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 :چکیده

آموز  مینا  انجام گردیده است که دانش آموز دارای این پژوهش با هدف حل مشکل اخالقی ورفتاری دانش 

      با توجه به اطالعات . بودخودخواهی ،غرور و عدم سازگاری با دانش آموزان  اختالالت رفتاری از قبیل 

آیا تربیت غلط ، موجب  - 1:بد ست آمده سواالت زیر برای رفع مشکل دانش آموز در ذهن من ایجاد گردید

آیا به خاطر روابط غلط با ایشان دچار خود پنداری منفی از خود شده  -2شان شده است ؟اختالل رفتاری ای

آیا با رفتارهای خویش می خواهد د یگران را به خود متوجه   -3شده است؟ غرور بیجاآیا دچار   -5است؟

جدول  چه راه حل هایی برای مشکل وجود دارد؟روش استفاده در این پژوهش اقدام پژوهی مدل  -4سازد؟

برای گرد آوری اطالعات روشهای متعددی وجود دارد ؛ با توجه به موضوع پژوهش ، به . تناقضات می باشد

. نظر می رسد که ما مجبور باشیم از چند روش به صورت ترکیبی برای جمع آوری اطالعات استفاده نمایم 

برای کاهش غرور ، شرکت . مودمدر این پژوهش روشهای مشاهده ، مشاهده مشارکتی و مصاحبه را انتخاب ن

می گردد و از والدین فرد خواسته می    به گروه ایجاد  و احساس مسئولیت فرد نسبت  دادن فرد در گروه

برای کاهش ناسازگاری و .شود که بین فرزندان تبعیض قائل نشوند و رفتارشان نسبت به فرد مالیم گردد

بین فرزندان تبعیض قائل نشود و با فرزندان خود با مالیمت  خودخواهی ؛ از والدین مینا خواسته می شود که

تا فرزند دچار کمبود محبت . ومهربانی رفتار کنند و ویژگی های مثبت فرزند خود را با تشویق تقویت نمایند

   .نگردد 

 

 . دانش آموزان -مشکالت رفتاری -اقدام پژوهی :كلید واژگان
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 : مقدمه 

. است خودخواهی و تکبّر موضوع کنیم، می برخورد آن با مشاوره مراکز در که معضالتی ترین مهم از یکی

 قائل ارزشی «دیگران» برای و دانسته اصلی محور را «خود نفس» انسان تا شود می موجب خودخواهی

 چنین. کند می برخورد دیگران با« !من موی تار یک فدای عالم ی همه» شعار با خودخواه، انسان. نباشد

 خود دیرین دشمن با گویی که کند می رفتار او با رحمانه بی چنان آن شد، مسلّط کسی بر وقتی یکس

 آن از بردای بهره و شخصی نفع به رسیدن جز هدفی کند، محبّت دیگران به که هم زمانی و ،شده مواجه

 . ندارد ها

 آشنا و غلط رفتارهای. هستند ناصحیح رفتار این به انسان آلودگی های علّت ترین مهم از یکی والدین،

 کرده، پیدا گرایش خودمحوری و تکبّر به فرزندانشان تا شود می موجب تربیتی صحیح های شیوه با نبودن

 و خودخواهی از را خود کودک دارند وظیفه والدین اساس، همین روی. دهند آزار را دیگران خود، رفتار با و

 . سازند آشنا اکاریفد و ایثار با و کرده دور تکبّر

 موجب او به نادرست امتیازهای اعطای و کودک به حدّ از بیش دینیتوجّه اندیشی هم.  کودک دینی تربییت

 اگر پس. دارد شرافت و برتری دیگران بر کند گمان و دانسته رفتارها آن مستحقّ را خود تا شود می

 از برخی. گردد خارج رفتاری تعادل از که نکنیم عمل ای گونه به کنیم، محبّت خود فرزند به داریم دوست

 والدین، همین تا شود می موجب و بوده او حقّ در خیانت باشد، فرزند به خدمتی کهآن از قبل ها محبّت

 .شوند خود فرزند خواه زیاده دستان گرفتار و اسیر

 دانش آموزانن روان سالم درمی دانیم که امروزه یکی ازشرایط الزم برای کسب موفقیت های تحصیلی داشت

زیراافرادی که سالم نباشندبه عنوان بیمارمحسوب می شوند واین افراددرحوزه های مختلف زندگی . است

وازجمله تحصیلی عملکردمطلوب ندارندویکی ازمشکالت که مستقیما برعملکرد تحصیلی افرادتاثیر گذاشته 

به عوامل مختلفی بستگی دارد اما چگونگی شکل  می باشد داشتن چنین مشکلی( مشکالت اخالقی ) است  

گیری این مشکل درافرادمختلف یکسان نمی باشدیکی از عوامل بازدارنده در امر تحصیل ، اختالالت رفتاری 
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. ان در برابر اختالالت رفتاری ، به شکل های متفاوتی از خود عکس العمل نشان می دهند معلم. می باشد 

ان ، در مقابل آنان کو تاه می آ یند ؛ معلمبعضی از . به شدّت سرکوب می کنند ان آنان را معلمبرخی از 

واقعیت این است که در این حالت مشکل ادامه خواهد   امّا. بعضی دیگر آنان را به حال خود رها می کنند 

لی در یافت و مشکالت دیگری نیز به دنبال خواهد آورد به نظر می رسد راه منطقی این است که وقتی مشک

آن مشکل به صورت علمی مورد   کالس پیش می آید ؛ بهتر است ابتدا آن مشکل شناسایی شود سپس

بعد از آن راه حل هایی جهت رفع مشکل پیدا کرده و به صورت عملی آن مشکل رفع . بررسی قرار گیرد 

 دبستان در  ینامدرخصوص مشکل اخالقی   مگردد دراین پژوهش اینجانب باتوجه به اهمیت مساله قصددار

 آموزبه حل مشکل دانش  طریق اقدام پژوهی از  خود مطالعهبه پژوهش پرداخته و با   جهان آباد هاتف

 .میکمک نما

 بیان مسئله

 وقتی هستند پرستی خویشتن و خودخواهی اسیر که کسانی. است حقارت عقده از ناشی جباریت، و تکبر

 متکبر و جبار خویشتن، شخصیت حفظ منظور به و دیخودپسن حس ارضاء برای کنند می حقارت احساس

 می جبران را خود درونی شکست و نهانی حقارت آنان، شمردن ناچیز و مردم کردن تحقیر با و شوند، می

 است این است، مطرح که سوالی. شوند می عظیمی جنایات و جرائم مرتکب آورند بدست قدرتی اگر و نمایند

 آنان روان در مذموم، خوی این چگونه و شوند؟ می دچار خودپسندی بیماری به مردم، افراد از بعضی چرا که

