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 چكيده

 به ، رفتاری اختالالت برابر در معلّمان.  باشد می رفتاری اختالالت ، تحصيل امر در رندهبازدا عوامل از يكی    

.  کنند می سرکوب شدّت به را آنان معلّمان از برخی.  دهند می نشان العمل عكس خود از متفاوتی های شكل

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

 . آورد خواهد دنبال به نيز ديگری مشكالت و يافت خواهد ادامه مشكل حالت اين در که است اين

بنده دانش آموزی در کالس اول ابتدايی به نام زهرا داشتم که مشكالت رفتاری  1395-1396در سال تحصيلی 

ابتدا به جمع آوری . بال راه حل هايی برای آن پرداختم بعد از مشاهده ای مشكل بنده به دن. بسياری داشت 

 .اطالعات و  تجزيه و تحليل مشكل پرداختم 

بعد از تجزيه و تحليل اطالعات متوجه شدم ، مهم ترين علت مشكل دانش آموز ، اعدام پدر بعد از يک نزاع 

جرای راه حل هايی همچون ، با ا. خانوادگی در سال قبل وکمبود شديد محبت از جانب خانواده بوده است 

کارکردن درسی بيشتر با او و همكاری ساير دانش آموزان رفتار ناشايست تشويق و محبت ، دادن مسئوليت ، 

 .دانش آموز را کاهش و وضعيت درسی او را بهبود بخشيديم 

 : واژگان کليدی 

 راه حل ها – پرخاشگری –نا سزاگويی  –رفتار نامتعارف  –دانش آموز 
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 مقدمه 

واکنش کلی نسبت به ناکامی است هرچند افراد هميشه پاسخهای پرخاشگرانه و رفتارهای نامتعارف پرخاشگری 

به وسيله يكی   که دانش آموزیمثال . وآن ها را در وجود خود سرکوب می کنند آشكار از خود نشان نمی دهند

وفحش وناسزا ، .كی به او حمله ور می شوداز همكالسان خود مورد اهانت قرار گرفته غالبا به طور فيزي

 .زدوخوردها ودعوا های حياط مدرسه، خود نشانه هايی ازاين پرخاشگريهاست

گروهی از روانشناسان معتقدند که طبقات اجتماعی غير مرفه جامعه ،بيشتر از طبقات متوسط ومرفه جامعه  

 (1371 ,نژاد) .احساسا ت پرخاشگرانه خود را ابراز وآشكار می سازند

کارن هورنی روانشناس معروف معتقد است که سرکوب همه احساسات پرخاشگرانه وخصمانه از نقطه نظر 

روان بسيار بد وگاه خطر ناك است زيرا سرکوب چنين احساساتی سر انجام به اضطراب و واکنشهای  سالمت 

تااز   خصمانه خويش را ابراز کندبنابراين پيشنهاد می کند که انسان بايد گهگاه احساسات   عصبی می انجامد

 . شدت فشار درونی جلوگيری به عمل آيد

نكته مهم آنست که همه افراد دچار احساسات پر خاشگرانه می شوند وروانشناسان کانالهای اجتماع پسند 

اده متعددی را برای تسكين ورهايی از اين احساسات بيان می کنند که به ويژه در مدارس می توانند مور د استف

 (1371, نژاد) .نمايشنامه وغيره می باشد  ازجمله مسابقات ورزشی ، نقاشی،. قرار گيرند

 و اهميت آن بيان مسئله

 خود زندگی دوران تمام در نيز انسان.  است شده نهاده تغيير و تحول بر عالم موجودات ی همه وجودی اساس

 . رود می شمار به دوران اين مهمترين از نوجوانی ی دوره و است مداوم تغييرات خوش دست

 ، رفتار يافتن شكل و تعيين در نوجوانی ی دوره که دارند توافق مورد اين در نظران صاحب و روانشناسان تمامی

 و جامعه از قسمتی نيز مدرسه آنكه وجود با.  است بسزايی اهميت دارای نوجوان ی آينده منش و شخصيت رشد

 و مهمتر خانواده از آن نقش شرايطی در اما ، گردد می محسوب نوجوانان یروان رشد بر گذار تاثير عوامل از

 می که فردی تنها عنوان به دبير آن در و نوجوانان پرورش مرکز مهمترين عنوان به مدرسه.  نمايد می تر آشكار
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 روانی رفتارهای اطرافيان و دبير والدين حضور اثر بر دوره اين در.  شد قائل او برای والدين همچون نفوذی توان

 شک بدون.  يابد می تكوّن بالغ انسان شخصيت اصلی های پايه و ارکان و گيرد می شكل نوجوانان اجتماعی و

 . آمد خواهد دست به بزرگسالی در آن حاصل و نتايج دهد می رخ انسان برای نوجوانی ی دوره در آنچه

 «.  شد خواهد بعداً که است گسالیبزر شخص کوچک ی نسخه نوجوان» :  گويد می گزل که طوری به

 رفتاری نوع اساس بر نوجوانان.  است بزرگسال آدم پدر نوجوان» :  است گفته مونتسوری ماری ديگر جايی در يا

 «.  دارند هايی ويژگی چه و هستند که آموزند می ، کنيم می آنها با ما که

 مشكل آن ابتدا است بهتر ؛ آيد می پيش سکال در مشكلی وقتی که است اين منطقی راه رسد می نظر به   

