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  : چکیده

  اختالال دچتر که است آموزانی دانش بت کتر ، هستند روبرو آن بت دبیران که مشکالتی و مستئل از يکی  

 .کنند رفتتر هنجترهت براستس مدرسه در توانند نمی آموزان دانش از گروه اين. هستند اعتطفی و رفتتري

که نظم برخورد داشتم  .................... بت دانش آموزي در کالس 2191-2197اينجتنب در ستل تحصیلی 

شلوغی غیر نرمتل ، مسخره کردن  او داراي رفتتر هتي نتمطلوب از قبیل .  می زدبرهم را کالس وانضبتط 

ديگران، اذيت کردن ديگر دانش آموزان ،حستد  ، بی حوصلگی ،فحش دادن به ديگران ، لجبتزي ، تنبلی 

 .بنتبراين تصمیم گرفتم به بررسی اين موضوع پرداخته و مشکل دانش آموز را حل نمتيم . بود

 .اقدام نمودم ه مشترکتی و مصتحبه مشتهده ، مشتهد ابتدا به گردآوري اطالاعت  از راه هتي  

شرکت  چون تدريس منتسب ،  بعد از جمع آوري اطالاعت  و تجزيه تحلیل آن تصمیم گرفتم از روش نوينی

، درخواست از والدين دانش به گروه   و احستس مسئولیت فرد نسبت هتي مختلفدر گروه دانش آموزدادن 

رفتتر ماليم و مهربتنی در قبتل آنتن و تشويق دانش آموز و آموز براي تبعیض قتئل نشدن بین فرزندانشتن

 .استفتده نمتيم

بعد از اجراي راه حل هت رفتتر دانش آموز به شکل منتسبی در کالس تغییر و رفتترهتي نتمطلوب او کتهش 

 .يتفت 
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 :نکات کلیدی 

 دانش آموز ، رفتترهتي نتمطلوب ، راهکترهت

 

 :مقدمه  

يکی از . موزان ، يکی از مستئلی است که معموالً معلمتن بت آن مواجه هستند دانش آرفتتر هتي نتمطلوب 

، به رفتتر هتي نتمطلوب معلّمتن در برابر . می بتشد رفتتر هتي نتمطلوب اعوامل بتزدارنده در امر تحصیل ، 

می برخی از معلّمتن آنتن را به شدّ  سرکوب . شکل هتي متفتوتی از خود اعکس العمل نشتن می دهند 

. بعضی از معلمتن ، در مقتبل آنتن کو تته می آ يند ؛ بعضی ديگر آنتن را به حتل خود رهت می کنند . کنند 

 واقعیت اين است که در اين حتلت مشکل ادامه خواهد يتفت و مشکال  ديگري نیز به دنبتل خواهد آورد   امّت

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

بعد از آن راه حل هتيی جهت رفع مشکل . به صور  اعلمی مورد بررسی قرار گیرد   شنتستيی شود سپس

 .پیدا کرده و به صور  اعملی آن مسئله رفع گردد

 توصیف وضعیت موجود و تشخیص مسئله

 91-97 تحصیلی ستل در .ريس بودم اينجتنب در ستل هتي تدريسم اکثرا به اعنوان آموزگتر مشغول تد

 فتطمه نتم به آموزي دانش فراگیران بین در .بودم  تدريس  مشغول .................مدرسه  ........................... بعنوان

 هم ديگر خواندن درس متنع و کالس  مزاحم اعنوان به همیشه و بوده مشکل داراي انظبتطی نظر از که بوده

 . نمتيم حل را مشکل اين اعمل در پژوهش طريق از که گرفتم تصمیم بنده بنتبراين. دش می هت يکالس 

اين مسئله اعالقمندي مرا به حل مشکال  ومستئلی که درروند آموزش اخالل ايجتد می کرد دوچندان نمود ، 

م وتمتم لذا تصمیم گرفتم از تخصص الزم خود در زمینه حل مشکال  دانش آموزان بیشترين بهره را بگیر

دانش آموزان بکتر برم ، براي آشنتيی بیشتر رفتتر هتي نتمطلوب تجربیت   چندستله خود را در جهت زدودن  
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. بت وضعیت اخالقی دانش آموزان پرونده هتي آنتن را در آغتز ستل ستل تحصیلی مورد مطتلعه قرار دادم 

سواالتی را مطرح نمودم تت اطالاعت    بلهمچنین در مورد خصوصیت  اخالقی دانش آموزان از معلمتن ستل ق

در همتن مته اول، اولین جلسه توجیهی وتعتمل بت اولیت را جهت . الزم در مورد دانش آموزان را بدست آورم

نمودم وهمه را در   شنتستيی بیشتر دانش آموزان ومشکال  ومستئل رفتتري وبیمتريهتي ختص آنهت برگزار

همه دانش آموزان ستل قبل در همین مدرسه . مه ريزي الزم را به اعمل بیتورم دفتر جداگتنه اي نوشتم تت برنت

بودند وظتهرا مشکال  ختصی نداشتند تت اينکه به نتم يکی از دانش آموزان رسیدم که گويت ستل قبل در  

 فتطمهمدرسه هم شیفت خودمتن بوده ومعلم ستل قبل از وي نتراضی بود وقتی از معلم ستل قبل درمورد 

به ....بت او کتري نداشته بتش ؛ دانش آموز شلوغ، تنبل ، بی انضبتط ، غیر قتبل کنترل و : رسیدم به من گفت پ

خواستم خودشتن را معرفی  دانش آموزانرفتم از  کالس وقتی براي اولین بتر به   او مترکهتي متعددي زد