 نابجا توقعات و پروازی بلند گرفتار و مانند می باز شناسی حقیقت و بینی حق از آن اثر بر و داند؟ می ریشه

 نمایند؟ می تجاوز خود واقعی حد از و شوند می

 عمر مدت تمام در و کودکان، برای طفولیت  ایام در یمتعدد عوامل و علل گفت، باید سوال این جواب در

 گرفتار خودخواهی بیماری به را  آدمی و شوند روانی حالت این ایجاد باعث توانند می بزرگساالن، برای

 :کنیم می بیان  زیر در را است، طفولیت دوران به مربوط که عاملی دو نمایند،
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 اندامی با اطفال، گاهی که طور همان. است کودک طبیعی ضعو روانی، حالت این آورنده بوجود عامل اولین

 پذیر اصالح علمی، وسائل با بدنی عیوب آن از بعضی که شوند می متولد مادران از غیرطبیعی و ناموزون

 غیرطبیعی والدت، اول روز از نیز اطفال از بعضی روحی ساختمان همچنین درمان، غیرقابل بعضی و است

. است ناپذیر درمان گاهی و شود می اصالح علمی، های مراقبت و دقیق های تربیت وپرت  در گاهی که است

 آنان احوال و اوضاع درباره و اند نامیده «دشوار اطفال» را غیرعادی کودکان این امروز، جهان دانشمندان

 دشوار فالاط از قسم یک. اند کرده بندی دسته مختلفی گروههای به را آنها و نموده تجربیاتی و تحقیقات

 که مخصوصی روحی ساختمان با کودکان این. است آنان  سرشت جزء خودپسندی و غرور که هستند آنهائی

 این. است غیرعادی آنها روحی وضع اول، از و اند شده زائیده خودخواه و متکبر خویش، مادران از گوئی دارند

 کودکان برابر در رفتارشان، و گفتار ن،سکناتشا و حرکات مغرورند، و پرست خویشتن طبعا که کودکان قبیل

 کودکی، ایام طول در اگر اینان. است تکبر و خودخواهی با توأم عادی، حال در و بازی موقع در بزرگساالن، و

 محیط در و نمایند، اعمال آزادانه را خود آمیز غرور های خواهش بتوانند و آورند بدست مساعدی شرائط

 غیرقابل و متکبر خودپسند، و بداخالق افرادی سرانجام نشوند، مواجه مانعی هیچ با خویش زندگی و تربیتی

 زندگانی، در کودکان این. کنند می زندگی نخوت و غرور با جامعه در و آیند می بار زورگو، و جبار معاشرت،

 می دخو از را آنها  متنفرند، سختی به افراد گونه این معاشرت از که مردم و خورند می شکست زود خیلی

 .گذرانند می ناکامی و محرومیت با را  عمری نتیجه، در و شوند می طرد جامعه از توهین، و تحقیر با و رانند

  توصیف وضعیت موجود 

سال است که در آموزش و  24 هستم و هم اکنون مدت   ……………آموزگار پایه  ……………اینجانب 

می باشندوازنظراقتصادی نیز  وادمتوسطاولیا ازلحاظ سطح س دبستاندر این . پرورش خدمت می کنم

درکالس درس ومحیط  دانش آموزاندرحدمتوسط هستند ویکی ازعوامل مخل درامرتدریس ویادگیری سایر

می باشد که دچارمشکل رفتاری وبرقراری ارتباط با همکالسیها (   مینا) مدرسه درکالس دختری به نام 

درجهت رفع  آموزران دیگربا آگاهی از مشکل دانش گذشته همکا  تحصیلی  ان است واز سال هایمعلمو
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به دلیل ناکافی بودن   وبرطرف کردن عوامل ایجادوبروز مشکل راه حل هایی راارائه نموده اندکه متاسفانه

ازشروع سال تحصیلی این رفتاررامورد مطالعه  امسال مناقدامات هیچگونه تغییری ایجادنگردیده است 

 . نیز تاکنون رسیده ام قراردادم وبه نتایج مثبتی 

 اهداف پژوهش  

   مینا  آموزمشکالت رفتاری دانش   شناسایی: اهداف کلی

 :اهداف جزئی

  مینا آموزشناخت روشهای حل مشکالت رفتاری دانش   (1

   مینا  آموزارائه راه حل درمورد بوجودآمدن مشکل اخالقی دردانش ( 2

 (1)گردآوری اطالعات شواهد

برای مشاوره و وقتی برای اولین بار . را زیر نظر گرفتم وبه دقت مشاهده می کردم  میناابتدا رفتارهای 

(  مینا) وقتی به . به کالس رفتم از فراگیران خواستم خودشان را معرفی نمایند وضعیت دانش آموزان 

وری که به ط. با صدای بلندی خود را معرفی نمود. ی در گوشه کالس نشسته استآموزرسیدم دیدم دانش 

               ان خود را معرفیآموزو وقتی دیگر دانش . ان را نیز متوجه خود ساختآموزبا این کار خود دیگر دانش 

ان در اوقات فراغت با آموزوقتی دیگر دانش . به شکلی می خواست آنها را مسخره نماید   او  می کردند

من حوصله سرو صدای شما را ندارم و سرم . د صدا نکنیسر و یکدیگر صحبت می کردند ایشان می گفت که 

ان دائماً از او نزد من شکایت می آموزان دعوا می کرد ودانش آموزبا دیگر دانش  مینا. را به درد می آورید

اذ یّت می کرد  را انآموزو دیگر دانش . وقتی در روی تخته مطلبی می نوشتم او صدا در می آورد. کردند

ابتدا احساس کردم شاید . ش امکان پذ یر نبودآموزر هم می زد ود رچنین محیطی کالس را ب بطوریکه نظم 

 ان دیگرمعلماز   میناضعف از خودم باشد که ایشان اینچنین می کند به همین علت در زنگ تفریح در مورد 
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سپس . داز اول چنین بوده است بهتر است که شما هم کارش نداشته باشی میناسوال کردم ایشان گفتند که 

،  پرخاشگری آموزدانش  مینا! آنان نیز گفتند که خدا به دادتان برسد  دیگر همکاران نیز صحبت نمودمبا 

سپس مادر ایشان را به . ولی بهتراست که به حال خود رهایش کنید . است مغرور پررو، شلوغ، تنبل و

که ما از دست او به : شان گفتند در خانه چگونه است ؟ ای مینااز او پرسیدیم رفتار . مدرسه دعوت نمودیم

ودر . به در سهایش توجه نمی کند . بد اخالق است. گوش نمی دهد  به حرف های ما . تنگ آمده ایم 

