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 تقدیم به :

 زندگی مختلف دوران در که ی آمیز محبت تالشهای ی همه خاطر به عزيزم مادر و پدر ارزشمند محضر –

 .اند آموخته من به را زيستن چگونه بامهربانی و اند داده انجام ام

 . نمودند ياری مرا معرفت و علم کسب راه در که ای فرهیخته و فرزانه استادان به –

 . بودند راهنمايم دانش کسب راه در که آنان به –

 .بود راهم ی بدرقه پرورشان روح دعای و خیرشان نفس که آنان به –

 . بپوشانم عمل ی جامه آنان ی خواسته به و کنم دين ادای بتوانم تا کن کمک من به الها –

 . نما مقدر آنان برای را سعادت و سالمت ، عاقبت حسن راپروردگا –

 و رشد جهت پژوهش و دانش و علم با همسو و همراه و نشاط و شور از سرشار خدمتی توفیق خدايا –

 .بفرما عنايت کهنسال ايران شکوفايی
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 تقدیر و تشکر

 همکاران  از است شايسته بسی«  الخالق يشکر لم المخلوق يشکر لم من» مصداق به

 و علم سرای گلشن و بخشیدند روشنی را دل سرزمین ، خورشید چون کرامتی با کهام  فرزانه و فرهیخته

 .نمايم تشکر و تقدير ; ساختند بارور سازنده و ساز کار های راهنمايی با را دانش

 (.الحکمه و الکتاب يعلمهم و يزکیهم و)

 باد مظفر ات انديشه نتوس همیشه باد برتر عرش ز مقامت معلما

 باد پرور علم تو از سخن های صحیفه بلند های گفته و دالويز های نکته به

 فراهم فکری آسايش و روحی آرامش که مهربانم و دلسوز ، عزيز مادر و پدر از همچنین

 نامه پايان نیز و تحصیلی مراتب ، مطلوب محیطی در جانبه همه های حمايت با تا نمودند

 .نمايم سپاسگزاری ; برسانم اتمام به احسن نحو به را درسی

 شدم کامران خود همت منتهای بر خدا از کردم طلب چه هر که خدا شکر
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 چکیده 

 ويژگیهای برپايهء  اغلب و است داده اختصاص خود به را زيادی مدرسه،بحثهای در کودکان لوس بودن

 به يا و او شخص ويژگیهای دلیل به يا ،لوس نیست یآموز دانش اگر:است شده داده توضیح کودک شخصیّتی

 هم مدرسه صورتیکه در.است شده برده سؤال زير مدرسه خود ندرت به.باشد می او خانوادگی موقعیّت دلیل

برای اينکه انسان بتواند  .باشد آن از خارج در و مدرسه محیط در آموزان دانش  لوس بودن بروز منبع تواند می

کند بايد رفتار اجتماعی را بیاموزد به اين معنی که رفتارش بايد مورد قبول اجتماع باشد .  در اجتماع زندگی

يکی از راههای اجتماعی شدن و مورد قبول قرار گرفتن رعايت انضباط و مقرراتی است که در اجتماع 

اغلب مانع  حکمفرماست . مقررات و قوانینی انضباطی رفتار را تحت کنترل درمی آورد و چون اين کنترل

انجام خواسته های کودکان می شود ، گاهی موجب خشم و عصبانیت آنها می گردد . در تعلیم و تربیت 

کودکان انضباط همیشه مورد توجه بوده ، ولی در اينکه اين انضباط چگونه بايد باشد و چگونه می توان آن را 

ک را قادر به سازش با قوانین و مقرراتی آموزش داد عقايد متفاوت است . هدف از انضباط اين است که کود

که فرهنگ يک گروه پذيرفته است بنمايد ، به طوری که رفتار خود را با توقعات و خواستهای گروه اجتماعی 

 و  پیچیدگی از ابتدايی آموزش دوره در کودکان تحصیلی موفقیت . که در آن زندگی می کند هماهنگ نمايد

 ديدگاههای.گردد بررسی خاص پويايی اين در بايد آموزان دانش" بودن لوس".است برخوردار خاصی پويای

) شناسی نوع يک  توان می بطوريکه است شده مطرح آموزان دانش لوس بودن  مفهوم دربارهء متفاوتی

Typologic )يکی  لوس بودنبنده در اقدام پژوهی حاضر قصد دارم به بررسی علت .نمود مطرح آن مورد در

 وی را برطرف نمايم. لوس بودنپرداخته و مشکل  پريانم به نام از دانش آموزا

 کلیدواژه :

 ابتدايی- دانش آموزان-لوس بودن 
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 مقدمه

 و اجتماعی،خانوادگی فرد،محیط به توجه آنها،بدون لوس بودنآن، دنبال به و آموزان دانش سازگاری

 نظر در مدرسه،بدون در آموزان دانش  لوس بودن از توضیحی هرگونه.داشت نخواهد دقیقی مدرسه،معنی

 .بود خواهد  ناقص توضیح عوامل،يک اين تعامل کلیّت گرفتن

 آن،يک توسط که واکنشهايی  مجموعه:کرد تعريف زير صورت به توان می را مدرسه در کودک سازگاری

 آن که ايیفعالیّته به و(مدرسه)جديد محیط شرايط  به موزون پاسخی برای را خود رفتار ساختار آموز دانش

 اين در را پاسخگويی اين که عواملی يا عامل هر بنابراين.دهد تغییر خواست، خواهد آموزا دانش از محیط

  ترتیب بدين.ساخت خواهد فراهم محیط اين در او لوس بودن برای ای کند،زمینه مشکل دچار جديد محیط

 جستجو  آن در مطرح لیتهایفعّا و جديد محیط اين در آموزبايد دانش ای مدرسه سازگاری ضوابط

 قاعده خاص،رعايت انظباتی قواعد قبول مشخص ای برنامه اجرای)ضوابط اين به بتواند که آموزی دانش.گردد

 .شد خواهد قلمداد"سازگار"و" طبیعی".دهد  مثبت پاسخ...(ای مدرسه درون انسانی روابط در مطرح بندی

 رفتار ساختار آموز دانش يک آن، توسط که هايی شواکن مجموعة از عبارتست مدرسه در کودک سازگاری

  خواست، خواهد آموز دانش از محیط آن که هايی فعالیت به و مدرسه شرايط به موزون پاسخی برای را خود

 ای زمینه کند،  مشکل دچار جديد محیط اين در را پاسخگويی اين که عواملی يا عامل هر بنابراين دهد، تغییر