کردم بت ظتهري خواب آلود وبی تفتو  را مشتهده  دانش آموزينمتيند وقتی نوبت به فرد مورد نظر رسید ، 

وقتی نوبت به ديگري که   بت صداي بلند امت غیر اعتدي خودش را معرفی کرد ،. نشسته بود  کالس که گوشه 

من حوصله : خودش را معرفی کند او گفت  کنتر او بود رسید از من خواست که به او بگويم آرامتر 

د اورا مسخره می کرد وبت او داعوا می کرد براي اينکه اعلت سروصداي آنهت را ندارم واگر کسی حرف می ز

رفتترهتيش رابیشتر درک کنم رفتترهتي او را زير نظر گرفتم وقتی از مدير ومعتون هم در بتره رفتترهتي او 

سواالتی نمودم آنتن نیز به رفتترهتي نتبهنجتر او از جمله شلوغی غیر نرمتل ، مسخره کردن ديگران ، آزار 

به ديگر دانش آموزان ، بی حوصلگی ، فحش دادن به ديگران ، لجبتزي ، تنبلی ، اعدم نظم وانضبتط  رستندن

در جلسه تعتمل اولیت متدرش اشتره کرد که او قبال خیلی بهتر بود امت . در مراسم آغتزين مدرسه اشتره نمودند

گفت فکر کنم بختطر اينکه  . د يکدفعه احستس حستد  به برادر کوچکترش که تتزه متولد شده بود پیدا نمو

 .مت از شهر ديگري آمده ايم دلتنگ دوستتنش است

براي پی برن به واقعیت مسئله ، متدر ايشتن را به آموزشگته داعو  کردم وقتی براي دومین بتر به مدرسه   

کتري داريد ختنم من مشکال  فرزند دوم را دارم ونمی توانم مرتب به مدرسه بیتيم هر: آمد بت نتراحتی گفت

ش چه اطالاعتتی می توانید به من بدهید ؟ پسردرمورد رفتترهتي نتبهنجتر : بت نتمه اطالع دهید، به اوگفتم 

شمت فکر می کنید بچه ي من از لحتظ اعقلی مشکلی دارد به من می : خیلی نتراحت شد وبت بی تفتوتی گفت

یمتري ندارد شمت فکر می کنید او ديوانه است ؟ گويید بتيد اورا بت کمک هم درمتن کنیم ؟فرزندم هیچ گونه ب

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

اخالق او در ختنه چطور است ؟ ايشتن گفت ختنم او خیلی بد اخالق است وهمیشه برادر کوچکش را می زند 

د خالصه از دست او خسته شده ايم از او خواستم که همکتري الزم را درمورد به حرف من گوش نمی ده
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مقصر من نیستم لطفت من را ديگر براي اين به : ش را بت مت بکند ولی ايشتن گفت پسراصالح رفتترهت ي 

 بنتبراين متوجه شدم که نمی توانم به کمک ايشتن  .مدرسه داعو  نکنید چون رفتترهتي او اصالح نمی شود 

  امیدوا

 :اهداف پژوهش 

 :هدف اصلی 

 نهتدينه کردن نظم و انضبتط در دانش آموز

 :اهداف جزئی 

 بررسی اعلل بی نظمی در دانش آموز

 بکترگیري روش هتيی جهت نهتدينه کردن نظم و انضبتط در دانش اموزان

 (ا  -شواهد) گرد آوری اطالعات  

 مشاهده: الف 

 :در کالس پرداختم ابتدا به مشتهده رفتتر دانش آموز 

 :همچنین . کالس را بر هم می زد ود رچنین محیطی آموزش امکتن پذ ير نبود او نظم 

 دانش آموزان را مسخره می کند همیشه. 

 او هر روز بت دانش آموزان داعوا می کند. 

  ًصداي حیوانت  را در می آورد در محوطه بتزياو معموال. 

 اودر ختنه و مدرسه بد اخالق است. 
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  ورزشی اصال حوصله انجتم حرکت  نرمشی را نداشتاو از نظر. 

 مصاحبه با معلم سال قبل  -ب

میدانم چه می خواهید وادامه داد که اين دانش آموز : سراغ معلم ستل قبل او رفتم تتمرا ديد خنديد وگفت 

زش بتز نمتند ايشتن را به بسیتر تنبل ژولیده نتمرتب وپرختشگر بود به اصرار مدير ومتدرش براي اينکه از آمو

سپس او اشتره اي به انواع .ارتقت داديم وقراربود که ختنواده اش در طول تتبستتن بت او کتر کنندبتال  کالس 

نمود و در آخر برايم داعت کرد   برخوردهت وتتکتیکهتيی که براي مبترزه بت رفتترهتي غلط دانش آموزان بلد بود

درس وقتی به  کالس وضعف ااعصتب نشوي ، در  قبل من دچتر سردرگمی امیدوارم امستل مثل ستل: وگفت 

ختطر کتر هتي نتبهنجترش به او تذکر می دادم ايشتن بت لحن بدي به من جواب می داد يک روز از او 

خواستم که به ختطر بی ادبی اش نسبت به من ، معذر  بخواهد اين کتر را نکرد ،بچه بسیتر لجبتز وکج 

کالس در را براي آرام کردن او ومیتنجیگري داعواهتي او بت بچه هت کالس می شدم نصف  خلقی بود مجبور

 . بگذارم

 مطالعات  -ج 

بعد به دنبتل کتتبهتي روانشنتسی اختاللهتي رفتتري، روانشنتسی رشد ، روابط انستنی در آموزشگته و 

دادم تت ببینم مشکل را چگونه می توانم  رفته ومورد مطتلعه قرار تحقیقتتی که در اين زمینه انجتم گرفته بود 

او دانش آموزي است که . در واقع من خودم را چگونه تغییر دهم تت رفتترهتي او تغییر کند. حل نمتيم 

کتمل می شد نتتيج زير خود را نشتن   وقتی مشتهدا  من. رفتترهتي ايشتن مغتير بت مقررا  کالس می بتشد 

 :میداد

 بوده است روابط والدين بت او غلط. 

