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 چكيده

در ميان نوجوانان، موجب نگرانى بسيارى از خانواده ها، اوليا، مربيان و   بى ترديد، شيوع پرخاشگرى 

مسؤوالن كشور است.گسترش روزافزون اين نابهنجارى رفتارى در شكل هاى گوناگون، بر زندگى فردى و 

اجتماعى انسان ها تاثيرات منفى گذاشته و آرامش و احساس ايمنى را مورد تهديد قرار مى دهد.شايد بتوان 

ت كه فحش وناسزا گفتن در بين نوجوانان يكي از دغدغه هايي است كه خانواده ها از ان رنج مي برند گف

عوامل ايجاد اين رفتار و   ميباشند دراين تحقيق سعي بر آن شده است كه  چرا كه نگران آينده فرزندشان

موضوع    ابتدا به بيان  يقبيان شود.من در اين تحق  نامتعارف  راه حل هاي اساسي براي كاهش اين رفتار



این فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد و 

به سایت علمی و پژوهشی آسمان  اقدام پژوهیقابل ویرایش این 

 www.asemankafinet.irمراجعه کنید 

 

 
5 

 

وجمع آوري شواهدي مبني بروجود    باتوصيف وضعيت موجود به بيان مسئله  وسپس  تحقيق پرداختم

از طريق مشاهده وياداشت   به گرد اوري اطالعات  بعد از آن  مشكل يا همان مسئله پرداختم

يافته ها   استفاده از شيوه شش پرسش وهمچنين از يافته هاي علمي ديگران استفاده شده است وبا  برداري 

بيان شده وپس از اعتبار سنجي   با مشاركت همكاران  تجزيه و تحليل شده است راه حل هاي پيشنهادي

روز اجرا گرديد وبعداز ان مدت دوبار ه مورد ارزيابي قرار  به مدت دو هفته    توسط همكاران وشوراي دبيران

 .كه نتايج آن در اين تحقيق بيان شده است    صورت گرفت  طقينتيجه گيري من  ودر نهايت   گرفت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقدمه  
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پرخاشگري واكنش كلي نسبت به ناكامي است هرچند افراد هميشه پاسخهاي پرخاشگرانه آشكار از خود 

به وسيله يكي از همكالسان   وآن ها را در وجود خود سركوب مي كنند. مثال پسري كه نشان نمي دهند

خود مورد اهانت قرار گرفته غالبا به طور فيزيكي به او حمله ور مي شود.وفحش وناسزا ، زدوخوردها ودعوا 

 هاي حياط مدرسه، خود نشانه هايي ازاين پرخاشگريهاست.

ومرفه جامعه  گروهي از روانشناسان معتقدند كه طبقات اجتماعي غير مرفه جامعه ،بيشتر از طبقات متوسط 

 (1178)نژاد,  احساسا ت پرخاشگرانه خود را ابراز وآشكار مي سازند.

كارن هورني روانشناس معروف معتقد است كه سركوب همه احساسات پرخاشگرانه وخصمانه از نقطه نظر 

 روان بسيار بد وگاه خطر ناك است زيرا سركوب چنين احساساتي سر انجام به اضطراب و واكنشهاي سالمت 

بنابراين پيشنهاد مي كند كه انسان بايد گهگاه احساسات خصمانه خويش را ابراز   عصبي مي انجامد

 تااز شدت فشار دروني جلوگيري به عمل آيد.   كند

نكته مهم آنست كه همه افراد دچار احساسات پر خاشگرانه مي شوند وروانشناسان كانالهاي اجتماع پسند 

از اين احساسات بيان مي كنند كه به ويژه در مدارس مي توانند مور د  متعددي را براي تسكين ورهايي

 (1178)نژاد,  نمايشنامه وغيره مي باشد.  استفاده قرار گيرند. ازجمله مسابقات ورزشي ، نقاشي،
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 توصيف وضعيت موجود 

غول خدمت در سال است كه مش 11اينجانب خسرو محمدي كتولي ، داراي مدرك ليسانس ادبيات ، مدت 

نظام تعليم و تربيت اين مرزو بوم هستم . در حال حاضر پست سازماني من معاونت آموزشي آموزشگاه حاج 