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

 .گردد رفع مشكل آن عملی صورت به و کرده پيدا مشكل

از دانش آموزان در يكی از مشكالتی که در سال های متمادی با آن مواجه بودم ، رفتارهای ناشايست برخی   

که در برخورد با يک دانش آموز به نام زهرا داشتم و  1395-1396مخصوصا در سال تحصيلی .کالس بود 

 .تصميم گرفتم در يک پژوهش آن را حل نمايم 

 (تشخيص مسئله)توصيف وضعيت موجود

 .ول به تدريس بودم به عنوان آموزگار اول ابتدايی مشغ.............. در مدرسه ابتدايی  95-96رسال د

نه درس می خواند ، او. از همان روزهای اول رفتار يكی از دانش آموزان به نام زهرا توجه مرا به خود جلب کرد 

با دانش آموزان ديگر هميشه در حال مجادله و دعوا بود و حتی چند مورد حرف های . نه اخالق خوبی داشت

 .زشت و دعوا نيز از او گزارش داده بودند 

رفتار و .او هيچ کنترلی بر رفتار و زبان خود ندارد»:وصاف او را در زنگ تفريح از زبان اوليای مدرسه شنيده بودما

گفتارش در شان يک دانش آموز نيست،اصالً به قوانين مدرسه احترام نمی گذارد،اکثراً نيم ساعت دير به مدرسه 
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ی هايش را اذيت و آزار می کند، ديگران را می آيد، هنگام تدريس درکالس مشغول خوردن است، هم کالس

مسخره می نمايد، بسيارگستاخ و بی ادب می باشد ،لباس هايش کثيف و نامرتب است،در زنگ های تفريح با 

دانش آموزان پايه های ديگر درگير می شود و کتک کاری می کند،اعتراض دانش آموزان و حتی اوليای آنان 

 «.در منزل ،افت شديد تحصيلی ودفاتر و کتابهايش نامرتب و کثيف است زياد شده است،عدم انجام تكاليف

ظاهرش . او دائم لبخند برلب داشت ولی از چهره اش پيدا بود که لبخند هايش مصنوعی و از روی درد است

 باشد پرخاشگری يا و ادبی بی ی نشانه که رفتاری من پيش ولی داد می همانطور که توصيف کرده بودند نشان 

اولين نكته ای که از او در مورد خانواده اش فهميدم ، اعدام پدرش که يک نظامی بود و براثر يک نزاع .نداد وزبر

 .پدر خود و زن پدرش را کشته بود ، بود 

بعد از ديدن اين وضعيت ، تصميم گرفتم با انجام پژوهشی مشكالت وی را بررسی و با اجرای راهكارهايی 

 .او اصالح نمايم رفتارهای ناشايست را در 

 :اهداف پژوهش 

 : هدف اصلی 

 اصالح رفتار ناشايست دانش آموز

  :اهداف فرعی 

 بررسی علل رفتار ناشايست دانش آموز 

 بكارگيری روش هايی جهت اصالح رفتار ناشايست دانش آموز 

 :سواالت پژوهش 

 چه علل سبب بروز رفتارهای ناشايست در دانش آموز شده است ؟
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 اعدام پدر دانش آموز تاثيری در رفتار ناشايست دانش آموز داشته است ؟آيا مشكال 

 با چه راهكارهايی می توان مشكلرفتار ناشايست دانش آموز را حل کرد ؟

 ( 1شواهد ) گردآوری اطالعات 

لذا با استفاده .می بايست اطالعات الزم و دقيق جمع آوری می شد زهراكل شبرای شناخت هرچه بيشتر م      

از روشها ی گوناگون من جمله؛مشاهده رفتار و وضعيّت زندگی خانوادگی ،مصاحبه با خود دانش آموز، مادرش و 

البته چون امكان مشاهده طوالنی و غير .اوليا ی مدرسه ، ليست نمرات و پرسشنامه،اطالعات الزم جمع آوری شد

طالعات چندان زيادی حاصل نشد لذا ترجيح مستقيم برای اينجانب فراهم نبود و از طريق مشاهده مستقيم هم ا

دادم از طريق ساير روشهای ممكن من جمله؛مصاحبه با مادرش و رفتن به منزل، مصاحبه با آموزگار، مدير 

 .ومعاونان دبستان ، پرسشنامه کتبی و فرم اطالعاتی نمرات،استفاده نمايم

 مشاهده  (الف 

 :ورد بررسی قرار دادم و موارد زير را يادداشت نمودم  ابتدا رفتارهای دانش ناشايست دانش آموز را م

 آموزان دانش ساير با نامطلوب برخورد و رفتار    

 مدرسه اوليای و معلم به احترامی بی    

 درس کالس به توجهی بی و آرامی نا    

 کالس و مدرسه قوانين رعايت عدم    

 گفتار در ناروا و زشت کلمات از استفاده    
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 ديگران کردن رهمسخ    

 کثيف و نامرتب وضع سرو   

 آموزان دانش با درگيری هنگام مدرسه از فرار    

 تكاليف انجام و کالس در حضور برای انگيزه عدم    

 زهرامصاحبه بامادر (ب

 :مادر زهرا را به مدرسه دعوت کردم و سواالت زير را از او پرسيدم 

می دانم وقت نداری؛اما .ا به زحمت انداختم تا به مدرسه بياييدسال م،ببخشيد وقت شما را گرفتم و شما ر-

