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 چگونه توانستم مشكل برداشتن وسايل ديگران توسط دانش آموز فاطمه را كاهش دهم

  چكيده

 سرقت وعمل دزدي باشد آموزان دانش گير گريبـــان است ممــكن كودكي دوران در كه معضالتي جمله از

 اوقات وبعضي شود مي آنان بيـــن گيري در به منجر گاهي كه بوده درس كالس در وزانآم دانش ديــگر اموال

 بي اثر در كه معضل اين با برخورد در معلّم ناصحيح ورفتار.  شد خواهد ودرس كالس وقت اتالف موجب

  .گردد آينده در آموزان دانش در مشكل اين تشديد تكرارويا باعث است ممكن...و ،خستگي حوصلگي

در به عنوان مدير مدرسه ........ مشغول خدمت بودم . مدتي بود كه وسايل دانش  93-94سال تحصيلي  در

آموزان در يكي از كالس ها گم مي شد . اينجانب با همكاري دبيران و سرايدار مدرسه دانش آموزي را كه وسايل 

  ه مشكل دانش اموز را حل كرديم .راه حل هايي براي آن پيدا كرده و به اين وسيلرا بر مي داشت يافته و 
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  مقدمه 

بسيار طبيعي است كه كودك دو ساله، درك صحيحي از اهميت درستي و راستي نداشته باشد و بدون اجازه   

بازي خواهر يا برادرش را بردارد. اما همين كودك اگر در ده سالگي به وسايل دوستش در مدرسه، بدون  اسباب

رود كه او تفاوت بين  شود. بنابراين انتظار مي افتد و متهم به دزدي مي ارد، به دردسر مياجازه دست بزند يا برد

زنند. ولي اگر با  راستي و نادرستي را درك كند. بيشتر كودكان در دوران كودكي يكي دو بار دست به دزدي مي

مشكل و بايد به او ياد  كند، كودكي است داراي كودكي سر و كار داريد كه ماهي يك بار يا بيشتر دزدي مي

 بدهيد كه دزدي نكند.

بسياري از ما در طي چندين سال خدمت خود با دانش آموزاني برخورد كرده ايم كه در كالس،دست به دزدي   

ازوسايل ديگران و يا برداشتن وسايل دوستان خود مي كنند. رفتار هر كدام از ما با چنين دانش آموزاني چگونه 

رفتار زشت آنها ، ما درست رفتار كرده ايم؟ آيا پيگير اين عمل آنها بوده ايم و ريشه يابي  بوده؟ آيا نسبت به

  كرده ايم؟

جوان دزد را مورد مطالعه قرار داده است.  moffatt1969 (500دزدي متداولترين جرم جوانان است. مؤفت (   

نواده ، بي توجهي والدين نسبت به نادرستي در اين مورد عوامل مؤثر عبارت بوده اند از : زمينه هاي دزدي در خا

، جدايي پدر و مادر ، گرفتاري و اشتغال پدر و مادر ، سختگيريهاي افراطي در مذهب ، نا امني ، ارائه الگوها و 

نمونه هاي بد به وسيله ي پدر و مادر ، تأييد ضمني نادرستي كودك ، و يا ازدحام و شلوغي بيش از حد خانه ( 

عيت زياد در خانه سبب مي شود تا كودك نتواند از اشياء متعلق به خود ، جدا از وسايل ديگران ، زيرا وجود جم

نگهداري به عمل آورد در نتيجه نوعي بي مالحظگي نسبت به اشياء ديگران در خانه به وجود مي آيد و همين 

در نزد معلمين به دانش آموزان  جو، مستقيماً در عملكرد بچه نيز تأثير مي كند). در ضمن اين كودكان معموالً
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تنبل شهرت داشته اند . كودك ممكن است نسبت به ديگران احساس حقارت كند ، تنها به اين دليل كه پول 

توجيبي كمتري دارد. يا اينكه دست به دزدي بزند تا پول آن را به دوستانش داده ، از اين راه محبوبيتي كسب 

  كند.

ه دزدي مي كند و اغلب هم فقط از مادر ، بسيار متداول است معموالً علت شنيدن اين كه كودك فقط در خان

اين عمل ، روابط ناسالم فرزند با مادر است اين گونه دزدي ، ممكن است عكس العمل پرخاشگرانه اي عليه مادر 

  باشد. اما دزدي كودك در مدرسه ، احتماالً به دليل تأثير گروه همساالنش مي باشد.

نمونه ها و الگوهاي دزدي و دروغگويي در كودكاني كه سرنوشت آنان را » سهايي از دوران كودكي در« ر كتاب د

روز از تولدش گذشته بود مادرش را از دست داد ، در  9كه فقط  "روسو "به شهرت رسانده گزارش شده است . 