 به او توجه الزم را نکرده اند  معلمین. 
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  به تفتوتهتي فردي ايشتن توجه نکرده اند معلمین. 

 بهداشت فردي را راعتيت نمی کند. 

 او دانش آموزي پررو و مغروري است. 

 اموزان دانش برای پرسشنامه تهیه – د

 :ز دادم به دانش آمو سؤال 5 طرح بت و کردم تهیه اي پرسشنتمه بعد مرحله در

 شمت چیست ؟ «مدرسه به آمدن از هدف و انگیزه»:  2سوال 

 .وقت گذرانی بود : پتسخ دانش آموز 

  «کنند؟ می حوصلگی بی و خستگی ابراز کالس در مواقع بیشتر چرا» :  1سوال 

 حجم زيتد کتتب –دوست نداشتن روش تدريس : پتسخ 

 رابطه ا  بت پدر  و متدر  چگونه است ؟:  1سوال 

 اعتدي ولی نه زيتد خوب و نه زيتد بد: پتسخ 

 :تجزيه و تحلیل وتفسیرها

 

 عدم اعتماد به نفس

عدم همکاری با مدرسه 

 برای بهبود وضع

لجبازی با اولیای 

 مدرسه

 عدم تنوع و تفریح

 مقایسه های مخرب و مکرر
 عدم تشویق

 دانش آموزان

 روش های نامناسب

 عدم توجه به محاسن به جای معایب

 بزرگ نمایی معایب و مشکالت

 اولیای مدرسه

 بودن روشها نامطلوب

 تذکرات مستقیم و مکرر

مشکالت 

اخالقی 

تربیتی 

دانش آموز 

سوم 

 انسانی

اولیای دانش 

 آموز

 تبعیض بین فرزندان

عدم آگاهی از روش های صحیح 

 تربیت
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متأسفتنه ، مدارس به جتي . يکی از مشکال  اعمده مدارس مت، کمک نکردن به دانش آموزان مشکل داراست

. دارند بتشند، بیشتر آنهت رااز خود می را نند  آنکه آمتده کمک به کستنی که اعقب افتتدگی يت مشکالتی 

اغلب مدارس به دنبتل دانش آموزان قوي ،بت نمرا  بتال هستند وبیشتر . تلت دفعی از خود نشتن می دهندوح

در مقتبل ، دانش آموزان به ظتهر ضعیف مورد بی مهري قرار می . مواقع به تشويق و تکريم آنهت می پردازند

است که در گوشه کالس می نشیند اوکود کی ..گیرند وبطور نتخواسته آنهت را رهت و بعضتً سرکوب می کنند

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

حتی بت معلم خود لج بتز است و مزاحمت ايجتد می کند، بد اخالق است از نظر . .سرگرم شدن راهی داشت 

به ديگران حسودي   .پررواست . ردي را راعتيت نمی کندبهداشت ف. بی حوصله ا ست . درسی ضعیف است 

بت بررسی رفتتر هتي او اين سوال ايجتد گرديد که چرا اين چنین می کند؟ هدف او از اين کترهت .می کند

به .خود را به اين صور  مطرح کند چیست؟ او بت اين کترهت می خواهد چه بگويد؟ چه اعللی بتاعث شده که 

براي بروز نت بهنجتري هتي او وجود ندارد واو در موقعیت هتي مختلف از خود  نظر می رسد زمتن ختصی

ولی . اينکه نظم کالس به هم می خورد واقعتً نتراحت کننده است . رفتترهتي نت بهنجتر را نشتن می دهد 

زان ونبتيد دانش آمو. تحقیقت  متعدد نیز نشتن می دهند که بت کودک بتيد بت ماليمت ومحبت رفتترنمود 

 .تنبیه يت تحقیر شوند

متدرش را به . چند بتر پیش مدير مدرسه فرستتدم . واقعیت اين است که من تت اندازه اي درمتنده شده بودم 

تمتمی معلمین ستبق و متدر . ولی هیچ کدام مشکل را حل نکرد.مدرسه داعو  کردم ، چندين بتر تذکر دادم 

امت من به . چون استدالل می کردند که اصالح شدنی نیست . کنم او اعقیده داشتند که اورا به حتل خود رهت 

سپس مسئله را بت دو تن از . سراغ يکی از محقیقین شهرستتن رفته ومسئله را بت ايشتن در میتن گذاشتم 

سپس به دنبتل کتتبهتي . آنهت را هنمتيیهتي الزم جهت تغییر رفتتر ارائه نمودند. مشتوران در میتن گذاشتم 

بت   نتسی رفتم تت ببینم مشکل چیست ؟ وچگونه می توانم مشکل را حل نمتيم؟ بت صحبتهتيی کهروانش
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وبه خواسته هتي او چندان توجهی . فهمیدم که والدين ، بت ايشتن بد رفتتري می کنند . متدرش انجتم دادم

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

در نتیجه به ختطر نتکتمی در جلب .  بنتبراين مورد بی مهري والدين قرار گرفته بود . فراموش کرده اند 

اين اعمل خود ، دوبتره روابط والدين را بت . محبت ، مجبور شده است به پرختشگري ولج بتزي دست بزند 

به اين   نفی متعددي توسط والدين زده شده استو در نتیجه به بر چسب هتي م. ايشتن تیره تر کرده است 

