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  چكيده:

 

  رابرطرف كنم.  سال دوم آموزدانش  زهرا   اخالقي ورفتاريمشكالت عنوان: چگونه توانستم 

داراي  آموزانجام گرديده است كه دانش زهرا    آموزاين پژوهش با هدف حل مشكل اخالقي ورفتاري دانش 

شلوغي دركالس درس وحياط مدرسه و.... ، مسخره كردن ديگران، اذيت كردن  اختالالت رفتاري از قبيل 

ان ،حسادت ، بي حوصلگي ، لجبازي ، تنبلي ، سردرد مزمن بود. با توجه به اطالعات بد ست آموزديگر دانش 

آيا بيماري سردرد ، موجب  - 1در ذهن من ايجاد گرديد: آموزش آمده سواالت زير براي رفع مشكل دان

آيا تربيت غلط ،  -3آ يا بيماري سردرد ، ناشي از فشارهاي رواني است ؟-2اختالل رفتاري او شده است ؟

آيا به خاطر روابط غلط با ايشان دچار خود پنداري منفي از  -4موجب اختالل رفتاري ايشان شده است ؟

آيا با رفتارهاي خويش مي خواهد د يگران را به    - 6آيا دچار كمبود محبت شده است؟   - 5خود شده است؟

چه راه حل هايي براي مشكل وجود دارد؟روش استفاده در اين پژوهش اقدام پژوهي   - 7خود متوجه سازد؟

وضوع مدل جدول تناقضات مي باشد. براي گرد آوري اطالعات روشهاي متعددي وجود دارد ؛ با توجه به م

پژوهش ، به نظر مي رسد كه ما مجبور باشيم 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 

مي گردد و از     جادبه گروه اي  و احساس مسئوليت فرد نسبت   كاهش حسادت ، شركت دادن فرد در گروه

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

خواسته مي شود كه بين فرزندان تبعيض قائل نشود و با زهرا كاهش پرخاشگري و لج بازي ؛ از والدين 

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

اساسي پرخاشگري و لج بازي تبعيض و   به نظر مي رسد يكي از علتهاي  فرزند دچار كمبود محبت نگردد .

ويژگي   تا كودك باور كند كه واقعاً داراي  كمبود محبت است . و به فرزند خود بر چسب هاي مثبت بزنند
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مربوطه ،  دبيراهش ضعف تحصيلي ، از بين بردن مشكالت عاطفي توسط والدين وهاي مثبت است .براي ك

، تغيير  نوجوان، توجه الزم به  نوجوانايجاد انگيزه ، تقويت ويژگي هاي مثبت ، شكوفايي اعتمادبه نفس 

را كاهش آموزنسبت به خود از جمله عواملي هستندكه مي توانند ضعف تحصيلي دانش  نوجواننگرش 

ان ، موجب كاهش اختالالت آموزمحبت به موقع و متناسب به فرزندان ودانش  -1رائه راهكارها: ادهند.

توجه به موقع، محبت ، تقويت نكات مثبت ، پرورش اعتماد به نفس ، موجب نگرش  - 2رفتاري مي شود.

و  دبيرخود وايجاد انگيزه و ايجاد نگرش مثبت فرد نسبت به  -3مثبت فرد نسبت به خود و ديگران مي شود.

 - 5بين فرزندان نبايد تبعيض قائل شد .  -4فرد مي شود.  ديگران موجب بهبود وضعيت تحصيلي و رفتاري 

بهتر است براي شناسايي و رفع مشكل از راهنمايي هاي صاحب نظران وروان شناسان ومشاوران تحصيلي 

يرعلمي وموثربسياري ازمشكالت رفتاري استفاده گردد .به طور كلي مي توان نتيجه گرفت كه مي توان با تداب

  ان راحل نمود.آموزدانش 

 كليد واژگان:

 ان. آموزدانش  - مشكالت رفتاري -اقدام پژوهي 
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  : مقدمه 

مي دانيم كه امروزه يكي ازشرايط الزم براي كسب موفقيت هاي تحصيلي داشتن روان سالم درفراگيران 

است. زيراافرادي كه سالم نباشندبه عنوان بيمارمحسوب مي شوند واين افراددرحوزه هاي مختلف زندگي 

فرادتاثير وازجمله تحصيلي عملكردمطلوب ندارندويكي ازمشكالت كه مستقيما برعملكرد تحصيلي ا

است ( مشكالت اخالقي ) مي باشد داشتن چنين مشكلي به عوامل مختلفي بستگي دارد اما  گذاشته 

چگونگي شكل گيري اين مشكل درافرادمختلف يكسان نمي باشديكي از عوامل بازدارنده در امر تحصيل ، 

ان در برابر اختالالت رفتاري ، به شكل هاي متفاوتي از خود عكس العمل دبيراختالالت رفتاري مي باشد . 

