
 

اين فايل فقط براي مشاهده مي باشد. براي خريد فايل ورد و قابل ويرايش اين اقدام پژوهي با قيمت فقط 

 www.asemankafinet.irعه كنيد .چهار هزار تومان به سايت علمي و پژوهشي آسمان مراج

١ 

 

 

 

  : پژوهي اقدام عنوان

 ششم كالس آموز دانش  علي نامطلوب هاي رفتار توانستم چگونه

  نمايم؟ برطرف  را

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

اين فايل فقط براي مشاهده مي باشد. براي خريد فايل ورد و قابل ويرايش اين اقدام پژوهي با قيمت فقط 

 www.asemankafinet.irعه كنيد .چهار هزار تومان به سايت علمي و پژوهشي آسمان مراج

٢ 

 

 

 فهرست مطالب

  3  ...........................................................................................................................................................  : يپژوه اقدام دهيچك

  4  ....................................................................................................................................................................................  : مقدمه

  4  ......................................................................................................................  مسئله صيتشخ و موجود تيوضع فيتوص

  6  .......................................................................................................................................  ) ا - شواهد(  اطالعات آوري گرد

  8  ...................................................................................................................................................  :وتفسيرها تحليل و تجزيه

  11  ..................................................................................................................................  موقّت صورت به ديجد راه انتخاب

  11  ..................................................................................................................................................................  يدرمان موزش آ

  11  .................................................................................................................................................  : حسادت درمان روشهاي

  12  ..................................................................  خانواده طيمح در نامطلوب يها رفتار كنترل يبرا الزم ييها كيتكن

  13  ..............................................................................................................................................  :نامطلوب يها تاررف درمان

  14  .................................................................................................................................................................  :يادگيري قوانين

  14  ...............................................................................................................................................................  : ونتيجه اثر قانون

  15  ..................................................................................................................................  آن بر نظارت و ديجد طرح يااجر

  16  .........................................................................................................................................  )2 شواهد(اطالعات آوري گرد

  18  .....................................................................................................................  اعتبار نيوتعي جديد اقدام تاثير ارزشيابي

  19  .......................................................................................................................................................................  راهكارها ارائه

  20  ...........................................................................................................................  آموز دانش عالقه ، معلم انگيزه كالس

  21  .......................................................................................................................................................................  ماخذ و منابع



 

اين فايل فقط براي مشاهده مي باشد. براي خريد فايل ورد و قابل ويرايش اين اقدام پژوهي با قيمت فقط 

 www.asemankafinet.irعه كنيد .چهار هزار تومان به سايت علمي و پژوهشي آسمان مراج

٣ 

 

  22  ............................................................................................................................................................................  ها پيوست

 

 :  اقدام پژوهي چكيده

است كه در آموزش و پرورش مشغول خدمت هستم و هم اكنون در سال      مدت              اينجانب 

با دانش آموزي مواجه شدم ؛ كه نظم ششم تدريس هستم.در اين آموزشگاه در پايه مشغول   آموزشگاه      

شلوغي غير نرمال ،  از قبيل رفتار هاي نامطلوب برهم زده بود . او داراي كالس در وانضباط مدرسه را 

مسخره كردن ديگران، اذيت دادن كردن ديگر دانش آموزان ،حسادت ، بي حوصلگي ،فحش دادن به ديگران 

  ، لجبازي ، تنبلي بود. 

ي اطالعات روشهاي متعددي وجود داشت؛ با توجه به موضوع پژوهش ، به نظر مي رسيد كه براي گرد آور

بايد از چند روش به صورت تركيبي براي جمع آوري اطالعات استفاده نمايم . در اين پژوهش روشهاي 

مشاهده ، مشاهده مشاركتي و مصاحبه را انتخاب نمودم. براي كاهش حسادت ، شركت دادن فرد در 

رفتار هاي براي كاهش   شد مي  به گروه بايد انجام  و احساس مسئوليت فرد نسبت مختلفهاي گروه

و لج بازي ؛ از والدين دانش آموز خواسته شد كه بين فرزندان تبعيض قائل نشوند و با فرزندان خود  نامطلوب

نمايند. تا فرزند دچار  با ماليمت ومهرباني رفتار كنند و ويژگي هاي مثبت فرزند خود را با تشويق تقويت

    كمبود محبت نگردد .

در محيط و لج بازي تبعيض و كمبود محبت  رفتار هاي نامطلوباساسي   به نظر مي رسد يكي از علتهاي

  باور كند كه واقعاً داراي اوتا   فرزند خود بر چسب هاي مثبت بزنند بايدبه خانه است بنابر اين والدين 

ي كاهش ضعف تحصيلي ، از بين بردن مشكالت عاطفي توسط والدين ومعلم ويژگي هاي مثبت است .برا

، تغيير نگرش  ويمربوطه ، ايجاد انگيزه ، تقويت ويژگي هاي مثبت ، شكوفايي اعتمادبه نفس ، توجه الزم به 

  نسبت به خود از جمله عواملي هستندكه مي توانند ضعف تحصيلي دانش آموزرا كاهش دهند. او
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  مقدمه : 

دانش آموزان ، يكي از مسائلي است كه معموالً معلمان با آن مواجه هستند . يكي از فتار هاي نامطلوب ر

، به رفتار هاي نامطلوب مي باشد . معلّمان در برابر رفتار هاي نامطلوب عوامل بازدارنده در امر تحصيل ، 

آنان را به شدت سركوب مي  شكل هاي متفاوتي از خود عكس العمل نشان مي دهند . برخي از معلّمان

كنند . بعضي از معلمان ، در مقابل آنان كو تاه مي آ يند ؛ بعضي ديگر آنان را به حال خود رها مي كنند . 

  واقعيت اين است كه در اين حالت مشكل ادامه خواهد يافت و مشكالت ديگري نيز به دنبال خواهد آورد   اما

پيش مي آيد ؛ بهتر است ابتدا آن مشكل  كالس ه وقتي مشكلي در به نظر مي رسد راه منطقي اين است ك

به صورت علمي مورد بررسي قرار گيرد . بعد از آن راه حل هايي جهت رفع مشكل    شناسايي شود سپس

  پيدا كرده و به صورت عملي آن مسئله رفع گردد.