 خانوادگی، موقعیت به مربوط تواند می آموز دانش یلوس   اساس اين بر. خواهدکرد همفرا او یلوس   برای

 لوس   رفتار  مربیان، چنین هم و والدين از برخی.باشد اجتماعی محیط و مدرسه محیط شخصیتی، های ويژگی

 چنین هم و شده رفتار آن باعث که هايی موقعیت و شرايط به آنان. کنند می تفسیر و تعبیر غلط به را کودکان

 در کودکان رفتاری مشکالت. ندارند توجهی آورند، می بدست لوس   رفتار بروز از کودکان که نتايجی به

 .دارد آنان برای نتايجی و کند می بروز خاصی شرايط
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 :که باشیم داشته توجه بايد کودکان انةلوس   رفتار مورد در

 .کرد استثنا بايد را دارند ارثی جنبة که اختالالتی البته. است شده گرفته ياد لوس   رفتار اوالً،

 تحصیلی ماندگی عقب و گیری کناره مخالفت، مانند زند می سر کودک از که مختلفی لوس   رفتارهای ثانیاً،

 .ندارند يکديگر با تنگاتنگی ارتباط و اند شده گرفته فرا يکديگر از مجزای بصورت

 .کند می بروز خاصی های موقعیت در رفتاری مشکالت ثالثاً،

 .شود می رفتار آن تکرار باعث نتیجه اين و دارد ای نتیجه کودک برای رفتاری هر رابعاً،

 بیان مسئله

 اگر مادر و پدر و آموزگار. کند می فرق ديگری شخصیت با که دارد خود به مخصوص شخصیتی کودک هر

 هرچیز از قبل بايد کنند، کمک است شده برورو مشکالتی و سختی با مدرسه در که کودکی به واقعاً بخواهند

 .دهند قرار بررسی مورد دقت به را کودک محیط باالخره و استعداد احساسات، شخصیت،

 وقتی. دارد تحصیل و درس به آموزان دانش توجه و تمرکز آمادگی، بر مستقیمی اثر خانوادگی مشکالت

 منتقل کودکان به را اضطراب و ،نبوداطمینانباشند داشته قرار اضطرابی و نامطمئن وضعیت در والدين

 نظر از طبعاً و نیستند مند بهره مطالب درک و يادگیری برای الزم ذهنی آمادگی از کودکانی چنین. کنند می

 به آن اعضا از يکی که هايی خانواده و پاشیده هم از های خانواده در. شوند می مواجه مشکالتی با تحصیلی

 مسائل به آنان ذهن بسا چه و اند بهره بی مناسب عاطفی رابطه يک از کودکان ست،ا رفته دست از دالئلی

 .دهند می نشان خود از انهلوس   رفتار کودکانی چنین. دارد اشتغال نامربوط و جانبی

 در خود فرزند از والدين توقعات و انتظارها اگر. دارند خود فرزندان از حدّ از بیش انتظارهای والدين گاهی

 در منفی مقاومت اين اغلب. شود می ايجاد منفی مقاومت او در سازد، برآورده را آنها نتواند او که باشد حدّی
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 و باشند کوشا و زرنگ فرزندانشان که خواهند می والدين اکثر. کند می بروز درسی تکالیف و وظائف انجام

 شود می بیشتر فرزندان مخالفت شود، زيادتر والدين فشار هرچه. آورند می فشار خود کودک به کار اين برای

 خود والدين عصبانیت باعث و گیرند می انتقام آنان از بدينوسیله و کنند می خالی شانه خود تکالیف انجام از و

 .شوند می

 کودک شخصیتی های ويژگی پاية بر اغلب خانوادگی موقعیت از صرفنظر مدرسه در را کودک یلوس   علل

 در تواند می هم مدرسه صورتیکه در است شده برده زيرسؤال مدرسه بندرت که حالی در. دهند می توضیح

 .باشد موثر آن از درخارج و مدرسه محیط در آموزان دانش یلوس   بروز

 توصیف وضعیت موجود

سال است که در نهاد آموزش و پرورش مشغول به خدمت می باشم و هم اکنون نیز در  …مدت …اينجانب 

خدمت می نمايم.پس از شروع سال تحصیلی زمزمه .…شهرستان  … ..آموزشگاه  ….........پايهآموزگار کسوت 

می  پرياهای از بی انضباطی ، ناهنجاری و انجام رفتار های مخل نظم درباره يکی از دانش آموزان به نام 

کالسی اش از دانش آموزان هم  بودم. لوس  و خود نیز شاهد اين قضیه در اين دانش آموز بی نظم و  شنیدم.

 رفتار های او به ستوه آمده بودند و به رفتار او اعتراض داشتند.

 است به قرار زير می باشد:د نظرم که مشکل اخالقی و انضباطی با توجه به شواهدی که داشته ام مسئله مور

دانش در روزهای آغازين سال تحصیلی متوجه برخی بی انضباطی و بی انگیزگی هايی از جانب يکی از   -0

او به من القا کرد. اما بعد از دو سه   شدم به حدی که اين مسئله نوعی گريز و بیزاری از پرياآموزان به نام 

جلسه متوجه شدم که او کمی آرامتر و متمايل تر به کالس شده و به اين نتیجه رسیدم که می توان از در 

و اگرچه شايد اين کار من از  چشم پوشی کردمدوستی با او وارد شد و برای اين کار چند بار از خطاهايش  
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نظر وجدانی  جالب و صحیح نبود اما مرا در جلب اعتماد و دوستی بیشتر با او ياری و او را آرام تر کرد و 

 متوجه شدم با مصالحت و دوستی می توان تا حدی مسئله را حل کرد ولی چگونه؟ 

امل اجرايی و دفتر آموزشگاه  هم به شدت از اين طی چند ماه متوجه شدم که از طرف همکاران و عو -1

انجام می دهد خالف مقررات مدرسه است ولی هیچ کس در  پريادانش آموز انتقاد می شود و کارهايی را که 

 صدد اصالح وضعیت نابهنجار بر نمی آمد. 