 شهرستان علي آبادكتول مي باشد .  محمد كر روستاي حسن طبيب 

 .  باطضاست داراي نظم و ان جو بسيار صميمي وجود دارد ومدرسه اي   .دراين مدرسه بين همكاران

مشكلي   كه باتوجه به اينكه از نظر درسي مقداد كالس سوم اين آموزشگاه دانش آموزي دارم بنامدر 

واز الفاظ ركيك ونا متعارف)فحش   درگير مي شود بادوستانش   اما هنگامي كه درگروه قرار مي گيرد  ندارد

  كه اين عمل او باعث   استفاده مي كند  دادن به پدر ومادر دانش اموزان (

اين رفتار را از او سوال كر ده   ودليل من بارها با او صحبت كرده ام   جش وناراحتي دوستانش مي شودرن

يا مي گويد نمي توانم ومن اورا بار ها    يك بار مي گويد دست خودم نيست  مي دهد  واو هر بار جوابي  ام

كه بد نبال پيدا   شده  باعث  واين عمل او  رفتار را از خود نشان مي دهد اين راهنمايي كرده ام اما باز هم 

  تا بتوانم آنرا شناسايي و بر طرف كنم    اين رفتار او باشم داليل   كردن

تانظر آنان را درمورد رفتار اين دانش آموزبدانم   وساير همكاران درميان گذاشتم  مدير با  اين موضوع را   

به اين نتيجه   و ارزيابي دفتر انضباطي  وباتوجه به نظر همكاران  بررسي كردم  دفتر انضباطي مدرسه راهم

بلكه درساير كالس ها وگروه ها نيز چنين   رسيدم كه اين دانش آموز تنها در كالس من اين رفتار را ندارد 

از الفاظ ركيك ونا متعارف)فحش دادن به پدر ومادر استفاده كردن  رفتاري دارد به همين دليل اين مسّله
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اين دانش آموز از اين   كه چرا توجه مرا بيشتر به خود جلب كرد  انش اموزان ( توسط اين دانش آموز د

اين  چگونه مي توانم   من به عنوان يك معلم  استفاده مي كندو اين مسئله براي من به وجود آمد كه   الفاظ

   برطرف كنم؟   آموزمرفتارپرخاشگري )فحش و استفاده از الفاظ نامتعارف ( را در دانش 

 تعريف واژگان

 چگونه:چه نوع ، چه قسم

 مي توانم: قدرت داشتن ،از عهده كاري بر آمدن

 پر خاشگري: ستيزه گري، جنگ وجدال،سخن زشت

 گروه: جماعت

 (1179يا دبيرستان گفته مي شود.)شميم,   محصل دوره ابتدايي ، دوره راهنمايي دانش آموز : به  

 دوره دوم تحصيل يا همان دوره راهنمايي در ايران است.  وز در اين تحقيق محصلمنظور از دانش آم

 منظور از معلم در اينجا خود محقق كه با اين دانش آموز سرو كار دارد. 

 (1)شواهد   اطالعات  گرد آوري

 مشاهده

گفت از فن مشاهده اگر به صورت منظم ، به اتفاق ها و رخدادهاي پيرامون خود را تماشا كنيد ، مي توان 

 (1191)غفاريان,  استفاده كرده ايد

 شيوه هاي مشاهده 
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   الف ( مشاهده با استفاده از شيوه آماري

اين شيوه صرفاً براي شمردن تعداد دفعات يك عمل يا رخداد به كار مي رود . معموالً مشاهده تمام قسمت 

ريد دست به گزينش بزنيد و بخش هايي هاي يك عمل در يك وضعيت خاص نا ممكن است ، بنابراين مجبو

 (1191)غفاريان,  از عمل را در يك زما محدود مشاهده كنيد

 اين رفتار دراو شدم   مشاهده من با مشاهده اين دانش آموز به مدت يك هفته در كالس وكار گاه متوجه

 استفاده از الفاظ ركيك و نامتعارف 

 ديگر دانش آموزان است.  بستگان  ه پدر , مادر, خواهر وسايرفحش دادن ب   منظور از الفاظ ركيك در اينجا

ساعت  

 درسي

يك  شنبه نوع رفتار

 شنبه

سه  دوشنبه

 شنبه

چهار 

 شنبه

 تعداد دفعات درهفته

يا   الفاظ ركيك رياضي

 نامتعارف 

1   4   1 9 

زبان 

 انگليسي

الفاظ ركيك ونا  

 متعارف

  1   4   7 

  

