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 چکیده 

 خود به را زیادی مدرسه،بحثهای در کانکود لوس بودن

 کودک شخصّیتی ویژگیهای برپایهء اغلب و است داده اختصاص

 دلیل به یا ،لوس نیست آموزیدانش اگر:است شده داده توضیح

 او خانوادگی موقعّیت دلیل به یا و او شخص ویژگیهای

 در.است شده برده سؤال زیر مدرسه خود ندرتبه.باشدمی

 لوس بودن بروز منبع تواندمی هم سهمدر صورتیکه

براي  .باشد آن از خارج در و مدرسه محیط در آموزاندانش

اینكه انسان بتواند در اجتماع زندگي كند باید رفتار 

اجتماعي را بیاموزد به این معني كه رفتارش باید مورد 

قبول اجتماع باشد . یكي از راههاي اجتماعي شدن و مورد 

رعایت انضباط و مقرراتي است كه در  قبول قرار گرفتن

اجتماع حكمفرماست . مقررات و قوانیني انضباطي رفتار را 

تحت كنترل درمي آورد و چون این كنترل اغلب مانع انجام 

خواسته هاي كودكان مي شود ، گاهي موجب خشم و عصبانیت 

آنها مي گردد . در تعلیم و تربیت كودكان انضباط همیشه 

، ولي در اینكه این انضباط چگونه باید  مورد توجه بوده

باشد و چگونه مي توان آن را آموزش داد عقاید متفاوت است 

. هدف از انضباط این است كه كودك را قادر به سازش با 

قوانین و مقرراتي كه فرهنگ یك گروه پذیرفته است بنماید 

، به طوري كه رفتار خود را با توقعات و خواستهاي گروه 

 موفقیت . كه در آن زندگي مي كند هماهنگ نمایداجتماعي 

 و پیچیدگی از ابتدایی آموزش دوره در کودکان تحصیلی

 در باید آموزاندانش"لوس بودن."است برخوردار خاصی پویای

 دربارهء متفاوتی دیدگاههای.گردد بررسی خاص پویایی این

 نتوامی بطوریکه است شده مطرح آموزاندانش لوس بودن مفهوم
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بنده در .نمود مطرح آن مورد در( Typologic) شناسینوع یک

یکی از دانش  لوس بودنحاضر قصد دارم به بررسی علت پژوهش 

وی را  لوس بودنپرداخته و مشکل  پریاآموزانم به نام 

 برطرف نمایم.

 کلیدواژه :

 ابتدایی- دانش آموزان-لوس بودن 

 

 مقدمه

 آنها،بدون لوس بودن،آن دنبال به و آموزاندانش سازگاری

 دقیقی مدرسه،معنی و اجتماعی،خانوادگی فرد،محیط به توجه

 در آموزاندانش لوس بودن از توضیحی هرگونه.داشت نخواهد

 توضیح عوامل،یک این تعامل کلّیت گرفتن نظر در مدرسه،بدون

 .بود خواهد ناقص

 تعریف زیر صورت به توانمی را مدرسه در کودک سازگاری

 ساختار آموزدانش آن،یک توسط که واکنشهایی موعهمج:کرد

 محیط شرایط به موزون پاسخی برای را خود رفتار

 آموزادانش از محیط آن که فعالّیتهایی به و(مدرسه)جدید

 که عواملی یا عامل هر بنابراین.دهد تغییر خواست، خواهد

 مشکل دچار جدید محیط این در را پاسخگویی این

 خواهد فراهم محیط این در او لوس بودن ایبر ایکند،زمینه

 در آموزبایددانش ایمدرسه سازگاری ضوابط ترتیب بدین.ساخت

 جستجو آن در مطرح فّعالیتهای و جدید محیط این

 ایبرنامه اجرای)ضوابط این به بتواند که آموزیدانش.گردد

 در مطرح بندی قاعده خاص،رعایت انظباتی قواعد قبول مشخص
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 مثبت پاسخ...(ایمدرسه درون نسانیا روابط

 .شد خواهد قلمداد"سازگار"و"طبیعی."دهد

 كه هایيواكنش مجموعة از عبارتست مدرسه در كودك سازگاري

 پاسخي براي را خود رفتار ساختار آموزدانش یك آن، توسط

 از محیط آن كه هایيفعالیت به و مدرسه شرایط به موزون

 یا عامل هر بنابراین دهد، غییرت خواست، خواهد آموزدانش

 مشكل دچار جدید محیط این در را پاسخگویي این كه عواملي

 این بر. خواهدكرد فراهم او يلوس   براي ايزمینه كند،

 موقعیت به مربوط تواندمي آموزدانش يلوس   اساس

 اجتماعي محیط و مدرسه محیط شخصیتي، هايویژگي خانوادگي،

 لوس   رفتار مربیان، چنین هم و والدین از برخي.باشد

 شرایط به آنان. كنندمي تفسیر و تعبیر غلط به را كودكان

 نتایجي به چنینهم و شده رفتار آن باعث كه هایيموقعیت و

 توجهي آورند،مي بدست لوس   رفتار بروز از كودكان كه

 كندمي بروز خاصي شرایط در كودكان رفتاري مشكالت. ندارند

 .دارد آنان براي نتایجي و

 باشیم داشته توجه باید كودكان انةلوس   رفتار مورد در

 :كه

 كه اختالالتي البته. است شده گرفته یاد لوس   رفتار اوالً،

 .كرد استثنا باید را دارند ارثي جنبة

 زندمي سر كودك از كه مختلفي لوس   رفتارهاي ثانیًا،

 بصورت صیليتح ماندگيعقب و گیريكناره مخالفت، مانند

 با تنگاتنگي ارتباط و اندشده گرفته فرا یكدیگر از مجزاي

 .ندارند یكدیگر

 .كندمي بروز خاصي هايموقعیت در رفتاري مشكالت ثالثًا،
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 نتیجه این و دارد اينتیجه كودك براي رفتاري هر رابعًا،