گي پر از جرم و جنايتي را سالگي در كش رفتن پول و سبزيجات مهارت خاصي پيدا كرد ، و تقريباً زند 13سن 

مي نويسد به  "چارلزداروين"سالگي دست به دزدي زد تا بتواند سيگار بكشد.  12در سن  "گاندي"گذراند. 

عنوان يك كودك ، پول زيادي براي اختراع و ابداع دروغهاي سنجيده به من داده اند. من با ديد يك متخصص 

اين گونه تقصيرها در مدرسه ، عملي افراطي است. هر چند كه  اطفال ، اغلب احساس مي كنم تنبيه كردن براي

معلم داراي موقعيت و وضعيت خاصي است اما بايد توجه داشته باشد كه دزدي يا دروغگويي طفل بدون علت 

يافت ، با اين حال ، اين كودك بيچاره است كه در نقش معلول   نيست و ريشه ي آن را احتماالً در خانه مي توان

  هات را دريافت مي كند.، تنبي
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  تعريف كلمات كليدي :

 تعريف دزدي ازنظر لغوي وانواع آن :

دزدي ازنظر لغوي به معني مال وثروت ديگري را به صورت پنهان وغير مشــروع وبدون اجازه مالــك شدن 

مي گيرد كه  است .دزدي به هر صورتي كه انجام گيرد باعث تضييع حقوق ديگران مي شود .به چند طريق انجام

  عبارتند از :

چنانچه دانش آموزان كه عضـــوي از   فروشگاهها  دزدي از  – دزدي از وسايط نقليه  – دزدي از وسايل منازل

يكي از سه نــوع مذكور دســت به چنين كار زشتي  جامعــه ي كوچك مدرســـه وكالس مي باشند قبالً به 

ن ممكن است به راحتي سر كالس هم وسايـــل دانش آموزان زده باشـــند در اثر عــادت وطبيعي شدن آ

  ديگر را به سرقت ببرند.

  عـلــل دزدي :

  اجتماعي -)3      رواني -)2        مادي - )1

  علل مادي : 

نامناسب ، نداشتــن پول توجيبــي كه مي تواند   عـدم تأميــن نيازهاي اوليه مثل تغذيه ناكــافي لباس

   د تسريع مي نمايد.جـــرم رادر فـر

  : علل رواني 

  شاكله ي مهم واصلي هسته ي شخصيت مجــرم چهار خصلت رواني است كه عبارتند از: 
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. عالوه بر   د) خودبيني  ج)پرخاشگري      ب) بي تفاوتــــي در قبال قربانيـــــان   الف) بي بنــــد وباري

ــــاني كه دست به دزدي مي زنند ديده مي شود كه عوامــل گفــته شــــده عاملهاي ديگري هم در كودك

  عبارتند از :

ناكامي (كودكي كه مورد مرحمت قرار نگرفته باشد وطعم موّفقيت را نچشيده باشد يا جواني كه احســاس  - )1

كه  مي كند از خانه وخانواده دور افتاده ودر محيطي كه كسي اورا نمي پذيرد وبه او اعتماد نمي كند امكان دارد

  همه ي نياز هاي روحي خود را به وسيله ي دزدي از مال ديگران ارضاء نمايد .

  حسادت - )2

احساس ناامني : رفتار خشونت آميز والدين وضع مغشوش خانوادگي از عّلتـــهاي ديگريست كه كودك را  - )3

    نگران ساختـــه وبراي انتقام از آنها دست به دزدي خواهد زد .

  علل اجتماعي :

  ) والدين به عنوان الگو وسرمشـــــق دزدي1 

  وهمساالن ) دوستان ، همبازيها3   ) تعداد فرزندان وعدم كنترل آن ها2  

  ) اعتياد والدين5    ) ضعف ديني وسقوط ارزشهاي اخالقي4

  )زندگي در مكان هاي جرم زا6

  

  

  

  



 

اين فايل فقط برای مشاھده می باشد . برای خريد فايل ورد و قابل ويرايش اين اقدام پژوھی 
ھزار تومان به سايت علمی و پژوھشی اسمان مراجعه کنيد  ٤با قيمت فقط 

.www.asemankafinet.ir 

٩ 

 

  

  بيان مسئله يا توصيف وضعيت موجود:

به عنوان مدير مدرسه مشغول به خدمت         در مدرسه ي   94-93حصيلي در سال ت           اينجانب    

نفر مي باشد و از نظر وسعت زمين تقريبا مناسب است و  300بالغ بر  جمعيت دانش اموزان اين مدرسه بودم .

سه در امكانات خوب و تجهيزات آموزشي مناسبي دارد و از كادري دلسوز پركار و فعال برخوردار است و اين مدر

محدوده اي قرار دارد كه خانواده ها از قشر متوسطي مي باشند و اما خوشبختانه اوليايي نكته بين و دقيق دارد 

  كه در مورد مسائل آموزشي و پرورشي شركت مي كنند و با مدرسه همكاري الزم را دارند .