 جمع

 كل

11 

دبير رياضي و دبير زبان  داشت برداري در اين روش من باهمكاري دوتن ديگر از همكارانم ديا 

به   اين دانش آموز را در كالس هاي درس خودشان  وبيان كردن موضوع از آنان در خواست كردم  انگليسي
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 -تعداد دفعات   -باذكر نوع رفتار  درس خود  يك هفته زير نظر داشته باشند و رفتار اورا در كالس  مدت

 كه اين نتايج زير به دست آمد   وپس از دو هفته به من گزارش كنند  شرايط فردي يا گروهي ياداشت كنند

 هفته اول 

بار اين رفتاررادر ساعت درس رياضي    11به مدت چهار روز نشان داد كه او  بابررسي اين رفتار از دانش آموز

 تكرار نموده است  وزبان انگليسي 

 مصاحبه: 

من براي بدست آوردن اطالعات بيشتر مادر اين دانش آموز رانيز به مدرسه دعوت كردم وبا او راجع به اين 

مادر نيز از اين رفتار فرزندش بسيار ناراحت بود وبيان مي داشت كه پدرش هم كار گر   گفتگو كردم  موضوع

در منزل با  و فرزندش  ودرمنزل نيست  به كارگري مشغول است  گرگانساده است وبيشتر اوقات سال در 

آنان وخواهر وبرادرش هم بيشتر مواقع همينطور بر خوردرا دارد.مادر بيان مي داشت كه فرزندش بيشتر 

زماني كه با دوستانش   -1نگاه مي كند  فيلم -1  درمواقعي اين رفتار را درمنزل از خود نشان مي دهد كه يا

زماني كه از ما پولي در خواست مي كند وما ازاو مي پرسيم براي چه مي  -1.وبا آنان ميگردد  بيرون مي رود

 زماني كه خواهر وبرادر كوچكترش دست به وسايلش مي زنند-4خواهي 

 

 

 

 يافته هاي علمي 
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 عوامل موثر بر پرخاشگري

 به طور كلى، عوامل مؤثر بر پرخاشگرى را به سه دسته مى توان تقسيم كرد: 

 عوامل زيست شناختى  -الف 

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

اين نتيجه رسيدند كه افزايش تستوسترون در سطح خون موجب پرخاشگرى مى شود يا كاهش سروتونين 

  ;از جمله پرخاشگرى تاثير دارد، اشاره كرد موجب تغييرات بدخلقى مى گردد و بر بروز رفتارهاى هيجانى

  ;1977.گرما: براى مثال، پژوهش هاى بارون و بل در 1

 ( Bryant, J. H. ;1971.برانگيختگى جنسى: براى مثال، پژوهش هاى بارون وبريانت )1

 ( Leonard, D. G. B. 1981.الكل: براى مثال، پژوهش هاى لئونارد )4

 عوامل روان شناختى  -ب 

 ( Bohime, D. 1911.افسردگى: براى مثال، پژوهش هاى بوهيم )1

 ( Mattews, K.A.1989);.الگوى شخصيت: براى مثال، پژوهش هاى ماتيوس( 1

 ( Renzi, D. 1984);.تاثير حرمت خود: براى مثال، پژوهش هاى رنزى 1

 ( Manzy, H. 1991( براى مثال، پژوهش هاى مانزى )18.تاثير احساس گناه: )4

 اقتصادى و محيطى  -اجتماعى  -عوامل فرهنگى  -ج 

 ( Frame, N. 1974);.خانواده: براى مثال، پژوهش هاى فريم 1
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.تسليح: وقتى فرد مسلح باشد، امكان رفتار پرخاشگرانه در او تقويت مى شود.براى مثال، پژوهش هاى 1

  ;1974بركوويتز در 

 ( Williamz, R. L. 1984);.فقر: براى مثال، پژوهش هاى ويليامز 1

  ;1971.تاثيرات الگويى: براى مثال، پژوهش هاى بندورا در 4

كه در نظريه يادگيرى اجتماعى  1971.تاثيرات پاداش و تاييد اجتماعى: براى مثال، پژوهش هاى بندورا در 5