در   بیماری سردرد دارد و هنگامیکه هوا سرد است بهتر است که در زنگ تفریح  که ایشان: نهایت گفت 

یک روز . تذکر می دادیم ایشان با لحن بدی جواب می داد وقتی به خاطر کار نابهنجارش به او..کالس بماند

ان دیگر معذرت آموزاز اوخواستم که به خاطر بی ادبی اش که بدون اجازه واردکالس شده بود ، از دانش 

بخواهد ولی ایشان معذرت نخواست هر چه اصرار کردم فایده ای نکرد و ایشان مغرورانه به ما نگاه می کرد 

بلکه روابط غلط خانوادگی ، ! تقصیری ندارد دانش آموزکه این  کل به این نتیجه رسیدم باصحبت درموردمش

با توجه  .او را به این شکل بار آورده است در واقع ایشان دارای مشکل رفتاری وروانی است که باید حل شود

م و ایشان راهنمایی ابتدا مسئله را با یکی از استادان در میان گذاشت  تدریسبه تجربیات خودم در زمینه 

در این زمینه مشورت کردم   سپس با دو تن از همکاران باسابقه. های الزم را جهت حل مشکل ارائه نموند 

بعد به د نبال کتابهای روانشناسی اختاللهای رفتاری، روانشناسی . اینها نیز راهنمایهای الزم را عرضه داشتند 

فتار تحقیقاتی که در این زمینه انجام گرفته بود مورد مطالعه قرار شگاه واصالح رآموزرشد ، روابط انسانی در 

 مینادر واقع من خودم را چگونه تغییر دهم تا رفتارهای . دادم تا ببینم مشکل را چگونه می توانم حل نمایم 

از جمله . ومدرسه می باشد  ی است که رفتارهای ایشان مغایر با مقررات کالسآموزاو دانش .تغییر کند

 :شاهدات و اطالعات بدست آمده در زیر ارائه می گرددم

 .ان را مسخره می کندآموزهر روز دانش (  مینا) آموزدانش   - 1

 .ان دعوا می کندآموزهر روز با دانش    -2

 .معموالً احساس سردرد می کند -3
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 .معموالً درکالس صدای حیوانات را در می آورد -4

 .در خانه و مدرسه بد اخالق است -5

 .از نظر درسی ضعیف است -1

 .بی حوصله است -7

 .روابط والدین با او غلط بوده است -8

 .به او توجه الزم را نکرده اند انمعلم -9

 .به تفاوتهای فردی ایشان توجه نکرده اند انمعلم -11

 .ی پرروو مغرور استآموزدانش  -11

 :جدول حل تناقضات

 وضعیت مطلوب وضعیت موجود ردیف

 سازگاری اسازگاریعدم ن 1

 بهبودسردرد داشتن سردرد 2

 همکاری وبرخورددوستانه ناسازگاریلجاجت و 3

متأسفانه ، مدارس به . ان مشکل داراستآموزیکی از مشکالت عمده مدارس ما، کمک نکردن به دانش »  

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

ان قوی وبا نمرات باال هستند وبیشتر آموزاغلب مدارس به دنبال دانش . وحالت دفعی از خود نشان می دهند

ان به ظاهر ضعیف مورد بی مهری قرار می آموزدر مقابل ، دانش . مواقع به تشویق و تکریم آنها می پردازند

 (.74، ص 1379میر کمالی ،   )« . می کنند گیرند وبطور ناخواسته آنها را رها و بعضاً سرکوب
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 :تجزیه و تحلیل وتفسیرها

دیگران را . است که در گوشه کالس می نشیند با صدای بلند خود را معرفی می کند دانش آموزی  مینا 

. خود لج باز است و مزاحمت ایجاد می کند معلمحتی با .مسخره می کند، بیشتر مواقع سرش درد می کند 

با .به دیگران حسودی می کند  .پررواست .. بی حوصله ا ست . ق است از نظر درسی ضعیف است او بد اخال

این سوال ایجاد گردید که چرا این چنین می کند؟ هدف او از این کارها چیست؟ با  مینابررسی رفتار های 

به نظر می رسد .این کارها می خواهد چه بگوید؟ چه عللی باعث شده که خود را به این صورت مطرح کند

زمان خاصی برای بروز نا بهنجاری های او وجود ندارد واو در موقعیت های مختلف از خود رفتارهای نا 

واز اینکه نظم کالس به هم می خوردخوشحال می شودواین واقعاً ناراحت کننده . بهنجار را نشان می دهد 

ونباید دانش . د با مالیمت ومحبت رفتارنمود بای نوجوانولی تحقیقات متعددنیز نشان می دهند که با . است 

 .ان تنبیه یا تحقیر شوندآموز

چند بار مادرش را به مدرسه دعوت کردم ، چندین . واقعیت این است که من گیر کرده بودیم که چکار بکنم 

حال و مادر ش عقیده داشتند که اورا به  انمعلمتمامی . ولی هیچ کدام مشکل را حل نکرد.بار تذکر دادم 

مسئله را با دو تن از مشاوران در میان . چون استدالل می کردند که اصالح شدنی نیست . خود رها کنم 

سپس به دنبال کتابهای روانشناسی رفتم تا . آنها را هنماییهای الزم جهت تغییر رفتار ارائه نمودند. گذاشتیم 

. انجام دادم مینابا مادر   تهایی کهببینم مشکل چیست ؟ وچگونه میتوانم مشکل را حل نمایم؟ با صحب

وبه خواسته های او چندان توجهی نمی کنند وبعد از . فهمیدم که والدین ، با ایشان بد رفتاری می کنند 

. والدین او بیشتر به برادرش سرگرم شده اند واورا فراموش کرده اند . اینکه که برادرش متولد شده است 

در نتیجه به خاطر ناکامی در جلب محبت ، مجبور شده . رار گرفته است بنابراین مورد بی مهری والدین ق

این عمل خود ، دوباره روابط والدین را با ایشان تیره تر کرده . دست بزند  خودخواهیو ناسازگاریاست به 

به این ترتیب یک . و در نتیجه به او بر چسب های منفی متعددی توسط والدین زده شده است . است 

در . انی به مدرسه می روند نوجوانوقتی چنین . معصوم ، به یک فرد نابهنجار تبدیل شده است  نوجوان

ی خالص شوند آموزمدرسه نیز مورد بی مهری قرار می گیرند و بیشترسعی می کنند ازدست چنین دانش 
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ر می کند و تغیی نوجوانزده می شود و به این ترتیب سر نوشت  نوجوانودر مدرسه نیز برچسبهای منفی به 

به این ترتیب برای حل مشکل . در نهایت عالوه از مشکالت فردی ، مشکالت اجتماعی نیز افزایش می یابد