ا و حتي در مورد پول در كالس با توجه به گزارش چند دانش آموز وشكايت انها پيرامون گم شدن وسائل آنه 

درپي كشف موضوع به طور مخفيانه برآمدم و قرار شد در مورد اين موضوع پيش آمده درمدرسه با همكاري 

سرايدار مدرسه و تالش همكارن و زير نظرگرفتن همه دانش آموزان در ساعات تفريح اين كار انجام شود و 

ه مشخص شد دانش آموزي به نام فاطمه عامل گم شدن وسائل بالخره به همه تالشها طبق گزارش سرايدارمدرس

وي   دانش آموزان در كالس است و من بدون اينكه مطلبي را به دانش آموزتذكر هم دهد در صدد رفع مشكل

  برآمدم .

  اهميت و ضرورت پژوهش :

 بررسي عللي كه با عث مي شود دانش آموزي دست به دزدي در مدرسه شود - 1

 وز و بكار بردن روش هايي كه دانش اموز ديگر دست به دزدي نزند.حل مشكالت دانش آم - 2

  پيشنهاداتي كه بايد براي جلوگيري از دزدي دانش آموزان در مدارس شود . - 3
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  : )1( شواهد   گرد آوري اطالعات

براي رفع مشكل اين دانش آموز تصميم گرفتم با چند نفر در زمينه رفع مشكلم مشورت كنم و اطالعاتي را در 

بطه با زندگي اين دانش آموز بدست بياورم در نتيجه براي رسيدن به اين امر از پرونده تحصيلي دانش آموز را

استفاده كردم و سپس به پرس و جو از دوستان نزديك فاطمه و همين طور به جمع آوري اطالعات از محل 

  : .منابعي كه توانستم بوسيله آنها اطالعات را بدست آورمزندگي وي پرداختم 

  :باشد مي زير قرار به نياز مورد اطالعات كسب منابع

  آموز دانش خود:  الف

  آموز دانش والدين:  ب

  او هاي همكالسي:  ج

  آموز دانش ديگر دبيران:  د

  وي تحصيلي پرونده:  ه

  الف : خود دانش اموز

 و كوچك اي اجاره اي خانه در مدرسه نزديكي در كه باشد مي خانواده اول فرزند سن سال 14 با فاطمه   

  كنند . مي  زندگي قديمي و نمناك

  با بررسي هايي كه انجام دادم پي بردم كه دانش آموز داراي ويژگي هاي رفتاري زير است :

  . كند مي پنهان و دارد مي بر را ديگران اشيا – 1
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  . ندارد احتياجي آنها به حتي كه دزدد مي را هايي چيز – 2

  . كند مي انكار را خود خالف عمل و دزدي – 3

  . كند مي تقلب امتحانات در – 4

  . گذارد نمي احترامي ديگران حقوق به – 5

  . دهند انجام برايش را كارها ديگران دارد دوست – 6

  . گويد مي دروغ – 7

  آموز دانش والدين:  ب

 مي خياطي وي ادرم و است ابتدايي حد در هم او سواد و هست نيز اعتياد به مشكوك كه است كارگر وي پدر  

 در بسيار تغذيه و بهداشت سطح نظر از و باشد مي منزل خرج كمك كردن كار با و باشد مي سواد بي و كند

 هم خانواده فرزندان بقيه و است زنداني مخدر مواد حمل جرم به نيز فاطمه بزرگتر برادر و هستند پايين سطح

  . اند كرده رها كاره نيمه را درس مالي فقر علت به

  او هاي همكالسي:  ج

با پرسش هايي كه از همكالسي هاي فاطمه پرسيدم  . آنها بيان كردند كه فاطمه در امتحانات از روي برگه هاي 

  آنها تقلب مي كند . دروغ مي گويد .به وسايل آنها حسادت مي كند .

  آموز دانش ديگر دبيران:  د

  دبيران فاطمه بيان مي كنند :
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  د .خوب درس نمي خوان – 1

  در امتحانات تقلب مي كند . – 2

  دانش آموزان ديگر را اذيت مي كند . – 3

  وي تحصيلي پرونده:  ه

در بررسي پرونده تحصيلي فاطمه پي بردم كه از نظر انضباطي وضعيت مناسبي ندارد . و بيشتر نمرات او پائين 

  است .