  ;مطرح شد

 19. )1984.تاثيروسايل ارتباطجمعى: براى مثال، پژوهش هاى بركوويتز در 1

 خانوادگي پرخاشگريعوامل  

عوامل خانوادگي به عنوان يكسري از عوامل محيطي در بررسي عوامل تربيتي افراد موثر ميباشند، چرا كه 

خانواده به عنوان اولين محيط اجتماعي زندگي افراد بسيار حائز اهميت ميباشد و خيلي از چيزها را افراد در 

بروز يا تشديد  خانواده ميتواند از جهات مختلف موجبد. سالهاي اوليه حيات اجتماعي خود در آن مي آموزن

( نحوه برخورد والدين با نيازهاي فرد: معموال كودكي 1 پرخاشگري شود كه مهمترين اين عوامل عبارتند از:

كه وسايل و اسباب بازي مورد عالقه خود را در دست ديگري مي بيند برانگيخته ميشود و در صدر گرفتن 

خشونت مي شود.تجربه نشانگر آن است كه چنانچه در كودكي هميشه توقعات و انتظارات  آن حتي با اعمال

فرد برآورده شده باشد او بيشتر از كساني كه توقعات و انتظاراتشان برآورده نشده است خشمگين وپرخاشگر 

ت زيرا ( وجود الگوهاي نامناسب، داشتن الگوي مناسب در زندگي يكي از نيازهاي انسان اس1مي شود. 

انسانها عالقه مند هستند كه رفتار و كردار خود را مطابق با كسي كه مورد عالقه خودشان است انجام دهند 

و چنين كساني را راهنما و الگوي زندگي خود قرار دهند بررسي هاي انجام شده نشان ميدهد كه بيشتر 

پرخاشگر والدين خشن و متخاصمي داشته اند يعني نه تنها كودك آنها از محبت الزم برخوردار  نوجوانان

نبود از الگوي پرخاشگري موجود در خانواده نيز تاثير پذيرفته بود. ديكتاتوري خانواده هايي كه تابع اصول 
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اده يك نفر حاكم بر اعمال ديكتاتوري هستند معموال رشد فرزندانشان را محدود مي كند در اين نوع از خانو

و رفتار ديگران است كه غالبا پدر چنين نقشي را دارد اما گاهي اوقات مادر، خواهران و برادران بزرگتر نيز با 

ديكتاتوري رفتار مي كنند در اين گونه خانواده ها فرد ديكتاتور تصميم مي گيرد، هدف تعيين مي كند، راه 

برنامه مي ريزد و همه بايد به طور مطلق مطابق ميل او رفتار كند و حق نشان ميدهد، وظيفه معلوم ميكند، 

اظهارنظر از آن اوست. بچه هايي كه در محيط ديكتاتوري پرورش پيدا مي كنند ظاهرا حالت تسليم و 

اطاعت در رفتارشان مشاهده مي شود و همين حالت آنهارا به هيجان و اضطراب وا مي دارد. اين بچه ها در 

ديگران حالت دشمني و خصومت به خود ميگيرند و به بچه هاي هم سن و سال خود يا كمتر از خود مقابل 

صدمه مي رسانند اين افراد از تعصب خاصي نيز برخوردارند و از به سر بردن با ديگران عاجز هستند، در 

ور زندگيشان بي كارهاي گروهي نمي توانند شركت كنند و از اعتماد به نفس ضعيفي برخوردارند و در ام

( تاثير رفتار پرخاشگرانه: عده اي 1لياقتي خود را نشان ميدهند و اغلب در كارها با شكست روبرو مي شوند. 

از افراد پرخاشگر و زورگويي را تقبيح نمي كنند بلكه آنرا نشانه شهامت و قدرت خود مي دانند اين افراد 

( تشويق 4حتي الزم مي دانند و به آن صحه مي گذارند. اعمال پرخاشگرانه خود و ديگران را مثبت موجه و 

رفتار پرخاشگرانه: در مواقعي كه رفتار پرخاشگرانه توسط والدين و ديگر افراد سبب تقويت مثبت و تثبيت 

اين رفتار مي شود. گاه با والدين يا مربياني روبرو مي شويم كه به بهانه آموزش دفاع از خود به كودكي مي 

و... كه به طور وضوح به جاي نشان دادن رفتارهاي منطقي در  "توسري نخوري" "ي نخورياز ك"گويند 

( تنبيه والدين و مربيان: والدين 5مقابل برخورد با موانع شخصي را به پرخاشگري بي مورد تشويق مي كنند. 