ان ، در مقابل آنان كو تاه دبيران آنان را به شدت سركوب مي كنند . بعضي از دبيرنشان مي دهند . برخي از 

مشكل واقعيت اين است كه در اين حالت    مي آ يند ؛ بعضي ديگر آنان را به حال خود رها مي كنند . اما

ادامه خواهد يافت و مشكالت ديگري نيز به دنبال خواهد آورد به نظر مي رسد راه منطقي اين است كه 

آن مشكل به صورت    وقتي مشكلي در كالس پيش مي آيد ؛ بهتر است ابتدا آن مشكل شناسايي شود سپس

و به صورت عملي آن  علمي مورد بررسي قرار گيرد . بعد از آن راه حل هايي جهت رفع مشكل پيدا كرده

زهرا  مشكل رفع گردد دراين پژوهش اينجانب باتوجه به اهميت مسا له قصددارد درخصوص مشكل اخالقي 

    يدكمك نما آموزبه حل مشكل دانش  خودراازطريق اقدام پژوهي مطالعه
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  توصيف وضعيت موجودوبيان مسا له: 

سال است كه در آموزش و پرورش خدمت مي كنم. در اين  10هستم و بيش از  معلم مدرسه        اينجانب

اوليا ازلحاظ سطح سوادمتوسط مي باشندوازنظراقتصادي نيز درحدمتوسط هستند ويكي ازعوامل  مدرسه 

 مخل درامرتدريس ويادگيري سايرفراگيران دركالس درس ومحيط مدرسه دركالس دوم دختري به نام (

ان است واز سال دبيركه دچارمشكل رفتاري وبرقراري ارتباط با همكالسيها و ) مي باشد زهرا 

درجهت رفع وبرطرف كردن عوامل  آموزگذشته همكاران ديگربا آگاهي از مشكل دانش    تحصيلي   هاي

به دليل ناكافي بودن اقدامات هيچگونه تغييري   ايجادوبروز مشكل راه حل هايي راارائه نموده اندكه متاسفانه

ازشروع سال تحصيلي اين رفتاررامورد مطالعه قراردادم وبه نتايج مثبتي نيز  امسال منايجادنگرديده است 

  تاكنون رسيده ام . 

  اهداف پژوهش  

   زهرا   آموزمشكالت رفتاري دانش   اهداف كلي: شناسايي

  اهداف جزئي:

  زهرا  آموزشناخت روشهاي حل مشكالت رفتاري دانش    )1

   زهرا   آموز) ارائه راه حل درمورد بوجودآمدن مشكل اخالقي دردانش 2
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  )1گردآوري اطالعات شواهد(

را زير نظر گرفتم وبه دقت مشاهده مي كردم . وقتي براي اولين بار به كالس رفتم از زهرا ابتدا رفتارهاي 

ي با پوست تيره، ، با آموز) رسيدم ديدم دانش زهرا فراگيران خواستم خودشان را معرفي نمايند . وقتي به ( 

كاله وروسري در گوشه كالس نشسته است. با صداي بلندي خود را معرفي نمود. به طوري كه با اين كار 

ان خود را معرفي مي آموزان را نيز متوجه خود ساخت. و وقتي ديگر دانش آموزخود ديگر دانش 

ان در اوقات فراغت با يكديگر آموزخره نمايد . وقتي ديگر دانش به شكلي مي خواست آنها را مس  او  كردند

صدا نكنيد . من حوصله سرو صداي شما را ندارم و سرم را به سر و صحبت مي كردند ايشان مي گفت كه 

ان دائماً از او نزد من شكايت مي كردند. آموزان دعوا مي كرد ودانش آموزبا ديگر دانش زهرا درد مي آوريد. 

اذ يت مي كرد بطوريكه  را انآموزروي تخته مطلبي مي نوشتم او صدا در مي آورد. و ديگر دانش  وقتي در

ش امكان پذ ير نبود. ابتدا احساس كردم شايد ضعف از آموزكالس را بر هم مي زد ود رچنين محيطي  نظم 

سوال  دبيران ديگراز  زهرا خودم باشد كه ايشان اينچنين مي كند به همين علت در زنگ تفريح در مورد 

از اول چنين بوده است ولي چون بيماري سردرد دارد بهتر است كه شما هم زهرا كردم ايشان گفتند كه 

آنان نيز گفتند كه خدا به دادتان برسد !  ديگر همكاران نيز صحبت نمودم. سپس با دكارش نداشته باشي

. ولي چون بيماري سردرد دارد بهتراست كه به  ي بي ادب ، پررو، شلوغ، تنبل وبيمار استآموزدانش زهرا 

در خانه زهرا حال خود رهايش كنيد . سپس مادر ايشان را به مدرسه دعوت نموديم. از او پرسيديم رفتار 

گوش نمي دهد . بد   چگونه است ؟ ايشان گفتند : كه ما از دست او به تنگ آمده ايم . به حرف هاي ما 

بيماري سردرد دارد و هنگاميكه    نمي كند . ودر نهايت گفت : كه ايشان اخالق است. به در سهايش توجه

در كالس بماند. از ايشان پرسيدم كه آيا براي درمان سردرد   هوا سرد است بهتر است كه در زنگ تفريح

جواب داد كه چند ين بار برده ايم ولي خوب نشده است.وقتي به   ايشان اورا به پزشك برده ايد ؟ ايشان