  سبب شناسي دزدي در دانش آموزان

  

 ناپسند صفتي دزدي ، دنيا ي درهمه. دارند توافق آن ،بر جوامع تمامي كه ست هايي ارزش ضد جمله از دزدي  

 عمل اين.  كند مي ضايع را ديگران حقوق ، پذيرد انجام كه صورتي هر به دزدي.   گردد مي محسوب زشت و

 زيرا دكن مي نگران بسيار را معلمان و والدين گاهي كه  پذيرد مي انجام گوناگون هاي روش به كودكان توسط

  » گردد دزد شتر دزد مرغ تخم«  مبادا، كه ترسند مي آنان

 و نفس عزت شادي، از سرشار كودكانشان كه شناسيم مي كم مالي امكانات با را هايي خانواده از بسياري  

 اصالح با. سازد قانونمند و متعادل را ان فرزند تواند نمي ماديات  تنها. هستند  اجتماعي صحيح رفتارهاي

 مناسب، هاي موقعيت در مثبت هاي نوازش ارائه و توجه دادن نشان و شاد و امن محيط ايجاد ، اخالقي هاي روش

 و دلسوزي و همكاري هنر، ورزش، به آنان تشويق و اخالقي و فكري جسمي، هاي كفايت و خصوصيات ذكر

 تهمت و كودك از واستنخ اعتراف.كرد تضمين را آنان درستكاري توان مي خانوادگي عميق دلبستگي داشتن

 به توان مي ندرت به ها روش گونه اين با زيرا است ناصحيح و عاقالنه غير بسيار عملي ديگران، نزد در او به زدن
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 كه عملي براي او آبروي ريختن يا كودك دروغگويي به غالبا عمل اين. برد پي مشكل بنيادي علت و اصلي ريشه

  ) 55(حسيني ، عليرضا ، علل دزدي در كودكان ، ص  .شد اهدخو منتهي نشود تكرار هرگز است ممكن

 بدانند كه اين بدون دارند، برمي دارند دوست كه را اشيايي گاهي كوچك خيلي هاي بچه: سالگي پنج از قبل تا

 هنوز ها آن. است غلطي كار پول پرداخت بدون چيزها برداشتن دانند نمي ها آن. داد پول بايد ها آن داشتن براي

  .اند نياموخته را »دزدي« نام به فهوميم

 با است، نادرستي كار دادن پول بدون چيزها برداشتن كه دانند مي معموال دبستاني كودكان: سالگي 12 تا پنج

  .ندارند خود اعمال بر را الزم كنترل ها آن گاهي وجود اين

 نبايد كه دانند مي مسلما ها آن. اشدب داشته گوناگون علل تواند مي نوجوانان در كردن دزدي: سالگي 19 تا12

 كنند مي دزدي ها آن دوستان چون يا بزنند دزدي به دست كار اين هيجان خاطر به است ممكن اما كنند، دزدي

. است موجود وضع به اعتراض و گري ياغي براي راهي نوجوانان از برخي براي دزدي. بكنند را كار اين هم ها آن

  .كنند مي را كار اين توجه جلب براي يا عصبانيت نداد نشان براي ها آن گاهي

 نوع اين در. است خانه محيط جسمي و روحي آزارهاي از رهايي براي خواهي كمك فرياد ها بچه از برخي دزدي

  .كند مي هدايت اصلي مشكل طرف به را ما كه است اي نشانه دزدي ها، بچه

 تر جدي عواقب بايد نوجوانان دزدي مورد در. باشند داشته ارندد آرزو كه دزدند مي را چيزي ها بچه  اوقات گاهي  

 با و برگردانيد فروشگاه به را او كرده بلند چيزي فروشگاه يك از نوجوان اگر مثال. داد نشان ها آن به را دزدي

 شيء باشد مجبور كه اين از نوجوان يك.كند عذرخواهي و بدهد توضيح را اتفاق اين تا كنيد رو روبه فروشگاه مدير

 چرا بگيرد ياد هميشه براي او شود مي باعث خجالت و شرمندگي همين و شود مي شرمنده برگرداند، را دزدي
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 اشتباهي كار بدني، تنبيه خصوص به تنبيه، و سركوفت ادامه كه باشيد داشته توجه البته. است غلطي كار دزدي

  .شود بدتري كارهاي انجام حتي يا زديد ادامه به منجر و كند عصباني را نوجوان است ممكن و است

  

  "دزدي انواع

  هوشيارانه دزدي-1

  احمقانه دزدي-2

  )دزدد مي را عالقه مورد چيزهاي(انتخابي دزدي-3

  )برميدارد را ببيند كه چيز هر(شرط و قيد بي دزدي-4

  گروهي يا فردي بصورت دزدي-5

                                                              دزدي علل   

   . باشد اوليه و مادي نيازهاي دليل به دزدي است ممكن ـ

 مي ناديده را او دزدي نمونه ،براي كنند مي تقويت را كودك دزدي هاي عادت ناآگاهانه طور به والدين گاهي ـ

   . گيرند

 آنان جمع در اينكه يبرا يا كنند دزدي كه گيرند مي ياد خود هاي سال و سن هم از كودكان ، مواقع برخي ـ

 دوستان به نسبت بايد مادر و پدر ، دليل همين به.  زنند مي عمل اين به دست ، شوند واقع مقبول و پذيرفته

  . باشند داشته را الزم آگاهي و شناخت ، فرزنداشان
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 طور به كه شود مي دزدي باعث ، خانواده در كودك گرفتن قرار توجهي بي و مهري بي مورد و ها ،ناكامي گاه ـ