ا تنبيه مي و مربيان كه در برابر پرخاشگري و خشونت كودك عصباني مي شوند به صورت پرخاشگرانه اور

كنند از تشديد اين رفتار در او موثرند درچنين مواقعي تنبيه عامل فزاينده و تقويت كننده پرخاشگري است 

زيرا عالوه بر اينكه سبب خشم و احتماال پرخاشگري كودك مي شود، شخص تنبيه كننده الگوي نامناسبي 

 ( 198و197ص 81-براي پرخاشگري كودك مي شود .)اكبري

 فرهنگي( –طي )اجتماعي عوامل محي
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عواملي كه در پيرامون زندگي انسان هستند مي توانند در بروز يا تشديد پرخاشگري و تخفيف يا تعديل آن 

( زندگي در ارتفاع خيلي بلند و تغذيه ناقص؛ پژوهش 1اثر گذار باشند، برخي از اينگونه عوامل عبارتند از: 

كوال در ميال آندورپرو، كه به پرخاشگرترين انسانهاي روي هاي به عمل آمده در ميان سرخپوستان قبيله 

زمين شهرت دارند حاكي از آن است كه پرخاشگري اين قبيله سه دليل دارد: الف: زندگي در ارتفاعات خيلي 

بلند كمبود مواد غذايي و باالخره تغذيه ناقص. ب: جويدن برگ كوكا كه محتوي كوكائين و نوع مخدر است 

مصرف كنندگان آن موقتا احساس آرامش مي كنند اما اثرات مصرف دراز مدت آن براي  مي شود  و سبب

سوخت و ساز بدن زيان آور است. ج: هنجار بودن پرخاشگري، در جامعه اي ممكن است پرخاشگري يك 

 تلقي شود لذا در مقايسه با جوامعي كه چنين وضعيتي را ندارند. "هنجاري"رفتار 

فرهنگي در بعضي مواقع به علت جنگ يا عوامل ديگر  -علت ضرر و زيان اجتماعي( تقويت پرخاشگري به 1

پرخاشگري در جامعه تقويت مي شود بديهي است در چنين وضعيت پرخاشگري با فراواني بيشتر در افكار با 

تخيالت و اعمال افراد آن جامعه مشاهده مي شود چون جامعه به دليل مقتضيات زماني و مكاني خود 

 آن را ضروري مي داند. پرورش

( مشاهدات اجتماعي، مشاهده وقايع و اتفاقاتي كه در جامعه رخ ميدهد مانند درگيري هاي اجتماعي 1

 محدوديت هاي اجتماعي تبعيضات بي عدالتي ها.... سبب ايجاد خشم و پرخاشگري مي شود.

و تقويت پرخاشگري نقش  فرهنگي ديگر كه در پيدايش -( نقش رسانه هاي گروهي، از عوامل اجتماعي4

دارند. رسانه هاي گروهي به ويژه تلويزيون است درجه تاثير پذيري افراد از برنامه هاي تلويزيون به شرايط 

اقتصادي بسياري از عوامل ديگر بستگي دارد اثر فيلم هاي خشونت آميز در ايجاد رفتار خشونت  -اجتماعي

 تائيد قرار گرفته است.آميز و پرخاشگرانه در مطالعات محققين مورد 

( نقش بازيهاي ويدئويي در پرخاشگري، پژوهش در اين زمينه با عنوان )تاثير بازيهاي ويدئويي( ب 5

پرخاشگري دانش آموزان پسر سال پنجم مقطع ابتدايي شهرستان خرم آباد به روش تجربي صورت گرفته 

بازي كرده بودند نسبت به گروه گواه  است. يافته ها نشان ميدهد كه گروههاي آزمايش كه پرخاشگرانه
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افزايش معني داري پرخاشگري نشان دادند در نتيجه انجام بازيهاي ويدئويي پرخاشگرانه پرخاشگري بعدي 