 .شودمي رفتار آن تكرار باعث

 بیان مسئله

 دیگري شخصیت با كه دارد خود به مخصوص شخصیتي كودك هر

 به واقعاً  بخواهند اگر مادر و پدر و آموزگار. كندمي فرق

 كمك است شده روبرو مشكالتي و سختي با مدرسه در كه كودكي

 و استعداد احساسات، شخصیت، هرچیز از قبل باید كنند،

 .دهند قرار بررسي مورد دقت به را كودك محیط باالخره

 توجه و تمركز آمادگي، بر یميمستق اثر خانوادگي مشكالت

 وضعیت در والدین وقتي. دارد تحصیل و درس به آموزاندانش

 و باشند،نبوداطمینان داشته قرار اضطرابي و نامطمئن

 از كودكاني چنین. كنندمي منتقل كودكان به را اضطراب

 مندبهره مطالب درك و یادگیري براي الزم ذهني آمادگي

. شوندمي مواجه مشكالتي با حصیليت نظر از طبعاً  و نیستند

 از یكي كه هایيخانواده و پاشیده هم از هايخانواده در

 رابطه یك از كودكان است، رفته دست از دالئلي به آن اعضا

 مسائل به آنان ذهن بسا چه و اندبهرهبي مناسب عاطفي

لوس   رفتار كودكاني چنین. دارد اشتغال نامربوط و جانبي

 .دهندمي اننش خود از انه

. دارند خود فرزندان از حدّ  از بیش انتظارهاي والدین گاهي

 باشد حّدي در خود فرزند از والدین توقعات و انتظارها اگر

 منفي مقاومت او در سازد، برآورده را آنها نتواند او كه

 و وظائف انجام در منفي مقاومت این اغلب. شودمي ایجاد

 كه خواهندمي والدین اكثر. كندمي بروز درسي تكالیف

 كودك به كار این براي و باشند كوشا و زرنگ فرزندانشان

 مخالفت شود، زیادتر والدین فشار هرچه. آورندمي فشار خود
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 خالي شانه خود تكالیف انجام از و شودمي بیشتر فرزندان

 باعث و گیرندمي انتقام آنان از بدینوسیله و كنندمي

 .ندشومي خود والدین عصبانیت

 خانوادگي موقعیت از صرفنظر مدرسه در را كودك يلوس   علل

 در. دهندمي توضیح كودك شخصیتي هايویژگي پایة بر اغلب

 صورتیكه در است شده برده زیرسؤال مدرسه بندرت كه حالي

 محیط در آموزاندانش يلوس   بروز در تواندمي هم مدرسه

 .باشد موثر آن از درخارج و مدرسه

 موجود بیان وضع

سال است كه در نهاد آموزش و پرورش مشغول  …مدت …اینجانب 

آموزگار به خدمت مي باشم و هم اكنون نیز در كسوت 

خدمت مي .…شهرستان  … ..آموزشگاه  ….........پایه

نمایم.پس از شروع سال تحصیلي زمزمه هاي از بي انضباطي ، 

ز دانش ناهنجاري و انجام رفتار هاي مخل نظم درباره یكي ا

و خود نیز شاهد این قضیه  مي شنیدم. پریاآموزان به نام 

دانش آموزان هم  بودم. لوس  در این دانش آموز بی نظم و 

كالسي اش از رفتار هاي او به ستوه آمده بودند و به رفتار 

 او اعتراض داشتند.

د نظرم که مشکل با توجه به شواهدی که داشته ام مسئله مور

 است به قرار زیر می باشد: اخالقی و انضباطی

در روزهای آغازین سال تحصیلی متوجه برخی بی انضباطی  -1

و بی انگیزگی هایی از جانب یكي از  دانش آموزان به نام 

  شدم به حدی که این مسئله نوعی گریز و بیزاری از پریا

او به من القا کرد. اما بعد از دو سه جلسه متوجه شدم که 

مایل تر به کالس شده و به این نتیجه او کمی آرامتر و مت
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رسیدم که می توان از در دوستی با او وارد شد و براي این 

و اگرچه شاید این  كار چند بار از خطاهایش  چشم پوشی کردم

کار من از نظر وجداني  جالب و صحیح نبود اما مرا در جلب 

اعتماد و دوستی بیشتر با او یاری و او را آرام تر کرد و 

ه شدم با مصالحت و دوستی می توان تا حدی مسئله را متوج

 حل کرد ولی چگونه؟ 

طی چند ماه متوجه شدم که از طرف همکاران و عوامل  -2

اجرایی و دفتر آموزشگاه  هم به شدت از این دانش آموز 

انجام می دهد خالف  پریاانتقاد می شود و کارهایی را که 

اصالح وضعیت مقررات مدرسه است ولی هیچ کس در صدد 

 نابهنجار بر نمی آمد. 

در این زمینه چندین بار با ایشان برخورد کردم ولی نمی 

دانستم چه کنم تا جلو این بی نظمی ها را بگیرم و وضع را 

بهبود بخشم تا اینکه تصمیم گرفتم کاری را در زمینه حل 

مشکل این دانش آموز انجام دهم و برای این کار ابتدا 

ارائه دادم که متأسفانه بی  پریابه  پرسشنامه اي را

انگیزگی و بی عالقگی در حل این سؤاالت حتی در بین او موج 

می زد. و در زمان انجام این آزمون با بهانه بیماری 

پرسشنامه خود را روی میز گذاشت و گفت: من امتحان نمی 

دهم. وقتی چرایی کارش را جویا شدم با بی تفاوتی شانه ها 

خت و گفت: بیمار بودم )تمارض( اینگونه مسائل را باال اندا

مرا بر آن داشت تا در رفع مشکل این کالس با همکارانم در 

 صدد حل مشکل برآیم. و اینگونه شروع کردم:

را به  شانیا مادرمسئله ،  تیبرن به واقع یپ یبرا

بار به مدرسه آمد  نیدوم یبرا یآموزشگاه دعوت کردم وقت

 میایتوانم مرتب به مدرسه ب یمگفت: من ن یبا ناراحت
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به اوگفتم : درمورد  د،یبا نامه اطالع ده دیدار یهرکار

به من  دیتوان یم یچه اطالعات پریانابهنجار  یتارهارف

 چیگفت: فرزندم ه یتفاوت یناراحت شد وبا ب یلی؟ خ دیبده

 یکردم اورا آرام کنم وقت ینداردابتدا سع یماریگونه ب

به کمک دارد .  ازیم هرگز بلکه اونآرام شد به اوگفت یکم

گفت او  شانیاخالق او در خانه چطور است ؟ ا دمیاز اوپرس

دهد خالصه از دست او  یبد اخالق است به حرف من گوش نم یلیخ

حل مشکل  رجهتیتامل نمودم اطالعات ز ی. وقتمیخسته شده ا

 شد: یدرذهنم  به صورت سوال تداع

تالل رفتاري ایشان شده است آیا تربیت غلط او، موجب اخ -1-2

 ؟

آیا به خاطر روابط غلط با او، ایشان دچار خود  -2-2

 پنداري منفي از خود شده است؟

 آیااو دچار كمبود محبت شده است؟  -3-2

با رفتارهاي خویش مي خواهد د یگران را به  یآیاو  -4-2

 خود متوجه سازد؟

 چه راه حل هایي براي مشكل وجود دارد؟  -5-2

 