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

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

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

تغییر می کند وبه احتمتل زيت دبه بچه هتي خیتبتنی می پیوند ند چون چنین کودکتنی فقط در میتن کودکتن 

به . مشکال  فردي ، مشکال  اجتمتاعی نیز افزايش می يتبد و در نهتيت اعالوه بر . دارند   خیتبتنی جتيگتهی

تت بت ايشتن بتوانم رابطه دوستی بر قرار نمتيم . یب براي حل مشکل بتيد از يک جتيی آغتز می کردم اين ترت

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

من بت مطت لعه کتتبهتي دراو بود،  اولین قدم پیدا کردن ويژگی هتي مثبت . خواهم بت تو دوست شوم 

روانشنتسی ورا هنمتيی همکتران ومشتوران ، فهمیدم که ابتدا بتيد نگرش اورا نسبت به خود ، معلم و والدين 

براي اينکتر بتيد نکت  مثبت او را پیدا می کردم وتغییر نگرش را از نقتط قو  او شروع می کردم . تغییر دهم 

ه دنیت آمده بود و والدينش از روي نت آگتهی به وي بی توجه شده بودند و به ختطر اينکه بعد از او برادرش ب. 

به همین ختطر بنده اولین کتري که .براي جلب توجه والدين رفتترهتي نتبهنجتررا پیشه خود ستخته است 

راحت امت ااعضتي گروه از اين کتر من نت. انجتم دادم ايشتن را به اعنوان سرگروه يکی از گروههت انتختب نمودم

ااعضتي گروه را قتنع کردم که مت از قبل نمی توانیم در مورد . شدند ومی گفتند که او آنهترا اذيت خواهد کرد 

  وبه آنهت گفتم اتفتقتً به نظر من بت توجه به شنتختی که از او دارم فکر می کنم شتيستگی. کسی داوري کنیم

من بت اين حرفهت می خواستم احستس . کرد  سرگروهی را دارد و به شکل بهتري گروه را رهبري خواهد
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مرتب آنهت را  من . در گیر بود   ولی بت اينحتل بت ااعضتي گروه.مسئولیت وهمکتري را در ايشتن شکوفت نمتيم 

به آرامش داعو  می کردم سپس متدرش را به مدرسه داعو  کردم واز ايشتن خواستم که بین فرزندان فرق 

در گتم بعدي چون در درس ريتضی .محبت تمتيد وبت ايشتن بد رفتتري نکنندنگذارند وبه او بیشتر توجه و

را به درستی انجتم دهد و در  تمرين هتنسبت به ديگران راحت تر مستئل را حل می نمود از او می خواستم 

 اگر رفتتر خوبی از ايشتن ديده می شد مورد تشويق قرار می گرفت  .بت دانش آموزان درگیر نشود کالس

به همین اعلت . نیزنسبت به گذشته بهتر می شد اخالقش ه رفته رفتترهتي منفی او کتهش می يتفت ورفت

به روي خود . از اين کتر من خیلی خوشحتل شد . کالس نمودم ومسئولیت اورا بیشتر کردم  نمتيندهاورا 

محبت   به حتل خود به اين ترتیب بت تشويق به موقع ومداوم توجه زيتد ورهت نکردن دانش آموز. نیتوردم

کردن به دانش آموزان جهت ايجتد نگرش مثبت به ديگران ، تقويت نکت  مثبت جهت تغییر نگرش به خود ، 

،استفتده از محبت والدين جهت تغییر نگرش او به آنتن ،  ورزشیايجتد انگیزه بت دادن جتيزه جهت تقويت 

لسوزي نسبت به دانش آموز بتاعث گرديد که مسئولیت دادن جهت تقويت نکت  مثبت وي ، صبر وحوصله ود

 . رفتترهتيش تت حد زيتدي بهبود يتبد 

 انتخاب راه جديد به صورت موقّت

رفتتر جهت بهبود   ، ابتدا بهتر است اعلل اختالال  مشخص شود تت راه حلهتيیرفتتر هتي نتمطلوب براي رفع 

 .تعیین گرددهتي نتمطلوب 

آموز، به ختطرتولد فرزند دوم ، مورد بی مهري و کم توجهّی والدين قرار  بت توجّه به سوابق ختنوادگی دانش

و به . و از اين کتر والدين دچتر نترضتيتی شده و نسبت به آنتن احستس خصومت کرده است . گرفته است 

شده و براي جلب توجه والدين ، رفتتر هتي نتبهنجتري را از خود نشتن  رفتتر هتي نتمطلوبهمین اعلت دچتر 

و نتبهنجتري او بتاعث شده ، والدين اعالوه بربی مهري ، وي را تنبیه و تحقیر  رفتتر هتي نتمطلوب. داده است 
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اين بنتبر . کرده و برچسب هتي منفی بزنند ؛ به اين ختطر رفتترهتي منفی در دانش آموز درونی شده است 

  .به نظر می رسد مشکل تت حدّي شنتستيی شده است . فشترهتي روحی و روانی شديدي بر او تحمیل شده 

براي اين کتر به سراغ محققتن و مشتوران و کتتبهتي . بعد از شنتستيی مشکل بتيد به دنبتل راه حل رفت 

 .روانشنتسی و تحقیقت  و مقتال  رفتم 

 آ موزش درمانی

آ موزشی و روا نشنتسی که می تواند افراد   اصول وروش هتي  تر  است ازمجمواعه يآ موزش درمتنی اعب

در . . .   .تت حد امکتن به اعضو مفید و کترآمد جتمعه تبديل کند   معلول جسمتنی ، روانی ، ذهنی و اعتطفی را

 ستسی است نسبت به يتدگیري مسئله ا  آموزش درمتنی تطتبق بت محیط ختنه ومدرسه و تغییر نگرش کودک