ر كار نابهنجارش به او تذكر مي داديم ايشان با لحن بدي جواب مي داد. يك روز از اوخواستم كه به خاط
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ان ديگر معذرت بخواهد ولي ايشان آموزخاطر بي ادبي اش كه بدون اجازه واردكالس شده بود ، از دانش 

ي كرد باصحبت معذرت نخواست هر چه اصرار كردم فايده اي نكرد و ايشان مغرورانه به ما نگاه م

تقصيري ندارد! بلكه روابط غلط خانوادگي ، او را به  دانش آموزكه اين  درموردمشكل به اين نتيجه رسيدم 

اين شكل بار آورده است در واقع ايشان داراي مشكل رفتاري ورواني است كه بايد حل شود. ابتدا مسئله را با 

هاي الزم را جهت حل مشكل ارائه نموند . سپس با دو يكي از استادان در ميان گذاشتم و ايشان راهنمايي 

در اين زمينه مشورت كردم اينها نيز راهنمايهاي الزم را عرضه داشتند . بعد به د   تن از همكاران باسابقه

شگاه واصالح رفتار آموزنبال كتابهاي روانشناسي اختاللهاي رفتاري، روانشناسي رشد ، روابط انساني در 

اين زمينه انجام گرفته بود مورد مطالعه قرار دادم تا ببينم مشكل را چگونه مي توانم حل  تحقيقاتي كه در

ي است كه آموزتغيير كند.او دانش زهرا نمايم . در واقع من خودم را چگونه تغيير دهم تا رفتارهاي 

ست آمده در زير ومدرسه مي باشد . از جمله مشاهدات و اطالعات بد رفتارهاي ايشان مغاير با مقررات كالس

  ارائه مي گردد:

  ان را مسخره مي كند.آموز)هر روز دانش  زهرا  (آموزدانش    - 1

  ان دعوا مي كند.آموزهر روز با دانش     -2

  معموالً احساس سردرد مي كند. - 3

  معموالً دركالس صداي حيوانات را در مي آورد. - 4

  در خانه و مدرسه بد اخالق است. - 5

  ضعيف است.از نظر درسي  - 6
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  بي حوصله است. - 7

  روابط والدين با او غلط بوده است. - 8

  به او توجه الزم را نكرده اند. دبيران - 9

  به تفاوتهاي فردي ايشان توجه نكرده اند. دبيران -10

  ي پرروو مغرور است.آموزدانش  -11

  جدول حل تناقضات:

 وضعيت مطلوب وضعيت موجود رديف

 سازگاري عدم ناسازگاري 1

 بهبودسردرد داشتن سردرد 2

 همكاري وبرخورددوستانه لجاجت وپرخاشگري 3

ان مشكل داراست. متأسفانه ، مدارس به آموزيكي از مشكالت عمده مدارس ما، كمك نكردن به دانش «   

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

ان قوي وبا نمرات باال هستند وبيشتر آموزوحالت دفعي از خود نشان مي دهند. اغلب مدارس به دنبال دانش 

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

  ).74، ص 1379مير كمالي ،   » (گيرند وبطور ناخواسته آنها را رها و بعضاً سركوب مي كنند. 
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  تجزيه و تحليل وتفسيرها:

. ديگران را مسخره ي است كه در گوشه كالس مي نشيند با صداي بلند خود را معرفي مي كندنوجوان زهرا  

خود لج باز است و مزاحمت ايجاد مي كند. او بد  دبيرمي كند، بيشتر مواقع سرش درد مي كند .حتي با 

به ديگران حسودي مي كند.با   اخالق است از نظر درسي ضعيف است . بي حوصله ا ست .. پررواست .

ي كند؟ هدف او از اين كارها چيست؟ با اين سوال ايجاد گرديد كه چرا اين چنين مزهرا بررسي رفتار هاي 

اين كارها مي خواهد چه بگويد؟ چه عللي باعث شده كه خود را به اين صورت مطرح كند.به نظر مي رسد 

زمان خاصي براي بروز نا بهنجاري هاي او وجود ندارد واو در موقعيت هاي مختلف از خود رفتارهاي نا 

كالس به هم مي خوردخوشحال مي شودواين واقعاً ناراحت كننده  بهنجار را نشان مي دهد . واز اينكه نظم

بايد با ماليمت ومحبت رفتارنمود . ونبايد دانش  نوجواناست . ولي تحقيقات متعددنيز نشان مي دهند كه با 

  ان تنبيه يا تحقير شوند.آموز

رسه دعوت كردم ، چندين واقعيت اين است كه من گير كرده بوديم كه چكار بكنم . چند بار مادرش را به مد

و مادر ش عقيده داشتند كه اورا به حال  دبيرانبار تذكر دادم .ولي هيچ كدام مشكل را حل نكرد. تمامي 

خود رها كنم . چون استدالل مي كردند كه اصالح شدني نيست . مسئله را با دو تن از مشاوران در ميان 