      قیوضرورت تحق تیاهم

از مشکالت عمده مدارس ماکمک نکردن به دانش آموزان  یکی

آنکه آماده کمک به  یمشکل دار است.متاسفانه مد ارس به جا

دارند  یناسازکار امشکلی یکه عقب افتادگ یکسان

از خود نشان  یسازند.وحالت دفع یدورم شترآنهاراازخودیب
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وبا نمره  یموزان قودهند.اغلب مدارسبه دنبال دانش آ یم

پردازطند  یآنهام میوتکر قیمواقع به تشو شتریوب الهستندبا

قرار  یمهر یمورد ب فی.در مقابل دانش آموان به ظاهر ضع

کنند  یوبه طور ناخواسته آنهارا رها وسرکوب م رندیگ یم

 (74.ص1379.یکمال ری)م

 نیهمواره موجبات رنج وزحمت والدبي انضباطي دانش آموزان 

 دیشد یرفتار به حد نیا یسازد وگاه یرا فراهم م انیافواط

گردد.وگاه  یم زین یوعذاب افراد عاد جاست که موجب رن

 ییدارد.وبه کار ها یباز م زین لیافراد را از راه تحص

گرداند  یمبتال م یاخالق گریوانحرافات د بد دهنیمانند 

 کیبر ما خدمتکاران امر آ.پ  لذا(52.ص1387.ی)حمزه گنج

 یها وهیکه با استفاده از  منابع گوناگون وش فاستیکلت

 .میکن تیکشور را هدا یها هینسل جوان وسرما حیصح

شده که دانش  یناش نجایاز ا قیتحق نیوضرورت ا تیاهم

مشکلش احتماالکاهش خواهد  پژوهش نیآموزمورد نظر ا

 جهیعلل مشخص شود راه حل هم مشخص ودر نت یوقت رای.زافتی

تواند   یبدست آمده از آن م جیخواهد شدونتا حل زیمشکل ن

 اندرهمکاران ودست  ریدر موارد مشابه مورد استفاده سا

 .ردیقرار گ تیوترب مپریاکاران امر ت

 اهداف پژوهش

 پریا لوس بودنمشکالت   یی: شناسایکل اهداف

 :یجزئ اهداف

 پریا لوس بودنحل مشکل  ی(  شناخت روشها1

 پریا در یوجودآمدن مشکل اخالق( ارائه راه حل درمورد ب2
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 مقایسه با شاخص :

در مقایسه با وضع مطلوب بایستی لوس بودن دانش آموز کم 

 شود .

 جمع آوری اطالعات

 نیگرد آوري اطالعات روشهاي متعددي وجود داشت. در  ا براي

پژوهش ، از چند روش به صورت تركیبي براي جمع آوري 

پژوهش روشهاي مشاهده ، اطالعات استفا ده نمودم . در این 

و مصاحبه واسناد را انتخاب شده است. از طریق مشاهده 

 یرفتارهاي او را زیر نظر گرفته واطالعات الزم را جمع آور

 پریاهمکاران مدرسه و والدین نمودم و با مصاحبه  با 

اواطالعات الزم بدست آمد . او نظم  كالس را  یسابقه رفتار

 طي آموزش امكان پذیر نبود. بر هم مي زد و درچنین محی

نابهنجارش به او تذکر  یبه خاطر کار ها یدرکالس وقت وقتی

روز از او  کیداد  یجواب م یبا لحن بد پریا مداد یم

کار  نیاش ، معذرت بخواهد ا یادب یخواستم که به خاطر ب

 مشد یبود. مجبور م یلجباز وکج خلق اریرا نکرد ،بچه بس

 یدعواها یگریانجیوم اورام کردن آ ینصف زنگ کالس را برا

چرا؟  دمیشیاند  ی. مرتبا با خود مماو با بچه ها بگذار

بچه که  نیبه خودم گفتم ؛ ا نکهیتوانم ؟تا ا یچگونه م

شکل  نیاورا بد یندارد بلکه روابط غلط خانوادگ یریتقص

است  یوروان یبار آورده است در واقع او دچار مشکالت رفتار

از مشاوران  یکیرا با  ئله. لذا  مسحل شوند  دیکه با

الزم را  یهاییراهنما شانیگذاشتم ا انیارشد منطقه در م

جهت حل مشکل ارائه نمود . سپس با دو تن از مشاورین 

همکار در این زمینه مشورت كردم آن ها نیز راهنمایهاي 

دنبال كتابهاي روانشناسي  الزم را عرضه داشتند . بعد به

رشد ، روابط انساني در  سيروانشنا اختاللهاي رفتاري،
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آموزشگاه و تحقیقاتي كه در این زمینه انجام گرفته بود  

رفته ومورد مطالعه قرار دادم تا ببینم مشكل را چگونه مي 

است كه رفتارهاي ایشان  یتوانم حل نمایم . او دانش آموز

را  یبیپول توج نیشتریمغایر با مقررات كالس مي باشد . ب

بود، کتابها خوراکی پر از  فشیک هرروزآورد و یبه مدرسه م

 یفیتکل چیرنگارنگ اما بدون انجام ه شیکهنه و دفترچه ها

ناخوانا ونارسا بود همه حروف را  اریدر آنها ، خطش بس

 ریز جیشد نتا یمشاهدات من  کامل م یچسباند  وقت یبهم م

 :دادیخود را نشان م

 .اوهر روز دانش آموزان را مسخره مي كند

 او هر روز با دانش آموزان دعوا مي كند.

 اودر خانه و مدرسه بد اخالق است.

 او از نظر درسي ضعیف است.

 او بي حوصله است.

 روابط والدین با او غلط بوده است.

 معلمین  به او توجه الزم را نكرده اند.

 معلمین  به تفاوتهاي فردي ایشان توجه نكرده اند.