 .کردم می مطلوب نيست و می بايست برای حل مشكل او حتما با شما صحبت زهراوضعيت تحصيلی 

پدرش .وظيفه مان است که به مدرسه بيام ولی به خدا گرفتارم .خواهش می کنم ، دست شما درد نكند  -: مادر 

برای امرار معاش  ر يک نزاع پدر و زن پدر خود را کشت و آذر ماه سال قبل اعدام شدو منکه يک نظامی بود د

 .خود و فرزندام در خانه های مردم کار کنم 

 در خانه چه طور است ؟چرا او عصبی است و بچه را اذيت می کند؟ زهرارفتار -

ست و در خانه نيز رفتارهای غير قابل زهرا بعد از اعدام پدرش و کمبود محبت پدر به اين صورت شده ا: مادر 

 .کنترلی دارد 

 :مدير واحد آموزشیمصاحبه با (ج

هر روز يكی .و صدای اوليا را درآورده است.هر روز با دانش آموزان درگير می شود. خيلی ما را اذيت می کند زهرا

يتی وضعيت خوبی از نظر ترب زهرا. وضعيت درسيش هم اصالٌ خوب نيست. برای شكايت به مدرسه می آيد
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گر چه به ظاهر خانواده دارد و در زير يک سقف زندگی می کنند ولی او اصال احساس آرامش و خوشبختی .ندارد

 .و از نظر عاطفی با کمبود محبت مواجه می باشد.نمی کند

 :معاون آموزشیمصاحبه با (د

و دائم دانش .صبح گاهی می شود در زنگ های تفريح بچه ها را اذيت می کند و باعث بی نظمی در صف مراسم-

 .آموزان برای گله و شكايت از او پيش من می آيند ، واقعا از دست او خسته شده ام

 :پرسشنامه ( و

دو پرسشنامه توسط اينجانب تهيه و روايی آن با استفاده از نظر همكاران واحد آموزشی مورد تاييد قرار گرفت 

هر . مدير و معاونان و ديگری شانزده سوالی ومخصوص آموزگار بوديكی از پرسشنامه ها ده سوالی و مخصوص .

 و کم ، متوسط زياد، ، زياد خيلی»  افراد به صورت کيفی در چهار درجه ؛.سوال يک صفت را اندازه می گيرد 

 برای و 1و5،4،3،2 نمره کم خيلی به زياد خيلی از ترتيب به مثب صفات برای. دادند پاسخ سواالت به« کم خيلی

ی خيلی  درجه و است مثبت صفت يک «نظم رعايت» مثال بطور. است شده منظور آن برعكس منفی صفات

يک صفت منفی است که درجه خيلی کم حداکثر نمره را «غيبت غير موجه »زياد حد اکثر نمره را دارد ولی 

 .دارد

ه شد که اطالعات درج شده کامال پرسشنامه زير را در اختيار اوليای مدرسه قرار داده و به آنها اطمينان داد

لطفا با توجه به شناختی که .محرمانه باقی خواهد ماند حتی نام او نيز بصورت مستعار در اين پژوهش آمده است 

 .داريد آنچه را که به نظر شما حقيقت است عالمت بزنيد زهرااز 

 (پاسخنامه ی مدير و معاونان در آبان ماه:1جدول شماره 

خيلي  كم متوسط زیادخيلي  نوع رفتار ردیف
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 كم زیاد

رعایت نظم در هنگام برگزاري مراسم  1

 صبحگاهي

- - 1 1 1 

 1 2 - - - تعامل با سایر دانش آموزان در زنگ ها ي تفریح 2

     2- 1 - ميزان مشاركت او در برگزاري نماز جماعت 3

 1 2 - - - مسئوليت پذیري 4

 - - - 1 2 وزان از ويميزان نارضایتي و شکایت دانش آم 5

 - 3 - - - خوش رفتاري 6

 - - 1 1 1 كتك كاري سایر دانش آموزان در زنگ تفریح 7

 1 1 1 - - غيبت غير موجه از مدرسه 8

 1 1 1 - - احترام به مسئولين مدرسه 9

 - 3 - - - حرف شنوي و اطاعت از دستور 11

 9 28 15 8 3 جمع نمرات  

 آنها نفر ؛ مدير و دو نفر از معاونانش تكميل شده است وهمانطور که مشاهده می گردد  اين پرسشنامه توسط سه

 زهرا از آنها رضايت ميزان ديگر عبارت به. اند داده درصد 42 معادل يعنی نمره 63 ، ممكن نمره151 مجموع از

 . است درصد 42
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 بنده به عنوان آموزگار پاسخنامه :2جدول شماره  

خيلي  نوع رفتار ردیف

 زیاد

خيلي  كم متوسط زیاد

 كم

 1         رعایت نظم در كالس 1

   2       تعامل با سایر دانش آموزان در كالس 2

     3     ميزان مشاركت او در كار هاي گروهي 3

   2       مسئوليت پذیري 4

ميزان نارضایتي و شکایت دانش آموزان از  5

 وي

    3     

 1         خوش رفتاري 6

       2   كتك كاري سایر دانش آموزان در كالس 7

 5         غيبت غير موجه از مدرسه 8

   2       احترام به معلم 9

 1         حرف شنوي و اطاعت از دستور 11

ميزان پيشرفت تحصيلي نسبت به ماه  11

 گذشته

      2   

   2       ميزان توانایي در امال 12

 1         انایي در ریاضيميزان تو 13
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 1         مهارت گوش كردن 14

