعضی امروزه

 فعالیت با تواند می فرد که است مناسب روحی تعادل نداشتن بیانگر اينها ي همه برند می سر به استرس

 و مشکالت برابر در تحمل و نفس عزت ، نفس به اعتماد ، شادابی به و دهد کاهش را آنها منظم بدنی هاي

 . يابد دست..... 

 

 (2 شواهد)اطالعات آوري گرد -7

 نظر به چون دهم تغییر را رزيتا خودووالدين گرفتم تصمیم ابتدا ، دهم تغییر را رزيتا رفتارهاي اينکه براي

 بی رزيتا به نسبت ، دوم فرزند تولد با آنان. بودند ايشان والدين اول لهوه در رزيتا بهنجاري نا علت رسد می

 کم دچار رزيتا علت همین به. بودند کرده سرگرم رزيتا برادر يعنی دوم فرزند با را وخود بودند شده توجه

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

 ، بداخالقی همچون چسبهايی بر او وبه داده تغییر او به رانسبت والدين نگرش رزيتا ونابهنجاري.  بود

 گرديده ايشان عصبی سردرد به منجر رزيتا روانی فشارهاي ترتیب اين وبه  بودند  زده... بازي لج پررويی،

 . است

 

 درمیان مادرايشان با رزيتا ومشکالت. گرديد دعوت مدرسه به ايشان مادر ، رزيتا نابهنجاري کاهش براي

 رزيتا با کنند وسعی کند صحبت مورد اين در نیز شوهرش با تا شد خواسته ايشان مادر از و شده گذاشته

 خوابیدن هنگام در امکان صورت در.  نمايند بیشتري توجه او وبه باشند داشته محبت و مهر با توئم رفتاري
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 مواقع بعضی و. نشوند قائل تبعیض وبرادرش رزيتا بین. نمايند تعريف هستند بلند که داستانهاي او به

 را ايشان ، خوب رفتارهاي بروز هنگام و نکنند تحقیر يا تنبیه را رزيتا. بسپارند رزيتا به را برادرش از مراقبت

 .کنند تشويق

 

 شعراز خواندن در. مايمن سرگروه اورا.  دهم شرکت جمعی دسته بازيهاي در را رزيتا گرفتم تصمیم نیز خودم

 نام با را ايشان محبت ابراز وبراي. کنم استفاده بیشتر رياضی مسائل تمرين در و کنم استفاده بیشتر ايشان

 وازمعاون. بخواند دعا صبحگاهی مراسم در رزيتا دهد اجازه تا خواستم مدرسه مدير واز.  بزنم صدا کوچکش

 صحیح شکل ، آموزان دانش باديگر ايشان گیري در هنگام و مايدن رفتار ماليمت به ايشان با خواستم مدرسه

 ماليمت با ايشان منفی رفتارهاي وبا شده تشويق ايشان مثبت رفتارهاي.نمايد گوشزد ايشان به را برخورد

 .شد می داده تذکر

 

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

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

 

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

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

 .بدهد نشان خودي مثبت

 

 گذشته به نسبت رزيتا رفتارهاي که گفت ايشان ، گرديد دعوت مدرسه به مادرش دوبارهم سو ماه از بعد

 رفتار او با گذشته مانند که شد خواسته  ن ايشا از.  است يافته تغییر  زياد خیلی رزيتاو نیست مقايسه قابل

 بعد.  است آورده بیرون سر از را کالهش رزيتا که شدم متوجه روز يک.  نبرند ياد از را تحمل  و صبر و شود

 شده خوب کامالً خانم که گفت ايشان.  است چگونه دردش سر که پرسیدم او از خصوصی بطور روز چند از

 است رفته بین از تقريباً رزيتا نیروا مشکالت و است بوده درست ما روشهاي فهمیدم که بود اينجا در.  است
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 وبا بود يافته پرورش نیز وي نفس به اعتماد ، رزيتا مثبت نکات تقويت با رفتاري، اختالالت بهبود کنار در. 

. گرديد می بهتر گذشته به نسبت روز به روز نیز هايش ونمره خواند می را درسهايش بیشتري اطمینان

 بخشم بهبود را او رفتاري اختالالت بودم توانسته که کردند تشکر من از نیز مدرسه ومعاون مدير بطوريکه

 .زد می هم به را مدرسه وآرامش نظم سیاحت زنگ در ايشان چون

 

 آن ودر است زده گلی هم نامه روي وبر نوشته من به را اي نامه ايشان ديدم که بود 2392 ماه ارديبهشت در

 وبا متعال خداوند لطف به ترتیب اين به.  بود کرده تشکر زياد خیلی من هاي نی مهربا و رفتارها از نامه

 ، مدرسه ومعاون مدير و همکاران وهمکاري علی آباد مشاوران از تن ودو روانشناسان از يکی راهنمايی

 به آرامش و گرديد تامین مدرسه و کالس نظم و شد طرف بر آموزي دانش درسی وضعف رفتاري اختالالت

 . گرفت آرام ما وجدان و . بازگشت خانواده

 اعتبار وتعیین جديد اقدام تاثیر ارزشیابی  -1

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

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

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

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

 .نمايد می مشخص

 ضعف سردرد، ، صلگیحو بی ، پرخاشگري ، بازي لج ، پررويی ، حسادت از عبارت ، رزيتا رفتاري اختالالت

 در محبت وکمبود توجهی کم ،رزيتا رفتاري اختالالت علل ، خانوادگی وضعیت بررسی از بعد. بود تحصیلی

 بود الزم رزيتا رفتاري اختالالت بهبود براي رسد می نظر به. شد داده تشخیص مدرسه در وسپس خانواده

 ومادر مدرسه وهمکاران مدير مشاوران ، محققان ايراهنمايیه از کار اين براي.  برود بین از اختالالت علل

 خداوند ياري وبه آمد، بدست روانشناسی کتابهاي از مشکل رفع جهت الزم اطالعات گرديدو استفاده رزيتا

 .يافت بهبود آموزي دانش تحصیلی ضعف و رفتاري اختالالت ، متعال
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 راهکارها ارائه  -9

 .شود می رفتاري اختالالت کاهش موجب ، آموزان ودانش فرزندان به متناسب و موقع به محبت -2

 به نسبت فرد مثبت نگرش موجب ، نفس به اعتماد پرورش ، مثبت نکات تقويت ، محبت موقع، به توجه -2

 .شود می ديگران و خود

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

 .شود می فرد  ريرفتا

 . شد قائل تبعیض نبايد فرزندان بین -4

 . گردد استفاده نظران صاحب هاي راهنمايی از مشکل رفع و شناسايی براي است بهتر -5

 اعتبار داراي تا.  قرارگیرد توجّه مورد گذشته تحقیقات و علمی هاي نظريه  ، مشکل رفع براي است بهتر  -6

 .باشد می
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