 كند. بهداشت فردي را رعایت نمي

 است. یاو دانش آموزي پررو و مغرور

 پژوهش نهیشیپ

مشهد باموضوع:روش  یبهشت دیمعلم شه تیدرمرکز ترب یقیتحق

 ییابتدا یدانش آموزان دوره  نیانضباط در ب شیافزا یها
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 یدکتر تلخاب یآقا ییبه راهنما یمیابراه دیسع یتوسط اقا

حوه و ن  یپیشنهاد راههایيصورت گرفته است. 90دربهار 

استفاده از روش ها را نیزمورد بحث قرار داده است.با 

توجه به تحقیق "كانین "كه مشكالت بي انضباطي را از 

گیري داند. راههاي براي پیشي معلم ميگیرانهاقدامات پیش

 انضباطي را بررسي كردهشود. سپس علل بي یاین عمل ارائه م

د. براي علل ارائه خواهد ش اینو راههایي براي كاهش 

انضباطانه نیز باتوجه انضباطي و بيبرخورد با رفتارهاي بي

به دیدگاههاي دانشمندان ،معلم ،مدرسه،دانش آموز و 

 اجتماع

اهمیت و  یبه بررس یدر مقاله ا ییایریپ نیحس یآقا نیهمچن

ضرورت نظم و انضباط در كالس  روش تدریس مناسب    راه ها 

یریت كالس ویژگي هاي رفتاري و فنون ایجاد نظم كالس و یا مد

و اخالقي یك معلم و رابطه ي آن با ایجاد نظم كالس پرداخته 

موارد ذكر  وتوضیحاست . همچنین در این مقاله ضمن تبیین 

شده و ارائه ي راه حل هاي كاربردي بر مبناي تئوري هاي 

علم تعلیم و تربیت در رابطه با موضوع مقاله ، در پایان 

براساس موضوع مهم مدیریت كالس كه همه ي  پیشنهادهایي نیز

معلمان و استادان دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي با آن 

 درگیر مي باشند ، ارائه کرده اند.

 حیبا عنوان  چگونه انضباط صح یتوّکل نیخانم مه نامهانیپا

 یشنهادیپ  یراهکارها هیبه ارا م؟یرا در مدارس برقرار کن

 پردازد. یضباط مخود در مورد ان  قیتحق

انضباط،  یاجتماع یدر مورد کارکردها شانیبرنظر ا عالوه

 تیرشد شخص نهءیمثبت آن در زم یآمدهایو پ راتیتأث

توجه است.انضباط،رفتار  از جمله موارد قابل زیانسانها ن
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 لیرا تسه یبه اهداف فرد دنیو رس تیو هدا انسان را کنترل

و  اردند ینیّ مع د شکلفر یتهای.بدون انضباط،فعاکندیم

مسئله،بخصوص در مورد  نی.ارودیکارآمد او به هدر م یروین

 یو اجتماع یشخص یکودکان و نوجوانان،که هنوز در زندگ

 نیاست.در ع اند،محسوساوردهیدست ن به یدانش و تجربهء کاف

همواره در آموزش و  که یلیمسا نیتراز ملموس یکیحال،

 دارد،مسئلهءیممعلمان را مشغول پرورش مطرح است و ذهن 

 یمشکالت رفتار انضباط در کالس درس و اصالح یبرقرار

دارد:  دهیشناس معروف عق،روان«گزل»آموزان است. دانش

 یسالها یواقع یمعناکودک به یپانزده سال زندگ نینخست»

رشد و نمو کودک در  رایاست.ز نیپلیسیاعمال انضباط و د

در زمان  حیصح یرهاانجام دادن کا یریادگی ندیفرآ قتیحق

 داریمعن یاگونهو به درست،در مکان مناسب و درست

 ایشدن  تیمتحد شدن،منظم بودن،ترب یاست.کودکان آرزو

آزاد  خواهندیم پرورانند؛بلکهیانضباط خاص را در سر نم

نظم و  چگونهیو تحت ه رندیبگ میخود تصم یباشند و برا

 «نباشند. یانضباط

 

 تجزیه و تحلیل وتفسیرداده ها:

 هیدر تجز میمفاه میروش ترس یپزوهش از  الگو نیدر ا من

 حیداد ه ها استفاده نموده ام که به توض ریوتفس لیوتحل

 .میپرداز یآن م

تا  میاستفاده نما یمختلف یکردم از منابع و کتابها یسع

بتوانم در ابتدا علت رفتارش را بدانم و بعد بتوانم 

و  هیکاهش رفتارش ارائه دهم. در تجز یرا برا ییرهاراهکا

 لوس بودنعلت رفتار  یوچگونگ ییبه دنبال چرا دیبا لیتحل
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 عاتومطاال1.طبق اطالعات بدست آمده  از شواهد  میبپرداز

 عامل را مهم دانستم. نیبنده چند

 : نیوالد ضیعوامل تبع

 یپرخاشگر -نسبت به بچه ها نیوالد یمهر ی:ب لیاز قب

 نیخود والد یمشکل رفتار-گریکدیخانواده نسبت به  یعضاا

دانش آموز، به  یو..... با توّجه به سوابق خانوادگ

 نیوالد یو کم توجهّ  یمهر یخاطرتولد فرزند دوم ، مورد ب

 یتیدچار نارضا نیوالدکار  نیقرار گرفته است . و از ا

 نیشده و نسبت به آنان احساس خصومت کرده است . و به هم

 ی، رفتار ها نیجلب توجه والد یشده و برا لوس  لت دچار ع

و  یرا از خود نشان داده است . پرخاشگر ینابهنجار

را  ی، و یمهر یعالوه برب نیاو باعث شده ، والد ینابهنجار

 نیبزنند ؛ به ا یمنف یها سبکرده و برچ ریو تحق هیتنب

شده است . بنابر  یدر دانش آموزدرون یمنف یخاطر رفتارها

شده . به  لیبر او تحم یدیشد یو روان یروح یفشارها نیا

شده است .  بعد از  ییشناسا یرسد مشکل تا حدّ  ینظر م

 به دنبال راه حل رفت .  دیمشکل با ییشناسا

 : یعوامل مدرسه ا

از بچه ها را به خاطر ضعف  یدوستان وهم سن وساالن که برخ

دهند  یخود مورد تمسخر قرار م یاز موارد زندگ یدر  بر خ

اختالالت  نیاز ا یعامل بوجود آورنده برخ یخود نوع نیکه ا

به  زین نیاز معلم یشوند.برخ یافر اد م نگونهیدر  ا

زنند مانند توجه نکردن  یم ناختالالت دام نیکردن ا دیتشد

موارد درمورد  نیآنهاو...که همه ا یفرد یبه تفاوت ها

، ابتدا  یرفع اختالالت رفتار ی. برادانش آموزم صادق است.
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جهت بهبود   ییبهتر است علل اختالالت مشخص شود تا راه حلها