نظمی ها را بگیرم و  در اين زمینه چندين بار با ايشان برخورد کردم ولی نمی دانستم چه کنم تا جلو اين بی

وضع را بهبود بخشم تا اينکه تصمیم گرفتم کاری را در زمینه حل مشکل اين دانش آموز انجام دهم و برای 

ارائه دادم که متأسفانه بی انگیزگی و بی عالقگی در حل اين سؤاالت  پريااين کار ابتدا پرسشنامه ای را به 

اين آزمون با بهانه بیماری پرسشنامه خود را روی میز گذاشت و حتی در بین او موج می زد. و در زمان انجام 

گفت: من امتحان نمی دهم. وقتی چرايی کارش را جويا شدم با بی تفاوتی شانه ها را باال انداخت و گفت: 

بیمار بودم )تمارض( اينگونه مسائل مرا بر آن داشت تا در رفع مشکل اين کالس با همکارانم در صدد حل 

 م. و اينگونه شروع کردم:مشکل برآي

بار به مدرسه آمد  نیدوم یبرا یرا به آموزشگاه دعوت کردم وقت شانيا مادرمسئله ،  تیبرن به واقع یپ یبرا

به اوگفتم : درمورد  د،یبا نامه اطالع ده ديدار یهرکار ميایتوانم مرتب به مدرسه ب یگفت: من نم یبا ناراحت

گفت: فرزندم  یتفاوت یناراحت شد وبا ب یلی؟ خ دیبه من بده دیتوان یم یتچه اطالعا پريانابهنجار  یتارهارف

به  ازیآرام شد به اوگفتم هرگز بلکه اون یکم یکردم اورا آرام کنم وقت ینداردابتدا سع یماریگونه ب چیه

 بد اخالق است به حرف من یلیگفت او خ شانياخالق او در خانه چطور است ؟ ا دمیکمک دارد . از اوپرس

حل مشکل درذهنم   رجهتيتامل نمودم اطالعات ز ی. وقتميدهد خالصه از دست او خسته شده ا یگوش نم

 شد: یبه صورت سوال تداع



 اين ويرايش قابل و ورد فايل خريد براي. باشد مي مشاهده براي فقط فايل اين

 مراجعه آسمان پژوهشي علمي سايت به تومان  0222 فقط قيمت با اقدام پژوهي

 www.asemankafinet.ir  . کنيد

11 
 

 آيا تربیت غلط او، موجب اختالل رفتاری ايشان شده است ؟ -0-1

 آيا به خاطر روابط غلط با او، ايشان دچار خود پنداری منفی از خود شده است؟ -1-1

 ااو دچار کمبود محبت شده است؟آي  -3-1

 با رفتارهای خويش می خواهد د يگران را به خود متوجه سازد؟ یآياو  -1-1

 چه راه حل هايی برای مشکل وجود دارد؟  -5-1

 

      قیوضرورت تحق تیاهم

 یاز مشکالت عمده مدارس ماکمک نکردن به دانش آموزان مشکل دار است.متاسفانه مد ارس به جا یکي

 یدورم شترآنهاراازخودیدارند ب یناسازکار امشکلي یکه عقب افتادگ یآماده کمک به کسان آنکه

 الهستندوبا نمره با یدهند.اغلب مدارسبه دنبال دانش آموزان قو یاز خود نشان م یسازند.وحالت دفع

قرار  یمهر یبمورد  فیپردازطند .در مقابل دانش آموان به ظاهر ضع یآنهام ميوتکر قيمواقع به تشو شتریوب

 (71.ص0371.یکمال ریکنند )م یوبه طور ناخواسته آنهارا رها وسرکوب م رندیگ یم

رفتار  نيا یسازد وگاه یرا فراهم م انیواطاف نيهمواره موجبات رنج وزحمت والدبی انضباطی دانش آموزان 

 یباز م زین لیراه تحصگردد.وگاه افراد را از  یم زین یوعذاب افراد عاد جاست که موجب رن ديشد یبه حد

بر  لذا(51.ص0387.یگرداند )حمزه گنج یمبتال م یاخالق گريوانحرافات د بد دهنیمانند  يیدارد.وبه کار ها

نسل جوان  حیصح یها وهیکه با استفاده از  منابع گوناگون وش فاستیتکل کيما خدمتکاران امر آ.پ 

 .میکن تيکشور را هدا یها هيوسرما
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مشکلش  یاقدام پزوه نيشده که دانش آموزمورد نظر ا یناش نجاياز ا قیتحق نيوضرورت ا تیاهم

حل  زیمشکل ن جهیعلل مشخص شود راه حل هم مشخص ودر نت یوقت راي.زافتياحتماالکاهش خواهد 

کاران  اندرهمکاران ودست  ريتواند  در موارد مشابه مورد استفاده سا یبدست آمده از آن م جيخواهد شدونتا

 .ردیقرار گ تیوترب ماپريامر ت

 اهداف پژوهش

 پريا لوس بودنمشکالت   يی: شناسایکل اهداف

 :یجزئ اهداف

 پريا لوس بودنحل مشکل  ی(  شناخت روشها0

 پريا در ی( ارائه راه حل درمورد بوجودآمدن مشکل اخالق1

 : یوهژاقدام پ نهیشیپ

دانش آموزان  نیانضباط در ب شيافزا یمشهد باموضوع:روش ها یبهشت دیمعلم شه تیدرمرکز ترب یقیتحق

صورت گرفته  11دربهار  یدکتر تلخاب یآقا يیبه راهنما یمیابراه دیسع یتوسط اقا يیابتدا یدوره 

و نحوه استفاده از روش ها را نیزمورد بحث قرار داده است.با توجه به تحقیق   یپیشنهاد راههايیاست.

گیری اين  داند. راههای برای پیش ی معلم می گیرانه ت پیشکه مشکالت بی انضباطی را از اقداما"کانین "

علل ارائه خواهد شد.  اينو راههايی برای کاهش   انضباطی را بررسی کرده شود. سپس علل بی یعمل ارائه م

انضباطانه نیز باتوجه به ديدگاههای دانشمندان ،معلم  انضباطی و بی برای برخورد با رفتارهای بی

 و اجتماع ،مدرسه،دانش آموز

اهمیت و ضرورت نظم و انضباط در کالس  روش  یبه بررس یدر مقاله ا يیايریپ نیحس یآقا نیهمچن

تدريس مناسب    راه ها و فنون ايجاد نظم کالس و يا مديريت کالس ويژگی های رفتاری و اخالقی يک 
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موارد  وتوضیحضمن تبیین معلم و رابطه ی آن با ايجاد نظم کالس پرداخته است . همچنین در اين مقاله 

ذکر شده و ارائه ی راه حل های کاربردی بر مبنای تئوری های علم تعلیم و تربیت در رابطه با موضوع مقاله 