گذاشتيم . آنها را هنماييهاي الزم جهت تغيير رفتار ارائه نمودند. سپس به دنبال كتابهاي روانشناسي رفتم تا 

انجام دادم. زهرا با مادر   ه ميتوانم مشكل را حل نمايم؟ با صحبتهايي كهببينم مشكل چيست ؟ وچگون

فهميدم كه والدين ، با ايشان بد رفتاري مي كنند . وبه خواسته هاي او چندان توجهي نمي كنند وبعد از 

د . اينكه كه برادرش متولد شده است . والدين او بيشتر به برادرش سرگرم شده اند واورا فراموش كرده ان

بنابراين مورد بي مهري والدين قرار گرفته است . در نتيجه به خاطر ناكامي در جلب محبت ، مجبور شده 

است به پرخاشگري ولج بازي دست بزند . اين عمل خود ، دوباره روابط والدين را با ايشان تيره تر كرده است 
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 نوجوانده است . به اين ترتيب يك . و در نتيجه به او بر چسب هاي منفي متعددي توسط والدين زده ش

اني به مدرسه مي روند . در مدرسه نيز نوجوانمعصوم ، به يك فرد نابهنجار تبديل شده است . وقتي چنين 

ي خالص شوند آموزمدرسه قرار مي گيرند و بيشترسعي مي كنند ازدست چنين دانش  دبيرمورد بي مهري 

تغيير مي كند و  نوجوانه مي شود و به اين ترتيب سر نوشت زد نوجوانودر مدرسه نيز برچسبهاي منفي به 

در نهايت عالوه از مشكالت فردي ، مشكالت اجتماعي نيز افزايش مي يابد. به اين ترتيب براي حل مشكل 

بايد از يك جايي آغاز مي كردم . تا با ايشان بتوانم رابطه دوستي بر قرار نمايم تا به ايشان بفهمانم كه ايشان 

ان مدرسه طرد شده نيست. ولي نمي توانستم بطور مستقيم به او بگويم كه مي خواهم با دبيرمن وديگرنزد 

تو دوست شوم . اولين قدم پيدا كردن ويژگي هاي مثبت بود با مطا لعه كتابهاي روانشناسي ورا هنمايي 

ووالدين او تغيير دهم . براي  دبيرهمكاران و اساتيدمشاوره ، فهميدم كه ابتدا بايد نگرش را نسبت به خود و 

به خاطر زهرا اينكار بايد نكات مثبت را پيدا مي كرديم وتغيير نگرش را از نقاط قوت او شروع مي كردم .

اينكه بعد از او برادرش به دنيا آمده بود و والدينش از روي نا آگاهي به وي بي توجه شده بودند و براي جلب 

پيشه خود ساخته است .به همين خاطر اولين كاري كه انجام دادم ايشان  توجه والدين رفتارهاي نابهنجاررا

ان ديگر از اين كار من آموزانتخاب نمودم. اما دانش  هنرستانرا به عنوان سرگروه ومسئول پخش تغذيه 

بل ان را قانع كردم كه ما از قآموزآنهارا اذيت خواهد كرد . ولي بنده دانش زهرا ناراحت شدند ومي گفتند كه 

دارم فكر مي كنم زهرا نمي توانيم در مورد كسي داوري كنيم. اتفاقاً به نظر مان با توجه به شناختي كه از 

را دارد و به شكل بهتري كارها رااداره خواهد كرد . با اين حرفها مي  پذيرش مسئوليت درمدرسه    شايستگي

در گير    با اينحال با همكالسيهاي خود خواستم احساس مسئوليت وهمكاري را در ايشان شكوفا نمايم .ولي

بود . ولي آنها را به آرامش دعوت مي كردم سپس مادر ش را به مدرسه دعوت كردم واز ايشان خواستم كه 

بين فرزندان فرق نگذارند وبه او بيشتر توجه ومحبت نمايد وبا ايشان بد رفتاري نكنند.در گام بعدي چون 

چنين اگركوچكترين رفتار خوبي از ايشان ديده مي شد مورد تشويق ايشان صداي نسبتاً خوبي داشت هم
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نسبتاًخوب شده بود رفته رفته رفتارهاي منفي او  دروسشقرار مي گرفت . تا رفتارهاي مثبت او تقويت شود 

كاهش مي يافت ودرسش نيزنسبت به گذشته بهتر مي شد. احساس كردم كه او ديگر ترس از اينكه سرش 

رااز سرش بيرون كرده است . بعد از چند روز بطورخصوصي در مورد سردردش جويا شديم . درد خواهد كرد 

ايشان جواب داد كه سردردش خوب شده است . وبه اين ترتيب ،با تشويق به موقع ومداوم ، توجه زياد ورها 

ن ، ان جهت ايجاد نگرش مثبت به ديگراآموزان به حال خود، محبت كردن به دانش آموزنكردن دانش 

تقويت نكات مثبت جهت تغيير نگرش نسبت به خود ، ايجاد انگيزه با دادن جايزه جهت تقويت درسي ، 

استفاده از والدين جهت تغيير نگرش نسبت به آنان ، مسئوليت دادن جهت تقويت نكات مثبت وي، صبرو 

  زيادي بهبود يابد.ان باعث گرديد كه رفتارهاي ايشان تا حد آموزحوصله ودلسوزي نسبت به دانش 

  انتخاب راه جديد به صورت موقّت

جهت بهبود   براي رفع اختالالت رفتاري ، ابتدا بهتر است علل اختالالت مشخص شود تا راه حلهايي

  اختالالت رفتاري تعيين گردد.