 گردد. نییتع یاختالالت رفتار

 به صورت موّقت دیانتخاب راه جد

نوبت به انتخاب راه حل  کیشواهد  یاز مر حله گرد آور بعد

که مرحله  ییرسد .ازآنجا یشده م یطبق اطالعات گردآور 

باشد بنده از نظرات  یمهم وحساس م یلیتخاب راه حل ها خان

 مانند خودم استفاده نموده ام. پژوهشگرچند فرد 

عملکرد آن ها نشان  قیبچه ها از طر یمشکالت رفتار چون

 هالوس بودن نیشود  الزم است که هر چه زودتر ا یداده م

. چون در صورت ردیصورت گ یداده شود و درمان فور صیتشخ

 یها لوس بودنو  یرمان به مرور باعث اختالل رفتارعدم د

را دردوران بلوغ و بعد  یادیشود که مشکالت ز یم یاجتماع

جا من چند راه حل  نیآورد . که در ا یاز آن به وجود م

دانش آموزم در  لوس بودنبردن  نیاز ب یموقت را که برا

 نظر دارم عبارتند از :

 دادن به  تیمسئول ایفعال کردن دانش آموزدر مدرسه و

   یو

 نیتماس با والد 

 در مدارس و خانواده ها ضیبردن تبع ناز بی 

 لوس بودنرفتن  نیها که باعث از ب تیفعال یانجام برخ 

 شود . یدانش آموزم

 یآموز ش درمان 

 و نظارت بر آن دیطرح جد یاجرا  

را مي توان در رفتار او  پریابي انضباطي توجه به  با

 یپرخاشگري ، لج بازي و ب گرانیدکردن  تیحسادت ،اذ
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خالصه كرد. براي بهبود ابتدا بهتر است علل اختالالت  یتفاوت

رفتاري مشخص شود تا راه حل هایي جهت بهبود اختالالت 

 رفتاري تعیین گردد

درست در صحت  صیتشخ یالزم را برا قاتیتحق نکهیاز ا بعد

گردم بهبود رفتار شا یشاگردم به دست آوردم برا لوس بودن

را انتخاب کردم تا با انجام آن راه  یموقت یراه حلها

در دانش آموزبه وجود آورم . که از  یراتییحلها بتوانم تغ

که انتخاب شده بود راه حل برطرف کردن  ییراه حلها نیب

در مدارس و  ضیبردن تبع نیدانش آموزم و از ب یفقر مال

 یرخو وجود ب طیخانواده ها به خاطر مناسب نبودن شرا

راه حل ها را به قرار  یۀبق یمشکالت قابل اجرا نبود ول

 به اجرا در آوردم ریز

                        یدادن به و تیمسئول ایفعال کردن دانش آموزدر مدرسه    

 شانیآموزشگاه مشورت کردم و از ا ریبا مد نکهیبعد از ا 

ن دانش آموزا حیتفر یدر زنگها خواستم که چون دانش آموز

کار به خود  نیاز ا یریجلوگ یکند برا یم تیرا آزار و اذ

 یمواظبت از بچه ها را در زنگها تیمسئول  دانش آموز

روز به دفتر  کی را  خاطر دانش آموز نیبه هم میبده حیتفر

 یچون در زنگها آموزشگاه بردم به اون گفتم که دانش آموز

ه بعد تو ب نیکنند از ا یبا هم دعوا م یلیبچه ها خ حیتفر

نکنند و   یکتک کار ایمواظب باش تا آنها با هم دعوا و 

بچه  یکنند تو حق ندار یم یکه با هم کتک کار یدیاگر د

خودش در  ریتا مد اریدفتر ب هفقط هر دو را ب یهارا بزن

که به اون  دید  دانش آموز ی. وقتردیبگ میمورد آنها تصم

شده با احساس به او واگذار  یتیداده شده و مسئول تیاهم

گذارم بچه ها  یپر از غرور گفت : چشم اجازه، من اصاًل نم
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بشه به  قیتشو شتریب نکهیا یبا هم دعوا کنند و من برا

مواظب بچه  یتون یدانستم که تو م یهم م ناون گفتم چون م

را به تو  تیمسئول نیخواهش کردم که ا ریاز مد یها باش

 یگریبا د ینش آموزو از آن روز به بعد هر وقت دا بدهد 

اورد  یگرفت و م یبا غرور هر دو را م یلیکرد خ یدعوا م

در آمدن همراه  دندیترس یازش م باً یرقدفتر و چون بچه ها ت

آورد به  یآنها را م یکردند. وقت یاون به دفتر اعتراض نم

ما  یرا با شرح کامل برا انیداد و جر یم لیدفتر تحو

و  یبر یتون یفتم که تو مگ یکرد بعد به اون م یم فیتعر

 ایو  دمینشن گریاز آن روز به بعد د یمواظب بچه ها باش

کند که  هیگر ایکند و تیشکا پریااز دست  یکه کس دمیند

که به  یتیکرده چون مسئول تیاذ ایمرا ترسانده و  پریا

اون داده شده بود توانسته بود اون را از کارهاش باز 

 یحرفش گوش کنند خودش با کسبچه ها به  نکهیا یدارد و برا

 کرد. یدعوا نم

 نیتماس با والد

بود. که  زدانش آمو مادرکه انجام دادم تماس با  یبعد کار

 یکه م ییرش از او خواهش کنم که کارهامادضمن مشورت با 

انجام دهم تا رفتار فرزندش اصالح شود بعد از سالم و  میگو

 پریادر مورد گفتم که تماس گرفتم  تا  او به یاحوال پرس

 نیکنم تا ا یم ییرهاصحبت کنم و به او گفتم که دارم کا

 درست شود. شیرفتار ها

فقط به  پریاگفت مگر  یکرد و م یتشکر م یلیخدا خ یبنده  

 یلیاست خ یاز کارم راض دمید یحرف شما گوش کند و وقت

 .خوشحال شدم  یلیخ
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 نلوس بودرفتن  نیها که باعث از ب تیفعال یانجام برخ

 شود. یدانش آموزم

او را در بازیهاي دسته جمعي شركت  گفتم كه  بچه هابه 

. در خواندن شعرو  تمرین مسائل ودم. اورا سرگروه نم دنده

وبراي ابراز محبت ایشان  ردمریاضي بیشتراز او استفاده ك

. واز مدیر مدرسه خواستم تا  می زدمرا با نام كوچكش صدا 

 ي دعا بخواند.اجازه دهد در مراسم صبحگاه

، به خاطر تولد فرزند  پریاتوجه به سوابق خانوادگي  با

دوم، مورد بي مهري ، كم توجهي قرار گرفته است. و  براي 

جلب توجه والدین ، به رفتارهاي نابهنجار روي مي آورد 

واین عمل  باعث مي گردد كه والدین عالوه از بي مهري ، وي 

هاي منفي  سبایشان بر چرا تنبیه بدني ، تحقیر كرده وبه 

بزنند. به این ترتیب رفتارهاي منفي در او دروني شده وبه 

 خاطر فشارهاي عصبي د چار تناقض نیز مي گردد.