، در پايان پیشنهادهايی نیز براساس موضوع مهم مديريت کالس که همه ی معلمان و استادان دانشگاه ها و 

 ارائه کرده اند.مراکز آموزش عالی با آن درگیر می باشند ، 

  یراهکارها هيبه ارا م؟یرا در مدارس برقرار کن حیبا عنوان  چگونه انضباط صح یتوکّل نیخانم مه نامه انيپا

 پردازد. یخود در مورد انضباط م  قیتحق یشنهادیپ

 رشد نهءیمثبت آن در زم یآمدها یو پ راتیانضباط، تأث یاجتماع یدر مورد کارکردها شانيبرنظر ا عالوه

به  دنیو رس تيو هدا  توجه است.انضباط،رفتار انسان را کنترل  از جمله موارد قابل زیانسانها ن تیشخص

کارآمد او به هدر  یرویو ن اردند ینیّمع  فرد شکل یتهاي.بدون انضباط،فعاکند یم  لیرا تسه یاهداف فرد

دانش و  یو اجتماع یشخص  یمسئله،بخصوص در مورد کودکان و نوجوانان،که هنوز در زندگ ني.ارود یم

همواره در   که یليمسا نيتر از ملموس یکيحال،  نیاست.در ع اند،محسوس اوردهیدست ن  به یتجربهء کاف

انضباط در کالس درس و  یبرقرار دارد،مسئلهء یمآموزش و پرورش مطرح است و ذهن معلمان را مشغول 

پانزده سال  نینخست»دارد:  دهیشناس معروف عق ،روان«گزل»آموزان است.  دانش یمشکالت رفتار  اصالح

  قتیرشد و نمو کودک در حق راياست.ز  نیپلیسياعمال انضباط و د یسالها یواقع  یمعنا کودک به یزندگ

 دار یمعن یا گونه و به  در زمان درست،در مکان مناسب و درست  حیصح یرهاانجام دادن کا یریادگي نديفرآ

  پرورانند؛بلکه یانضباط خاص را در سر نم ايشدن  تین،منظم بودن،تربمتحد شد  یاست.کودکان آرزو

 «نباشند.  ینظم و انضباط چگونهیو تحت ه رندیبگ  میخود تصم یآزاد باشند و برا خواهند یم

 شواهد یکگرد آوری 

پژوهش ، از چند روش به صورت ترکیبی  نيگرد آوری اطالعات روشهای متعددی وجود داشت. در  ا برای

رای جمع آوری اطالعات استفا ده نمودم . در اين پژوهش روشهای مشاهده ، و مصاحبه واسناد را انتخاب ب
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نمودم و با مصاحبه   یشده است. از طريق مشاهده رفتارهای او را زير نظر گرفته واطالعات الزم را جمع آور

مد . او نظم  کالس را بر هم می زد و اواطالعات الزم بدست آ یسابقه رفتار پرياهمکاران مدرسه و والدين با 

 درچنین محیطی آموزش امکان پذير نبود. 

 کيداد  یجواب م یبا لحن بد پريا مداد ینابهنجارش به او تذکر م یبه خاطر کار ها یدرکالس وقت وقتی

 یخلقلجباز وکج  اریکار را نکرد ،بچه بس نياش ، معذرت بخواهد ا یادب یروز از او خواستم که به خاطر ب

. مرتبا ماو با بچه ها بگذار یدعواها یگریانجیوم اوآرام کردن  ینصف زنگ کالس را برا مشد یبود. مجبور م

ندارد بلکه روابط  یریبچه که تقص نيبه خودم گفتم ؛ ا نکهيتوانم ؟تا ا یچرا؟ چگونه م دمیشياند  یبا خود م

حل  دياست که با یوروان یچار مشکالت رفتارشکل بار آورده است در واقع او د نياورا بد یغلط خانوادگ

الزم را جهت حل  یهايیراهنما شانيگذاشتم ا انیاز مشاوران ارشد منطقه در م یکيرا با  ئلهشوند . لذا  مس

مشکل ارائه نمود . سپس با دو تن از مشاورين همکار در اين زمینه مشورت کردم آن ها نیز راهنمايهای الزم 

رشد ، روابط انسانی در  سیدنبال کتابهای روانشناسی اختاللهای رفتاری، روانشنا به را عرضه داشتند . بعد

آموزشگاه و تحقیقاتی که در اين زمینه انجام گرفته بود  رفته ومورد مطالعه قرار دادم تا ببینم مشکل را 

س می باشد . است که رفتارهای ايشان مغاير با مقررات کال یچگونه می توانم حل نمايم . او دانش آموز

 شيبود، کتابها کهنه و دفترچه هاخوراکی پر از  فشیک هرروزآورد و یرا به مدرسه م یبیپول توج نيشتریب

چسباند   یناخوانا ونارسا بود همه حروف را بهم م اریدر آنها ، خطش بس یفیتکل چیرنگارنگ اما بدون انجام ه

 :دادین مخود را نشا ريز جيشد نتا یمشاهدات من  کامل م یوقت

 اوهر روز دانش آموزان را مسخره می کند.

 او هر روز با دانش آموزان دعوا می کند.

 اودر خانه و مدرسه بد اخالق است.



 اين ويرايش قابل و ورد فايل خريد براي. باشد مي مشاهده براي فقط فايل اين

 مراجعه آسمان پژوهشي علمي سايت به تومان  0222 فقط قيمت با اقدام پژوهي

 www.asemankafinet.ir  . کنيد

14 
 

 او از نظر درسی ضعیف است.

 او بی حوصله است.

 روابط والدين با او غلط بوده است.

 معلمین  به او توجه الزم را نکرده اند.

 يشان توجه نکرده اند.معلمین  به تفاوتهای فردی ا

 بهداشت فردی را رعايت نمی کند.