   2       خواندن  مهارت 15

 1         مهارت سخن گفتن 16

 11 12 6 2 1 جمع كل نمرات  

به عبارت دیگر ميزان .درصد 75/38نمره ، معادل  81نمره از  31جمع كل نمرات كسب شده 

يشتر است چون او از بيشتر از دیگران در جریان نارضایتي آموزگار از اولياي مدرسه هم ب

 .قرار دارد زهراوضعيت تحصيلي 

 در نيمه اول سال تحصيلی زهراليست نمرات (  ه 

 .نمرات او بسيار پايين بود . بعد از برگزاری چند آزمون نمرات زهرا را مورد بررسی قرار دادم 

 يافته های علمی و پيشينه ( ی 

 :عات و يافته های علمی پرداختم  که در زير به بيان آن می پردازم  سپس به جمع آوری اطال

  موضوعی مانند موضوع خودم نيافتم  با توجه به مطالعاتی که در کتابخانه نيشابور و موتور های جستجو داشتم

ی مهد  مقاله ای از آقای  شبيه به آن در مورد پرخاشگری وجود دارد مانند  امامقاله وتحقيقات ديگری 

وبه نقل از آقای مهدی   تحت عنوان پرخاشگری بين دانش آموزان ورزشكار رشته های منتخب  احمديان

درمور د  1374ديانی ( )درمورد پر خاشگری بين ورزشكاران  1374باقر زاده در)افرادی مانند    احمديان

اهلل قلی پور ( بر پرخاشگری درمورد تاثير تماشای مسابقات ورزشی  1971ترنر وکيليان ()خشونت در مسابقات 

اهم موارد در زير بيان می .  داشته اند  نيز تحقيقاتی( کاراته   در مورد پر خاشگری بين جوانان ورزشكار 1377

 : شود  
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 عوامل موثر بر پرخاشگري

 : به طور کلى، عوامل مؤثر بر پرخاشگرى را به سه دسته مى توان تقسيم کرد

 عوامل زيست شناختى  -الف 

در اين زمينه، مى توان به تحقيقات جالين و مک نرى که در پژوهش هاى خود به اين : مواد زيست شيميايى.1

نتيجه رسيدند که افزايش تستوسترون در سطح خون موجب پرخاشگرى مى شود يا کاهش سروتونين موجب 

  ;ى مى گردد و بر بروز رفتارهاى هيجانى از جمله پرخاشگرى تاثير دارد، اشاره کردتغييرات بدخلق

  ;1977براى مثال، پژوهش هاى بارون و بل در : گرما.2

 ( Bryant, J. H. ;1972)براى مثال، پژوهش هاى بارون وبريانت : برانگيختگى جنسى.3

 عوامل روان شناختى  -ب 

 ( Bohime, D. 1966)اى بوهيم براى مثال، پژوهش ه: افسردگى.1

 ( Mattews, K.A.1989);( براى مثال، پژوهش هاى ماتيوس: الگوى شخصيت.2

 ( Renzi, D. 1984);براى مثال، پژوهش هاى رنزى : تاثير حرمت خود.3

 ( Manzy, H. 1991)براى مثال، پژوهش هاى مانزى ( 31: )تاثير احساس گناه.4

 اقتصادى و محيطى  -اجتماعى  -عوامل فرهنگى  -ج 

 ( Frame, N. 1974);براى مثال، پژوهش هاى فريم : خانواده.1

براى مثال، پژوهش هاى برکوويتز .وقتى فرد مسلح باشد، امكان رفتار پرخاشگرانه در او تقويت مى شود: تسليح.2

  ;1974در 

 ( Williamz, R. L. 1984);براى مثال، پژوهش هاى ويليامز : فقر.3

  ;1973براى مثال، پژوهش هاى بندورا در : لگويىتاثيرات ا.4
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که در نظريه يادگيرى اجتماعى  1973براى مثال، پژوهش هاى بندورا در : تاثيرات پاداش و تاييد اجتماعى.5

  ;مطرح شد

 39. )1914براى مثال، پژوهش هاى برکوويتز در : تاثيروسايل ارتباطجمعى.6

 عوامل خانوادگي پرخاشگري 

دگی به عنوان يكسری از عوامل محيطی در بررسی عوامل تربيتی افراد موثر ميباشند، چرا که عوامل خانوا

خانواده به عنوان اولين محيط اجتماعی زندگی افراد بسيار حائز اهميت ميباشد و خيلی از چيزها را افراد در 

تلف موجب بروز يا تشديد خانواده ميتواند از جهات مخ. سالهای اوليه حيات اجتماعی خود در آن می آموزند

 :پرخاشگری شود که مهمترين اين عوامل عبارتند از

معموال نوجوانی که وسايل مورد عالقه خود را در دست ديگری می بيند : نحوه برخورد والدين با نيازهای فرد( 1 

انچه در تجربه نشانگر آن است که چن.برانگيخته ميشود و در صدر گرفتن آن حتی با اعمال خشونت می شود

نوجوانی هميشه توقعات و انتظارات فرد برآورده شده باشد او بيشتر از کسانی که توقعات و انتظاراتشان برآورده 