 :روشهای درمان حسادت 

آگته کردن کودک ازاينکه مورد توجه ومحبت والدين قرار دارد، راعتيت اعدالت وانصتف در روابط ، محبت به  

کودک وقتی که تنهتست، ايجتد زمینه ااعتمتد وتوجه ، سپردن کودک کوچکتر به کودک ، حسود براي 

احستست  خشم آلود کودک ، کمک به کودک براي برون مراقبت ونگهداري ، جرأ  دادن ، جتيگزين کردن 

ريزي احستست  حستد  ، مطلع ستختن کودک از مدتی قبل ، قصه گفتن متدر به کودک وتسلی دادن به او 

، تبديل حستد  به مستاعد  وصمیمیت بحث دربتره ضررهت وخسترا  حسد ، استفتده از نقتشی وبتزي 

ی براينکه اشیت ووستيل خود را به رخ ديگران نکشند، آموختن انجتم درمتنی به آموزش دادن به کودکتن مبن

ااعمتل نیک به کودک ، افزايش ااعتمتد به نفس ، اعدم دختلت والدين در داعواهتي کودکتن ، ايجتد روابط 

 .ختنوادگی مطلوب وتقويت روح همکتري ومستاعد  در کودکتن در ختنه ومدرسه 
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 در محیط خانواده ای نامطلوبرفتار هتکنیک هايی الزم برای کنترل 

صمیمت، صمیمیت در ختنواده امري الزم و ضروري است زيرا هم مهمی در کتهش خشونت در ختنواده  -2

صمیمیت . دارد بسیتري از رفتترهتي خشونت آمیز به اين دلیل است که صمیمیت بین طرفین وجود ندارد

همچنین ااعتمتد و . بت يکديگر مشترکت داشته بتشند هنگتمی افزايش می يتبد که افراد ختنواده درامور زندگی

 .اطمینتن در مشترکت بین ااعضتي ختنواده بتاعث صمیمیت می شود

تتمل و سکو ، يکی از بهترين راههتي کنترل خشونت در ختنواده کنترل رفتتر خويشتن در مواقعی  -1 

در اين هنگتم آن است که ديگران  بهترين شگرد. است که يکی از ااعضتي ختنواده به تحريک ديگري بپردازد

سکو  اختیتر کنند تت آن فرد هم آرامش پیدا کند سپس در يک فرصت منتسب بت هم به بحث و بررسی 

 .بپردازند

رفتتر هتي تحقیقت  جديد نشتن میدهد که . تخلیه يعنی اينکه به طور مستقیم جواب خشونت را ندهیم -1 

 . اينکه خشم را کتهش نمی دهد بلکه بتاعث افزايش آن نیز می شود هتتکی و حتی فیزيکی اعالوه بر نتمطلوب

رفتتر تحقیقت  نشتن داده که افرادي اعتدي که ...( قدم زدن و)غیر پرختشگرانه  رفتتر هتي نتمطلوبمدل  -4

را  رفتتر هتي نتمطلوبخود بدون رفتتر پرختشگرانه بروز دادند بعد از اين کتر سطح کمتري از  هتي نتمطلوب

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

تنبیه، درطول تتريخ يکی از وستيل اجتمتاعی براي کم کردن میزان خشونت درتنبیه بوده است که  -5 

توسط آن جلوي تجتوز خشونت و ديگر رفتترهتي پرختشگرانه را می گرفتند ولی در حتل حتضر اعلمت معتقدند 

وي خشونت حتضر را می گیرد و براعکس در طوالنی مد  به طور مستقیم بتاعث که تنبیه به طور موقت جل

 .تقويت آن می شود درحتل حتضر تنبیه بدنی از طرف ستزمتن بهداشت جهتنی ممنوع شده است
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صحبت کردن در مورد آن  رفتتر هتي نتمطلوبصحبت کردن در مورد مشکل، بهترين روش براي کتهش  -1 

به  رفتتر هتي نتمطلوبملی به دو صور  اعملی است ولی اينکه در لحظه اي که است اين تکنیک به طور اع

حد ااعالي خود می رسد يکی از طرفین سکو  اختیتر کند و سعی کند قتئله را ختم کند ولی بعد از اينکه 

طرفین آرام شدند و مدتی نیز گذشت بت خونسردي مطتلب را بت يکديگر در میتن می گذارند و آن را حل و 

 .صل می کنندف

 : رفتار های نامطلوبدرمان 

 رفتتر هتي نتمطلوبگتم اول شنتخت و ريشه يتبی اعلت يت اعلل  رفتتر هتي نتمطلوببراي درمتن             

 رفتتر هتي نتمطلوباست بت شنتخت اين اعوامل می توان همکتري هتي الزم را براي کت ستن از میزان و شد  

ن فرد مهر و محبت و دلجويی آموزش تنهتيی فکرکردن صبرو متتنت نشتن ارائه نمود متنند سرگرم نمود

تشويق جهت استحمتم ودوش گرفتن اجراي اعدالت در منزل، برآورده  رفتتر هتي نتمطلوبدادن در مواقع 

و نوجوانتن مستاعد ستختن جو آزادي هتي کنترل شده جلوگیري از توهین و  دانش آموزانکردن نیتزهتي 

آنهت ويت مقتبله به مثل نکردن بت آنهت جلوگیري از تهديد و ترستندن الگوهتي خوب را به آنهت  نتسزا گفتن به

واحترام به  نشتن دادن رهنمودهتيی در مورد ستزش و جوشش بت ديگران تشويق به بتزيهتي گروهی و راعتيت 