 است. یاو دانش آموزی پررو و مغرور

 تجزیه و تحلیل وتفسیرداده ها:

داد ه ها استفاده نموده ام که به  ریوتفس لیوتحل هيدر تجز میمفاه میروش ترس یپزوهش از  الگو نيدر ا من

 .ميپرداز یآن م حیتوض

تا بتوانم در ابتدا علت رفتارش را بدانم و بعد بتوانم  مياستفاده نما یمختلف یهاکردم از منابع و کتاب یسع

علت رفتار  یوچگونگ يیبه دنبال چرا ديبا لیو تحل هيکاهش رفتارش ارائه دهم. در تجز یرا برا يیراهکارها

 هم دانستم.عامل را م نيبنده چند عاتومطاال0.طبق اطالعات بدست آمده  از شواهد  ميبپرداز لوس بودن

 : نیوالد ضیعوامل تبع

 یمشکل رفتار-گريکديخانواده نسبت به  یاعضا یپرخاشگر -نسبت به بچه ها نيوالد یمهر ی:ب لیاز قب

و کم  یمهر یدانش آموز، به خاطرتولد فرزند دوم ، مورد ب یو..... با توجّه به سوابق خانوادگ نيخود والد

شده و نسبت به آنان احساس خصومت  یتيدچار نارضا نيوالدکار  نياقرار گرفته است . و از  نيوالد یتوجهّ

را از خود  ینابهنجار ی، رفتار ها نيجلب توجه والد یشده و برا لوس  علت دچار  نیکرده است . و به هم
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 ریو تحق هیرا تنب ی، و یمهر یعالوه برب نياو باعث شده ، والد یو نابهنجار ینشان داده است . پرخاشگر

 نيشده است . بنابر ا یدر دانش آموزدرون یمنف یخاطر رفتارها نيبزنند ؛ به ا یمنف یها سبکرده و برچ

شده است .   يیشناسا یرسد مشکل تا حدّ یشده . به نظر م لیبر او تحم یديشد یو روان یروح یفشارها

 به دنبال راه حل رفت .  ديمشکل با يیبعد از شناسا

 : یعوامل مدرسه ا

خود مورد تمسخر  یاز موارد زندگ یاز بچه ها را به خاطر ضعف در  بر خ ین وهم سن وساالن که برخدوستا

 یافر اد م نگونهياختالالت در  ا نياز ا یعامل بوجود آورنده برخ یخود نوع نيدهند که ا یقرار م

 یردن به تفاوت هازنند مانند توجه نک یم ناختالالت دام نيکردن ا ديبه تشد زین نیاز معلم یشوند.برخ

، ابتدا بهتر  یرفع اختالالت رفتار یموارد درمورد دانش آموزم صادق است.. برا نيآنهاو...که همه ا یفرد

 گردد. نییتع یجهت بهبود اختالالت رفتار  يیاست علل اختالالت مشخص شود تا راه حلها

 

 

 به صورت موقّت دیانتخاب راه جد

رسد  یشده م ینوبت به انتخاب راه حل طبق اطالعات گردآور  کيشواهد  یاز مر حله گرد آور بعد

باشد بنده از نظرات چند فرد اقدام پزوه  یمهم وحساس م یلیکه مرحله انتخاب راه حل ها خ يی.ازآنجا

 مانند خودم استفاده نموده ام.

 نيه زودتر اشود  الزم است که هر چ یعملکرد آن ها نشان داده م قيبچه ها از طر یمشکالت رفتار چون

. چون در صورت عدم درمان به مرور باعث ردیصورت گ یداده شود و درمان فور صیتشخ هالوس بودن

را دردوران بلوغ و بعد از آن به  یاديشود که مشکالت ز یم یاجتماع یها لوس بودنو  یاختالل رفتار
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دانش آموزم در  لوس بودنن برد نیاز ب یجا من چند راه حل موقت را که برا نيآورد . که در ا یوجود م

 نظر دارم عبارتند از :

 یدادن به و تیمسئول ايفعال کردن دانش آموزدر مدرسه و   

 نيتماس با والد 

 در مدارس و خانواده ها ضیبردن تبع ناز بی 

 شود . یدانش آموزم لوس بودنرفتن  نیها که باعث از ب تیفعال یانجام برخ 

 یآموز ش درمان 

 نظارت بر آنو  دیطرح جد یاجرا  

 یپرخاشگری ، لج بازی و ب گرانيکردن د تيرا می توان در حسادت ،اذرفتار او  پريابی انضباطی توجه به  با

خالصه کرد. برای بهبود ابتدا بهتر است علل اختالالت رفتاری مشخص شود تا راه حل هايی جهت  یتفاوت

 بهبود اختالالت رفتاری تعیین گردد

بهبود  یشاگردم به دست آوردم برا لوس بودندرست در صحت  صیتشخ یالزم را برا قاتیتحق نکهياز ا بعد

در دانش آموزبه  یراتییرا انتخاب کردم تا با انجام آن راه حلها بتوانم تغ یموقت یرفتار شاگردم راه حلها

 نیزم و از بدانش آمو یکه انتخاب شده بود راه حل برطرف کردن فقر مال يیراه حلها نیوجود آورم . که از ب

مشکالت قابل اجرا نبود  یو وجود برخ طيدر مدارس و خانواده ها به خاطر مناسب نبودن شرا ضیبردن تبع

 به اجرا در آوردم ريراه حل ها را به قرار ز یةبق یول

                        یدادن به و تیمسئول ایفعال کردن دانش آموزدر مدرسه    

 حيتفر یدر زنگها خواستم که چون دانش آموز شانيوزشگاه مشورت کردم و از اآم ريبا مد نکهيبعد از ا 

مواظبت از بچه  تیمسئول  کار به خود دانش آموز نياز ا یریجلوگ یکند برا یم تيدانش آموزان را آزار و اذ
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ن گفتم که روز به دفتر آموزشگاه بردم به او کي را  خاطر دانش آموز نیبه هم میبده حيتفر یها را در زنگها

به بعد تو مواظب باش تا آنها با  نيکنند از ا یبا هم دعوا م یلیبچه ها خ حيتفر یچون در زنگها دانش آموز

 یبچه هارا بزن یکنند تو حق ندار یم یکه با هم کتک کار یدينکنند و اگر د  یکتک کار ايهم دعوا و 

که به اون  ديد  دانش آموز ی. وقتردیبگ میخودش در مورد آنها تصم ريتا مد اریدفتر ب هفقط هر دو را ب

 یبه او واگذار شده با احساس پر از غرور گفت : چشم اجازه، من اصالً نم یتیداده شده و مسئول تیاهم

دانستم که  یهم م نبشه به اون گفتم چون م قيتشو شتریب نکهيا یگذارم بچه ها با هم دعوا کنند و من برا

و از آن روز به بعد  را به تو بدهد  تیمسئول نيخواهش کردم که ا رياز مد یمواظب بچه ها باش یتون یتو م

اورد دفتر و چون بچه  یگرفت و م یبا غرور هر دو را م یلیکرد خ یدعوا م یگريبا د یهر وقت دانش آموز

ه دفتر آورد ب یآنها را م یکردند. وقت یدر آمدن همراه اون به دفتر اعتراض نم دندیترس یازش م باًيرقها ت