 .نشده است خشمگين وپرخاشگر می شود

وجود الگوهای نامناسب، داشتن الگوی مناسب در زندگی يكی از نيازهای انسان است زيرا انسانها عالقه مند ( 2 

تار و کردار خود را مطابق با کسی که مورد عالقه خودشان است انجام دهند و چنين کسانی را هستند که رف

راهنما و الگوی زندگی خود قرار دهند بررسی های انجام شده نشان ميدهد که بيشتر نوجوانان پرخاشگر والدين 

ود از الگوی پرخاشگری موجود خشن و متخاصمی داشته اند يعنی نه تنها نوجوان آنها از محبت الزم برخوردار نب

 . در خانواده نيز تاثير پذيرفته بود

ديكتاتوری خانواده هايی که تابع اصول ديكتاتوری هستند معموال رشد فرزندانشان را محدود می کند در اين نوع 

قات مادر، از خانواده يک نفر حاکم بر اعمال و رفتار ديگران است که غالبا پدر چنين نقشی را دارد اما گاهی او
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خواهران و برادران بزرگتر نيز با ديكتاتوری رفتار می کنند در اين گونه خانواده ها فرد ديكتاتور تصميم می 

گيرد، هدف تعيين می کند، راه نشان ميدهد، وظيفه معلوم ميكند، برنامه می ريزد و همه بايد به طور مطلق 

 .مطابق ميل او رفتار کند و حق اظهارنظر از آن اوست

دانش آموزانی که در محيط ديكتاتوری پرورش پيدا می کنند ظاهرا حالت تسليم و اطاعت در رفتارشان  

اين دانش آموزان در مقابل ديگران . مشاهده می شود و همين حالت آنهارا به هيجان و اضطراب وا می دارد

ا کمتر از خود صدمه می حالت دشمنی و خصومت به خود ميگيرند و به دانش آموزانی هم سن و سال خود ي

رسانند اين افراد از تعصب خاصی نيز برخوردارند و از به سر بردن با ديگران عاجز هستند، در کارهای گروهی 

نمی توانند شرکت کنند و از اعتماد به نفس ضعيفی برخوردارند و در امور زندگيشان بی لياقتی خود را نشان 

 .می شوندميدهند و اغلب در کارها با شكست روبرو 

عده ای از افراد پرخاشگر و زورگويی را تقبيح نمی کنند بلكه آنرا نشانه شهامت و : تاثير رفتار پرخاشگرانه( 3 

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

 . صحه می گذارند

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

گاه با والدين يا مربيانی روبرو می شويم که به بهانه آموزش دفاع از خود به نوجوانی . تثبيت اين رفتار می شود

ی منطقی در که به طور وضوح به جای نشان دادن رفتارها... و "توسری نخوری" "از کی نخوری"می گويند 

 . مقابل برخورد با موانع شخصی را به پرخاشگری بی مورد تشويق می کنند

والدين و مربيان که در برابر پرخاشگری و خشونت نوجوان عصبانی می شوند به : تنبيه والدين و مربيان( 5

بيه عامل فزاينده و صورت پرخاشگرانه اورا تنبيه می کنند از تشديد اين رفتار در او موثرند درچنين مواقعی تن
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تقويت کننده پرخاشگری است زيرا عالوه بر اينكه سبب خشم و احتماال پرخاشگری نوجوان می شود، شخص 

 ( 191و197ص 11-اکبری.)تنبيه کننده الگوی نامناسبی برای پرخاشگری نوجوان می شود 

 (فرهنگي –اجتماعي )عوامل محيطي 

می توانند در بروز يا تشديد پرخاشگری و تخفيف يا تعديل آن اثر  عواملی که در پيرامون زندگی انسان هستند

 :گذار باشند، برخی از اينگونه عوامل عبارتند از

تلقی شود لذا در  "هنجاری"هنجار بودن پرخاشگری، در جامعه ای ممكن است پرخاشگری يک رفتار (1 

 .مقايسه با جوامعی که چنين وضعيتی را ندارند

فرهنگی در بعضی مواقع به علت جنگ يا عوامل ديگر  -به علت ضرر و زيان اجتماعیتقويت پرخاشگری ( 2

پرخاشگری در جامعه تقويت می شود بديهی است در چنين وضعيت پرخاشگری با فراوانی بيشتر در افكار با 

ورش تخيالت و اعمال افراد آن جامعه مشاهده می شود چون جامعه به دليل مقتضيات زمانی و مكانی خود پر

 .آن را ضروری می داند

مشاهدات اجتماعی، مشاهده وقايع و اتفاقاتی که در جامعه رخ ميدهد مانند درگيری های اجتماعی ( 3

 .سبب ايجاد خشم و پرخاشگری می شود.... محدوديت های اجتماعی تبعيضات بی عدالتی ها

. ايش و تقويت پرخاشگری نقش دارندفرهنگی ديگر که در پيد -نقش رسانه های گروهی، از عوامل اجتماعی( 4

 -رسانه های گروهی به ويژه تلويزيون است درجه تاثير پذيری افراد از برنامه های تلويزيون به شرايط اجتماعی

اقتصادی بسياری از عوامل ديگر بستگی دارد اثر فيلم های خشونت آميز در ايجاد رفتار خشونت آميز و 

 .رد تائيد قرار گرفته استپرخاشگرانه در مطالعات محققين مو
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ب پرخاشگری ( تاثير بازيهای ويدئويی)نقش بازيهای ويدئويی در پرخاشگری، پژوهش در اين زمينه با عنوان ( 5