تا با ایشان بتوانم رابطه دوستی بر قرار نمایم تا به ایشان بفهمانم که ایشان . باید از یک جایی آغاز می کردم 

توانستم بطور مستقیم به او بگویم که می خواهم با ولی نمی . ان مدرسه طرد شده نیستمعلمنزد من ودیگر

اولین قدم پیدا کردن ویژگی های مثبت بود با مطا لعه کتابهای روانشناسی ورا هنمایی . تو دوست شوم 

برای . ووالدین او تغییر دهم  معلمهمکاران و اساتیدمشاوره ، فهمیدم که ابتدا باید نگرش را نسبت به خود و 

به خاطر  مینا.ت مثبت را پیدا می کردیم وتغییر نگرش را از نقاط قوت او شروع می کردم اینکار باید نکا

اینکه بعد از او برادرش به دنیا آمده بود و والدینش از روی نا آگاهی به وی بی توجه شده بودند و برای جلب 

ی که انجام دادم ایشان به همین خاطر اولین کار.توجه والدین رفتارهای نابهنجاررا پیشه خود ساخته است 

ان دیگر از این کار من آموزاما دانش . انتخاب نمودم دبستانرا به عنوان سرگروه ومسئول پخش تغذیه 

ان را قانع کردم که ما از قبل آموزولی بنده دانش . آنهارا اذیت خواهد کرد  میناناراحت شدند ومی گفتند که 

دارم فکر می کنم  مینابه نظر مان با توجه به شناختی که از  اتفاقاً. نمی توانیم در مورد کسی داوری کنیم

با این حرفها می . را دارد و به شکل بهتری کارها رااداره خواهد کرد  پذیرش مسئولیت درمدرسه   شایستگی

در گیر   ولی با اینحال با همکالسیهای خود.خواستم احساس مسئولیت وهمکاری را در ایشان شکوفا نمایم 

لی آنها را به آرامش دعوت می کردم سپس مادر ش را به مدرسه دعوت کردم واز ایشان خواستم که و. بود 

در گام بعدی چون .بین فرزندان فرق نگذارند وبه او بیشتر توجه ومحبت نماید وبا ایشان بد رفتاری نکنند

شد مورد تشویق  ایشان صدای نسبتاً خوبی داشت همچنین اگرکوچکترین رفتار خوبی از ایشان دیده می

نسبتاًخوب شده بود رفته رفته رفتارهای منفی او  دروسشتا رفتارهای مثبت او تقویت شود . قرار می گرفت 

احساس کردم که او دیگر ترس از اینکه سرش . کاهش می یافت ودرسش نیزنسبت به گذشته بهتر می شد

. رخصوصی در مورد سردردش جویا شدیم بعد از چند روز بطو. درد خواهد کرد رااز سرش بیرون کرده است 

وبه این ترتیب ،با تشویق به موقع ومداوم ، توجه زیاد ورها . ایشان جواب داد که سردردش خوب شده است 

ان جهت ایجاد نگرش مثبت به دیگران ، آموزان به حال خود، محبت کردن به دانش آموزنکردن دانش 
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ود ، ایجاد انگیزه با دادن جایزه جهت تقویت درسی ، تقویت نکات مثبت جهت تغییر نگرش نسبت به خ

استفاده از والدین جهت تغییر نگرش نسبت به آنان ، مسئولیت دادن جهت تقویت نکات مثبت وی، صبرو 

 .ان باعث گردید که رفتارهای ایشان تا حد زیادی بهبود یابدآموزحوصله ودلسوزی نسبت به دانش 

 انتخاب راه جدید به صورت موقّت

جهت بهبود   برای رفع اختالالت رفتاری ، ابتدا بهتر است علل اختالالت مشخص شود تا راه حلهایی

 .اختالالت رفتاری تعیین گردد

، به خاطرتولد فرزند دوم ، او مورد بی مهری و کم توجهّی والدین قرار ( مینا)با توجّه به سوابق خانوادگی 

و به . رضایتی شده و نسبت به آنان احساس خصومت کرده است و از این کار والدین دچار نا. گرفته است 

شده و برای جلب توجه والدین ، رفتار های نابهنجاری را از خود نشان داده  ناسازگاریهمین علت دچار 

و نابهنجاری باعث شده ، والدین عالوه از بی مهری ، وی را تنبیه و تحقیر کرده و برچسب  ناسازگاری. است 

بنابر این فشارهای روحی و . نند ؛ به این خاطر رفتارهای منفی در ایشان درونی شده است های منفی بز

به نظر می رسد مشکل تا . روانی شدیدی بر او تحمیل شده و ایشان دچار سر درد عصبی گردیده است 

سراغ  برای این کار به. بعد از شناسایی مشکل باید به دنبال راه حل رفت   .حدّی شناسایی شده است 

وازسردرداواستفاده کردم . محققان و مشاوران و کتابهای روانشناسی و تحقیقات و مقاالت مراجعه کردیم

وباصحبت باپدرش اورابه روانشناس ومشاوربالینی ارجاع دادم وایشان نیزبرنامه هایی رابرای بهبودوضعیت 

 اوارائه کردندکه واقعا موثربود
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 آموزش درمانی  

آ موزشی و روا نشناسی که می تواند افراد   اصول وروش های  عبارت است ازمجموعه یآ موزش درمانی » 

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

ست نسبت به یادگیری مسئله اساسی ا  ش درمانی تطابق با محیط خانه ومدرسه و تغییر نگرش کودکآموز

 (184  ص 1371میالنی فر، ) «   .

 : غرورروشهای درمان 

ازاینکه مورد توجه ومحبت والدین قرار دارد، رعایت عدالت وانصاف در روابط ، محبت به  نوجوانآگاه کردن  

حسود برای   نوجوانکوچکتر به  نوجوانوقتی که تنهاست، ایجاد زمینه اعتماد وتوجه ، سپردن  نوجوان

برای برون  نوجوان، کمک به  نوجوانمراقبت ونگهداری ، جرأت دادن ، جایگزین کردن احساسات خشم آلود 

وتسلی دادن به او ،  نوجواناز مدتی قبل ، قصه گفتن مادر به  نوجوان، مطلع ساختن  غرورریزی احساسات 

، استفاده از نقاشی وبازی درمانی به  به مساعدت وصمیمیت بحث درباره ضررها وخسارات حسد غرورتبدیل 

ان مبنی براینکه اشیا ووسایل خود را به رخ دیگران نکشند، آموختن انجام اعمال نیک نوجوانش دادن به آموز

ان ، ایجاد روابط خانوادگی نوجوان، افزایش اعتماد به نفس ، عدم دخالت والدین در دعواهای  نوجوانبه 