و  یبر یتون یگفتم که تو م یکرد بعد به اون م یم فيما تعر یرا با شرح کامل برا انيداد و جر یم ليتحو

 هيگر ايکند و تيشکا پريااز دست  یکه کس دميند ايو  دمینشن گرياز آن روز به بعد د یمواظب بچه ها باش

اون داده شده بود توانسته بود اون را از  که به یتیکرده چون مسئول تياذ ايمرا ترسانده و  پرياکند که 

 کرد. یدعوا نم یبچه ها به حرفش گوش کنند خودش با کس نکهيا یکارهاش باز دارد و برا

 نیتماس با والد

رش از او خواهش کنم که مادبود. که ضمن مشورت با  زدانش آمو مادرکه انجام دادم تماس با  یبعد کار

گفتم که  او به یا رفتار فرزندش اصالح شود بعد از سالم و احوال پرسانجام دهم ت ميگو یکه م يیکارها

درست  شيرفتار ها نيکنم تا ا یم يیرهاصحبت کنم و به او گفتم که دارم کا پرياتماس گرفتم  تا در مورد 

 شود.

از کارم  دميد یفقط به حرف شما گوش کند و وقت پرياگفت مگر  یکرد و م یتشکر م یلیخدا خ یبنده  

 .خوشحال شدم  یلیخ یلیاست خ یاضر
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 شود. یدانش آموزم لوس بودنرفتن  نیها که باعث از ب تیفعال یانجام برخ

. در خواندن شعرو  ودم. اورا سرگروه نم دناو را در بازيهای دسته جمعی شرکت ده گفتم که  بچه هابه 

. واز  می زدمرا با نام کوچکش صدا وبرای ابراز محبت ايشان  ردمتمرين مسائل رياضی بیشتراز او استفاده ک

 مدير مدرسه خواستم تا اجازه دهد در مراسم صبحگاهی دعا بخواند.

، به خاطر تولد فرزند دوم، مورد بی مهری ، کم توجهی قرار گرفته است. و   پرياتوجه به سوابق خانوادگی  با

ل  باعث می گردد که والدين عالوه از برای جلب توجه والدين ، به رفتارهای نابهنجار روی می آورد واين عم

های منفی بزنند. به اين ترتیب رفتارهای  سببی مهری ، وی را تنبیه بدنی ، تحقیر کرده وبه ايشان بر چ

 منفی در او درونی شده وبه خاطر فشارهای عصبی د چار تناقض نیز می گردد.

د نسبت به گروه ايجاد می گردد واز برای کاهش حسادت ، شرکت دادن فرد در گروه واحساس مسئولیت فر 

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

کاهش پرخاشگری ولج بازی ، از والدين  خواسته شد که بین فرزندان تبعیض قائل  نشوند وبا  برای

ژگی های مثبت فرزند خود را با تشويق تقويت نمايند . تا فرزندخود با ماليمت ومهربانی رفتار کنند ووي

تبعیض وکمبود  یفرزند دچار کمبود محبت نگردد. به نظر می رسد يکی از علتهای پرخاشگری ولج باز

محبت است.پس به فرزند خود برچسب های مثبت بزنند تا کودک باور کند که واقعاً دارای ويژگی های 

 مثبت است.

 

 یآموزش درمان

درمانی عبارتست ازمجموعةاصول وروشهای آموزشی وروانشناسی که می تواند افراد معلول جسمانی  وزشآم

، روانی ، ذهنی و عاطفی را تا حد امکان به عضو مفید کار آمد جامعه تبديل کند....در آموزش درمانی تطابق 
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کردم طبق  یست.من سعبا محیط خانه ، مدرسه و تغییر نگرش کودک نسبت به يادگیری مسئله اساسی ا

را  یدانش آموز تا حد امکان نگرش و نيصحبت کردن با دانش آموز وارتباط با والد قيازطر کرديرو نيا

 دهم. ریینسبت به مدرسه وخانواده اش تغ

 شواهد دو گرد آوری 

ده است اما به وجود آم یراتییتغ پرياکه در  دمیرس جهینت نيبه ا یاز آنکه راه حلهارا اجرا کردم تا حد بعد

اول به سراغ دوستانش رفتم ودر  نیهم یاطالعات پرداختم برا یوصحت گفته ها  به جمع آور ديیتا یبرا

نه  اي کندیم تيهنوز هم اذ ايبا شما چطور است آ پريارفتار  ااز آنها سوال کردم وگفتم بچه ه پريا مورد رفتار

 یلیکند. اول ما را خ ینم تيمثل اول سال مارا اذخوب ومهربان شده و حاال  یلیخ پريا دکه دوستانش گفتن

مراجعه کردم او  یردکتر اکب یبه کتاب آقا ی.وقت میحاال خودش هم مواظب تا ما دعوا نکن یترساند ول یم

 تیفعال ریتا در مس میده یم یتیمسئول لوس  ما به کودکان  یکرده که وقت ديیگفته را تا نيصحت ا زین

نوجوان در جهت کنترل رفتار خود و  ايروش است که کودک  نيشد مطلوب بودن االزم حضور داشته با یها

 نيشود که در ا یاعتماد به نفس دانش آموزم شيعمل باعث افزا نيشوند که ا یم تيهدا تیمسئول رشيپذ

 دهد . یاحساس بزرگ شدن به دانش آموزدست م نیب

 فيتعر پرياکه همه از رفتار  دمیشن یو م دميد یکه مدتها بود خودم م نيبه سراغ همکارانم رفتم با ا بعد

صد در صد خوب  نکهيبا ا ندتگف آنهاچطور است  پريابه نظر شما رفتار  دمیکنند باز هم از همکاران پرس یم

کرده و  رییگذشته اش صد در صد تغ یکه نسبت به پارسال و رفتار ها گفتبه جرات   توان یم ینشده ول

 یصداها حيتفر یامسال اصال قابل کنترل نبود و آنقدر روزها در زنگ ها ليو اواکه پارسال ند اضافه کرد 

 اطیح ايکالس  یرا تو پريااالن اگر  یبود ول دهکابوس ش کيما مثل  یکه شب ها برا ميدیشن یاون را م

از  یوقت بعدکند. یسالم م ندیب یو هر بار که ما را م ميشو یکم متوجه حضور اون م یلیخ مینیمدرسه نب

 ديبه من کرد یبزرگ یلیتشکر کرد و گفت کمک خ ینه کل اي  یهست یراض پريااز رفتار  دمیرسپدرش پ



 اين ويرايش قابل و ورد فايل خريد براي. باشد مي مشاهده براي فقط فايل اين

 مراجعه آسمان پژوهشي علمي سايت به تومان  0222 فقط قيمت با اقدام پژوهي

 www.asemankafinet.ir  . کنيد

21 
 

 یهم به من کمک م یلیکند و خ یکم با برادرش دعوا م یلیحاال خ یغصه بود ول کيرفتارش برام  شهیهم

 کرده بود. رییدر خانه هم تغ پريامتوجه شدم که  فيتعر یکند و بعد از کل

 اعتبار نییابی تاثیر اقدام جدید وتعیارزش

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

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

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

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

 مشخص می نمايد.