( )  111و 199ص – 81افزايش مي دهد)اكبري،  نوجوانانرا به خصوص در بين 

http://omidhoseiny.blogfa.com/post/7)/ 

 زيان هاي پرخاشگري

رغم تمامي مسائل ذكر شده پرخاشگري هميشه اوقات نيز زيان آور و مضر نيست بلكه پرخاشگري از علي 

حد اعتدال خارج نشود و هدف آن تسلط بر مشكالت زندگي و ترقي و تعالي و آاليش انسان باشد نه تنها 

ري مشكل به سودمند است بلكه ضروري نيز هست. قرار دادن حدو مرز براي پرخاشگري مضر و سودمند قد

نظر مي رسد لذا كودكي كه بر عليه بزرگترهايش سركشي مي كند پرخاشگر است ولي در عين حال نشان 

مي دهد كه انگيزه اي اورا به سوي استقالل كه جزء ضروري و با ارزش رشد اوست رهبري مي كند درباره 

بزار پرخاشگري اجازه نيابد نيروي مفيرد و الزم بودن عمل پرخاشگري فويد معتقد است كه اگر انسان براي ا

پرخاشگري اش انباشته مي شود و سرانجام به شكل خشونت مفرط يا بيماري رواني ظاهر مي شود. در واقع 

به تعبير او براي پااليش رواني سه راه حل وجود دارد كه به طور مستقيم و غيرمستقيم با پرخاشگري در 

لف: صرف نيرو در فعاليت هاي بدني از قبيل بازيهاي ورزشي جست ارتباط است اين سه راه حل عبارتند از: ا

و خيز، مثبت زدن به كيسه بوكس و غيره ب: اشتغال به پرخاشگري خيالي و غير مخرب ج: اعمال 

پرخاشگري مستقيم حمله به ناكام كننده صدمه زدن به اوناراخت كردن او ناسزا گفتن به او و جزء اينها آيا 

ترل است؟ اكثر پژوهشگران معتقدند كه عوامل محيطي باعث كسب و نگهداري پرخاشگري قابل كن

رفتارهاي پرخاشگرانه مي شود به نظر آنها تغييرات مناسب در موقعيتهاي محيطي سبب از بين رفتن زمينه 

و نوجوانان مي شود همچنين با دادن شخصيت  نوجوانانهاي ايجاد كننده ي پرخاشگري و خشونت در رفتار 

دادن مسئوليتها در خد توان به افراد  نوجوانانعدم تبعيض ميان آنها عدم تحقير  نوجوانانو منطقي به  مثبت

پرخاشگر صحبت كردن با آنها آگاه كردن آنها در مورد خطرات پرخاشگري ايجاد رابطه صميمي و عاطفي 

ر پايان با شناسايي روحيات باآنها و توجه به مشكالت آنها تشويق كردن آنها به كارهاي گروهي و جمعي و د
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فرد برخورد صحيح با آن مي توان در شناسايي عواملي كه پرخاشگري را ايجاد يا تشديد مي كنند اقدام 

 (//7http://omidhoseiny.blogfa.com/post)  كرد./
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 پيشينه تحقيق

موضوعي مانند موضوع خودم   به مطالعاتي كه در كتابخانه نيشابور و موتور هاي جستجو داشتم با توجه

مقاله اي از   شبيه به آن در مورد پرخاشگري وجود دارد مانند  امامقاله وتحقيقات ديگري   نيافتم

به نقل از و  تحت عنوان پرخاشگري بين دانش آموزان ورزشكار رشته هاي منتخب  مهدي احمديان  آقاي

 1174درمورد پر خاشگري بين ورزشكاران ( )دياني  1174افرادي مانند )باقر زاده در   آقاي مهدي احمديان

درمورد تاثير تماشاي مسابقات ورزشي بر پرخاشگري (  1971درمور د خشونت در مسابقات ()ترنر وكيليان 

 داشته اند  اراته ( نيز تحقيقاتيك  در مورد پر خاشگري بين جوانان ورزشكار 1177اهلل قلي پور 

 تجزيه وتحليل داده ها 

ومشاهداتي كه خودم  و مصاحبه با مادر دانش آموز  از بررسي اطالعات بدست آمده از ديگر همكاران   پس

به اين يافته ها رسيدم كه  و تجزيه وتحليل كردن آنها وباتوجه به يافته هاي علمي كه به دست آمده   داشتم

رفتار نيز   كه با برطرف كردن آن علت  كه باعث بروز يك رفتار خاص در فر د ميگردد  علتي دارد هر رفتاري

اصالح خواهد شد در اين مرحله سعي شد ه از روش شش پرسش استفاده شود تا علت آن شناخته شده 

 برطر ف گردد.