 خشونت رفتار از ناامني احساس ، حسادت احساس جبران ، واقع در.  است همراه دروغگويي و لجبازي با معمول

 آوردن دست به آرزوي و)  شان آبروي بردن با(  آنان از گرفتن ،انتقام ناپدري و نامادري وجود ، والدين آميز

    . شود مي دزدي موجب ، برق و زرق پر چيزهاي

 را اداره وسايل كه پدري نمونه عنوان به.  كند مي تقليد خود مادر و پدر از را دزدي ، كودك ها وقت يبعض ـ

    .آموزد مي فرزندش به را دزدي ، آورد مي منزل به شخصي مصارف براي

 چه چنان و دهيم ياد او به را مالكيت بايد اينجا در.  ست بدي و خوبي ندانستن ، دزدي علت موارد برخي در ـ

 ،از آن برداشتن براي حتم طور به و نگيريم او از زور به را كودك وسايل بايد.  برداشت را برادرش ي وسيله

 ات عمه دختر به دقيقه چند براي را عروسكت دهي مي اجازه: «  بگوييم او به نمونه براي.  بگيريم اجازه كودك

  »؟ كند بازي تا بدهم

. كنند  مي دزدي آنها مانند گيرند، قرار پذيرش مورد خاص همساالن از روهيگ توسط اينكه براي ها بچه از بعضي-

  .گيرد قرار ارزيابي مورد كودك نفس به اعتماد بايد موارد از گونه اين در

 اختالل و) قانون ضد رفتارهاي انجام به تمايل( سلوك اختالل مانند كودكان پزشكي روان اختالالت از برخي-

  .كنند پيدا تظاهر رفتارهايي چنين با توانند  مي نيز خلقي

 دريافت به نياز و كند مي دزدي والدين يا معلم به نسبت دشمني احساس بيان براي كودك موارد، برخي در -

                                        .دارد عواطف تخليه سالم هاي راه آموزش نيز و آنان جانب از بيشتر توجه و محبت

 عالقه ابراز براي كافي مجال و دارند زيادي و متعدد اوالد كه هايي خانواده و مياني فرزندان در تموقعي اين   

  .خورد مي چشم به بيشتر كند نمي دريافت كافي نوازش و شود نمي ديده كودك نوعي به و نداشته
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 و خانواده طمحي با كودك ناسازگاري به نسبت واكنش باشد، همراه دروغگويي و لجبازي با سرقت وقتي-

 و دزدي با. زند مي دامن فيزيولوژيك گرسنگي به عاطفي گرسنگي. شود مي محسوب والدين از جويي انتقام

  دهد مي پوشش را عاطفي گرسنگي اين مختلف وسايل از استفاده و پوشيدن يا متنوع خوراكي خوردن

 و باري بندو بي در بسزايي تأثير ليخردسا سنين در او از طوالني نسبتاً هاي جدايي و مادر مهر از محروميت

  . دارد نوجوانان دزدي

  همساالن و دوستان فشار -

  .تنهايي احساس و پائين نفس عزت -

 عمل اين مرتكب آنان چنانچه. هستند كودك سرمشق و الگو نخستين والدين و گيرد مي ياد را دزدي كودك

  .آموزد مي را آن طفل بگويند، سخن آن انجام از شوخي به حتي يا و شوند

 در زندگي كودك، رفتار كنترل عدم نابسامان، اجتماعي محيط اخالقي، هاي ارزش سقوط مذهبي، ضعف-

 دزدي به را كودك گرايش مادر و پدر از جدايي و نمايي خود به ميل والدين، اعتياد مهاجرت، زا، جرم هاي محل

  .كند مي تشديد

 آموزان دانش در رفتاري چنين پيدايش كه اند عقيده اين بر دارسم مشاوران و تربيتي روانشناسان از بسياري  

 رفتار اين كاهش يا تقويت موجبات تواند مي ، آن نبود يا والدين زيركي كه باشد داشته متفاوتي داليل تواند مي

 از برخي غلط شخصيت از آموزان دانش سازي مدل ، مدارس در دزدي داليل مهمترين از يكي. آورد فراهم را

 دزدي نوعي به كنند مي استفاده آن از و آورند مي منزل به خود كار محل از را وسايلي اوليا كه زماني.  اولياست

. ندارند خود فرزندان به توجهي آموزان دانش اولياي از بسياري ديگر، سوي از. آموزند مي خود كودكان به را

 براي والدين سوي از تنبيهي بنابراين. كنند نمي ذهمواخ را آنها شوند، مي رفتاري چنين مرتكب آنها كه زماني

 به جيبي تو پول دادن از والدين از ديگر گروهي. شود نمي آموزان دانش گونه اين حال شامل رفتار اين انجام
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 يا خود نياز مورد لوازم از برخي خريد براي آموزان دانش شود مي باعث كار اين كه كنند مي دريغ خود فرزندان