 یتفاوت یرفتاری دانش آموز ، عبارت از حسادت ، پررويی ، لج بازی ، پرخاشگری ، بی حوصلگی ، ب اختالالت

درست  یغلط ، رفتارها یاصالح وحذف رفتارها حیصح یها وهیی بود که با استفاده از ش، ضعف تحصیل

ناسازگرانه  دانش  یفتارهاماه اول سال ر1رفت . در  ینابهنجار رو به خاموش یورفتارها نيگزيوبهنجار جا

بعد  یدر ماهها یکاربرد یها وهیواصرار بر ش یعمل یکهایبوده است. سپس با استفاده از تاکت اديز اریآموزبس

 یهايراه حلها ،نا بهنجار یرفت .بعد از اجرا نیاز آنها ازب یاریبس یوحت افتيکاهش  ارینابهنجار بس یرفتارها

نظم کالس مشاهده نشد.با  یدانش آموان بد و ب ستیدر ل گريافت .ديکاهش  یریدانش آموزبه طور چشمگ

مهربانتر  شيها یقرار نموده بود.نسبت به همکالسبر خالف گذشته رابطه دوستانه بر شيها یاغلب همکالس

کرده بود و به طور  دایپ يیکرد.او عزت نفس باال یم یهمکار یجمع یو بحثها یگروه یو با آنان در کارها

که به او محول شده بودند،ابراز  يیتهایآموزشگاه با مسئول طیتوانست در مح یم یپرخاشگر دونمثبت و ب

 یورزش صبحگاه تيکتابخانه،هدا یمثبت او در کمک به مرتب نمودن کتابها ی. اکنون انرژديوجود نما

کردن  یخط یخط یباشد،به جا یم دیآرام ،با محبت و مف اریبس ژهيشد.در کالس  به وِ یو...مصروف م
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رسد که او به مدرسه و کالس هم عالقمندتر شده و پدرش  یکشد .به نظر م یم بايز یها ینقاش شتریز،بیم

 باشد.  یمثبت و قابل ارزش م یف گذشته نسبت به او نظرهم بر خال

از  یمجموعه ا ريز ديمتعدد  ،  با یدانش آموزان در مجموعه عامل ها ینظم یعلل و عوامل ب يیشنا سا

مناسب و  راتییکاهش آن ها ، تغ ايبردن  نیاز ب یبرا یکاربرد یراه کار ها یعوامل کشف شوند تا با ارائه 

 شود.  جادينظم و انضباط مدرسه ا تیفیمثبت در ک

 :مدرسه محیط در لوس   آموز دانش با برخورد نحوه

 دانش بین مناسب ارتباط عدم جمله از مختلف داليل به میتواند مدرسه سنین در کودکان رفتاری مشکالت

 همه که دباش فرهنگی فقر و خانوادگی های نابسامانی و مشکالت همساالن، گروه و آموز دانش معلم، و آموز

 .باشد زندگی در کودکان بالندگی و رشد مانع تواند می موارد اين

 در که طوری به است اساسی و مهم بسیار کودکان زدايی جرم در مدرسه اولیای و معلم نقش میان اين در

 از فرار مدرسه، از هراس قبیل از مشکالتی تواند می آنها، وظايف هرگونه و رفتارها در خلل ايجاد صورت

 به را …و مدرسه در دزدی پرخاشگری، رنجی، زود طلبی، انزوا گیری، گوشه به تمايل و کمرويی مدرسه،

 .باشد داشته دنبال

 بروز موجب است ممکن خاصی آموزان دانش يا خاص آموز دانش يک به معلم حد از بیش توجه مثال برای

 خود به معلم توجه جلب برای ديگر آموزان دانش يا آموز دانش سوی از ناهنجار و منفی های رفتار و واکنش

 .میشود وی در نفس به اعتماد کاهش موجب امر اين همچنین و شود

 به شبیه هايی چهره از بد خاطرات يا ناخوشايند تجربیات داشتن دلیل به معلمان برخی شده ديده متاسفانه

 طوريکه به میدهند نشان خود از یمنف و نادرست های واکنش و انفعالی های رفتار شان پرياف آموزان دانش

 مسخره کردن سرزنش قبیل از هايی رفتار و میکنند ترد خود از و میدهند قرار تمسخر مورد را آموز دانش
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 معلمان بین در رفتار اين هرچند میدهند، نشان … و کردن پاک تخته حتی يا پرخاشگری و توبیخ کردن

 دانش از تعدادی روانکاوی و رواشناسی جلسات در دست اين از مواردی متاسفانه اما ندارد عمومیت محترم

 .شد خواهد آنها شايسته و مطلوب رشد مانع که است شده ديده آموزان

 از ترس و کودک اضطراب باعث میتواند راحتی به معلمان گیری سخت يا گیرانه جهت های رفتار متاسفانه

 تحصیل ترک سرانجام و مدرسه از فرار ،بودن لوس افزايش ديگر، کودکان به پرخاشگری مدرسه، و معلم

 نیز مطلب اين عکس البته. اجتماعی های آسیب دام در گرفتاری برای بود خواهد ای مقدمه اين و شود

 .کند ايجاد هم ديگری منفی اثرات میتواند آموز دانش يک به حد از بیش توجه ;است صادق

 از کودک با مناسب رابطه ايجاد منفی، های رفتار گرفتن ناديده و کودک مطلوب های رفتار ديدن مقابل، در

 به فعاالنه دادن گوش کردن، قضاوت بدون کودکان احساسات به توجه مدرسه، اولیای و معلمان طرف

 روانی بهداشت و پرورش رشد، در آنها های نیاز به توجه و آموزان دانش تشويق آنها، با بودن همراه کودکان،