  توصيف وضعيت موجود و تشخيص مسئله

 92-93 تحصيلي سال در عنوان آموزگار مشغول تدريس بودم . اينجانب در سال هاي تدريسم اكثرا به

 آموزشگاه. باشد مي آموز دانش نفر 30 داراي كه مشغول بودم  .................مدرسه  ششم پايه آموزگار بعنوان

 ، پرورشي ، آموزشي معاون سه مستقل، مدير يك     مدرسه اين در. باشد مي آموز دانش 364 داراي ما

 اكثر. است شده بنا طبقه 2 ساختماني صورت به كه بوده خدماتي همكار نفر 2 و ورزش مربي و اجرايي

 اين بين در اما. باشند مي ادب با هايي بچه و نداشته مشكلي درسي نظر از كالس  اين آموزان دانش

 مزاحم وانعن به هميشه و بوده مشكل داراي انظباطي نظر از كه بوده علي نام به آموزي دانش فراگيران

 طريق از كه گرفتم تصميم بنده بنابراين. شود مي ها يكالس  هم ديگر خواندن درس مانع و كالس 
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 توانستم چگونه كه بود اين بنده كالس  براي مهم مسئله پس. نمايم حل را مشكل اين عمل در پژوهش

  .نمايم حل را علي ششم پايه آموز دانش رفتار هاي نامطلوب  مشكل

عالقمندي مرا به حل مشكالت ومسائلي كه درروند آموزش اخالل ايجاد مي كرد دوچندان نمود ، اين مسئله 

بيشترين بهره را بگيرم وتمام  دانش آموزانلذا تصميم گرفتم از تخصص الزم خود در زمينه حل مشكالت 

راي آشنايي بيشتر بكار برم ، ب دانش آموزانرفتار هاي نامطلوب تجربيا ت چندساله خود را در جهت زدودن  

با وضعيت اخالقي دانش آموزان پرونده هاي آنان را در آغاز سال سال تحصيلي مورد مطالعه قرار دادم . 

سواالتي را مطرح نمودم تا اطالعات   همچنين در مورد خصوصيات اخالقي دانش آموزان از معلمان سال قبل

اول، اولين جلسه توجيهي وتعامل با اوليا را جهت الزم در مورد دانش آموزان را بدست آورم. در همان ماه 

نمودم وهمه را در   شناسايي بيشتر دانش آموزان ومشكالت ومسائل رفتاري وبيماريهاي خاص آنها برگزار

دفتر جداگانه اي نوشتم تا برنامه ريزي الزم را به عمل بياورم . همه دانش آموزان سال قبل در همين مدرسه 

ت خاصي نداشتند تا اينكه به نام يكي از دانش آموزان رسيدم كه گويا سال قبل در بودند وظاهرا مشكال 

 عليمدرسه هم شيفت خودمان بوده ومعلم سال قبل از وي ناراضي بود وقتي از معلم سال قبل درمورد 

ل و ....به پرسيدم به من گفت : با او كاري نداشته باش ؛ دانش آموز شلوغ، تنبل ، بي انضباط ، غير قابل كنتر

خواستم خودشان را معرفي  دانش آموزانرفتم از  كالس وقتي براي اولين بار به   او ماركهاي متعددي زد

را مشاهده كردم با ظاهري خواب آلود وبي تفاوت  دانش آموزينمايند وقتي نوبت به فرد مورد نظر رسيد ، 

وقتي نوبت به ديگري كه   را معرفي كرد ، نشسته بود . با صداي بلند اما غير عادي خودش كالس كه گوشه 

:من حوصله  خودش را معرفي كند او گفت  كنار او بود رسيد از من خواست كه به او بگويم آرامتر 

سروصداي آنها را ندارم واگر كسي حرف مي زد اورا مسخره مي كرد وبا او دعوا مي كرد براي اينكه علت 

و را زير نظر گرفتم وقتي از مدير ومعاون هم در باره رفتارهاي او رفتارهايش رابيشتر درك كنم رفتارهاي ا

سواالتي نمودم آنان نيز به رفتارهاي نابهنجار او از جمله شلوغي غير نرمال ، مسخره كردن ديگران ، آزار 

رساندن به ديگر دانش آموزان ، بي حوصلگي ، فحش دادن به ديگران ، لجبازي ، تنبلي ، عدم نظم وانضباط 
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ر مراسم آغازين مدرسه اشاره نمودند. در جلسه تعامل اوليا مادرش اشاره كرد كه او قبال خيلي بهتر بود اما د

گفت فكر كنم بخاطر اينكه  يكدفعه احساس حسادت به برادر كوچكترش كه تازه متولد شده بود پيدا نمود . 

  ما از شهر ديگري آمده ايم دلتنگ دوستانش است.

قعيت مسئله ، مادر ايشان را به آموزشگاه دعوت كردم وقتي براي دومين بار به مدرسه آمد براي پي برن به وا

با ناراحتي گفت: خانم من مشكالت فرزند دوم را دارم ونمي توانم مرتب به مدرسه بيايم هركاري داريد با 

يد به من بدهيد ؟ ش چه اطالعاتي مي توانپسرنامه اطالع دهيد، به اوگفتم : درمورد رفتارهاي نابهنجار 

خيلي ناراحت شد وبا بي تفاوتي گفت: شما فكر مي كنيد بچه ي من از لحاظ عقلي مشكلي دارد به من مي 

گوييد بايد اورا با كمك هم درمان كنيم ؟فرزندم هيچ گونه بيماري ندارد شما فكر مي كنيد او ديوانه است ؟ 

اوگفتم هرگز بلكه اونياز به كمك دارد . از اوپرسيدم  ابتدا سعي كردم اورا آرام كنم وقتي كمي آرام شد به

اخالق او در خانه چطور است ؟ ايشان گفت خانم او خيلي بد اخالق است وهميشه برادر كوچكش را مي زند 

به حرف من گوش نمي دهد خالصه از دست او خسته شده ايم از او خواستم كه همكاري الزم را درمورد 

با ما بكند ولي ايشان گفت : مقصر من نيستم لطفا من را ديگر براي اين به  ش راپسراصالح رفتارها ي 

بنابراين متوجه شدم كه نمي توانم به كمك ايشان    مدرسه دعوت نكنيد چون رفتارهاي او اصالح نمي شود .

  اميدوار باشم .