به آنهت جهت تخلیه و قوانین در زندگی بت ديگران اعتد  دادن به آنتن به گذشت، يتد دادن انتقتد صحیح 

سبک شدن و آرامش يتفتن و درپتيتن چنتنچه راعتيت اعوامل فوق تتثیري نداشت می توان از اعوامل ديگري 

 .استفتده نمود... متنند توبیخ اخطتر تحکم اعالمت مقتبله به مثل تنبیه و قهرو
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 :قوانین يادگیری

 :قانون اثر ونتیجه 

، بت احستس خوشی و رضتيت ختطر همراه بتشد (گیزه يت محرکان)وقتی يک پتسخ يت واکنش براي يک وضع 

ولی اگر بت احستس رنج . بتيد دنبتل آن خوشی حتصل شود شخص به تکرار آن رفتتر متيل خواهد شد

ونتخوشتيندي همراه بوده يت به دنبتلش نتراحتی پیدا شود آن رفتتر ديگر تکرار نشده به تدريج فراموش خواهد 

 .شد

مشتهدا  وآزمتيش هتي زيتد ثورندايک و ديگران نشتن دادند که پتداش ،فرد را به تکرار :  تشويق و تنبیه

پتسخی که موجب پتداش گرفتن او شده است تحريک می کند وهمواره بت اعث تقويت ارتبتط بین انگیزه 

زش در حتلی که نتتيج کیفر رانمی توان همیشه تضمین کرد وچه بست از اشتبته ولغ. وپتسخ می شود 

 .جلوگیري نمی کند

می گردد    به گروه ايجتد  و احستس مسئولیت فرد نسبت  براي کتهش حستد  ، شرکت دادن فرد در گروه

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

شد که بین فرزندان تبعیض نشود و بت   ن خواستهو لج بتزي ؛ از والدي رفتتر هتي نتمطلوببراي کتهش 

تت . فرزندان خود بت ماليمت ومهربتنی رفتتر کنند و ويژگی هتي مثبت فرزند خود را بت تشويق تقويت نمتيند

و لج بتزي  رفتتر هتي نتمطلوباستسی   به نظر می رسد يکی از اعلتهتي  .فرزند دچتر کمبود محبت نگردد 

تت کودک بتور کند که واقعتً   و به فرزند خود بر چسب هتي مثبت بزنند. ست تبعیض و کمبود محبت ا

 .ويژگی هتي مثبت است   داراي
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براي کتهش ضعف تحصیلی ، از بین بردن مشکال  اعتطفی توسط والدين ومعلم مربوطه ، ايجتد انگیزه ، 

، تغییر نگرش کودک  تقويت ويژگی هتي مثبت ، شکوفتيی ااعتمتدبه نفس کودک ، توجه الزم به کودک

 .نسبت به خود از جمله اعواملی هستندکه می توانند ضعف تحصیلی دانش آموزرا کتهش دهند

 .به نظر می رسد مشکل اعتطفی وبی تفتوتی دانش آموز حل شود

 اجرای طرح جديد و نظارت بر آن

تد  ، پرختشگري ، لج رفتتري دانش آموز ، اختالال  رفتتري او را می توان در حس بت توجه به اختالال  

براي بهبود اختالال  رفتتري ابتدا بهتر است اعلل اختالال  رفتتري مشخص . بتزي و بی تفتوتی خالصه کرد

 .شود تت راه حل هتيی جهت بهبود اختالال  رفتتري تعیین گردد

قرار گرفته  بت توجه به سوابق ختنوادگی دانش آموز، به ختطر تولد فرزند دوم، مورد بی مهري ، کم توجهی

بتاعث می گردد که والدين  براي جلب توجه والدين ، به رفتترهتي نتبهنجتر روي می آورد واين اعمل  و . است

به اين ترتیب . اعالوه از بی مهري ، وي را تنبیه بدنی ، تحقیر کرده وبه ايشتن بر چسب هتي منفی بزنند

بعد از تعیین . د چتر تنتقض نیز می گرددرفتترهتي منفی در او درونی شده وبه ختطر فشترهتي اعصبی 

براي اينکتر به سراغ محققتن ، مشتوران ، کتتبهتي روانشنتسی . مشکل ، حتل به دنبتل راه حل می گرديم

 .وتحقیقت  انجتم شده در اين زمینه می رويم تت راحل هتيی را پیداکنیم

ی که می تواند افراد معلول جسمتنی آموزش درمتنی اعبترتست ازمجمواعةاصول وروشهتي آموزشی وروانشنتس

در آموزش درمتنی تطتبق ....، روانی ، ذهنی و اعتطفی را تت حد امکتن به اعضو مفید کتر آمد جتمعه تبديل کند

 .بت محیط ختنه ، مدرسه و تغییر نگرش کودک نسبت به يتدگیري مسئله استسی است
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یت فرد نسبت به گروه ايجتد می گردد واز براي کتهش حستد  ، شرکت دادن فرد در گروه واحستس مسئول

 .والدين فرد خواسته می شود که بین فرزندان تبعیض قتئل نشود ورفتترهتيشتن نسبت به فرد ماليم گردد

نشوند وبت   خواسته می شود که بین فرزندان تبعیض قتئل براي کتهش پرختشگري ولج بتزي ، از والدين 

تت . کنند وويژگی هتي مثبت فرزند خود را بت تشويق تقويت نمتيند  فرزندخود بت ماليمت ومهربتنی رفتتر

به نظر می رسد يکی از اعلتهتي پرختشگري ولج بتزي تبعیض وکمبود . فرزند دچتر کمبود محبت نگردد

پس به فرزند خود برچسب هتي مثبت بزنند تت کودک بتور کند که واقعتً داراي ويژگی هتي .محبت است