براي كاهش حسادت ، شركت دادن فرد در گروه واحساس  

مسئولیت فرد نسبت به گروه ایجاد مي گردد واز والدین فرد 

قائل نشود خواسته مي شود كه بین فرزندان تبعیض 

 ورفتارهایشان نسبت به فرد مالیم گردد.

كاهش پرخاشگري ولج بازي ، از والدین  خواسته شد كه  براي

بین فرزندان تبعیض قائل  نشوند وبا فرزندخود با مالیمت 

ومهرباني رفتار كنند وویژگي هاي مثبت فرزند خود را با 

د. تشویق تقویت نمایند . تا فرزند دچار كمبود محبت نگرد

تبعیض  يبه نظر مي رسد یكي از علتهاي پرخاشگري ولج باز

وكمبود محبت است.پس به فرزند خود برچسب هاي مثبت بزنند 

 تا كودك باور كند كه واقعًا داراي ویژگي هاي مثبت است.
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 یآموزش درمان

درماني عبارتست ازمجموعةاصول وروشهاي آموزشي  آموزش

ول جسماني ، رواني ، وروانشناسي كه مي تواند افراد معل

ذهني و عاطفي را تا حد امكان به عضو مفید كار آمد جامعه 

تبدیل كند....در آموزش درماني تطابق با محیط خانه ، 

مدرسه و تغییر نگرش كودك نسبت به یادگیري مسئله اساسي 

صحبت کردن با  قیازطر کردیرو نیکردم طبق ا یاست.من سع

انش آموز تا حد امکان د نیدانش آموز وارتباط با والد

 دهم. رییرا نسبت به مدرسه وخانواده اش تغ ینگرش و

 ارزیابی بعد از اجرای طرح )نقاط قوت (

 جهینت نیبه ا یاز آنکه راه حلهارا اجرا کردم تا حد بعد

 یبه وجود آمده است اما برا یراتییتغ پریاکه در  دمیرس

 یتم برااطالعات پرداخ یوصحت گفته ها  به جمع آور دییتا

از  پریا اول به سراغ دوستانش رفتم ودر مورد رفتار نیهم

با شما چطور  پریارفتار  اآنها سوال کردم وگفتم بچه ه

 دنه که دوستانش گفتن ای کندیم تیهنوز هم اذ ایاست آ

 تیخوب ومهربان شده و حاال مثل اول سال مارا اذ یلیخ پریا

اال خودش هم ح یترساند ول یم یلیکند. اول ما را خ ینم

 یردکتر اکب یبه کتاب آقا ی.وقت میمواظب تا ما دعوا نکن

 یکرده که وقت دییگفته را تا نیصحت ا زیمراجعه کردم او ن

 تیفعال ریتا در مس میده یم یتیمسئول لوس  ما به کودکان 

روش است که  نیالزم حضور داشته باشد مطلوب بودن ا یها

 تیمسئول رشیر خود و پذنوجوان در جهت کنترل رفتا ایکودک 

اعتماد به نفس  شیعمل باعث افزا نیشوند که ا یم تیهدا
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احساس بزرگ شدن به دانش  نیب نیشود که در ا یدانش آموزم

 دهد . یآموزدست م

 یکه مدتها بود خودم م نیبه سراغ همکارانم رفتم با ا بعد

کنند  یم فیتعر پریاکه همه از رفتار  دمیشن یو م دمید

چطور  پریابه نظر شما رفتار  دمیز همکاران پرسباز هم ا

  توان یم یصد در صد خوب نشده ول نکهیبا ا ندتگف آنهااست 

گذشته اش صد  یکه نسبت به پارسال و رفتار ها گفتبه جرات 

 لیکه پارسال و اواند کرده و اضافه کرد  رییدر صد تغ

 یامسال اصال قابل کنترل نبود و آنقدر روزها در زنگ ها

 کیما مثل  یکه شب ها برا میدیشن یاون را م یصداها حیفرت

 اطیح ایکالس  یرا تو پریااالن اگر  یبود ول دهکابوس ش

و هر بار  میشو یکم متوجه حضور اون م یلیخ مینیمدرسه نب

 دمیرساز پدرش پ یوقت بعدکند. یسالم م ندیب یکه ما را م

گفت کمک  تشکر کرد و ینه کل ای  یهست یراض پریااز رفتار 

غصه بود  کیرفتارش برام  شهیهم دیبه من کرد یبزرگ یلیخ

هم به من  یلیکند و خ یکم با برادرش دعوا م یلیحاال خ یول

در  پریامتوجه شدم که  فیتعر یکند و بعد از کل یکمک م

 کرده بود. رییخانه هم تغ

 نقاط ضعف :

 همکاری نکردن کافی والدین دانش آموز

 اعتبار نیم جدید وتعیارزشیابي تاثیر اقدا

نظر مي رسد وقتي مسئله اي پیش مي آید . اولین قدم  به

این سئوال پیش مي آید كه این مسئله چرا بوجود آمده است؟ 

مشكل چیست واز كجاست؟ قدم بعدي ، پیدا كردن علل مشكل 

است؟ البته ممكن است یك مسئله خاص ، از علل متفاوتي 

 همسئله ، علل اصلي مسئلناشي شود. اما با مطالعه دقیق 
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به احتمال زیاد مشخص مي گردد. تشخسص زمان پیدایش مسئله 

مشخص مي  یخود خیلي مهم است . چون علت را تا حد زیاد

 نماید.

رفتاري دانش آموز ، عبارت از حسادت ، پررویي ،  اختالالت

، ضعف  یتفاوت یلج بازي ، پرخاشگري ، بي حوصلگي ، ب

اصالح وحذف  حیصح یها وهیفاده از شتحصیلي بود که با است

 نیگزیدرست وبهنجار جا یغلط ، رفتارها یرفتارها

ماه اول سال 2رفت . در  ینابهنجار رو به خاموش یورفتارها

بوده است.  ادیز اریناسازگرانه  دانش آموزبس یفتارهار

 یها وهیواصرار بر ش یعمل یکهایسپس با استفاده از تاکت

کاهش  ارینابهنجار بس یرفتارها بعد یدر ماهها یکاربرد

راه  یرفت .بعد از اجرا نیاز آنها ازب یاریبس یوحت افتی

افت یکاهش  یریدانش آموزبه طور چشمگ یهایحلها ،نا بهنجار

نظم کالس مشاهده  یدانش آموان بد و ب ستیدر ل گری.د

بر خالف گذشته رابطه دوستانه  شیها ینشد.با اغلب همکالس

مهربانتر و با  شیها ینسبت به همکالسبرقرار نموده بود.