  ا ) -گرد آوري اطالعات ( شواهد 

پژوهش ، از چند روش به صورت تركيبي براي جمع  براي گرد آوري اطالعات روشهاي متعددي وجود داشت

آوري اطالعات استفا ده نمودم . در اين پژوهش روشهاي مشاهده ، مشاهده مشاركتي و مصاحبه را انتجاب 

زير نظر گرفته واطالعات الزم را جمع آوري نمودم و از كالس در شده است. از طريق مشاهده رفتارهاي او را 

غييراتي كه در نتيجه ارتباط با من ايجاد مي گرد يد وتا ثيراتي كه متغيرها، بر طريق مشاهده مشاركتي ت

با معلم سابق ومدير ومعاون ومادر در مورد سابقه  ايشان مي گذاشت مورد مشاهده قرار گرفت ؛ و با مصاحبه 
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مكان پذ ير كالس را بر هم مي زد ود رچنين محيطي آموزش ا رفتاري اواطالعات الزم بدست آمد . او نظم 

سراغ معلم سال قبل او  ونبود. ابتدا احساس كردم شايد ضعف از خودم باشد كه ايشان اينچنين مي كند 

رفتم تامرا ديد خنديد وگفت : ميدانم چه مي خواهيد وادامه داد كه اين دانش آموز بسيار تنبل ژوليده 

ارتقا باال  كالس ش باز نماند ايشان را به نامرتب وپرخاشگر بود به اصرار مدير ومادرش براي اينكه از آموز

داديم وقراربود كه خانواده اش در طول تابستان با او كار كنند.سپس او اشاره اي به انواع برخوردها 

نمود و در آخر برايم دعا كرد وگفت :    وتاكتيكهايي كه براي مبارزه با رفتارهاي غلط دانش آموزان بلد بود

درس وقتي به خاطر  كالس وضعف اعصاب نشوي ، در  قبل من دچار سردرگمياميدوارم امسال مثل سال 

كار هاي نابهنجارش به او تذكر مي دادم ايشان با لحن بدي به من جواب مي داد يك روز از او خواستم كه 

به خاطر بي ادبي اش نسبت به من ، معذرت بخواهد اين كار را نكرد ،بچه بسيار لجباز وكج خلقي بود مجبور 

بگذارم. مرتبا با خود كالس در را براي آرام كردن او وميانجيگري دعواهاي او با بچه ها كالس مي شدم نصف 

مي اند يشيدم چرا؟ چگونه مي توانم ؟تا اينكه به خود م گفتم ؛ اين بچه كه تقصيري ندارد بلكه روابط غلط 

رفتاري ورواني است كه بايد حل شوند .  است در واقع او دچار مشكالت  خانوادگي اورا بدين شكل بار آورده

مسئله را با يكي از مشاوران ارشد منطقه در ميان گذاشتم ايشان راهنماييهاي الزم را جهت حل مشكل  لذا 

ارائه نمود . سپس با دو تن از مشاورين همكار در سالهاي قبل در اين زمينه مشورت كردم آن ها نيز 

بعد به د نبال كتابهاي روانشناسي اختاللهاي رفتاري، روانشناسي رشد ،  راهنمايهاي الزم را عرضه داشتند .

رفته ومورد مطالعه قرار دادم تا  روابط انساني در آموزشگاه و تحقيقاتي كه در اين زمينه انجام گرفته بود 

تغيير  ببينم مشكل را چگونه مي توانم حل نمايم . در واقع من خودم را چگونه تغيير دهم تا رفتارهاي او

كامل   كند. او دانش آموزي است كه رفتارهاي ايشان مغاير با مقررات كالس مي باشد . وقتي مشاهدات من

  مي شد نتايج زير خود را نشان ميداد:

  دانش آموزان را مسخره مي كند. هميشه �

  او هر روز با دانش آموزان دعوا مي كند. �
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  آورد.صداي حيوانات را در مي  در محوطه بازياو معموالً  �

  اودر خانه و مدرسه بد اخالق است. �

  ورزشي اصال حوصله انجام حركات نرمشي را نداشت.او از نظر  �

  او بي حوصله است. �

  روابط والدين با او غلط بوده است. �

  به او توجه الزم را نكرده اند.  معلمين �

  به تفاوتهاي فردي ايشان توجه نكرده اند. معلمين  �

  .بهداشت فردي را رعايت نمي كند �

  او دانش آموزي پررو و مغروري است. �

  تجزيه و تحليل وتفسيرها:

يكي از مشكالت عمده مدارس ما، كمك نكردن به دانش آموزان مشكل داراست. متأسفانه ، مدارس به جاي 

دارند باشند، بيشتر آنها رااز خود مي را نند .   آنكه آماده كمك به كساني كه عقب افتادگي يا مشكالتي 

از خود نشان مي دهند. اغلب مدارس به دنبال دانش آموزان قوي ،با نمرات باال هستند وبيشتر  وحالت دفعي

مواقع به تشويق و تكريم آنها مي پردازند. در مقابل ، دانش آموزان به ظاهر ضعيف مورد بي مهري قرار مي 

ر گوشه كالس مي نشيند گيرند وبطور ناخواسته آنها را رها و بعضاً سركوب مي كنند..اوكود كي است كه د

با صداي بلند خود را معرفي مي كند. ديگران را مسخره مي كند، بيشتر مواقع بي تفاوت است هميشه براي 

سرگرم شدن راهي داشت . .حتي با معلم خود لج باز است و مزاحمت ايجاد مي كند، بد اخالق است از نظر 

به ديگران حسودي   عايت نمي كند. پررواست .درسي ضعيف است . بي حوصله ا ست . بهداشت فردي را ر

مي كند.با بررسي رفتار هاي او اين سوال ايجاد گرديد كه چرا اين چنين مي كند؟ هدف او از اين كارها 

خود را به اين صورت مطرح كند.به  چيست؟ او با اين كارها مي خواهد چه بگويد؟ چه عللي باعث شده كه 

وز نا بهنجاري هاي او وجود ندارد واو در موقعيت هاي مختلف از خود نظر مي رسد زمان خاصي براي بر
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رفتارهاي نا بهنجار را نشان مي دهد . اينكه نظم كالس به هم مي خورد واقعاً ناراحت كننده است . ولي 

تحقيقات متعدد نيز نشان مي دهند كه با كودك بايد با ماليمت ومحبت رفتارنمود . ونبايد دانش آموزان 

  ه يا تحقير شوند.تنبي

واقعيت اين است كه من تا اندازه اي درمانده شده بودم . چند بار پيش مدير مدرسه فرستادم . مادرش را به 

مدرسه دعوت كردم ، چندين بار تذكر دادم .ولي هيچ كدام مشكل را حل نكرد. تمامي معلمين سابق و مادر 