دين قرار )، به خاطرتولد فرزند دوم ، او مورد بي مهري و كم توجهي والزهرا با توجه به سوابق خانوادگي (

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

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

، وي را تنبيه و تحقير كرده و برچسب است . پرخاشگري و نابهنجاري باعث شده ، والدين عالوه از بي مهري 

هاي منفي بزنند ؛ به اين خاطر رفتارهاي منفي در ايشان دروني شده است . بنابر اين فشارهاي روحي و 

رواني شديدي بر او تحميل شده و ايشان دچار سر درد عصبي گرديده است . به نظر مي رسد مشكل تا 

شكل بايد به دنبال راه حل رفت . براي اين كار به سراغ بعد از شناسايي م   حدي شناسايي شده است .

محققان و مشاوران و كتابهاي روانشناسي و تحقيقات و مقاالت مراجعه كرديم. وازسردرداواستفاده كردم 
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وباصحبت باپدرش اورابه روانشناس ومشاورباليني ارجاع دادم وايشان نيزبرنامه هايي رابراي بهبودوضعيت 

  واقعا موثربوداوارائه كردندكه 

  

  آموزش درماني  

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

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

نسبت به يادگيري مسئله اساسي است    تغيير نگرش كودكش درماني تطابق با محيط خانه ومدرسه و آموز

  )184  ص 1370ميالني فر، » (    .

  روشهاي درمان حسادت :

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

حسود براي   نوجوانكوچكتر به  وجواننوقتي كه تنهاست، ايجاد زمينه اعتماد وتوجه ، سپردن  نوجوان

براي برون  نوجوان، كمك به  نوجوانمراقبت ونگهداري ، جرأت دادن ، جايگزين كردن احساسات خشم آلود 

وتسلي دادن به  نوجواناز مدتي قبل ، قصه گفتن مادر به  نوجوانريزي احساسات حسادت ، مطلع ساختن 

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

ان مبني براينكه اشيا ووسايل خود را به رخ ديگران نكشند، آموختن انجام نوجوانش دادن به آموزدرماني به 

ان ، ايجاد روابط نوجوان، افزايش اعتماد به نفس ، عدم دخالت والدين در دعواهاي  نوجواناعمال نيك به 

ان در خانه ومدرسه .(شفيع آبادي نوجوانلوب وتقويت روح همكاري ومساعدت در خانوادگي مط

  )87ص1372،
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  تكنيك هايي الزم براي كنترل پرخاشگري در محيط خانواده ومدرسه   

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

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

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

  اطمينان در مشاركت بين افراد خانواده باعث صميميت مي شود.

ي كنترل خشونت در خانواده كنترل رفتار خويشتن در مواقعي تامل و سكوت، يكي از بهترين راهها -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.

عني اينكه به طور مستقيم جواب خشونت را ندهيم. تحقيقات جديد نشان ميدهد كه تخليه ي -3  

پرخاشگري حالكي و حتي فيزيكي عالوه بر اينكه خشم را كاهش نمي دهد بلكه باعث افزايش آن نيز مي 

  شود. 

ري مدل پرخاشگري غير پرخاشگرانه (قدم زدن و...) تحقيقات نشان داده كه افرادي عادي كه پرخاشگ - 4

خود بدون رفتار پرخاشگرانه بروز دادند بعد از اين كار سطح كمتري از پرخاشگري را داشته اند ولي به طور 

  كل اين روش هم زياد موثر نيست.

تنبيه، درطول تاريخ يكي از وسايل اجتماعي براي كم كردن ميزان خشونت تنيه بوده است كهتوسط آن  -5  

پرخاشگرانه را مي گرفتند ولي در حال حاضر علما معتقدند كه تنبيه  جلوي تجاوز خشونت و ديگر رفتارهاي
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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.

ن روش براي كاهش پرخاشگري صحبت كردن در مورد آن است صحبت كردن در مورد مشكل، بهتري -6  

اين تكنيك به طور عملي به دو صورت عملي است ولي اينكه در لحظه اي كه پرخاشگري به حد اعالي خود 

مي رسد يكي از طرفين سكوت اختيار كند و سعي كند قائله را ختم كند ولي بعد از اينكه طرفين آرام شدند 

  خونسردي مطالب را با يكديگر در ميان مي گذارند و آن را حل و فصل مي كنند.و مدتي نيز گذشت با 

  

  : درمان پرخاشگري     

براي درمان پرخاشگري گام اول شناخت و ريشه يابي علت يا علل پرخاشگري است با شناخت اين عوامل     

مي توان همكاري هاي الزم را براي كاستن از ميزان و شدت پرخاشگري ارائه نمود مانند سرگرم نمودن فرد 