 همكالسان از را رفتار اين آموزان دانش از ديگر برخي ديگر، سوي از. بزنند دزدي به دست تنقالت خريد حتي

 روش اين از خود گروه در گرفتن قرار قبول مورد و شدن برجسته براي آموزان دانش از گروهي. آموزند مي خود

 در ترتيب بدين تا اند شهامت و جرات با ، گروه افراد ساير مانند نيز آنها كه دهند نشان تا كنند مي استفاده

 به وادار را آنها است ممكن آموزان دانش از برخي در معنوي و مالي كمبودهاي. شوند پذيرفته خود دوستان ميان

 از.  است رفتار اين براي دليلي مناسب پوشاك و كافي تغذيه نبود حتي ، عاطفي كمبودهاي. كند رفتاري چنين

  .سازد مي هموار عادت اين براي را راه نيز حسادت و ترس ، عصبانيت ، غم ونچ احساسي عوامل ديگر سوي

  تجزيه و تحليل داده ها :

 جو هم يا و باشد مي الزم وامكانات وسائل كمبود اثر در يا فاطمه كار اين علت آمده بدست اطالعات طبق 

  .است بوده وي بر عامل دو اين تاثيرات هم شايد و اوست خانوادگي

  كلي اطالعاتي كه از فاطمه بدست آورديم نشان داد كه : به طور

  : پيدايش علل

  . است نداشته وجود اعتماد و امنيت احساس خانواده در – 1

  . است نشده برخوردار كافي محبت و توجه از – 2

  . اند داشته خشني رفتار او به نسبت اطرافيان و والدين – 3

   است نداشته وجود امكانات و وسايل كافي ي اندازه به آن در كه دهش تربيت و بزرگ فقيري ي خانواده در – 4
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  . اند بوده دزد و نادرست والدين – 5

  . است نيامده عمل به كودك رفتار در كافي نظارت و كنترل – 6

  

  

  :  انتخاب راه حل

 مدرسه اولياي كه تاس الزم. دارد وجود آموزان دانش در عاداتي چنين بروز از جلوگيري براي مختلفي راههاي   

. دهند توضيح را آن داليل و كنند گفتگو آموزان دانش با رفتار اين بودن اشتباه مورد در آموزان دانش والدين و

 براي سوال اين طرح از توانند مي آنها. بياموزند خود فرزندان به منزل در را مالكيت حق توانند مي والدين

 چه شود، برداشته تو اجازه بدون تو عالقه مورد وسايل اگر: نمايند استفاده خود فرزندان در حس اين توضيح

 دست به براي توجيبي پول پرداختن كه آموز دانش به مطلب اين آموزش همچنين كني؛ مي پيدا احساسي

 پس و گرفتن قرض مفهوم توضيح ديگر، سوي از.  است ضروري ، آنهاست عالقه مورد كه است اشيايي آوردن

 خود فرزندان با بايد والدين. رسد مي نظر به ضروري ، آموزان دانش والدين و مدرسه وليايا سوي از دادن

 ندارند خود اولياي با اي دوستانه و نزديك ارتباط كه فرزنداني كه نكنند فراموش و باشند داشته نزديك ارتباطي

 ارتباط اين در بخوبي كه است اهرمي درستكاري براي تشويق. پذيرند مي را خود والدين مذهبي باورهاي كمتر

  .جوابگوست

ابتدا سعي كردم تا با صحبت با والدين فاطمه بدون اينكه مسئله دزدي را بيان كنم مشكالت جانبي فاطمه را   

حل كنم اما چون اين مشكالت خانوادگي فاطمه بسيار بود تصميم گرفتم با يك راه حل موقت پيرامون تنها 
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برداشتن وسايل ديگران مشكل فاطمه را حل كنم و آن هم اين بود كه تصميم  مسئله پيش آمده كنوني يعني

گرفتم به فاطمه در مدرسه مسئوليت بدهم تا شايد با اين روش و با تقويت حس مسئوليت پذيري فاطمه جلوي 

  مشكل پيش آمده او را نيز بگيرم .

  

  اجراي راه حل جديد :

ار كردم او ابتدا با استرس بسيار وارد دفتر شد ناظم مدرسه از طريق معاون مدرسه فاطمه را به دفتر احض

مسئوليتي در مدرسه بر عهده    مهرباني او را كنار خود نشاند و بعد از چند لحظه از او پرسيد آيا حاضر است

بگيرد فاطمه كه تعجب كرده بود با حركت سر حرف معاون را تأ ييد كرد و معاون مدرسه از او خواست كه 

به بعدمسئوليت بيرون كردن بچه ها ار از سالن هنگام زنگ تفريح بر عهده بگيرد و اجازه ندهد در ساعات ازامروز 

  وارد كالسها شود و همين طور در نظم دادن بچه ها هنگام ورود به كالس با معاون كمك كند .  تفريح كسي