ن استدالل مي كردند كه اصالح شدني نيست . اما من به او عقيده داشتند كه اورا به حال خود رها كنم . چو

سراغ يكي از محقيقين شهرستان رفته ومسئله را با ايشان در ميان گذاشتم . سپس مسئله را با دو تن از 

مشاوران در ميان گذاشتم . آنها را هنماييهاي الزم جهت تغيير رفتار ارائه نمودند. سپس به دنبال كتابهاي 

با   م تا ببينم مشكل چيست ؟ وچگونه مي توانم مشكل را حل نمايم؟ با صحبتهايي كهروانشناسي رفت

مادرش انجام دادم. فهميدم كه والدين ، با ايشان بد رفتاري مي كنند . وبه خواسته هاي او چندان توجهي 

د واورا بيشتر به برادرش سرگرم شده بودن نمي كنند وبعد از اينكه برادرش متولد شده بود والد ينش 

. در نتيجه به خاطر ناكامي در جلب  فراموش كرده اند . بنابراين مورد بي مهري والدين قرار گرفته بود 

محبت ، مجبور شده است به پرخاشگري ولج بازي دست بزند . اين عمل خود ، دوباره روابط والدين را با 

به اين   دي توسط والدين زده شده استايشان تيره تر كرده است . و در نتيجه به بر چسب هاي منفي متعد

ترتيب يك كودك معصوم ، به يك فرد نابهنجار تبديل شد. وقتي چنين كودكاني به مدرسه مي روند . در 

مدرسه نيز موردي بي مهري اولياء مدرسه قرار مي گيرند و بيشترسعي مي كنند ازدست چنين دانش آموزي 

به كودك زده مي شود و به اين ترتيب سر نوشت كودك خالص شوند ودر مدرسه نيز برچسبهاي منفي 

تغيير مي كند وبه احتمال زيا دبه بچه هاي خياباني مي پيوند ند چون چنين كودكاني فقط در ميان كودكان 

مشكالت فردي ، مشكالت اجتماعي نيز افزايش مي يابد. به  دارند . و در نهايت عالوه بر   خياباني جايگاهي

حل مشكل بايد از يك جايي آغاز مي كردم . تا با ايشان بتوانم رابطه دوستي بر قرار نمايم اين ترتيب براي 

او بفهمانم كه ايشان نزد من طرد شده نيست. ولي من نمي توانستم بطور مستقيم به او بگويم كه مي   وبه 
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ا لعه كتابهاي دراو بود، من با مط خواهم با تو دوست شوم . اولين قدم پيدا كردن ويژگي هاي مثبت 

روانشناسي ورا هنمايي همكاران ومشاوران ، فهميدم كه ابتدا بايد نگرش اورا نسبت به خود ، معلم و والدين 

تغيير دهم . براي اينكار بايد نكات مثبت او را پيدا مي كردم وتغيير نگرش را از نقاط قوت او شروع مي كردم 

مده بود و والدينش از روي نا آگاهي به وي بي توجه شده بودند و . به خاطر اينكه بعد از او برادرش به دنيا آ

براي جلب توجه والدين رفتارهاي نابهنجاررا پيشه خود ساخته است .به همين خاطر بنده اولين كاري كه 

انجام دادم ايشان را به عنوان سرگروه يكي از گروهها انتخاب نمودم. اما اعضاي گروه از اين كار من ناراحت 

د ومي گفتند كه او آنهارا اذيت خواهد كرد . اعضاي گروه را قانع كردم كه ما از قبل نمي توانيم در مورد شدن

  كسي داوري كنيم. وبه آنها گفتم اتفاقاً به نظر من با توجه به شناختي كه از او دارم فكر مي كنم شايستگي

ن با اين حرفها مي خواستم احساس سرگروهي را دارد و به شكل بهتري گروه را رهبري خواهد كرد . م

مرتب آنها را  در گير بود . من   مسئوليت وهمكاري را در ايشان شكوفا نمايم .ولي با اينحال با اعضاي گروه

به آرامش دعوت مي كردم سپس مادرش را به مدرسه دعوت كردم واز ايشان خواستم كه بين فرزندان فرق 

يد وبا ايشان بد رفتاري نكنند.در گام بعدي چون در درس رياضي نگذارند وبه او بيشتر توجه ومحبت تما

را به درستي انجام دهد و در  تمرين هانسبت به ديگران راحت تر مسائل را حل مي نمود از او مي خواستم 

  اگر رفتار خوبي از ايشان ديده مي شد مورد تشويق قرار مي گرفت  با دانش آموزان درگير نشود. كالس

نيزنسبت به گذشته بهتر مي شد. به همين علت  اخالقش فتارهاي منفي او كاهش مي يافت ورفته رفته ر

از اين كار من خيلي خوشحال شد. به روي خود   كالس نمودم ومسئوليت اورا بيشتر كردم .  نمايندهاورا 

محبت   خودنياوردم. به اين ترتيب با تشويق به موقع ومداوم توجه زياد ورها نكردن دانش آموز به حال 

كردن به دانش آموزان جهت ايجاد نگرش مثبت به ديگران ، تقويت نكات مثبت جهت تغيير نگرش به خود ، 

،استفاده از محبت والدين جهت تغيير نگرش او به آنان ،  ورزشيايجاد انگيزه با دادن جايزه جهت تقويت 

بت به دانش آموز باعث گرديد كه مسئوليت دادن جهت تقويت نكات مثبت وي ، صبر وحوصله ودلسوزي نس

  رفتارهايش تا حد زيادي بهبود يابد . 
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  انتخاب راه جديد به صورت موقّت

رفتار جهت بهبود   ، ابتدا بهتر است علل اختالالت مشخص شود تا راه حلهاييرفتار هاي نامطلوب براي رفع 

  تعيين گردد.هاي نامطلوب 

ه خاطرتولد فرزند دوم ، مورد بي مهري و كم توجهي والدين قرار با توجه به سوابق خانوادگي دانش آموز، ب

گرفته است . و از اين كار والدين دچار نارضايتي شده و نسبت به آنان احساس خصومت كرده است . و به 

شده و براي جلب توجه والدين ، رفتار هاي نابهنجاري را از خود نشان  رفتار هاي نامطلوبهمين علت دچار 

وي را تنبيه و تحقير  و نابهنجاري او باعث شده ، والدين عالوه بربي مهري ، رفتار هاي نامطلوبت . داده اس

كرده و برچسب هاي منفي بزنند ؛ به اين خاطر رفتارهاي منفي در دانش آموز دروني شده است . بنابر اين 

  فشارهاي روحي و رواني شديدي بر او تحميل شده . به نظر مي رسد مشكل تا حدي شناسايي شده است .