 .مثبت است

و از شیوه تشويق دانش آموز نیز در کالس بهره . ود را نیز به شیوه هتي جذاب در کالس ارائه دادم تدريس خ

 .بردم 

 (2شواهد )گرد آوری اطالعات

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

آنتن بت تولد فرزند دوم ، نسبت به رقیه بی . له اول والدين ايشتن بودندنظر می رسد اعلت نت بهنجتري او در وه

دچتر کم توجهی  به همین اعلت .توجه شده بودند وخود را بت فرزند دوم يعنی برادر او سرگرم کرده بودند 

. وکمبود محبت شده بود وبراي جبران کم توجهی وکمبود محبت دست به رفتترهتي نت بهنجتري زده بود 

بهنجتري نگرش والدين رانسبت به او تغییر داده وبه او بر چسبهتيی همچون بداخالقی ، پررويی، لج بتزي ونت

 .منجر به بی تفتوتی ايشتن گرديده است  وبه اين ترتیب فشترهتي روانی   بودند  زده...

میتن گذاشته شده ومشکال  او بت متدرايشتن در. براي کتهش نتبهنجتري ، متدر ايشتن به مدرسه داعو  گرديد

و از متدر ايشتن خواسته شد تت بت همسرش نیز در اين مورد صحبت کند وسعی کنند بت دانش آموز رفتتري 

در صور  امکتن در هنگتم خوابیدن براي او . توام بت مهر و محبت داشته بتشند وبه او توجه بیشتري نمتيند 
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و بعضی مواقع مراقبت از برادرش را به او . ض قتئل نشوندبین او وبرادرش تبعی. بلند تعريف نمتيند  داستتنهتي

 .اورا تنبیه يت تحقیر نکنند و هنگتم بروز رفتترهتي خوب ، ايشتن را تشويق کنند . بسپترند

بیشتراز در مستبقت  . اورا سرگروه نمتيم. خودم نیز تصمیم گرفتم او را در بتزيهتي دسته جمعی شرکت دهم 

واز مدير مدرسه خواستم تت اجتزه دهد . ابراز محبت ايشتن را بت نتم کوچکش صدا بزنم  وبراي. او استفتده کنم

وازمعتون مدرسه خواستم بت ايشتن به . براي بچه هت نرمش صبحگتهی انجتم دهد در مراسم صبحگتهی 

ن گوشزد ماليمت رفتتر نمتيد و هنگتم در گیري ايشتن بتديگر دانش آموزان ، شکل صحیح برخورد را به ايشت

 .رفتترهتي مثبت ايشتن تشويق شده وبت رفتترهتي منفی ايشتن بت ماليمت تذکر داده می شد.نمتيد

تقريبتً سه مته طول کشید تت ايشتن آرام آرام بتور کند که والدينش، تغییر يتفته اند و به او توجه ومحبت می 

 .ن خود نزد اولیتء مدرسه نیز پی ببردو به مهم بود.کنند واو نیز متنند برادرش براي والدين مهم است 

رفتترهتي نتهنجتر ايشتن آرام آرام کتهش می . تقويت می گرديد  و به ختطر پتداش ، رفتترهتي منتسب او

خودش هم به ويژگی هتي مثبت خويش پی برده بود واحستس می کرد که او هم می تواند از راه هتي . يتفت

 .مثبت خودي نشتن بدهد

اونسبت به گذشته قتبل  ه دوبتره متدرش به مدرسه داعو  گرديد ، ايشتن گفت که رفتترهتي بعد از چهترمت

خواسته شد که متنند گذشته بت او رفتتر شود و   از ايشت ن. تغییر يتفته است   مقتيسه نیست و خیلی زيتد

نهت مشغول صحبت يک روز متوجه شدم که او بین بچه هت ايستتده و بت آ. تحمل را از يتد نبرند   صبر و

نه من بت چند : بعد از مدتی يک روز اتفتقی از او پرسیدم بچه هت تو را اذيت نمی کنند گفت . است   کردن

در اينجت بود که فهمیدم روشهتي مت درست بوده است و مشکال  روانی دانش آموز .... نفر دوست شده ام 

تتري، بت تقويت نکت  مثبت ، ااعتمتد به نفس وي نیز در کنتر بهبود اختالال  رف. است  تقريبتًاز بین رفته 

بطوريکه مدير ومعتون مدرسه نیز از من تشکر سر کالس می آمد ن بیشتري فتطمهپرورش يتفته بود وبت اط
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نظم وآرامش مدرسه را به کالس کردند که توانسته بودم اختالال  رفتتري او را بهبود بخشم چون ايشتن در 

 .هم نمی زد

تیب به لطف خداوند متعتل وبت راهنمتيی دوستتن ، وتجربیت  چندستله که در امر مشتوره وقو  به اين تر

قلبهتيی که مدير ومعتون گرامی مدرسه می دادند، اختالال  رفتتري دانش آموزي بر طرف شد و نظم کالس 

 .و وجدان مت آرام گرفت . و مدرسه تتمین گرديد و آرامش به ختنواده بتزگشت 

 ی تاثیر اقدام جديد وتعیین اعتبارارزشیاب

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

بوجود آمده است؟ مشکل چیست واز کجتست؟ قدم بعدي ، پیدا کردن اعلل مشکل است؟ البته ممکن است 

مطتلعه دقیق مسئله ، اعلل اصلی مسئله به احتمتل زيتد امت بت . يک مسئله ختص ، از اعلل متفتوتی نتشی شود

چون اعلت را تت حد زيتدي . تشخسص زمتن پیدايش مسئله خود خیلی مهم است . مشخص می گردد