يافته ها . دانش آموزان پسر سال پنجم مقطع ابتدايی شهرستان خرم آباد به روش تجربی صورت گرفته است

انه بازی کرده بودند نسبت به گروه گواه افزايش معنی داری نشان ميدهد که گروههای آزمايش که پرخاشگر

پرخاشگری نشان دادند در نتيجه انجام بازيهای ويدئويی پرخاشگرانه پرخاشگری بعدی را به خصوص در بين 

 (  211و 199ص – 11اکبری، )نوجوانان افزايش می دهد

 زیان هاي پرخاشگري

ه اوقات نيز زيان آور و مضر نيست بلكه پرخاشگری از حد علی رغم تمامی مسائل ذکر شده پرخاشگری هميش

اعتدال خارج نشود و هدف آن تسلط بر مشكالت زندگی و ترقی و تعالی و آاليش انسان باشد نه تنها سودمند 

 . است بلكه ضروری نيز هست

بر عليه  قرار دادن حدو مرز برای پرخاشگری مضر و سودمند قدری مشكل به نظر می رسد لذا نوجوانی که

بزرگترهايش سرکشی می کند پرخاشگر است ولی در عين حال نشان می دهد که انگيزه ای اورا به سوی 

 استقالل که جزء ضروری و با ارزش رشد اوست رهبری می کند

درباره مفيد و الزم بودن عمل پرخاشگری فويد معتقد است که اگر انسان برای ابزار پرخاشگری اجازه نيابد  

در . خاشگری اش انباشته می شود و سرانجام به شكل خشونت مفرط يا بيماری روانی ظاهر می شودنيروی پر

واقع به تعبير او برای پااليش روانی سه راه حل وجود دارد که به طور مستقيم و غيرمستقيم با پرخاشگری در 

 : ارتباط است

 :این سه راه حل عبارتند از 

 ی از قبيل بازيهای ورزشی جست و خيز، مثبت زدن به کيسه بوکس و غيرهصرف نيرو در فعاليت های بدن: الف 



 

16 
 

 اشتغال به پرخاشگری خيالی و غير مخرب : ب 

اعمال پرخاشگری مستقيم حمله به ناکام کننده صدمه زدن به اوناراخت کردن او ناسزا گفتن به او و جزء : ج

دند که عوامل محيطی باعث کسب و نگهداری اينها آيا پرخاشگری قابل کنترل است؟ اکثر پژوهشگران معتق

 رفتارهای پرخاشگرانه می شود

به نظر آنها تغييرات مناسب در موقعيتهای محيطی سبب از بين رفتن زمينه های ايجاد کننده ی پرخاشگری و  

 خشونت در رفتار نوجوانان و نوجوانان می شود

 ؛بعيض ميان آنهاهمچنين با دادن شخصيت مثبت و منطقی به نوجوانان عدم ت 

 ؛عدم تحقير نوجوانان  

 ؛د توان به افراد پرخاشگر حدادن مسئوليتها در 

 ؛صحبت کردن با آنها 

 ؛آگاه کردن آنها در مورد خطرات پرخاشگری

 ؛ايجاد رابطه صميمی و عاطفی باآنها و توجه به مشكالت آنها 

 ؛تشويق کردن آنها به کارهای گروهی و جمعی 

ناسايی روحيات فرد برخورد صحيح با آن می توان در شناسايی عواملی که پرخاشگری را ايجاد و در پايان با ش 

 .يا تشديد می کنند اقدام کرد

 : از بودند  عبارت شود پرخاشگر آموز دانش بود شده باعث که ای عمده علل ، الزم های بررسی از بعد
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 ژنتيكی مشكل -1

 خانوادگی جو -2 

  آموزان  دانش پدران کاری مشكالت -3 

 گردش و تفريح به ندادن اهميت -4

 ورزش مهم امر به توجهی بی -5 

 والدين برای فرزند نيازهای ماندن ناشناخته -6 

 تربيت اصول با والدين نبودن آشنا -7

 تر پائين مقاطع در پرخاشگر آموز دانش با دبيران از بعضی مناسب برخورد عدم  -1

 رفتاری اختالالت شناخت و تربيتی شناسی روان با دبيران از برخی آشنايی نا -9

 فرزند رفتاری و فكری سالمت و رشد به خانواده  توجهی بی - 11

 اعظم بخش چون ورزش شناسی روان و بازی شناسی روان با قبل سالهای بدنی تربيت دبيران نبودن آشنا  -11

 . دهند می تشخيص را آموزان دانش عاطفی مشكالت

 بازی شناختی روان تئوريهای با خانواده و دبيران ننبود آشنا -12

 ورزش طريق از روانی و جسمانی مازاد انرژيهای نكردن تخليه  -13
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 :تجزيه و تحليل اطالعات 

با توجه به اطالعات بدست آمده از روشهای مختلف از قبيل ؛ مصاحبه با مادر او، مصاحبه با اوليای مدرسه و 

 با که گرفتم را نتيجه اين آمده بدست اطالعات تحليل و تجزيه و نمرات مشاهده همچنين و صحبت با خود او 

محبت و توجه به او بهترين راه  . توجه والدين بی بهره می باشد و محبت از خانواده در زهرا، فوت پدر به توجه