کرد.او  یم یهمکار یجمع یو بحثها یگروه یآنان در کارها

 دونکرده بود و به طور مثبت و ب دایپ ییعزت نفس باال

که  ییتهایآموزشگاه با مسئول طیتوانست در مح یم یپرخاشگر

 ی. اکنون انرژدیبه او محول شده بودند،ابراز وجود نما

 تیکتابخانه،هدا یبه مرتب نمودن کتابها مثبت او در کمک

 اریبس ژهیشد.در کالس  به و   یو...مصروف م یورزش صبحگاه

کردن  یخط یخط یباشد،به جا یم دیآرام ،با محبت و مف

رسد که او  یکشد .به نظر م یم بایز یها ینقاش شتریز،بیم

به مدرسه و کالس هم عالقمندتر شده و پدرش هم بر خالف گذشته 

 باشد.  یمثبت و قابل ارزش م یه او نظرنسبت ب
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دانش آموزان در مجموعه  ینظم یعلل و عوامل ب ییشنا سا

از عوامل کشف  یمجموعه ا ریز دیمتعدد  ،  با یعامل ها

 نیاز ب یبرا یکاربرد یراه کار ها یشوند تا با ارائه 

 تیفیمناسب و مثبت در ک راتییکاهش آن ها ، تغ ایبردن 

 شود.  جادیرسه انظم و انضباط مد

 :مدرسه محیط در لوس   آموز دانش با برخورد نحوه

 دالیل به میتواند مدرسه سنین در کودکان رفتاری مشکالت

 معلم، و آموز دانش بین مناسب ارتباط عدم جمله از مختلف

 های نابسامانی و مشکالت همساالن، گروه و آموز دانش

 تواند می اردمو این همه که باشد فرهنگی فقر و خانوادگی

 .باشد زندگی در کودکان بالندگی و رشد مانع

 زدایی جرم در مدرسه اولیای و معلم نقش میان این در

 ایجاد صورت در که طوری به است اساسی و مهم بسیار کودکان

 مشکالتی تواند می آنها، وظایف هرگونه و رفتارها در خلل

 تمایل و کمرویی مدرسه، از فرار مدرسه، از هراس قبیل از

 در دزدی پرخاشگری، رنجی، زود طلبی، انزوا گیری، گوشه به

 .باشد داشته دنبال به را …و مدرسه

 یا خاص آموز دانش یک به معلم حد از بیش توجه مثال برای

 های رفتار و واکنش بروز موجب است ممکن خاصی آموزان دانش

 دیگر آموزان دانش یا آموز دانش سوی از ناهنجار و منفی

 موجب امر این همچنین و شود خود به معلم توجه جلب یبرا

 .میشود وی در نفس به اعتماد کاهش

 تجربیات داشتن دلیل به معلمان برخی شده دیده متاسفانه

 دانش به شبیه هایی چهره از بد خاطرات یا ناخوشایند

 نادرست های واکنش و انفعالی های رفتار شان پریاف آموزان
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 مورد را آموز دانش طوریکه به یدهندم نشان خود از منفی و

 از هایی رفتار و میکنند ترد خود از و میدهند قرار تمسخر

 حتی یا پرخاشگری و توبیخ کردن مسخره کردن سرزنش قبیل

 بین در رفتار این هرچند میدهند، نشان … و کردن پاک تخته

 این از مواردی متاسفانه اما ندارد عمومیت محترم معلمان

 دانش از تعدادی روانکاوی و رواشناسی اتجلس در دست

 آنها شایسته و مطلوب رشد مانع که است شده دیده آموزان

 .شد خواهد

 به معلمان گیری سخت یا گیرانه جهت های رفتار متاسفانه

 مدرسه، و معلم از ترس و کودک اضطراب باعث میتواند راحتی

 از فرار ،لوس بودن افزایش دیگر، کودکان به پرخاشگری

 خواهد ای مقدمه این و شود تحصیل ترک سرانجام و مدرسه

 عکس البته. اجتماعی های آسیب دام در گرفتاری برای بود

 آموز دانش یک به حد از بیش توجه; است صادق نیز مطلب این

 .کند ایجاد هم دیگری منفی اثرات میتواند

 گرفتن نادیده و کودک مطلوب های رفتار دیدن مقابل، در

 طرف از کودک با مناسب رابطه ایجاد منفی، های رفتار

 بدون کودکان احساسات به توجه مدرسه، اولیای و معلمان

 با بودن همراه کودکان، به فعاالنه دادن گوش کردن، قضاوت

 در آنها های نیاز به توجه و آموزان دانش تشویق آنها،

 .دارد بسزایی نقش آنها روانی بهداشت و پرورش رشد،

 و عاطفی سنجیده، رفتار با که است عیفض هنری آموزش

 ای آینده و است شده وارد آموز دانش شخصیت بر شایسته

 لغزش کمترین با که همانطور میزند رقم وی برای درخشان

 اجتماعی زندگی و آینده بر ناپذیری جبران خسارت میتواند

 .کند وارد اش
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 نتیجه گیری

 والدین، رنظ با كه هستند رفتارهایي انهلوس   رفتارهاي

 آموزدانش رفتار. ندارد سازگاري جامعه و مدرسه مربیان،

 كه طوريبه كند،مي ایجاد اطرافیان در را بدي احساس لوس  

 سوي از حاصله ناخوشایند هايواكنش تأثیرتحت نیز خود

 .شوندمي واقع دیگران

 بنابر این :

 ارقر كار و زندگي از ناشي رواني فشارهاي تحت خود اگر – 1

 كنیم، كنترل را خود وگفتار رفتار توانیمنمي و داریم

 فكر به آموزدانش درباره هركاري انجام از پیش بهتراست

 داده نشان تحقیقات. باشیم خود فشارهاي كنترل براي روشي

 تغییر را خود رفتارهاي برخي بتوانند مربیان اگر است

 .شد خواهد بیشتر كودك فرمانبري دهند،

 خود آموزدانش درباره انحرافي و غلط افكار نباید – 2

 كندمي را كار این شاگردم»: مثال طور به. باشیم نداشته

 كالس در مشكالت تمام موجب او یا دربیاورد مرا حرص تا

 را بد بسیار احساس آمدن وجودبه زمینه افكاري چنین« .است

 رفتار بر یقین طور به و كندمي مهیا آموزدانش آن به نسبت

 .گذاردمي منفي اثر او و ما

 اجتناب تكراري و كلي مبهم، دستورات ارایه از باید – 3

 ،«باش منظم»: بگوییم اینكه جاي به مثال، براي. كنیم

 .خواهیممي چه او از كه بگوییم مشخص و شفاف

 مؤثر و كوتاه باید جدل، و بحث و سخنراني جاي به – 4

 كه كنیم گوشزد او به آرامش كمال در ولي محكم بالحني
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 خود رفتار این از اگر و گذاشته تأثیري چه ما در رفتارش