 .ددار بسزايی نقش آنها

 و است شده وارد آموز دانش شخصیت بر شايسته و عاطفی سنجیده، رفتار با که است ضعیف هنری آموزش

 بر ناپذيری جبران خسارت میتواند لغزش کمترين با که همانطور میزند رقم وی برای درخشان ای آينده

 .کند وارد اش اجتماعی زندگی و آينده

 نتیجه گیری

 رفتار. ندارد سازگاری جامعه و مدرسه مربیان، والدين، نظر با که هستند رفتارهايی انهلوس   رفتارهای

 های واکنش تأثیر تحت نیز خود که طوری به کند، می ايجاد اطرافیان در را بدی احساس لوس   آموز دانش

 .شوند می واقع ديگران سوی از حاصله ناخوشايند

 بنابر این :
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 کنترل را خود وگفتار رفتار توانیم نمی و داريم قرار کار و زندگی از ناشی روانی فشارهای  تحت خود اگر – 0

. باشیم خود فشارهای کنترل برای روشی فکر به آموز دانش درباره هرکاری انجام از پیش بهتراست کنیم،

 بیشتر کودک فرمانبری دهند، تغییر را خود رفتارهای برخی بتوانند مربیان اگر است  داده نشان تحقیقات

 .شد خواهد

 را کار اين شاگردم: »مثال طور به. باشیم نداشته خود آموز دانش درباره انحرافی و غلط افکار نبايد – 1

 آمدن وجود به زمینه افکاری چنین.« است کالس در مشکالت تمام موجب او يا دربیاورد مرا حرص تا کند می

 .گذارد می منفی اثر او و ما رفتار بر يقین طور به و کند می مهیا آموز دانش آن به نسبت را بد بسیار احساس

 منظم: »بگويیم اينکه جای به مثال، برای. کنیم اجتناب تکراری و کلی مبهم، دستورات ارايه از بايد – 3

 .خواهیم می چه او از که بگويیم مشخص و شفاف ،«باش

 گوشزد او به آرامش مالک در ولی محکم بالحنی مؤثر و کوتاه بايد جدل، و بحث و سخنرانی جای به – 1

 انتظار در عاقبتی چه برندارد، دست خود رفتار اين از اگر و گذاشته تأثیری چه ما در رفتارش که کنیم

 .اوست

 برای. باشد مدت کوتاه و شدنی که کنیم مشخص او برای را عاقبتی که باشیم داشته ياد به است بهتر – 5

 .«رفت همخوا کالس اين از همیشه برای: »نگويیم مثال

 کالم با را او بايد دستوراتمان دادن انجام از پس بلکه بدانیم او وظیفه را هايمان خواسته دادن انجام نبايد – 6

 .کنیم تشويق عالقه مورد هدايای و

 و اهمیت ترتیب  به مدرسه و کالس در قوانین ترين مهم از فهرستی آموزان دانش مشارکت با توانیم می – 7

 را آن شان، ندادن انجام برای محرومیت نوع کردن مشخص از پس و کرده تهیه آن دقیق انجام روش با همراه

 .کنیم اجرا قاطعیت با
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 .کنیم اقدام آنها رفع برای و شناسايی را ساز مشکل عوامل بايد – 8

 .کنیم توجه بیشتر بايد آموزان دانش …و اقتصادی اجتماعی، روانی، عاطفی، جسمی، نیازهای به – 1

 فکر خود نامناسب رفتارهای به نسبت بتوانند آموزان دانش تا کنیم ايجاد را فرصتی کنیم سعی بايد -01

 .کنند

 .کنیم تقويت پیش از بیش والدين با را مدرسه مسووالن و مربیان ارتباط که است بهتر – 00

 استفاده مدت کوتاه های زیسا محروم از نیاز درصورت و کرده خودداری جدی طور به بدنی  تنبیه از بايد -01 

 .کنیم

 .بگذاريم وقت آموزان دانش مشکالت و مسايل شنیدن برای که است خوب – 03

 .کنیم خودداری جدی طور به آموزان دانش  مقايسه و کردن تحقیر و سرزنش از است بهتر – 01

 .دهیم آموزش آنها به را دينی دهی آرامش های روش آموزان، دانش در معنوی ابعاد تقويت ضمن بايد -05

 کنترل بهتر را خود خشم بتوانند تا دهیم آموزش آموزان دانش به را خشم هشداردهنده عاليم بايد -06

 .کنند

 های زدن حرف عمیق، تنفس) ازجمله دهیم، آموزش آنها به را «دهی آرامش» های روش است بهتر -07

 (…و باخود مثبت

 درستی به را خود احساسات توانند نمی که است اين آموزان شدان ناراحتی و عصبانیت داليل از يکی -08

 به را …و غم شادی، ترس، خشم، مانند احساسات انواع نقاشی و فیلم و عکس کمک با توانیم می. کنند بیان

 .دهیم آموزش آنها
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 دگیزن های مهارت با والدين و مربیان ناآشنايی دلیل به آموزان دانش های یلوس   از بسیاری چون -01

 ديگر و گیری تصمیم و مسأله حل وجود، ابراز دادن، گوش مانند ارتباطی های مهارت شود می توصیه است،

 .دهیم آموزش نیز آموزان دانش به و بیاموزيم خود را زندگی های مهارت

 

 پیشنهادات

 تشکیل لدينوا با روانی جلسات آموزان دانش تحصیلی و رفتاری مشکالت حلّ و بررسی برای است الزم گاهی

 :شود می عرضه زير مطالب معموالً والدين با مشورت فرآيند در. شود

 کردن مطرح. کرد مطرح ملموس بصورت بايد را رفتارکودک. گیرد می قرار بررسی مورد کودک رفتار -0

 .شود منجر رفتار تغییر به تواند می ملموس و عینی بصورت رفتار

 به دادن شکل در را خود نقش والدين وقتی. شود می تشريح الدينو برای لوس   رفتار يادگیری طريقه -1

 .کنند نمی استفاده مورد بی تشويق و تنبیه از بدانند رفتار

 بدانند را خود کودکان رشد مراحل والدين اگر. شود می بیان والدين برای آن مراحل و کودک رشد -3

 .داشت خواهند آنها از ای بینانه واقع انتظارهای

 تغییر و اصالح های روش از کودکان مورد در است بهتر. شود می داده آموزش والدين به رفتار تغییر هشیو -1

 .کنند می استقبال آن از و کنند استفاده توانند می راحتی به ها روش اين از والدين. شود استفاده رفتار
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