پرخاشگري تشويق ش تنهايي فكركردن صبرو متانت نشان دادن در مواقع آموزمهر و محبت و دلجويي 

جهت استحمام وروش گرفتن اجراي عدالت در منزل برآورده كردن نيازهاي كودكان و نوجوانان مساعد 

ساختن جو آزادي هاي كنترل شده جلوگيري از توهين و ناسزا گفتن به آنها ويا مقابله به مثل نكردن با آنها 

دادن رهنمودهايي در مورد سازش و جوشش با  جلوگيري از تهديد و ترساندن الگوهاي خوب را به آنها نشان

ديگران تشويق به بازيهاي گروهي و رعايت بتراكت و قوانين در زندگي با ديگران عادت دادن به آنا به گذشت 

ياد دادن انتقاد صحيح به آنها جهت تخليه و سبك شدن و آرامش يافتن و درپايان چنانچه رعايت عوامل 

ز عوامل ديگري مانند توبيخ اخطار تحكم عالمت مقابله به مثل تنبيه و قهرو... فوق تاثيري نداشت مي توان ا

  ) 2007استفاده نمود. ( ويكي پديا ، 
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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 

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

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

  شد.

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

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

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

  جلوگيري نمي كند.

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

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

  گردد.

)خواسته مي شود كه بين فرزندان تبعيض نشود و با زهرا براي كاهش پرخاشگري و لج بازي ؛ از والدين (

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

اساسي پرخاشگري و لج بازي تبعيض و   به نظر مي رسد يكي از علتهاي  فرزند دچار كمبود محبت نگردد .

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

   اي مثبت اه
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  )2آوري اطالعات(شواهد  گرد 

را تغيير دهم ، ابتدا تصميم گرفتم خودووالدين را تغيير دهم چون به نظر مي رسد زهرا براي اينكه رفتارهاي 

علت نا بهنجاري در وهله اول والدين ايشان بودند. آنان با تولد فرزند دوم ، نسبت به او بي توجه شده بودند 

)سرگرم كرده بودند .به همين علت دچار كم توجهي وكمبود محبت زهرا دوم يعني برادر (وخود را با فرزند 

شده بود وبراي جبران كم توجهي وكمبود محبت دست به رفتارهاي نا بهنجاري زده بود . ونابهنجاري اوو 

ي نگرش والدين رانسبت به او تغيير داده وبه او بر چسبهايي همچون بداخالقي ، پررويي، لج باز

وبه اين ترتيب فشارهاي رواني منجر به سردرد عصبي ايشان گرديده است .براي كاهش   بودند   ...زده

دعوت گرديد. ومشكالت با مادرايشان درميان گذاشته شده و از مادر  هنرستاننابهنجاري ، مادر ايشان به 

رفتاري توام با مهر و محبت ايشان خواسته شد تا با شوهرش نيز در اين مورد صحبت كند وسعي كنند با او 

داشته باشند وبه او توجه بيشتري نمايند . يا تحقير نكنند و هنگام بروز رفتارهاي خوب ، ايشان را تشويق 

  كنند.

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

  نيز پي ببرد. هنرستاندر  ش براي والدين مهم است .و به مهم بودن خود نزد منكنند واو نيز مانند برادر

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.

گذشته قابل نسبت به زهرا بعد از چهارماه دوباره مادرش به مدرسه دعوت گرديد ، ايشان گفت كه رفتارهاي 

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

تحمل را از ياد نبرند .. بعد از چند روز بطور خصوصي از او پرسيديم كه سر دردش چگونه است .    صبر و
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يديم روشهاي ما درست بوده است و مشكالت ايشان گفت كه كامالً خوب شده است . در اينجا بود كه فهم

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

نيز پرورش يافته بود وبا اطمينان بيشتري درسهايش را مي خواند ونمره هايش نيز روز به روز نسبت به 

تشكر كردند كه توانسته بودم اختالالت رفتاري  نيكه همكاران سالهاي نيز ازمگذشته بهتر مي گرديد. بطور

  او را بهبود بخشم 

   :مدل جدول تناقضات

 ميزان موفقيت وضعيت مطلوب وضعيت موجود رديف

 درصد90 سازگاري عدم ناسازگاري 1

 درصد100 بهبودسردرد داشتن سردرد 2

 درصد85 همكاري وبرخورددوستانه لجاجت وپرخاشگري 3

    

  :ارزيابي 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 بعد ، پيدا كردن علل مشكل است؟ البته ممكن است 

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

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

  مي نمايد.
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، عبارت از حسادت ، پررويي ، لج بازي ، پرخاشگري ، بي حوصلگي ، سردرد، ضعف زهرا اختالالت رفتاري 

حصيلي بود. بعد از بررسي وضعيت خانوادگي ، علل اختالالت رفتاري ، كم توجهي وكمبود محبت در ت

خانواده وسپس در مدرسه تشخيص داده شد. به نظر مي رسد براي بهبود اختالالت رفتاري الزم بود علل 