اي اين كار به سراغ محققان و مشاوران و كتابهاي بعد از شناسايي مشكل بايد به دنبال راه حل رفت . بر

  روانشناسي و تحقيقات و مقاالت رفتم .

  آ موزش درماني

آ موزشي و روا نشناسي كه مي تواند افراد   اصول وروش هاي  آ موزش درماني عبارت است ازمجموعه ي

. . . در   مد جامعه تبديل كند .تا حد امكان به عضو مفيد و كارآ   معلول جسماني ، رواني ، ذهني و عاطفي را

  نسبت به يادگيري مسئله اساسي است   آموزش درماني تطابق با محيط خانه ومدرسه و تغيير نگرش كودك

  روشهاي درمان حسادت :

آگاه كردن كودك ازاينكه مورد توجه ومحبت والدين قرار دارد، رعايت عدالت وانصاف در روابط ، محبت به  

ست، ايجاد زمينه اعتماد وتوجه ، سپردن كودك كوچكتر به كودك ، حسود براي كودك وقتي كه تنها

مراقبت ونگهداري ، جرأت دادن ، جايگزين كردن احساسات خشم آلود كودك ، كمك به كودك براي برون 
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ريزي احساسات حسادت ، مطلع ساختن كودك از مدتي قبل ، قصه گفتن مادر به كودك وتسلي دادن به او 

حسادت به مساعدت وصميميت بحث درباره ضررها وخسارات حسد ، استفاده از نقاشي وبازي ، تبديل 

درماني به آموزش دادن به كودكان مبني براينكه اشيا ووسايل خود را به رخ ديگران نكشند، آموختن انجام 

جاد روابط اعمال نيك به كودك ، افزايش اعتماد به نفس ، عدم دخالت والدين در دعواهاي كودكان ، اي

  خانوادگي مطلوب وتقويت روح همكاري ومساعدت در كودكان در خانه ومدرسه .

  در محيط خانواده رفتار هاي نامطلوبتكنيك هايي الزم براي كنترل 

صميمت، صميميت در خانواده امري الزم و ضروري است زيرا هم مهمي در كاهش خشونت در خانواده  - 1

آميز به اين دليل است كه صميميت بين طرفين وجود ندارد. صميميت  دارد بسياري از رفتارهاي خشونت

هنگامي افزايش مي يابد كه افراد خانواده درامور زندگي با يكديگر مشاركت داشته باشند. همچنين اعتماد و 

  اطمينان در مشاركت بين اعضاي خانواده باعث صميميت مي شود.

رل خشونت در خانواده كنترل رفتار خويشتن در مواقعي تامل و سكوت، يكي از بهترين راههاي كنت -2 

است كه يكي از اعضاي خانواده به تحريك ديگري بپردازد. بهترين شگرد در اين هنگام آن است كه ديگران 

سكوت اختيار كنند تا آن فرد هم آرامش پيدا كند سپس در يك فرصت مناسب با هم به بحث و بررسي 

  بپردازند.

رفتار هاي ينكه به طور مستقيم جواب خشونت را ندهيم. تحقيقات جديد نشان ميدهد كه تخليه يعني ا -3 

  هتاكي و حتي فيزيكي عالوه بر اينكه خشم را كاهش نمي دهد بلكه باعث افزايش آن نيز مي شود.  نامطلوب

رفتار ادي كه غير پرخاشگرانه (قدم زدن و...) تحقيقات نشان داده كه افرادي ع رفتار هاي نامطلوبمدل  - 4

را  رفتار هاي نامطلوبخود بدون رفتار پرخاشگرانه بروز دادند بعد از اين كار سطح كمتري از  هاي نامطلوب

  داشته اند ولي به طور كل اين روش هم زياد موثر نيست.
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تنبيه، درطول تاريخ يكي از وسايل اجتماعي براي كم كردن ميزان خشونت درتنبيه بوده است كه  -5 

آن جلوي تجاوز خشونت و ديگر رفتارهاي پرخاشگرانه را مي گرفتند ولي در حال حاضر علما معتقدند توسط 

كه تنبيه به طور موقت جلوي خشونت حاضر را مي گيرد و برعكس در طوالني مدت به طور مستقيم باعث 

  .تقويت آن مي شود درحال حاضر تنبيه بدني از طرف سازمان بهداشت جهاني ممنوع شده است

صحبت كردن در مورد آن  رفتار هاي نامطلوبصحبت كردن در مورد مشكل، بهترين روش براي كاهش  - 6 

به  رفتار هاي نامطلوباست اين تكنيك به طور عملي به دو صورت عملي است ولي اينكه در لحظه اي كه 

ولي بعد از اينكه  حد اعالي خود مي رسد يكي از طرفين سكوت اختيار كند و سعي كند قائله را ختم كند

طرفين آرام شدند و مدتي نيز گذشت با خونسردي مطالب را با يكديگر در ميان مي گذارند و آن را حل و 

  فصل مي كنند.

  : رفتار هاي نامطلوبدرمان 

 رفتار هاي نامطلوبگام اول شناخت و ريشه يابي علت يا علل  رفتار هاي نامطلوببراي درمان              

 رفتار هاي نامطلوبخت اين عوامل مي توان همكاري هاي الزم را براي كا ستن از ميزان و شدت است با شنا

ارائه نمود مانند سرگرم نمودن فرد مهر و محبت و دلجويي آموزش تنهايي فكركردن صبرو متانت نشان 

برآورده  تشويق جهت استحمام ودوش گرفتن اجراي عدالت در منزل، رفتار هاي نامطلوبدادن در مواقع 

و نوجوانان مساعد ساختن جو آزادي هاي كنترل شده جلوگيري از توهين و  دانش آموزانكردن نيازهاي 

ناسزا گفتن به آنها ويا مقابله به مثل نكردن با آنها جلوگيري از تهديد و ترساندن الگوهاي خوب را به آنها 

واحترام به  به بازيهاي گروهي و رعايت  نشان دادن رهنمودهايي در مورد سازش و جوشش با ديگران تشويق

قوانين در زندگي با ديگران عادت دادن به آنان به گذشت، ياد دادن انتقاد صحيح به آنها جهت تخليه و 

سبك شدن و آرامش يافتن و درپايان چنانچه رعايت عوامل فوق تاثيري نداشت مي توان از عوامل ديگري 

  له به مثل تنبيه و قهرو... استفاده نمود.مانند توبيخ اخطار تحكم عالمت مقاب
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  قوانين يادگيري:

  قانون اثر ونتيجه :

وقتي يك پاسخ يا واكنش براي يك وضع (انگيزه يا محرك)، با احساس خوشي و رضايت خاطر همراه باشد 

بايد دنبال آن خوشي حاصل شود شخص به تكرار آن رفتار مايل خواهد شد. ولي اگر با احساس رنج 

شايندي همراه بوده يا به دنبالش ناراحتي پيدا شود آن رفتار ديگر تكرار نشده به تدريج فراموش خواهد وناخو

  شد.