 (87ص1372شفیع آبادی ،.)ان در خانه ومدرسه نوجواناعدت در مطلوب وتقویت روح همکاری ومس

 در محیط خانواده ومدرسه ناسازگاریتکنیک هایی الزم برای كنترل    

صمیمت، صمیمیت در خانواده امری الزم و ضروری است زیرا هم مهمی در کاهش خشونت در خانواده  -1

صمیمیت . که صمیمیت بین طرفین وجود ندارد دارد بسیاری از رفتارهای خشونت آمیز به این دلیل است

همچنین اعتماد و . هنگامی افزایش می یابد که افراد خانواده درامور زندگی با یکدیگر مشارکت داشته باشند

 .اطمینان در مشارکت بین افراد خانواده باعث صمیمیت می شود
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نترل رفتار خویشتن در مواقعی تامل و سکوت، یکی از بهترین راههای کنترل خشونت در خانواده ک -2 

بهترین شگرد در این هنگام آن است که دیگران . است که یکی از اعضای خانواده به تحریک دیگری بپردازد

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

 .بپردازند

 ناسازگاریتحقیقات جدید نشان میدهد که . اب خشونت را ندهیمتخلیه یعنی اینکه به طور مستقیم جو -3 

 . فیزیکی عالوه بر اینکه خشم را کاهش نمی دهد بلکه باعث افزایش آن نیز می شود

خود  ناسازگاریتحقیقات نشان داده که افرادی عادی که ...( قدم زدن و)غیر پرخاشگرانه  ناسازگاریمدل  -4

را داشته اند ولی به طور کل  ناسازگاریادند بعد از این کار سطح کمتری از بدون رفتار پرخاشگرانه بروز د

 .این روش هم زیاد موثر نیست

تنبیه، درطول تاریخ یکی از وسایل اجتماعی برای کم کردن میزان خشونت تنیه بوده است کهتوسط آن  -5 

ل حاضر علما معتقدند که تنبیه جلوی تجاوز خشونت و دیگر رفتارهای پرخاشگرانه را می گرفتند ولی در حا

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

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

ن در مورد آن است صحبت کرد ناسازگاریصحبت کردن در مورد مشکل، بهترین روش برای کاهش  -1 

به حد اعالی خود  ناسازگاریاین تکنیک به طور عملی به دو صورت عملی است ولی اینکه در لحظه ای که 

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

 .ان می گذارند و آن را حل و فصل می کنندو مدتی نیز گذشت با خونسردی مطالب را با یکدیگر در می
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 : ناسازگاریدرمان     

است با شناخت این عوامل  ناسازگاریگام اول شناخت و ریشه یابی علت یا علل  ناسازگاریبرای درمان    

ارائه نمود مانند سرگرم نمودن فرد  ناسازگاریمی توان همکاری های الزم را برای کاستن از میزان و شدت 

تشویق جهت  ناسازگاریش تنهایی فکرکردن صبرو متانت نشان دادن در مواقع آموزو محبت و دلجویی  مهر

استحمام وروش گرفتن اجرای عدالت در منزل برآورده کردن نیازهای کودکان و نوجوانان مساعد ساختن جو 

نکردن با آنها جلوگیری از  آزادی های کنترل شده جلوگیری از توهین و ناسزا گفتن به آنها ویا مقابله به مثل

تهدید و ترساندن الگوهای خوب را به آنها نشان دادن رهنمودهایی در مورد سازش و جوشش با دیگران 

تشویق به بازیهای گروهی و رعایت بتراکت و قوانین در زندگی با دیگران عادت دادن به آنا به گذشت یاد 

و آرامش یافتن و درپایان چنانچه رعایت عوامل فوق دادن انتقاد صحیح به آنها جهت تخلیه و سبک شدن 

... تاثیری نداشت می توان از عوامل دیگری مانند توبیخ اخطار تحکم عالمت مقابله به مثل تنبیه و قهرو

 ( 2117ویکی پدیا ، . ) استفاده نمود

 :قوانین یادگیری

 :قانون اثر ونتیجه 

، با احساس خوشی و رضایت خاطر همراه باشد (محرک انگیزه یا)وقتی یک پاسخ یا واکنش برای یک وضع 

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

وناخوشایندی همراه بوده یا به دنبالش ناراحتی پیدا شود آن رفتار دیگر تکرار نشده به تدریج فراموش خواهد 

 .شد

دات وآزمایش های زیاد ثورندایک و دیگران نشان دادند که پاداش ،فرد را به تکرار مشاه: تشویق و تنبیه 

پاسخی که موجب پاداش گرفتن او شده است تحریک می کند وهمواره با عث تقویت ارتباط بین انگیزه 
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در حالی که نتایج کیفر رانمی توان همیشه تضمین کرد وچه بسا از اشتباه ولغزش . وپاسخ می شود 

 .یری نمی کندجلوگ

می گردد و    به گروه ایجاد  و احساس مسئولیت فرد نسبت  ، شرکت دادن فرد در گروه غروربرای کاهش 

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

می شود که بین فرزندان تبعیض نشود و با  خواسته( مینا)؛ از والدین  خودخواهیو  ناسازگاریبرای کاهش 

تا . فرزندان خود با مالیمت ومهربانی رفتار کنند و ویژگی های مثبت فرزند خود را با تشویق تقویت نمایند

تبعیض  خودخواهیو  ناسازگاریاساسی   به نظر می رسد یکی از علتهای  .فرزند دچار کمبود محبت نگردد 

ویژگی   تا کودک باور کند که واقعاً دارای  زند خود بر چسب های مثبت بزنندو به فر. و کمبود محبت است 

 .های مثبت است 

 (2شواهد )گرد آوری اطالعاتاجرای راه حل و 

را تغییر دهم ، ابتدا تصمیم گرفتم خودووالدین را تغییر دهم چون به نظر می رسد  مینابرای اینکه رفتارهای 

آنان با تولد فرزند دوم ، نسبت به او بی توجه شده بودند . لدین ایشان بودندعلت نا بهنجاری در وهله اول وا

به همین علت دچار کم توجهی وکمبود محبت .سرگرم کرده بودند ( مینا)وخود را با فرزند دوم یعنی برادر 

اوو ونابهنجاری . شده بود وبرای جبران کم توجهی وکمبود محبت دست به رفتارهای نا بهنجاری زده بود 

  زده... خودخواهینگرش والدین رانسبت به او تغییر داده وبه او بر چسبهایی همچون بداخالقی ، پررویی، 

برای کاهش نابهنجاری ، .وبه این ترتیب فشارهای روانی منجر به سردرد عصبی ایشان گردیده است   بودند

ذاشته شده و از مادر ایشان خواسته ومشکالت با مادرایشان درمیان گ. دعوت گردید دبستانمادر ایشان به 