ن وهمكاران مدرسه ومادر اختالالت از بين برود . براي اين كار از راهنماييهاي محققان ، مشاوران وروانشناسا

استفاده گرديدو اطالعات الزم جهت رفع مشكل از كتابهاي روانشناسي بدست آمد، وبه ياري  آموزدانش 

  ي بهبود يافت.آموزخداوند متعال ، اختالالت رفتاري و ضعف تحصيلي دانش 

  :  بهنجار نا هاي رفتار گيري شكل در مؤثر عوامل

 شده بنا برآن جامعه و داشته وجود طبيعي صورت به كه است گروهي نخستين خانواده:  خانوادگي مسائل

 عملكرد ارزيابي جهت مناسبي شاخص خويش وظايف تحقق در خانواده عملكرد كيفيت و چگونگي. است

 جامعه سالمت و ثبات نسبت همان به باشد سالمتري و خوب عملكرد داراي خانواده چه هر.باشد مي جامعه

 همان به باشد، برخوردار تري آشفته و بدتر عملكرد از خانواده چه هر عكس بر و است شده تامين بيشتر

  است شده تهديد بيشتر جامعه نسبت

 فروپاشي سمت به را خانواده كه است خانواده منظومه در اختالل نشانه خانواده عملكرد در اختالل زيرا 

 گويد مي فرويد. باشند مي خانواده نامطلوب عملكرد اصلي قربانيان نوجوانان و كودكان. دهد مي سوق

 به مربوط كه فرزنداني و هستند ديده آسيب هاي خانواده به وابسته ، دار مساله و ناسازگار افراد بيشترين

 بيشتر وآشفتگي تمركز عدم و رواني آرامش از برخورداري عدم سبب به باشند مي كشمكش پر هاي خانواده

  . دارند قرار بزهكارانه و ناسازگارانه رفتار معرض در
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 نوجوانان بزهكاري بيني پيش در عامل مهمترين خانواده نامناسب و بد عملكرد كه دهد مي نشان ها بررسي

 هستند هايي خانواده از بزهكار اطفال درصد 80 آمده عمل به فرانسه در كه تحقيقاتي طبق مثال براي. است

 زمان تاج.  (است متشنج دائما آنان خانوادگي محيط ، افراد بين تفاهم وعدم ناسازگاري و نفاق علت به كه

 اين مويد نيز ايران كشور تربيت و اصالح هاي كانون در شده انجام تحقيقات) 313 ص ، 1379 ، دانش

 ذهني و فكري تضادهاي و نظر اختالف خود مادر و پدر با كانون اطفال درصد 65 بطوريكه. است موضوع

  . است بوده آنان بزهكاري و عصيان انگيزه اختالفها اين و اند داشته

 را فرزندان اجتماعي و رواني ، عاطفي ، ذهني رشد خانواده درون در مطلوب روابط بودن حاكم كلي بطور

 نامطلوب عملكرد. است آنها شدن كشيده انحراف به از پيشگيري در گام مهمترين و سازد مي پذير امكان

 از باطل دور يك در نتيجه در شود مي خانواده اعضاي بين عاطفي روابط شدن آشفته موجب خانواده

 نقشهاي اساسا. شد خواهد شديدتر و بيشتر رفتاري و رواني مشكالت براي بروز زمينه پيچيده تعامالت

 و باشند خانواده ضروري كاركردهاي تمام برگيرنده در كه يابد مي تحقق شكل موثرترين به زماني خانوادگي

 در ، گيرد انجام مستمري گيري پي اعضا وظايف انجام درباره همچنين و شود تقسيم اعضا بين عادالنه بطور

 به خانواده در نقشها تخصيص خانوادگي غفلت و گسيختگي هم از خاطر به بزهكار نوجوانان هاي خانواده

 تفريحي و اقتصادي ، تحصيلي ، تربيتي مسائل به و شده غفلت دچار والدين گيرد نمي صورت درستي

 گروههاي و اجتماع به بيشتر فرزندان و كرده رها خود حال به را آنها و دهند نمي اهميت نوجوانان و كودكان

  .شود مي كم آنها برروي والدين نظارت و آورند مي روي همساالن

 آمدن وجود به و اخالقي ارزشهاي تلقين ، ايمان تقويت به خانواده كانون در محبت و مهر وجود اصوال

 روابط ايجاد همچنين ، دارد نوجوانان رفتار در مهمي اثر و كند مي كمك نوجوانان در مثبت خودپنداري
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 براي مناسب اي وسيله و نوجوانان مسائل و مشكالت طرح جهت مناسب محيطي خانواده در صميمي

  )  1383، جوادي. ( است بلوغ دوران هاي ناراحتي تسكين

 پرخاشگري كه معتقدند 2لورنز و 1فرويد نظير رفتاري علوم نظران صاحب از گروهي:  رواني و جسماني رشد

 نيروي يك عنوان به پرخاشگري كه دومعتقدند اين. دارد انسان فطرت و ذات در ريشه كه است رفتاري يك

 سرانجام و شود مي فشرده و متراكم شخص در تدريج به كه است هيدروليكي حالت داراي انسان در نهفته