 .مناسبی باشد  دادن مسئوليت و کمک هايی به مادر زهرا نيز می تواند راه حل . باشد زهرا مشكل برای حل 

 :انتخاب راه حل های موقت 

راه  چنين بعد از مشورت با مشاورحاصل کردم و هم زهرابا توجه به اطالعات بدست آمده و شناختی که از     

 :حل های زير را پيشنهاد داديم 

 محبت بيشتر دانش آموز توسط معلم ، مدير و مدرسه و مادر  – 1

 و زنگ تفريح به دانش آموزدادن مسئوليت حفظ نظم کالس  – 2

 تقويت روحيه مشارکت – 3

 تشويق دانش آموز – 4

 :اجرای راه حل ها 

 دانش ساير و ،ناظم معلم با تفريح های زنگ و کالس در همكاری و تعاون حس تقويت منظور به او تشويق  

     آموزان

 111درسه مانند ؛ مبصری، انتظامات و م و کالس در مسئوليت دادن
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 او با صادقانه برخورد و خانه در مسئوليت دادن خصوص در مادرش اب صحبت

مختلف ،مثل منظم بودن در مراسم و  های بهانه به روز چند هر در منظم و مرتب آموز دانش عنوان به او تشويق

 يا همكاری با انتظامات و يا بروز هر رفتار مطلوب

 خدا،داشتن فضل به بودن اميدوار او، به توکل ، داده ما به که های نعمت ، خدا باره در کودکانه زبان با صحبت

داوند مهربان ،کمک به خ از خواستن کمک و گرفتاری موقع در نماز و دعا ،خواندن مشكالت برابر در صبر

 ديگران ، احترام به والدين ، معلم و ساير افراد جامعه

  او زندگی محيط بيشتر اختشن منظور به وی و معاون مدير، همراه به وی منزل از بازديد    

 خير افراد و انجمن طريق از او خانواده به مالی کمک  

 کالس در بيشتر تمرين و پرسش

 ديگر آموزان دانش از همياری و کمک درخواست   

 ( 2شواهد ) جمع آوری اطالعات 

ن بابت خيلی خوشحال از اي.را می داد  زهراتيجه مصاحبه با اوليای مدرسه در اسفند ماه نويد بهبود روحيه ن

 برنامه بايست می برای بهبود وضعيت تحصيلی او . يمراضی نبود زهرابودم اما هنوز هم از پيشرفت درسی 

شكل اصلی همان وضعيت روحی و م بنده اعتقاد به.نوروز تعطيالت از بعد به شد موکول که کنيم اجرا ديگری

در زنگ های  زهرامدير و معاون دبستان معتقد بودند رفتار.مهم بود که الحمدوهلل رو به بهبود بود  زهراروانی 

 .يک مقدار از نظر بهداشت فردی مشكل دارد ولی با بچه ها مهربان است.تفريح خيلی خوب شده است 



 

21 
 

در تغيير رفتار خود می  زهرانتيجه پرسشنامه ای که در اسفند ماه تكميل شد نيز بيانگر پيشرفت قابل مالحظه 

 .موزگار و مدير و معاونان را نسبت به خود خيلی خوب تغيير داده بوداو نظر آ.باشد 

 پاسخنامه مديرو معاونان در اسفند ماه:3جدول شماره 

خيلي  نوع رفتار ردیف

 زیاد

 خيلي كم كم متوسط زیاد

     2   1 رعایت نظم در هنگام برگزاري مراسم صبحگاهي 1

     1 2   فریحتعامل با سایر دانش آموزان در زنگ ها ي ت 2

     1 1 1 ميزان مشاركت او در برگزاري نماز جماعت 3

     1 2   مسئوليت پذیري 4

 1   2     ميزان نارضایتي و شکایت دانش آموزان از وي 5

       3   خوش رفتاري 6

 1 1 1     كتك كاري سایر دانش آموزان در زنگ تفریح 7

 3         غيبت غير موجه از مدرسه 8

     1   2 احترام به مسئولين مدرسه 9

     1   2 حرف شنوي و اطاعت از دستور 11

 25 4 31 32 31 جمع نمرات  

 زهرا و است تغييرکرده درصد نسبت به آبان ماه  31به عبارت ديگر .درصد66/11نمره معادل 151نمره از  121

 .کند جلب خود به را مدرسه ی اوليا نظر درصد 11 از بيش بود توانسته
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 پاسخنامه آموزگار :4جدول شماره  

 خيلي كم كم متوسط زیاد خيلي زیاد نوع رفتار ردیف

     *     رعایت نظم در كالس 1

       *   تعامل با سایر دانش آموزان در كالس 2

     *     ميزان مشاركت او در كار هاي گروهي 3

     *     مسئوليت پذیري 4

ایتي و شکایت دانش آموزان از ميزان نارض 5

 وي

        * 

     *     خوش رفتاري 6

 *         كتك كاري سایر دانش آموزان در كالس 7

 *         غيبت غير موجه از مدرسه 8

         * احترام به معلم 9

     *     حرف شنوي و اطاعت از دستور 11

ميزان پيشرفت تحصيلي نسبت به ماه  11

 هگذشت

      *   

     *     ميزان توانایي در امال 12

   *       ميزان توانایي در ریاضي 13

     *     مهارت گوش كردن 14
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       *   خواندن  مهارت 15