شد تا با شوهرش نیز در این مورد صحبت کند وسعی کنند با او رفتاری توام با مهر و محبت داشته باشند 

 .یا تحقیر نکنند و هنگام بروز رفتارهای خوب ، ایشان را تشویق کنند. وبه او توجه بیشتری نمایند 
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آرام باور کند که والدینش، تغییر یافته اند و به او توجه ومحبت می  تقریباً سه ماه طول کشید تا ایشان آرام

 .نیز پی ببرد دبستاندر  و به مهم بودن خود نزد من.کنند واو نیز مانند برادرش برای والدین مهم است 

رفتارهای ناهنجار ایشان آرام آرام کاهش می . تقویت می گردید  و به خاطر پاداش ، رفتارهای مناسب او

خودش هم به ویژگی های مثبت خویش پی برده بود واحساس می کرد که او هم می تواند از راه های . فتیا

بعد از چهارماه دوباره مادرش به مدرسه دعوت گردید ، ایشان گفت که رفتارهای .مثبت خودی نشان بدهد

خواسته شد که مانند   ا ناز ایش. تغییر یافته است   نسبت به گذشته قابل مقایسه نیست واوخیلی زیاد مینا

بعد از چند روز بطور خصوصی از او پرسیدیم که سر .. تحمل را از یاد نبرند   گذشته با او رفتار شود و صبر و

در اینجا بود که فهمیدیم روشهای ما درست . ایشان گفت که کامالً خوب شده است . دردش چگونه است 

در کنار بهبود اختالالت رفتاری، با تقویت نکات مثبت ، . ه است بوده است و مشکالت روانی تقریباًاز بین رفت

اعتماد به نفس وی نیز پرورش یافته بود وبا اطمینان بیشتری درسهایش را می خواند ونمره هایش نیز روز 

تشکر کردند که توانسته بودم  نبطوریکه همکاران سالهای نیز ازم. به روز نسبت به گذشته بهتر می گردید

 ت رفتاری او را بهبود بخشم اختالال

  :مدل جدول تناقضات

 میزان موفقیت وضعیت مطلوب وضعیت موجود ردیف

 درصد91 سازگاری عدم ناسازگاری 1

 درصد85 همکاری وبرخورددوستانه ناسازگاریلجاجت و 2

 :ارزیابی تاثیر اقدام جدید وتعیین اعتبار 

ین قدم این سئوال پیش می آید که این مسئله چرا اول. به نظر می رسد وقتی مسئله ای پیش می آید 

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

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



 

16 
 

چون علت را تا حد زیادی مشخص . ایش مسئله خود خیلی مهم است تشخیص زمان پید. مشخص می گردد

 .می نماید

، بی حوصلگی ، سردرد، ضعف  ناسازگاری،  خودخواهی، پررویی ،  غرور، عبارت از  مینااختالالت رفتاری 

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

به نظر می رسد برای بهبود اختالالت رفتاری الزم بود علل . وسپس در مدرسه تشخیص داده شد خانواده

روانشناسان وهمکاران مدرسه ومادر دانش  و برای این کار از راهنماییهای محققان. اختالالت از بین برود 

، وبه یاری خداوند استفاده گردیدو اطالعات الزم جهت رفع مشکل از کتابهای روانشناسی بدست آمد آموز

 .ی بهبود یافتآموزمتعال ، اختالالت رفتاری و ضعف تحصیلی دانش 

 :  بهنجار نا های رفتار گیری شکل در مؤثر عوامل

 شده بنا برآن جامعه و داشته وجود طبیعی صورت به که است گروهی نخستین خانواده:  خانوادگی مسائل

 عملکرد ارزیابی جهت مناسبی شاخص خویش وظایف قتحق در خانواده عملکرد کیفیت و چگونگی. است

 جامعه سالمت و ثبات نسبت همان به باشد سالمتری و خوب عملکرد دارای خانواده چه هر.باشد می جامعه

 همان به باشد، برخوردار تری آشفته و بدتر عملکرد از خانواده چه هر عکس بر و است شده تامین بیشتر

 است شده تهدید بیشتر جامعه نسبت

 فروپاشی سمت به را خانواده که است خانواده منظومه در اختالل نشانه خانواده عملکرد در اختالل زیرا 

 گوید می فروید. باشند می خانواده نامطلوب عملکرد اصلی قربانیان نوجوانان و کودکان. دهد می سوق

 به مربوط که فرزندانی و هستند دهدی آسیب های خانواده به وابسته ، دار مساله و ناسازگار افراد بیشترین

 بیشتر وآشفتگی تمرکز عدم و روانی آرامش از برخورداری عدم سبب به باشند می کشمکش پر های خانواده

 . دارند قرار بزهکارانه و ناسازگارانه رفتار معرض در
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 نوجوانان اریبزهک بینی پیش در عامل مهمترین خانواده نامناسب و بد عملکرد که دهد می نشان ها بررسی

 هستند هایی خانواده از بزهکار اطفال درصد 81 آمده عمل به فرانسه در که تحقیقاتی طبق مثال برای. است

 زمان تاج.  )است متشنج دائما آنان خانوادگی محیط ، افراد بین تفاهم وعدم ناسازگاری و نفاق علت به که

 این موید نیز ایران کشور تربیت و اصالح یها کانون در شده انجام تحقیقات( 313 ص ، 1379 ، دانش

 ذهنی و فکری تضادهای و نظر اختالف خود مادر و پدر با کانون اطفال درصد 15 بطوریکه. است موضوع

 . است بوده آنان بزهکاری و عصیان انگیزه اختالفها این و اند داشته

 را فرزندان اجتماعی و روانی ، یعاطف ، ذهنی رشد خانواده درون در مطلوب روابط بودن حاکم کلی بطور

 نامطلوب عملکرد. است آنها شدن کشیده انحراف به از پیشگیری در گام مهمترین و سازد می پذیر امکان

 از باطل دور یک در نتیجه در شود می خانواده اعضای بین عاطفی روابط شدن آشفته موجب خانواده

 نقشهای اساسا. شد خواهد شدیدتر و بیشتر رفتاری و روانی مشکالت برای بروز زمینه پیچیده تعامالت

 و باشند خانواده ضروری کارکردهای تمام برگیرنده در که یابد می تحقق شکل موثرترین به زمانی خانوادگی

 در ، گیرد انجام مستمری گیری پی اعضا وظایف انجام درباره همچنین و شود تقسیم اعضا بین عادالنه بطور

 به خانواده در نقشها تخصیص خانوادگی غفلت و گسیختگی هم از خاطر به بزهکار ننوجوانا های خانواده