  ): 2( شواهد    گرد آوري اطالعات

ت تا اين كه پس از دو هفته و زير نظر گرفتن فاطمه متوجه شدم حتي و اين كار و مسئوليت فاطمه ادامه داش

يك مورد برداشتن وسائل ديگران دركالس و مدرسه مشاده نشده و فاطمه با جديت و پشتكار و عالقه ، 

مسئوليت خود را انجام مي داد و پس از مدتي به پيشنهاد همكاران و مدير در سر صف از فاطمه به خاطر تالش 

  اين همكاري در مدرسه تشكر شد .او از 
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  ارزشيابي تأثير تداوم جديد و نتيجه گيري :

 بود كرده پيدا بااليي خيلي  منزلت و مسئوليت روش اين با كالسهايش هم و مدرسه آموزان دانش نزد فاطمه    

 هيچ حتت فاطمه هم ظاهراً و بود شده كاسته كالس در نظمي بي و ها پرخاشگري بعضي از طور همين و

از دست بدهد و ا زهمكاران ديگر  بود كرده پيدا مدرسه در كه را جايگاهي و مسئوليت اين نبود حاضر شرايطي

مي شنيدم كه فاطمه به تازگي در يادگيري درسها نيز تالش بيشتري پيدا كرده است و در خانه هم حس 

يدگي مي كند و به مادرش در كارهاي مسئوليت پذيري او بيشتر شده و در درسها به خواهر و برادرش هم رس

  خانه كمك مي كند و مادرش هم به خاطر اين همكاري از او راضي و خشنود شده بود .

  پيشنهادات و روش هاي برخورد موثر

  موثر برخورد روشهاي

 نندك تالش بايد والدين.  است اهميت حايز بسيار غلطي عادت چنين با برخورد در آموزان دانش والدين رفتار   

 واكنش. بكوشند آن رفع در بتدريج مناسب روشهاي با و كنند حفظ را خود آرامش عملكرد اين با برخورد در

 دانش در را حيا و حجب و كند القائ آموز دانش در را خجالت و ننگ ، جرم احساس است ممكن سريع و شديد

 بي معناي به روشها نوع اين از استفاده اام. ببرد ميان از نيز دارند گرايش سالم ارزشهاي سوي به كه آموزاني
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 به توجهي بي كه چرا شوند، عمل وارد بسرعت بايد والدين.  نيست نامناسب عملكرد اين به والدين بودن اهميت

 اين منفي نتايج مورد در والدين تا است الزم. باشد دشوار مدت طوالني در آن ترك شود مي باعث عادت اين

 آموز دانش عذرخواهي و وسائل برگرداندن مورد در بايد آنها همچنين. بدهند آموز شدان به كاملي توضيح عمل

 را آن پول كه كنيد مجبور را او بازهم ، نيست بازگرداندن قابل است برداشته وي كه را چيزي اگر. كنند پافشاري

 از برخي انجام با تا يدكن وادار را او سپس و دهيد قرض پول او به توانيد مي ارتباط اين در. بپردازد شخصا

 را وي رفتار دليل وي با نزديكي و آموز دانش گرفتن نظر تحت با. نمايد جبران را قرضي مبلغ منزل كارهاي

 بازجويي مورد اين در آموزان دانش از هرگز. رساند مي حداقل به را رفتاري چنين تكرار كار اين. كنيد جستجو

 مانند عناويني بردن كار به همچنين. گويند مي دروغ خود نجات براي هاآن اوقات گاهي. نگيريد اعتراف و نكنيد

 چنين اگر كه بگوييد آنها به عوض در. شود مي جبراني غيرقابل رواني خسارات باعث غيره و دروغگو ، دزد

 را دخو كار توانند مي آنها و نيست آنها ذاتي شرارت معناي به رفتار اين اما ؛ ساخته مايوس را آنها رفتاري

 چنين بروز از مانع آنها نياز مورد لوازم تهيه و فرزندان به كافي توجيبي پول پرداختن. كنند جبران و تصحيح

  .كند تهيه را اش عالقه مورد وسايل خود پول با تا دهيد اجازه آموز دانش به ديگر سوي از. شود مي رفتارهايي

  راهكارها

  پيشنهادات به معلمين

  . گيرد قرار معلم ديد معرض در كالس در كودك – 1

  . كنيد بيان كالس در دزدي زشت كار از آموزنده داستانهاي – 2

  . داريد نگه دور دسترسش از كند مي وسوسه را كودك كه ابزاري و وسايل – 3

  . نسازيد آشكار را او مشكل – 4
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  . نكنيد استفاده »دروغگويي« و »دزدي« كلمات از او با صحبت هنگام – 5

  ات به والدينپيشنهاد

  كنيد صحبت خلوت ودر جدي كودك با. بيابيد را شده دزدي به منجر آنچه كنيد سعي- 

 اطالعي رفتارشان عواقب از و باشند داشته را آن خواهند مي بينند، مي را چيزي چون كنند مي دزدي ها بچه