وخيلي   به خواسته هاي خود ميرسد  بيشتر  چون با اين روش چرا اواز الفاظ ركيك استفاده ميكند ؟-1

 آيند.ودوستان در مقابل او كوتاه مي   مواقع پدر ومادر
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به صورت داد وفريا د وفحش ونا سزا به پدر ومادر طر ف مقابل  اين رفتار چگونه اين رفتار روي ميدهد؟ –

 روي مي دهد.

فرد در گروه قرار مي گيرد و ويا ؟اين رفتار را بيشتر در مواقعي كه رفتار روي مي دهد  چه موقع اين-1

 خواسته اش بر آورده نمي شود مي توان مشاهده كرد. 

كه بد نبال راه حل  اونمع  ومن  مقداد  بنام سوم؟ دانش آموز كالس مسئله است  چه كسي در گير اين-4

 هستم

نامتعار از دانش ؟ در اين مسئله برطرف كردن اين رفتار فعاليت چه چيزي است  مسئله عمده در اين -5

 .نظر مي باشد  آموز مورد

بچه ها اتفاق   ؟ اين رفتار بيشتر در مدرسه ودر كالس در جمع ديگربيشتر بروز مي كند   اين رفتار  كجا -1

 .مي افتد

 

 موقتي   انتخاب راه حل يا راه حل هاي 

او   چگونگي بر خورد با اين دانش آموزان را بشناسيم با معلمان و اوليا ء  اين مشكل ابتدا بايد  براي درمان

او براي برطرف كردن اين  من با يكي از همكاران مشاور صبت كردم و واز آنان كمك بگيريم   صحبت كنيم

ران وديگر همكا  والدين دانش اموز  راه حل هاي او را با   پيشنهاد كرد او بيان داشت  مشكل چند راه حل

اونيزبسيار عالقه مند    من مادر دانش آموز را به مدرسه دعوت كردم   كمك بگيرم  درميان بگذارم واز آنان

واين راه حل ها پيشنهاد   قول داد كه با ما همكاري كند  فرزندش اين رفتار را ترك كند مادر  كه بتواند بود 

 .  شد

 بيشتري به او بدهد  در غياب پدرش مسئوليت 
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 رفتار مناسبي ندارن محدود شود  اط با دوستانش كهارتب

 به خواسته هاي منطقي اش تا حد امكان پاسخ دهد 

 باماليمت بااو رفتار كند 

 . شرايط سني اش را در نظر بگيرد

 مورد عالقه اش ثبت نام كند   اورا در يك كالس ورزشي -

 رفتار هاي خوبش را مورد تشويق قرار دهند  -

 پر هيز كنند   زنش كردنش از تحقير و سر-

 داري كنند داز تنبيه كردنش خو -

 وباز هاي رايانه اي خشن را برايش محدود كنند  ديدن فيلم-

 من به اتفاق مدير مدرسه  ودو نفر ديگر از همكاران بنا شد كه در كالس نيز اين موارد را بكار بنديم -

 مسئوليت بيشتري در كالس به او داده شود -

 عنوان سر گروه قرار دهند اورا به -

 گروهش را تغيير دهند  - 

 تغيير دهند  جايش را در كالس

 تمجيد كنند   فعا ليتش را درگروه  كمترين

 فرد را درگروه برآن قراردهند كه افراد درگروه به هم احترام بگذارند  چند نمره از نمره عملي



این فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد و 

به سایت علمی و پژوهشی آسمان  اقدام پژوهیقابل ویرایش این 

 www.asemankafinet.irمراجعه کنید 

 

 
21 

 

 

 اعتبار بخشي راه حل 

ومدير مدرسه و معاون   با چند تن از همكاران  پيشنهادي  درميان گذاشتن راه حل  پس از

درمور د اجراء   انان وبحث   وهمچنين تشكيل شوراي دبيران واستفاده كردن از نظرات و تجربيات پرورشي