:مشاهدات وآزمايش هاي زياد ثورندايك و ديگران نشان دادند كه پاداش ،فرد را به تكرار   تشويق و تنبيه 

عث تقويت ارتباط بين انگيزه پاسخي كه موجب پاداش گرفتن او شده است تحريك مي كند وهمواره با 

وپاسخ مي شود . در حالي كه نتايج كيفر رانمي توان هميشه تضمين كرد وچه بسا از اشتباه ولغزش 

  جلوگيري نمي كند.

مي گردد     به گروه ايجاد  و احساس مسئوليت فرد نسبت   براي كاهش حسادت ، شركت دادن فرد در گروه

  بين فرزندان تبعيض قائل نشوند و رفتارشان نسبت به فرد ماليم گردد.و از والدين فرد خواسته مي شود كه 

شد كه بين فرزندان تبعيض نشود و با   و لج بازي ؛ از والدين خواسته رفتار هاي نامطلوببراي كاهش 

فرزندان خود با ماليمت ومهرباني رفتار كنند و ويژگي هاي مثبت فرزند خود را با تشويق تقويت نمايند. تا 

و لج بازي  رفتار هاي نامطلوباساسي   به نظر مي رسد يكي از علتهاي  زند دچار كمبود محبت نگردد .فر

تا كودك باور كند كه واقعاً   تبعيض و كمبود محبت است . و به فرزند خود بر چسب هاي مثبت بزنند

  ويژگي هاي مثبت است .  داراي
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ي توسط والدين ومعلم مربوطه ، ايجاد انگيزه ، براي كاهش ضعف تحصيلي ، از بين بردن مشكالت عاطف

تقويت ويژگي هاي مثبت ، شكوفايي اعتمادبه نفس كودك ، توجه الزم به كودك ، تغيير نگرش كودك 

  نسبت به خود از جمله عواملي هستندكه مي توانند ضعف تحصيلي دانش آموزرا كاهش دهند.

  حل شود.به نظر مي رسد مشكل عاطفي وبي تفاوتي دانش آموز 

  

  

  

  

  اجراي طرح جديد و نظارت بر آن

رفتاري دانش آموز ، اختالالت رفتاري او را مي توان در حسادت ، پرخاشگري ، لج   با توجه به اختالالت 

بازي و بي تفاوتي خالصه كرد. براي بهبود اختالالت رفتاري ابتدا بهتر است علل اختالالت رفتاري مشخص 

  بود اختالالت رفتاري تعيين گردد.شود تا راه حل هايي جهت به

با توجه به سوابق خانوادگي دانش آموز، به خاطر تولد فرزند دوم، مورد بي مهري ، كم توجهي قرار گرفته 

باعث مي گردد كه والدين  براي جلب توجه والدين ، به رفتارهاي نابهنجار روي مي آورد واين عمل  است. و 

بدني ، تحقير كرده وبه ايشان بر چسب هاي منفي بزنند. به اين ترتيب عالوه از بي مهري ، وي را تنبيه 

رفتارهاي منفي در او دروني شده وبه خاطر فشارهاي عصبي د چار تناقض نيز مي گردد. بعد از تعيين 

مشكل ، حال به دنبال راه حل مي گرديم. براي اينكار به سراغ محققان ، مشاوران ، كتابهاي روانشناسي 

  انجام شده در اين زمينه مي رويم تا راحل هايي را پيداكنيم. وتحقيقات
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آموزش درماني عبارتست ازمجموعةاصول وروشهاي آموزشي وروانشناسي كه مي تواند افراد معلول جسماني 

، رواني ، ذهني و عاطفي را تا حد امكان به عضو مفيد كار آمد جامعه تبديل كند....در آموزش درماني تطابق 

  خانه ، مدرسه و تغيير نگرش كودك نسبت به يادگيري مسئله اساسي است.با محيط 

براي كاهش حسادت ، شركت دادن فرد در گروه واحساس مسئوليت فرد نسبت به گروه ايجاد مي گردد واز 

  والدين فرد خواسته مي شود كه بين فرزندان تبعيض قائل نشود ورفتارهايشان نسبت به فرد ماليم گردد.

نشوند وبا   خواسته مي شود كه بين فرزندان تبعيض قائل پرخاشگري ولج بازي ، از والدين  براي كاهش

فرزندخود با ماليمت ومهرباني رفتار كنند وويژگي هاي مثبت فرزند خود را با تشويق تقويت نمايند . تا 

يض وكمبود فرزند دچار كمبود محبت نگردد. به نظر مي رسد يكي از علتهاي پرخاشگري ولج بازي تبع

محبت است.پس به فرزند خود برچسب هاي مثبت بزنند تا كودك باور كند كه واقعاً داراي ويژگي هاي 

  مثبت است.

  )2گرد آوري اطالعات(شواهد 

را تغيير دهم ، ابتدا تصميم گرفتم خودووالدين او را تغيير دهم چون به  براي اينكه رفتارهاي دانش آموز 

ري او در وهله اول والدين ايشان بودند. آنان با تولد فرزند دوم ، نسبت به رقيه بي نظر مي رسد علت نا بهنجا

دچار كم توجهي  توجه شده بودند وخود را با فرزند دوم يعني برادر او سرگرم كرده بودند .به همين علت 

ه بود . وكمبود محبت شده بود وبراي جبران كم توجهي وكمبود محبت دست به رفتارهاي نا بهنجاري زد

ونابهنجاري نگرش والدين رانسبت به او تغيير داده وبه او بر چسبهايي همچون بداخالقي ، پررويي، لج بازي 

  منجر به بي تفاوتي ايشان گرديده است . وبه اين ترتيب فشارهاي رواني   بودند  ...زده

ادرايشان درميان گذاشته شده براي كاهش نابهنجاري ، مادر ايشان به مدرسه دعوت گرديد. ومشكالت او با م

و از مادر ايشان خواسته شد تا با همسرش نيز در اين مورد صحبت كند وسعي كنند با دانش آموز رفتاري 
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توام با مهر و محبت داشته باشند وبه او توجه بيشتري نمايند . در صورت امكان در هنگام خوابيدن براي او 

برادرش تبعيض قائل نشوند. و بعضي مواقع مراقبت از برادرش را به او بلند تعريف نمايند. بين او و   داستانهاي

  اورا تنبيه يا تحقير نكنند و هنگام بروز رفتارهاي خوب ، ايشان را تشويق كنند. بسپارند. 