 و ها ورزش طرق در مثال صحيح و مطلوب شكل به انرژي چنين اگر لورنز نظر به. كند مي پيدا تخليه به نياز

 خواهد مخرب كه ميشود تخليه اي گونه به اينصورت غير در. داشت خواهد سازندگي جنبه شود تخليه بازيها

 فرويد نظر از. باشد برداشته در را آن نظاير و تخريب ، شتم و ضرب قتل، قبيل از اعمالي است ممكن و بود

 همچنان يعني است، فعاليت در زندگي غريزه مقابل در كه است مرگ غريزه نماينده انسان در پرخاشگري

 مي پرخاشگري صورت به مرگ غريزه ميكند هدايت حفظ و نيازها ارضاي جهت در مارا زندگي غريزه كه

 بين از و كند مي نابود را ديگران بتواند چنانچه غريزه اين بپردازد كردن تخريب و كردن نابود به كوشد

 به و شده متوجه خود جانب به دهد قرار خود تخريب و پرخاشگري هدف را ديگران نتواند اگر و ميبرد

 منفي و مخرب حالتي پرخاشگري وي نظر از بنابراين شود، مي گر جلوه كشي خود و خودآزاري صورت

  ).191 ص-1381 سال اكبري.(دارد

 باشد مي مدرسه است مؤثر فرد پنداري خود در كه عواملي از يكي  كه كند مي استدالل)  1378(  پور عطا

 معلم رفتار بين كه دهد مي نشان ، گرفته صورت خودپنداري و معّلم رفتار مورد در كه تحقيقي به توجه با. 

 از اندازه يك به پسر و دختر آموزان دانش و.  دارد وجود داري معني ي رابطه آموزان دانش پنداري خود و

 و مدرسه به گرايش بين)  1359(  روحاني  تحقيق اساس بر.  شوند مي متأثّر معّلم نهان و آشكار هاي رفتار

(  خليلي هاي يافته.  باشد مي r=   6/0  همبستگي ميزان و بوده دار معني اي رابطه تحصيلي پيشرفت
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 بيشتر تعامل برقراري ، باال انتظارات بيان ، مثبت هاي بازخورد ارائه با معلمين كه دهد مي نشان)   1385

 نوجوانان و كودكان تجارب اين بنابر.  سازند مي متأّثر را آموزان دانش مثبت پنداري خود ، آموزان دانش با

  . دارند نقش خودپنداري  و انساني درروابط همگي همساالن ، مدرسه ، خانواده در

 فرد شخصيت و كننده ناكام عوامل زيرا است متفاوت بسيار ناكامي به نسبت افراد پاسخ گرچه:  كامي نا  

 رفتار يعني پرخاشگري ناكامي پاسخ كه گفت ميتوان مجموع در دارند اي گسترده بسيار دامنه شونده ناكام

 با نزديك بسيار ارتباط روزمره زندگي در رفتار اين در موفقيت با سازگاري عدم هنگام به تند و دشمنانه

 زمين بر را خود پاهاي يا كند مي اخم خشم اثر در ميشود منع كردن بازي از كه كودكي مثال دارد ناكامي

 مي پرخاشگري دهد مي افزايش را پرخاشگري ناكامي كه است اين است شده ثابت كه چيزي. كوبد مي

 معموال آن پايان اما آورد مزاحم فرد براي موقتي تسكين نوعي و سازد رها را فشرده هاي ناكامي تواند

 آن دنبال به و كرد مطرح مساله يك صورت به آنرا بايد ناكامي با شدن مواجه هنگام به نيست بخش رضايت

 ص 1376 سال رئيسي فرقان.(دهد قرار هدف را مانع خود مستقيما است ممكن پرخاشگري. افتاد چاره راه

 آن در كه نمودند ارائه را ناكامي به پاسخ كلمه در پرخاشگري فرضيه همكارانش و والر جان) 84 و83

 پرخاشگري فرويد مانند افراد اين) 1939- سيرز مورد- دوب والر(بود خواهد ناكامي پي در هميشه پرخاشگري

 برابر در واكنشي توانند مي پرخاشگريها -ناكامي فرضيه كه پيداست دانستند مي تصفيه عامل حكم در را

 آن بر افزون باشد موثر كودك يك نبودن يا بودن پرخاشگر در تواند مي نيز ديگري عوامل اما باشد ناكامي

  .شود نمي پرخاشگري موجب هميشه عاطفي تحريكهاي ساير يا ناكامي
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  ارائه راهكا رها: 

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

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

  خود و ديگران مي شود.

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

  فرد مي شود.   رفتاري

  رزندان نبايد تبعيض قائل شد . بين ف - 4

  بهتر است براي شناسايي و رفع مشكل از راهنمايي هاي صاحب نظران استفاده گردد . - 5

نظريه هاي علمي و تحقيقات گذشته مورد توجه قرارگيرد . تا داراي اعتبار    بهتر است براي رفع مشكل ، - 6

  مي باشد.

  استفاده از روان شناسان ومشاوران  - 7
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