       *   مهارت سخن گفتن 16

 15 4 21 12 5 جمع كل نمرات  

درصد 5/32به عبارت دیگر . ددرص25/71نمره ، معادل  81نمره از 57جمع كل نمرات كسب شده 

 .نسبت به آبان ماه نظر آموزگار نسبت به او مثبت تر شده است

 :بررسی نمرات 

 .در اسفند ماه چند امتحان از دانش آموزان گرفتم و بهبود وضعيت درسی دانش آموز به وضوح مشخص بود 

در  زهراوليای مدرسه، نشان از پيشرفت اظهارات شفاهی ا.شدم زهرادر بعد از تعطيالت نوروز نيز پيگير وضعيت  

شكايت دانش آموزان از وی به طور چشمگيری کاهش يافته و در احترام به مسئولين .زمينه روحی و روانی بود

 مدرسه و تعامل با دانش آموزان خيلی بهتر شده است 

 :اعتبار سنجی 

تا رفتارهای دانش آموز را در نظر بگيرد ، و او برای اعتبار راه حل های انجام شده ،  از مشاوره اداره دعوت کردم 

 .بعد از مشاهده رفتار زهرا ،  رضايت خود را از رفتار دانش آموز ابراز داشت 

 :محدوديت ها 

 .کمبود وقت و همچنين همكاری کم مادر دانش آموز مهم ترين محدوديت اين تحقيق بود 
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 :نتيجه گيری 

 مسؤوالن و مربيان اوليا، ها، نان، موجب نگرانى بسيارى از خانوادهدر ميان نوجوا پرخاشگرى شيوع شک، بى

 منفى تأثيرات ها انسان اجتماعى و فردى زندگى بر رفتارى نابهنجارى اين روزافزون گسترش. است کشور

که رفتار  است ضرورى نكته اين به توجه البته. دهد مى قرار تهديد مورد را ايمنى احساس و آرامش و گذاشته

 ادامه و بقا که است خطراتى دفع و دفاع جمله از هايى اشگرانه هميشه نامطلوب نيست، بلكه داراى حكمتپرخ

 موجب دفاعى ابزار همين نگردد، هدايت صحيح هاى راه به و نشود مهار اگر ولى کند، مى تهديد را زندگى

  .شود مى ناپذيرى جبران هاى آسيب

ريشه يابی علت يا علل پرخاشگری است با شناخت اين عوامل برای درمان پرخاشگری گام اول شناخت و 

های الزم را برای کاستن از ميزان و شدت پرخاشگری ارائه نمود مانند سرگرم نمودن فرد مهر و  توان همكاری می

محبت و دلجويی آموزش تنهايی فكرکردن صبر و متانت نشان دادن در مواقع پرخاشگری تشويق جهت 

های کنترل شده جلوگيری از  کردن نيازهای کودکان و نوجوانان مساعد ساختن جو آزادی استحمام و برآورده

توهين و ناسزا گفتن به آنها ويا مقابله به مثل نكردن با آنها جلوگيری از تهديد و ترساندن الگوهای خوب را به 

روهی و رعايت بتراکت و آنها نشان دادن رهنمودهايی در مورد سازش و جوشش با ديگران تشويق به بازيهای گ

قوانين در زندگی با ديگران عادت دادن به آنا به گذشت ياد دادن انتقاد صحيح به آنها جهت تخليه و سبک شدن 

توان از عوامل ديگری مانند توبيخ اخطار  و آرامش يافتن و درپايان چنانچه رعايت عوامل فوق تأثيری نداشت می

 .استفاده نمود... قهروتحكم عالمت مقابله به مثل تنبيه و 
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 پيشنهادات

 :در پايان چند توصيه به آموزگاران محترم دارم

 .سعی نمايند مشكالت دانش آموزان خود را از طريق علمی در قالب اقدام پژوهی حل نماييد -1

 .شغل خود را بصورت حرفه ای پيگيری نموده و با مبانی نظری و علمی آن آشنا شويد-2

 .غفلت ننماييد... وانشناسی تربيتی ، کودك ،رشد و از مطالعه کتب ر-3

 .محبت و دوست داشتن دانش آموزان را سرلوحه برنامه کاری خود قرار دهيد-4

بنابر اين .استفاده از برنامه تشويقی مناسب در پيشرفت تحصيلی دانش آموزان بطور چشمگيری تاثير دارد-5

 برنامه تشويقی خود را هدف مند و اصولی نماييد

 .مشكالت شخصی و خانوادگی دانش آموزان را مدنظر قرار دهيد-6

 .با دانش آموز مشكل دار هم دردی نموده و خود در غم او شريک بدانيد-7

 .در صورتی که خود قادر به حل مشكل دانش آموز نمی باشيد از يک مشاور کمک بگيريد-1

  .در صورت امكان به خانه آنها برويدبا اوليای دانش آموزان ارتباط بيشتری برقرار نماييد و -9

 .اعتماد به نفس دانش آموزان تقويت کنيد-11

 .بپرهيزيد که اين امر پرخاشگری آن هارا تشديد می نمايددا از تمسخر کودکان ج -11
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 1311ت نوجوانان و جوانان ، چا  دوم نشر ساواالن ، تهران ، سال اکبری ، ابوالقاسم ، مشكال -2

 اولياء انجمن انتشارات ، درمان و پيشگيری راههای و کودکان نابهنجار و بهنجار رفتارهای:  نوابی نژاد ، شكوه-3

 1372 مربيان و

 