بيشتراز در مسابقات خودم نيز تصميم گرفتم او را در بازيهاي دسته جمعي شركت دهم . اورا سرگروه نمايم. 

كنم. وبراي ابراز محبت ايشان را با نام كوچكش صدا بزنم . واز مدير مدرسه خواستم تا اجازه دهد  او استفاده

. وازمعاون مدرسه خواستم با ايشان به براي بچه ها نرمش صبحگاهي انجام دهد در مراسم صبحگاهي 

را به ايشان گوشزد  ماليمت رفتار نمايد و هنگام در گيري ايشان باديگر دانش آموزان ، شكل صحيح برخورد

  نمايد.رفتارهاي مثبت ايشان تشويق شده وبا رفتارهاي منفي ايشان با ماليمت تذكر داده مي شد.

تقريباً سه ماه طول كشيد تا ايشان آرام آرام باور كند كه والدينش، تغيير يافته اند و به او توجه ومحبت مي 

  به مهم بودن خود نزد اولياء مدرسه نيز پي ببرد. كنند واو نيز مانند برادرش براي والدين مهم است .و

تقويت مي گرديد. رفتارهاي ناهنجار ايشان آرام آرام كاهش مي   و به خاطر پاداش ، رفتارهاي مناسب او

يافت. خودش هم به ويژگي هاي مثبت خويش پي برده بود واحساس مي كرد كه او هم مي تواند از راه هاي 

  مثبت خودي نشان بدهد.

اونسبت به گذشته قابل  د از چهارماه دوباره مادرش به مدرسه دعوت گرديد ، ايشان گفت كه رفتارهاي بع

خواسته شد كه مانند گذشته با او رفتار شود و   تغيير يافته است . از ايشا ن  مقايسه نيست و خيلي زياد

تاده و با آنها مشغول صحبت تحمل را از ياد نبرند . يك روز متوجه شدم كه او بين بچه ها ايس   صبر و

است . بعد از مدتي يك روز اتفاقي از او پرسيدم بچه ها تو را اذيت نمي كنند گفت : نه من با چند   كردن

نفر دوست شده ام .... در اينجا بود كه فهميدم روشهاي ما درست بوده است و مشكالت رواني دانش آموز 

اختالالت رفتاري، با تقويت نكات مثبت ، اعتماد به نفس وي نيز است . در كنار بهبود  تقريباًاز بين رفته 

بطوريكه مدير ومعاون مدرسه نيز از من تشكر سر كالس مي آمد ن بيشتري عليپرورش يافته بود وبا اط
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نظم وآرامش مدرسه را به كالس كردند كه توانسته بودم اختالالت رفتاري او را بهبود بخشم چون ايشان در 

  هم نمي زد.

به اين ترتيب به لطف خداوند متعال وبا راهنمايي دوستان ، وتجربيات چندساله كه در امر مشاوره وقوت 

قلبهايي كه مدير ومعاون گرامي مدرسه مي دادند، اختالالت رفتاري دانش آموزي بر طرف شد و نظم كالس 

  .و مدرسه تامين گرديد و آرامش به خانواده بازگشت . و وجدان ما آرام گرفت 

  ارزشيابي تاثير اقدام جديد وتعيين اعتبار

به نظر مي رسد وقتي مسئله اي پيش مي آيد . اولين قدم اين سئوال پيش مي آيد كه اين مسئله چرا 

بوجود آمده است؟ مشكل چيست واز كجاست؟ قدم بعدي ، پيدا كردن علل مشكل است؟ البته ممكن است 

. اما با مطالعه دقيق مسئله ، علل اصلي مسئله به احتمال زياد يك مسئله خاص ، از علل متفاوتي ناشي شود

مشخص مي گردد. تشخسص زمان پيدايش مسئله خود خيلي مهم است . چون علت را تا حد زيادي 

  مشخص مي نمايد.

، عبارت از حسادت ، پررويي ، لج بازي ، پرخاشگري ، بي حوصلگي ، بي  اختالالت رفتاري دانش آموز 

ف تحصيلي بود كه با استفاده از شيوه هاي صحيح اصالح وحذف رفتارهاي غلط ، رفتارهاي تفاوتي ، ضع

آمده در قسمت منابع    درست وبهنجار جايگزين ورفتارهاي نابهنجار رو به خاموشي رفت با استناد به جدول

بوده است. دانش آموز بسيار زياد  ماه اول سال رفتارهاي پرخاشگرانه 2وضمائم مشاهده مي شود كه در 

سپس با استفاده از تاكتيكهاي عملي واصرار بر شيوه هاي كاربردي در ماههاي بعد رفتارهاي نابهنجار بسيار 

كاهش يافت وحتي بسياري از آنها ازبين رفت .بعد از اجراي راه حلها ،نا بهنجاريهاي دانش آموز به طور 

ي كالس مشاهده نشد.با اغلب هم كالس م چشمگيري كاهش يافت .ديگر در ليست دانش آموان بد و بي نظ

ي هايش مهربانتر و با آنان در كالس هايش بر خالف گذشته رابطه دوستانه برقرار نموده بود.نسبت به هم

كارهاي گروهي و بحثهاي جمعي همكاري مي كرد.او عزت نفس بااليي پيدا كرده بود و به طور مثبت و 
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حيط آموزشگاه با مسئوليتهايي كه به او محول شده بودند،ابراز مي توانست در م رفتار هاي نامطلوببدون 

وجود نمايد. اكنون انرژي مثبت او در كمك به مرتب نمودن كتابهاي كتابخانه،هدايت ورزش صبحگاهي 

به وِيژه بسيار آرام ،با محبت و مفيد مي باشد،به جاي خطي خطي كردن   كالس و...مصروف مي شد.در 

هم عالقمندتر  كالس زيبا مي كشد .به نظر مي رسد كه او به مدرسه و  ميز،بيشتر نقاشي هاي

شده.خوشبختانه نظر مدير ،معلمان و پدرو مادرش هم بر خالف گذشته نسبت به او نظري مثبت و قابل 

  ارزش مي باشد. 