 تفریحی و اقتصادی ، تحصیلی ، تربیتی مسائل به و شده غفلت دچار والدین گیرد نمی صورت درستی

 ایگروهه و اجتماع به بیشتر فرزندان و کرده رها خود حال به را آنها و دهند نمی اهمیت نوجوانان و کودکان

 .شود می کم آنها برروی والدین نظارت و آورند می روی همساالن

 آمدن وجود به و اخالقی ارزشهای تلقین ، ایمان تقویت به خانواده کانون در محبت و مهر وجود اصوال

 روابط ایجاد همچنین ، دارد نوجوانان رفتار در مهمی اثر و کند می کمک نوجوانان در مثبت خودپنداری

 برای مناسب ای وسیله و نوجوانان مسائل و مشکالت طرح جهت مناسب محیطی انوادهخ در صمیمی

 (  1383، جوادی. ) است بلوغ دوران های ناراحتی تسکین
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 ناسازگاری که معتقدند 2لورنز و 1فروید نظیر رفتاری علوم نظران صاحب از گروهی:  روانی و جسمانی رشد

 نیروی یک عنوان به ناسازگاری که دومعتقدند این. دارد نسانا فطرت و ذات در ریشه که است رفتاری یک

 سرانجام و شود می فشرده و متراکم شخص در تدریج به که است هیدرولیکی حالت دارای انسان در نهفته

 و ها ورزش طرق در مثال صحیح و مطلوب شکل به انرژی چنین اگر لورنز نظر به. کند می پیدا تخلیه به نیاز

 خواهد مخرب که میشود تخلیه ای گونه به اینصورت غیر در. داشت خواهد سازندگی جنبه شود تخلیه بازیها

 فروید نظر از. باشد برداشته در را آن نظایر و تخریب ، شتم و ضرب قتل، قبیل از اعمالی است ممکن و بود

 که همچنان یعنی ت،اس فعالیت در زندگی غریزه مقابل در که است مرگ غریزه نماینده انسان در ناسازگاری

 کوشد می ناسازگاری صورت به مرگ غریزه میکند هدایت حفظ و نیازها ارضای جهت در مارا زندگی غریزه

 اگر و میبرد بین از و کند می نابود را دیگران بتواند چنانچه غریزه این بپردازد کردن تخریب و کردن نابود به

 و خودآزاری صورت به و شده متوجه خود جانب به دهد رارق خود تخریب و ناسازگاری هدف را دیگران نتواند

-1381 سال اکبری.)دارد منفی و مخرب حالتی ناسازگاری وی نظر از بنابراین شود، می گر جلوه کشی خود

 (.191 ص

 باشد می مدرسه است مؤثر فرد پنداری خود در که عواملی از یکی  که کند می استدالل(  1378)  پور عطا

 معلم رفتار بین که دهد می نشان ، گرفته صورت خودپنداری و معلّم رفتار مورد در که تحقیقی به توجّه با. 

 از اندازه یک به پسر و دختر آموزان دانش و.  دارد وجود داری معنی ی رابطه آموزان دانش پنداری خود و

 و مدرسه به گرایش بین(  1359)  روحانی  تحقیق اساس بر.  شوند می متأثّر معلّم نهان و آشکار های رفتار

)  خلیلی های یافته.  باشد می r=   1/1  همبستگی میزان و بوده دار معنی ای رابطه تحصیلی پیشرفت

 بیشتر تعامل برقراری ، باال انتظارات بیان ، مثبت های بازخورد ارائه با معلمین که دهد می نشان(   1385

 نوجوانان و کودکان تجارب این بنابر.  سازند می متأثّر را وزانآم دانش مثبت پنداری خود ، آموزان دانش با

 . دارند نقش خودپنداری  و انسانی درروابط همگی همساالن ، مدرسه ، خانواده در
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 فرد شخصیت و کننده ناکام عوامل زیرا است متفاوت بسیار ناکامی به نسبت افراد پاسخ گرچه:  کامی نا  

 رفتار یعنی ناسازگاری ناکامی پاسخ که گفت میتوان مجموع در دارند ای ردهگست بسیار دامنه شونده ناکام

 با نزدیک بسیار ارتباط روزمره زندگی در رفتار این در موفقیت با سازگاری عدم هنگام به تند و دشمنانه

 مینز بر را خود پاهای یا کند می اخم خشم اثر در میشود منع کردن بازی از که کودکی مثال دارد ناکامی

 تواند می ناسازگاری دهد می افزایش را ناسازگاری ناکامی که است این است شده ثابت که چیزی. کوبد می

 رضایت معموال آن پایان اما آورد مزاحم فرد برای موقتی تسکین نوعی و سازد رها را فشرده های ناکامی

 چاره راه آن دنبال به و کرد مطرح مساله یک صورت به آنرا باید ناکامی با شدن مواجه هنگام به نیست بخش

( 84 و83 ص 1371 سال رئیسی فرقان.)دهد قرار هدف را مانع خود مستقیما است ممکن ناسازگاری. افتاد

 ناسازگاری آن در که نمودند ارائه را ناکامی به پاسخ کلمه در ناسازگاری فرضیه همکارانش و والر جان

 حکم در را ناسازگاری فروید مانند افراد این( 1939-سیرز مورد-دوب والر)بود خواهد ناکامی پی در همیشه

 اما باشد ناکامی برابر در واکنشی توانند می هاناسازگاری -ناکامی فرضیه که پیداست دانستند می تصفیه عامل

 سایر یا ناکامی آن بر افزون باشد موثر کودک یک نبودن یا بودن پرخاشگر در تواند می نیز دیگری عوامل

 .شود نمی ناسازگاری موجب همیشه عاطفی یکهایتحر

 محیط در روان بهداشت. است آموزان دانش روان سالمت بر گذار تاثیر مکان ترین مهم مدرسه خانواده، از پس

 اختلالت تا گرفته روانی اختالالت پیشگیری از را ها فعالیت از متنوعی طیف مدرسه مثل آموزشگاهی،

 توان می طورکلی به. گیرد می بر در را اختالالت این درمانی و تشخیصی ایه زمینه و رفتاری و یادگیری

 روان بهداشت و دوم نوع روان بهداشت ، نوع راون بهداشت حوزه سه به را مدارس در روان بهداشت موضوع

 .کرد تقسیم سوم

 و نیست مستثنا هقاعد این از نیز مدرسه محیط. است درمان از تر مهم پیشگیری روانی، اختالالت تمامی در

 وسیعی طیف پیشگیری. است آن وظایف ترین مهم ازجمله آموزان دانش رفتاری اختالالت بروز از پیشگیری