  بياموزيد را اجتماعي ارزشمند هاي درس برخي كودكان به تا است عالي فرصتي اين. ندارند

  .كرد ايجاد بيشتري هماهنگي بايد يا هست او اصلي نيازهاي اندازه به او توجيبي پول آيا ببينيد 

                                        دهيد كاهش را كودك توقعات سطح. بينديشيد صادقانه -

  !نزنيد دزد برچسب او به و. كنيد صحبت صادقانه كودك با -

 و خدا از ترس ايجاد نه و كننده تشويق و اميدواري شكل به ديني هاي رويه آموزش و مذهبي هاي قصه گفتن -

                                                   .بود خواهد كارساز جهنم عذاب

                                               .داريد باز شود مي انجام دزدي آنها در كه هايي فيلم مشاهده از را او -

 تا. باشند نداشته شما با زيادي تفاوت اقتصادي لحاظ از كه كنيد انتخاب برايش دوستاني و مدرسه كنيد سعي -

                                                      نشود آنان وسايل دزدي به مجبور كودك

  .كنيد ذكر و داده قرار توجه دمور را او اخالقي خوب خصوصيات كنيد، توجه بيشتر او به -

  .بيابيد او نفس عزت افزايش براي هايي راه-

   .كنيد آشنا هايش توانايي و استعدادها با را او و كنيد ياد اش فيزيكي هاي زيبايي جاي به او هاي توانمندي از-
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 پول مقداري و بگذاريد دارد دوست كه را هايي خوراكي امكان حد در حتماً اش مدرسه كيف در  است بهتر -

 خود براي تمايل درصورت تا دهيد قرار اختيارش در ماهانه يا هفتگي روزانه، سن، مناسب معين توجيبي

   .كند خريداري را چيزهايي

  .بگيريد كمك مختصص يك از حتماً كودك، دزدي ادامه درصورت -

   دهيد ياد كودك به را مالكيت مفهوم -

   دهيد توضيح كودك براي را عمل اين بودن اشتباه علت -

   كند درخواست خواهد  مي را آنچه طور چه بدهيد ياد كودك به -

   باشيد كودكان براي خوبي الگوي بايد -

  است ضروري كودك با صميمانه رابطه ايجاد -

. ورزند اصرار ها بچه كردن اعتراف به نبايد والدين.نكنيد مجبور كردن اقرار به را آنها يا نكنيد بازجويي ها بچه از-

  .گويند  مي دروغ خود از حمايت براي كودكان

 كارهاي از برخي انجام طريق از توانند  مي را پول اين مثال. بيابد را پول كسب هاي راه تا كنيد كمك كودك به -

  .دهند  مي انجام خانه در معمول طور به كودكان كه است هايي مسووليت از جداي كارها اين. آورند دست خانه

 آنها نبايد و كنند گناهكاري احساس ها بچه كه دهند اجازه نبايد والدين. نكنيد ايجاد شرم احساس دكانكو در-

 و پدر كه شوند متوجه آنها بايد عوض در رسانند،  مي آسيب آنها نفس عزت به زيرا كنند خطاب دزد يا دروغگو را

  . هستند ناراحت رفتارشان از مادر
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 اين ديدن از بعد معلمان، يا و والدين از برخي. هستيم اعتماد بي او به كه كند كرف كودك كه كنيم كاري نبايد -

 امر اين. نگيرد قرار كودك اختيار در رفتار اين انجام براي فرصتي تا كنند  مي مخفي را قيمتي وسايل و پول رفتار

  .شود داده مناسب رفتار تمرين فرصت كودكاني چنين به بايد. كند نمي كمكي مشكل حل به

  .برگزيد بايد كودك رفتار اين با شدن رويارو براي را  وسنجيده منطقي روش. باشيد آرام -

  .دهيد شرح كودك براي را "دزديدن" و »گرفتن قرض«  تفاوت -

  . باشيد داشته بيشتري نظارت كودك بررفتار -

  است اشتباه عمل اين بگوئيد آنها به -

  

  بدهيد صاحبش به يا برگردانيد جايش سر را شده دهدزدي شيي كودك با همراه كنيد سعي -

  برگردانيد صاحبش به و كنيد تهيه را آن عين كودك همراه رفته بين از شده دزديده شي اگر -

  بخواهد بخشش مال صاحب و شما از رفتارش اين بابت بخواهيد كودك از -

 خود از تند و هيجاني رفتاري نبايد نوالدي و معلمان كه قدر همان: دهيد انجام مناسب و زود العمل عكس -

  . دهند نشان لحظه آن در سنجيده و مناسب رفتاري بايد هم همانقدر ، دهند نشان

  .بگويد دروغ است ممكن چون نكنيد خوردن قسم به راوادار كودك -

  .  كنيد تحسين را او صادقانه رفتارهاي-
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