  

  

  

  ارائه راهكارها

  رفتاري مي شود.محبت به موقع و متناسب به فرزندان ودانش آموزان ، موجب كاهش اختالالت  - 1

توجه به موقع، محبت ، تقويت نكات مثبت ، پرورش اعتماد به نفس ، موجب نگرش مثبت فرد نسبت به  - 2

  خود و ديگران مي شود.

ايجاد انگيزه و ايجاد نگرش مثبت فرد نسبت به خود ومعلم و ديگران موجب بهبود وضعيت تحصيلي و  - 3

  فرد مي شود.   رفتاري

  ايد تبعيض قائل شد . بين فرزندان نب - 4

  بهتر است براي شناسايي و رفع مشكل از راهنمايي هاي صاحب نظران استفاده گردد . - 5
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نظريه هاي علمي و تحقيقات گذشته مورد توجه قرارگيرد . تا داراي اعتبار   بهتر است براي رفع مشكل ، - 6

  مي باشد.

  انگيزه معلم ، عالقه دانش آموزكالس  

 ورزش معلمان و مربيان انگيزه افزايش ميرسد نظر به جامعه در آن فراگير توسعه و زشور اعتالي براي

 تنها كرد ادعا ميتوان جراءت به و باشد مهمي بسيار عامل ورزش به شاگردان تمايل و عالقه توسعه همچنين

 عالقمند نآموزا دانش و انگيزه با معلمان وجود مدارس در ورزش حيات و ماندن زنده كشيدن؛ نفس عامل

  .ميباشد

 اندازه به قدمتي شايد پرورش؛ و درآموزشكالس  موضوع و مسائل مشكالت؛ خصوص در صحبت و بحث

 ورزش ساعت كه 1306 سال شهريور 15 همان از. دارد ساله) 80( پرورش و آموزش نظام در آن تولد تاريخ

 گرفت؛در قرار پرورش و آموزش در آموزان دانش درسي هاي برنامه در جلسه يك روزانه اجباري بصورت

 روح و جسم پرورش شادابي؛ ؛ سالمتي تندرستي؛(  آن مهم حال عين در و بزرگ آرمانهاي و اهداف مقابل

 وجود...)و متخصص ورزشي؛مربيان فضاهاي ورزشي؛ امكانات(از اعم حل قابل و بديهي؛روشن مشكالت ؛...)و

 هم تر بغرنج و تر پيچيده تاءسف كمال با بلكه نرفته ميان از تنها نه قرن؛ يك به نزديك گذشت با و داشته

 و راهكارها همچنين و بازگو دوباره كهنه مشكالت و ؛معضالت مسائل نيست قرار مقوله اين در.است شده

 اين از مربوطه مسئولين همه از بيش و همه كه چرا شود مطرح مسائل و معضالت رفع روشن روشهاي

 دو به شده توجه كم شايد و تازه ائي زاويه از پرداختن مطلب اين هدف بلكه. ددارن كاملي آگاهي موضوعات

 ورزش؛ ساعت شاگردان و ورزش معلم يعني ورزش پذير تاءثير و گذار تاءثير حال عين در و مستقيم عنصر

 رد اند شده متحمل مختلف ابعاد از را آسيب و صدمه بيشترين دراز و دور سالهاي اين همه در كه ميباشد

  .ميكردند لمس را اثرات و ثمر بيشترين بايستي كه حالي
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فتاري و رابطه آن با عملكرد تحصيلي در بين ) ، بررسي ميزان شيوع اختالل ر1383مهر آبادي ، قاسم ( - 7

  دانش آموزان، پژوهشكده تعليم و تربيت همدان

  

  

  

  

  

  

  

  پيوست ها

مشاهده از رفتارهاي حاكي ازاختالالت 

  رفتاري

  

 آبان ماه مهر ماه

هفته 

 اول

هفته 

 دوم

هفته 

 سوم

هفته 

 چهارم

هفته 

 اول

هفته 

 دوم

هفته 

 سوم

هفته 

 چهارم

انش آموزان در دعواي فيزيكي با د

 و محوطه آموزشگاه كالس 

6 7 5 7 5 7 5 4 

دعواي لفظي و فحاشي و توهين هاي 

و  كالس ركيك با دانش آموزان در 

6 7 6 5 6 5 4 4 
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 محوطه آموزشگاه

درس بي دليلي بي  كالس اخراج از 

 كالس نظمي در 

3 2 2 3 1 4 - 2 

 1 3 2 1 3 4 - 2 غيبتهاي غيرموجه

هاي درس بعد كالس به  تاخير در رفتن

 از ورود معلم

2 3 4 5 4 3 3 3 

ايجاد سروصداي ناهنجار در مراسم 

 ها كالس صبحگاه و در راهرو 

3 6 7 8 5 4 3 4 

با توليد   كالس برهم زدن نظم 

 صداهاي شديد

3 4 3 3 4 3 2 2 

لگد زدن شديد به دانش آموزان در 

محيط آموزشگاه خصوصا در زنگ 

 ورزش

3 3 4 3 4 5 6 

5 

   

رفتار هاي موارد قابل مشاهده از رفتارهاي حاكي از 

  نامطلوب

  

  

وصيف وضع مطلوب در ماههاي آذر،دي ،بهمن ت

 اسفند

 اسفند بهمن ماه دي ماه آذر ماه

و محوطه  كالس دعواي فيزيكي با دانش آموزان در 

 آموزشگاه

3 1 - 1 

 - 1 - 4دعواي لفظي و فحاشي و توهين هاي ركيك با دانش 
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 و محوطه آموزشگاه كالس وزان در آم

 - 1 - - كالس درس بي دليلي بي نظمي در  كالس اخراج از 

 - 1 - 2 غيبتهاي غيرموجه

 - - - 1 هاي درس بعد از ورود معلمانكالس تاخير در رفتن به 

ايجاد سروصداي ناهنجار در مراسم صبحگاه و در راهرو 

 ها كالس 

2 - - - 

 - - - 1 پرورشي با توليد صداهاي شديد كالس  برهم زدن نظم

 - - لگد زدن به دانش آموزان در محيط آموزشگاه
 

  

   

  

  