 .اوست انتظار در عاقبتي چه برندارد، دست

 او براي را عاقبتي که باشیم داشته یاد به است بهتر – 5

: نگوییم مثال براي. باشد مدتكوتاه و شدني كه كنیم مشخص

 «.رفت خواهم كالس این از همیشه براي»

 بدانیم او وظیفه را هایمانخواسته دادن انجام ایدنب – 6

 و كالم با را او باید دستوراتمان دادن انجام از پس بلكه

 .کنیم تشویق عالقه مورد هدایاي

 ترینمهم از فهرستي آموزاندانش مشاركت با توانیممي – 7

 روش با همراه و اهمیت ترتیب به مدرسه و كالس در قوانین

 محرومیت نوع كردن مشخص از پس و كرده هیهت آن دقیق انجام

 .كنیم اجرا قاطعیت با را آن شان،ندادن انجام براي

 آنها رفع براي و شناسایي را سازمشكل عوامل باید – 8

 .کنیم اقدام

 اقتصادي اجتماعي، رواني، عاطفي، جسمي، نیازهاي به – 9

 .كنیم توجه بیشتر باید آموزاندانش …و

 آموزاندانش تا كنیم ایجاد را فرصتي مكنی سعي باید -10

 .كنند فكر خود نامناسب رفتارهاي به نسبت بتوانند

 با را مدرسه مسووالن و مربیان ارتباط که است بهتر – 11

 .كنیم تقویت پیش از بیش والدین

 و کرده خودداري جدي طور به بدني تنبیه از باید -12 

 .كنیم استفاده تمدكوتاه هايسازيمحروم از نیاز درصورت
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 آموزاندانش مشكالت و مسایل شنیدن براي که است خوب – 13

 .بگذاریم وقت

 مقایسه و كردن تحقیر و سرزنش از است بهتر – 14

 .كنیم خودداري جدي طور به آموزاندانش

 هايروش آموزان،دانش در معنوي ابعاد تقویت ضمن باید -15

 .مدهی آموزش آنها به را دیني دهيآرامش

 آموزش آموزاندانش به را خشم هشداردهنده عالیم باید -16

 .كنند كنترل بهتر را خود خشم بتوانند تا دهیم

 دهیم، آموزش آنها به را «دهيآرامش» هايروش است بهتر -17

 (…و باخود مثبت هايزدن حرف عمیق، تنفس) ازجمله

 تاس این آموزاندانش ناراحتي و عصبانیت دالیل از یكي -18

. كنند بیان درستي به را خود احساسات توانندنمي كه

 احساسات انواع نقاشي و فیلم و عكس كمك با توانیممي

 .دهیم آموزش آنها به را …و غم شادي، ترس، خشم، مانند

 دلیل به آموزاندانش هاييلوس   از بسیاري چون -19

 توصیه است، زندگي هايمهارت با والدین و مربیان ناآشنایي

 حل وجود، ابراز دادن، گوش مانند ارتباطي هايمهارت شودمي

 خود را زندگي هايمهارت دیگر و گیريتصمیم و مسأله

 .دهیم آموزش نیز آموزاندانش به و بیاموزیم

 پیشنهادات

 تحصیلي و رفتاري مشكالت حلّ  و بررسي براي است الزم گاهي

 فرآیند در. شود تشكیل والدین با رواني جلسات آموزاندانش

 :شودمي عرضه زیر مطالب معموالً  والدین با مشورت



فایل برای مشاهده است . برای خرید فایل ورد و قابل ین ا
ویرایش این گزارش تخصصی با قیمت فقط دوهزار تومان به 

 سایت مراجعه کنید .
 

28 
 

 را رفتاركودك. گیردمي قرار بررسي مورد كودك رفتار -1

 عیني بصورت رفتار كردن مطرح. كرد مطرح ملموس بصورت باید

 .شود منجر رفتار تغییر به تواندمي ملموس و

. ودشمي تشریح والدین براي لوس   رفتار یادگیري طریقه -2

 از بدانند رفتار به دادن شكل در را خود نقش والدین وقتي

 .كنندنمي استفاده موردبي تشویق و تنبیه

 اگر. شودمي بیان والدین براي آن مراحل و كودك رشد -3

 انتظارهاي بدانند را خود كودكان رشد مراحل والدین

 .داشت خواهند آنها از ايبینانهواقع

 بهتر. شودمي داده آموزش والدین به رفتار تغییر شیوه -4

 رفتار تغییر و اصالح هايروش از كودكان مورد در است

 توانندمي راحتي به هاروش این از والدین. شود استفاده

 .كنندمي استقبال آن از و كنند استفاده
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 عمناب

 تجربیچاپ تحقیقات مبانی_1371_قشالقی،محمد-1 

 .ورزش المپیک انتشارات____اول

 چاپ_درعمل پژهش عملی_1383_پویا،اقبال قاسمی-2

 وتربیت مپریات پژوهشکده انتشارات__ششم

 ونوجوانان کودکان شناسی روان_1384_فر،بهروز میالنی-3

 نشرقومس هشتم چاپ_استثنایی

 اختاللهای درمان_1380_تبریزی،مصطفی-4

 خالق خواندن،تهران،انتشارات

 ایهاینارس_1379_ونادری مریم_نراقی سیف-5

 مکیال ویژهدریادگیری،تهران،انتشارات

-تهران(_تاعمل ازنظریه)یادگیری اختاللهای_1387_احدی،حسن-6

 نشرارسباران

 کودکان وآموزش شناسی روان_1385_پریاکاکاوند،-7

 نشرروان_تهران_استثنای

 چاپ نوین پرورش شناسی رون_1387_اکبر پریا-سیف-8

 نشردوران_دوم

 ،اختاللهای(1377)،جیزهراوک،بنجکاپلدن،هارولد،ای،ساد-9

 هللا زهرا ترجمه_ونوجوانی کودکی دوران وروانی رفتاری

 راهگشا انتشارات_شیراز_قاضل

 اقدام)درآموزش پژوهشگری مهارت_1384_امیرحسینی،خسرو-10

 (پژوهی
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