 .مشخص می نمتيد

، اعبتر  از حستد  ، پررويی ، لج بتزي ، پرختشگري ، بی حوصلگی ، بی  اختالال  رفتتري دانش آموز 

بود که بت استفتده از شیوه هتي صحیح اصالح وحذف رفتترهتي غلط ، رفتترهتي تفتوتی ، ضعف تحصیلی 

آمده در قسمت منتبع   درست وبهنجتر جتيگزين ورفتترهتي نتبهنجتر رو به ختموشی رفت بت استنتد به جدول

 .دانش آموز بسیتر زيتد بوده است مته اول ستل رفتترهتي پرختشگرانه 1وضمتئم مشتهده می شود که در 

سپس بت استفتده از تتکتیکهتي اعملی واصرار بر شیوه هتي کتربردي در متههتي بعد رفتترهتي نتبهنجتر بسیتر 

بعد از اجراي راه حلهت ،نت بهنجتريهتي دانش آموز به طور .کتهش يتفت وحتی بسیتري از آنهت ازبین رفت 

ي کالس بت اغلب هم.شتهده نشدم کالس ديگر در لیست دانش آموان بد و بی نظم .چشمگیري کتهش يتفت 

ي هتيش مهربتنتر و بت آنتن در کالس نسبت به هم.هتيش بر خالف گذشته رابطه دوستتنه برقرار نموده بود
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او اعز  نفس بتاليی پیدا کرده بود و به طور مثبت و .کترهتي گروهی و بحثهتي جمعی همکتري می کرد

گته بت مسئولیتهتيی که به او محول شده بودند،ابراز می توانست در محیط آموزش رفتتر هتي نتمطلوببدون 

اکنون انرژي مثبت او در کمک به مرتب نمودن کتتبهتي کتتبختنه،هدايت ورزش صبحگتهی . وجود نمتيد

به وِيژه بسیتر آرام ،بت محبت و مفید می بتشد،به جتي خطی خطی کردن   کالس در .مصروف می شد...و

هم اعالقمندتر  کالس به نظر می رسد که او به مدرسه و .کشد میز،بیشتر نقتشی هتي زيبت می 

خوشبختتنه نظر مدير ،معلمتن و پدرو متدرش هم بر خالف گذشته نسبت به او نظري مثبت و قتبل .شده

 . ارزش می بتشد

 پیشنهادات

 .محبت به موقع و متنتسب به فرزندان ودانش آموزان ، موجب کتهش اختالال  رفتتري می شود -2

توجه به موقع، محبت ، تقويت نکت  مثبت ، پرورش ااعتمتد به نفس ، موجب نگرش مثبت فرد نسبت به  -1

 .خود و ديگران می شود

ايجتد انگیزه و ايجتد نگرش مثبت فرد نسبت به خود ومعلم و ديگران موجب بهبود وضعیت تحصیلی و  -1

 . فرد می شود  رفتتري

 .  بین فرزندان نبتيد تبعیض قتئل شد -4

 .بهتر است براي شنتستيی و رفع مشکل از راهنمتيی هتي صتحب نظران استفتده گردد  -5

تت داراي ااعتبتر . نظريه هتي اعلمی و تحقیقت  گذشته مورد توجّه قرارگیرد   بهتر است براي رفع مشکل ، -1

  .می بتشد
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 پیوست ها

اختالال  مشتهده از رفتترهتي حتکی از

 رفتتري

  

 آبتن مته مهر مته

هفته 

 اول

هفته 

 دوم

هفته 

 سوم

هفته 

 چهترم

هفته 

 اول

هفته 

 دوم

هفته 

 سوم

هفته 

 چهترم

داعواي فیزيکی بت دانش آموزان در 

 و محوطه آموزشگته کالس 

1 7 5 7 5 7 5 4 

داعواي لفظی و فحتشی و توهین هتي 

و  کالس رکیک بت دانش آموزان در 

 زشگتهمحوطه آمو

1 7 1 5 1 5 4 4 

درس بی دلیلی بی  کالس اخراج از 

 کالس نظمی در 

1 1 1 1 2 4 - 1 

 2 1 1 2 1 4 - 1 غیبتهتي غیرموجه

هتي درس بعد کالس تتخیر در رفتن به 

 از ورود معلم

1 1 4 5 4 1 1 1 

ايجتد سروصداي نتهنجتر در مراسم 

 هت کالس صبحگته و در راهرو 

1 1 7 8 5 4 1 4 

 1 1 1 4 1 1 4 1بت تولید   کالس برهم زدن نظم 
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 صداهتي شديد

لگد زدن شديد به دانش آموزان در 

محیط آموزشگته خصوصت در زنگ 

 ورزش

1 1 4 1 4 5 1 

5 

  

رفتتر هتي موارد قتبل مشتهده از رفتترهتي حتکی از 

 نتمطلوب

  

 

وصیف وضع مطلوب در متههتي آذر،دي ،بهمن ت

 اسفند

 اسفند بهمن مته ي متهد آذر مته

و محوطه  کالس داعواي فیزيکی بت دانش آموزان در 

 آموزشگته

1 2 - 2 

داعواي لفظی و فحتشی و توهین هتي رکیک بت دانش 

 و محوطه آموزشگته کالس آموزان در 

4 - 2 - 

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

 - 2 - 1 غیبتهتي غیرموجه

 - - - 2 هتي درس بعد از ورود معلمتنکالس در رفتن به تتخیر 

ايجتد سروصداي نتهنجتر در مراسم صبحگته و در راهرو 

 هت کالس 

1 - - - 

 - - - 2 پرورشی بت تولید صداهتي شديد کالس برهم زدن نظم 

 - - لگد زدن به دانش آموزان در محیط آموزشگته
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