 رفتاری، مثبت های زمینه از برخی کند، می تالش و گیرید می بر در را آموزان دانش باورهای و رفتارها از
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 از بسیاری و کند تقویت آموزان دانش در را خودکارآمدی و ارتباطی ،مهارتهای نفس به اعتماد مانند

 تاکید بیشتر ، دلیل همین به. ببرد ازبین آنان در را افسردگی،پرخاشگری اضطراب،: قبیل از منفی های زمینه

 و آنها پذیری مسوولیت روحیه بردن باال آموزان، دانش مشارکت مناسب،افزایش درسی ریزی برنامه روی

 می افرایش را آموزان دانش روان سالمت سطح امور این. است آموزان دانش هاینیاز با آموزشی مواد انطباق

 دهد می قرار خود کار دستور در را روانی اختالل گونه هر بروز از گیری اولیه،جلو روان بهداشت بنابراین. دهد

 ریگی شکل برای ای روزنه گونه هیچ خانوادگی، محیط حتی و آموزشی های زمینه در کند می تالش و

 گرفت نظر در بهداشتی فراگیر و جامع نظامی صورت به توان می را وضعیت این. نشود باز رفتاری اختالالت

 .کند می عمل مستمر و منظم های آموزش و کالن های ریزی برنامه طریق از که

 که یمدار کار سرو( فوری حمایتی خدمات) و( گری غربال) کلی مفهوم دو با ثانویه، روان بهداشت حیطه در

 های پرونده تشکیل بر گری، غربال فرآیند در. شود می شامل را متنوعی اقدامات و ها فعالیت آنها از کدام هر

 که مواقعی در. شود می تاکید آنان شناختی روان های ویژگی شناسایی و آموزان دانش برای شناختی روان

 دهنده هشدار کنند،عالیم تالش باید مدارس مسووالن ندارد، وجود آموزان دانش فرد فرد بررسی امکان

 نشوند،به طرف بر سرعت به و نگیرند قرار درمان مورد اگر عالیم گونه این. کنند دریافت را روانی اختالالت

 یا شود، می مشاهده آموزی دانش  فزآینده گیری گوشه که هنگامی. شوند می تبدیل پایدار رفتاری اختالالت

 اجتماعی تعامل به نسبت یا ندارد خود دوستان های صحبت به توجهی گونه چهی آموزی دانش بینیم می وقتی

 را رفتاری ی ها شاخص این  تمامی ، است مفرط اضطراب دچار یا و دهد نمی نشان العمل عکس دیگران با

 روزب زمینه و نشوند بررسی عالیم اینگونه اگر بنابراین،. گرفت نظر در دهنده هشدار عالیم عنوان به توان می

. کرد خواهد مختل را آموز دانش روان سالمت بعد های سال در و شوند می شدیدتر ها نرود،عارضه بین از آنها

 ها مدرسه معاونان و مدیران معلمان، های آگاهی افزایش با که را ثانویه روان بهداشت سطح رفتن باال توان می

 بهداشت ارتقای ابزار عنوان به انسانی روینی آموزش بر که گرفت درنظر تکامل به رو است،روندی همراه

 در تواند می شناختی، روان راهکارهای ارایه و دهنده هشدار عالیم شناسایی. دارد تاکید آموزان دانش روانی

 .بگذارد زیادی تاثیر رفتاری شدید اختالالت بروز از پیشگیری
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 اختالالت دارای آموزان دانش ارجاع رآیندف مدارس، در آموزان دانش روان بهداشت با مرتبط اقدامات دیگر از

 وضعیت تعیین از پس. است تجربه با و جسته بر متخصصان و مشاوران به مشخص، و واضح رفتاری

 ارجاع مربوطه شناسان روان و روانپزشکان به را آنها اند، شده اختالل دچار رفتاری لحاظ از که آموزانی دانش

 شوند، می باعث سوم مرحله روان بهداشت اقدامات. شود مبادرت آنها عموق به و موثر درمان به تا دهند می

 و فعالی حاد،بیش افسردگی سلوک، در اختالل با همراه پرخاشگری: مانند رفتاری اختالالت از بسیاری

. شود معرفی نظران صاحب و متخصصان به درمانی روان و مشاوره برای آموز دانش و شوند درمان وسواس

 توان می معلمان از گرفتن کمک با ولی. است خارج معلمان حیطه از آموزانی دانش چنین یشناسای البته

 و روان بهداشت مشکالت حل در را آنها و کرد پیدا آموزان دانش این مشکالت حل برای مناسبی راهکارهای

 شناختی، روان ویژه اختالالت برشناسایی عالوه است، ضروری بنابراین. کرد راهنمایی پزشک به ارجاع

 این در رسان یاری متخصصان فعالیت شیوه همچنین و روان بهداشت به مربوط امور در مداخله های شیوه

 .پذیرد صورت دقت به ارجاع فرآیند تا شوند شناسایی نیز زمینه

 پیشنهادی راهکارهای

 آنان که حدی تا متعدد، های گردهمایی و ها انجمن در آنان شرکت و مدرسه در والدین حضور از استقبال •

 .کنند احترام و ارزش احساس

 باره در گیری تصمیم آموزشی، های ریزی برنامه امر در خانواده اعضای سایر یا والدین دادن مشارکت •

 آموزان دانش تحصیلی پیشرفت روند و مدرسه بهداشتی مسایل

 آموزان دانش اولیای به مشاوره مراکز شناساندن و معرفی •

 آموزان دانش مراقبین و والدین برای تربیتی آموزشی ایه کالس تشکیل •

 والدین های خواست و انتظارت با مدرسه امکانات ساختن هماهنگ •
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 آموزان دانش والدین و آموزگاران میان پویا و موثر ارتباطی ایجاد •

 آموزشی اهداف پیشبرد جهت در اولیا خالق های ایده و نظرات از استفاده •

 دارند عهده به را کودکان سالمت وظیفه که نهادهایی سایر و مدرسه میان هماهنگی •

 : ارائه راهکا رها

 .ان ، موجب کاهش اختالالت رفتاری می شودآموزمحبت به موقع و متناسب به فرزندان ودانش  -1

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

 .خود و دیگران می شود

و دیگران موجب بهبود وضعیت تحصیلی و  معلمایجاد انگیزه و ایجاد نگرش مثبت فرد نسبت به خود و -3

 . فرد می شود  رفتاری

 . بین فرزندان نباید تبعیض قائل شد  -4

 .بهتر است برای شناسایی و رفع مشکل از راهنمایی های صاحب نظران استفاده گردد  -5

تا دارای اعتبار . نظریه های علمی و تحقیقات گذشته مورد توجّه قرارگیرد   است برای رفع مشکل ، بهتر -1

 .می باشد

 استفاده از روان شناسان ومشاوران  -7
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