اين روش ها مي تواند تا حدود نسبتا زياد موثر واقع   همكاران به نظر رسيد كه  اين راه حل ها و تاييد

 شوداما بهترين راه حل اين پيشنهاد شد

  كه ارتباط او با دوستانش كه رفتار مناسبي ندارند محدود شود   -

 جايش در كالس تغيير كند  -به او داده شود   مسئوليت بيشتري -

  اور ا به عنوان سر گروه قرار دهند  -

 نحوه اجراء

همكاران و والدين او را براي كمك به فرزندشان جلب كردم ، جاي اور ا در كالس   در مرحله اول موافقت    

توضيح دادم كه نمره   برايشان    معرفي كردم  سر گروه  گروهش را تغيير دادم واورا به عنوان   تغيير دادم

هر   ضمنا از والدين او خواستم عملي هريك از اعضاي گروه به رضايت ديگر افراد گروه بستگي دارد

دركالس در موقعيت  . قرار دهم  تا اورا در جمع مورد تشويق  رفتار مثبت اورا به من گزارش دهند  گونه

واثرات منفي آن در زندگي بيان    وفحش ناسزا گفتن  احاديثي از معصومين در مورد بد دهني  هاي مختلف

رفتار ناپسند از او او را از كالس اخراج ويا تنبيه نكنند . اورا   خواستم درصورت تكرار  كردم واز همكاران

 .  قرار دادم  مسئول انضباط كالس
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 2گردآوري شواهد

 توصيف وضعيت مطلوب

توسط من ودوتن از همكاران و مادرش   دو هفته  پيشنهادي به مدت  راه حل هاي  پس از اجراي 

از همكاران نظر خواهي كردم ودرمورد رفتار او سوال  شروع به بررسي وضعيت موجود نمودم   درمنزل

خيلي كمتر با بچه هادرگير ميشود مادرش هم   همكاران اظهار داشتند كه رفتار او يسيار تغيير نموده  نمودم

با حضور در مدرسه بيان داشت كه در منزل هم كمتر از الفاظ ركيك استفاده ميكند بيشتر مسئوليت قبول 

كمتر ازاو شكايت شده   ظباطي مدرسه راهم بررسي كردم در در اين دو هفته نسبت به قبلدفتر ان  مي كند

   بود

 ا رزشيابي تاثير اقدام جديد وتعيين اعتبار 

راه حل داشتم   راه حل ه ومقايسه آن با شواهدي كه پس ازا جراء  شواهدي كه قبل از اجرائ  با توجه به

ونظرات   ومشاهداتي كه خود از اين دانش آموز داشتم واظهارات معاون مدرسه مدير مدرسه ،مادر دانش اموز

ونشان مي دهد كه  نشان مي دهد كه در رفتار دانش آموز تغييرات مثبتي حاصل شده است   همكاران ديگر

 -     ستانش كه رفتار مناسبي ندارند محدود شودكه ارتباط او با دو  -موثر واقع شده است   اين راه حل ها

 . اور ا به عنوان سر گروه قرار دهند  -جايش در كالس تغيير كند  - به او داده شود  مسئوليت بيشتري
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 پيشنهادات

 اين موارد پيشنهاد مي شود  با توجه به نتايج به دست آمده از اين تحقيق   

 مورد توجه قراردهيم   مان را با دوستانشفرزند ويا دانش آموز  كه ارتباط-

 بيشتري داده شود  دركالس درس ومدرسه به دانش آموزانمان مسئوليت  -

 كارهاي خوب بيشتر مورد تشويق قرار گيرد -

 سعي كنيم از سرزنش وتحقير كردن فرزندانمان خودداري كنيم  -

 .بيان كنيم  ناپسند را برايشان روشن با دانش آموزان و فرزندانمان دوست شويم و عواقب رفتار هاي 

   هارا در نظر داشته باشيم  بچه  شرايط سني-

 منابع

 تاليف علي اصغر شميم   فر هنگ شميم )امير كبير سابق (. 1

 دكتر شكوهي نوابي نژاد  تاليف  كتاب رفتار هاي بهنجار ونابهنجار. 1

 استاد غفاريان  جزوه طراحي مسائل آموزشي. 1

 


