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 :مقدمه
واژه خشونت، باعث ایجاد احساسی ناخوشایند در افرادي می شود که طی دوران کودکی، مورد تمسخر               

تمسخري ساده، ممکن است منجـر بـه   . و بی توجهی همبازي ها یا همکالسی هاي خود قرار گرفته اند   

 . ی لفظی تا خشونت فیزیکی، متغیر استواکنش شدیدي شود که دامنۀ آن از اهانت

بررسی پدیده خشونت، اهمیت غیر قابل انکاري بـراي والـدینی دارد کـه یـک یـا چنـد فرزنـد آن هـا                         

 ساله، نوجوان و یـا  3 تا 2گروه سنی این کودکان ممکن است . خشونت گرا و یا قربانی خشونت هستند    

 . بین این سنین باشد

 

. کنند از طریق خشونت فیزیکی یا لفظی، بر کودکان دیگر مسلط شوند         کودکان خشونت گرا، سعی می      

آن ها ممکن است عصبانی، نگران، ،آزرده و ناامید از خود باشند، اما قادر به برخورد بـا ایـن احـساسات       

آن ها بـراي خـروج از   . نبوده و یا رفتارهاي خشونت آمیز را از الگوهاي شخصیتی خاصی آموخته باشند   

. لوب روحی خود، از خشونت لفظی یا فیزیکی استفاده کرده و دیگـران را آزار مـی دهنـد                  وضعیت نامط 

آنها معمـوالً قربانیـان   . متأسفانه، کودکان خشن تیز هوشی شگفت آوري در انتخاب قربانیان خود دارند           

 .خود را از میان افراد منزوي، بی نام و نشان و آسیب پذیر انتخاب می کنند

در یکی از موارد تأسف بـار،  . جب بروز حوادث فاجعه آمیزي در میان کودکان شود       خشونت می تواند مو   

لغـت  «دیگـران او را  . یک پسر کالس هفتمی، چون دائماً مورد تمسخر قرار می گرفت، خودکشی کـرد          

او قبل از کشتن خود، کسی را که بـیش از دیگـران او را          . خطاب می کردند  » چاقالو«و  » نامه متحرك   

مورد غفلت و   » عادت زود گذر کودکان   «خشونت، اغلب به عنوان نوعی      . رد، به قتل رساند   مسخره می ک  

معموالً به کودکانی که مورد تمسخر قرار می گیرنـد، توصـیه مـی شـود کـه         . بی توجهی قرار می گیرد    

خـشونت مـی توانـد نقـش مخربـی در زنـدگی       . ولی موضوع به این سادگی ها نیست      » نادیده بگیرش «

ترس، اضطراب و انـزواي اجتمـاعی قربانیـان خـشونت، باعـث آسـیب           . سه اي داشته باشد   کودکان مدر 

 . دیدن بهره وري آن ها در مدسه و ایجاد نابهنجاري هاي روانی ناشناخته در آنان خواهد شد
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 ماهیت پرخاشگري 
 در سـنین  این رفتار معمـوالً . همه کودکان و بزرگتر ها سطوحی از رفتار پرخاشگرانه را نشان می دهند     

اگرچه نمی توانیم بگوییم که کودکان خردسال احساس خشم را به همـان  . اولیه زندگی آشکار می شود  

صورت کودکان بزرگتر و بزرگساالن تجربه می کنند، اما پژوهش ها نشان داده اند که برخـی از حالـت                  

اگرچـه  . ه مـی شـوند  هاي چهده اي که معموالً با خشم همراه هستند در کودکان چهار ماهه نیـز دیـد           

بـراي مثـال،   (ممکن است کودکان خردسال تر هنگامی که رویداد ناخوشایندي برایشان اتّفاق می افتد     

ناخرسندي نشان می دهند، اما حالت هاي آن        ) هنگامی که شیشه شیر را از دهان یک نوزاد می گیرید          

زمانی که نوزادان هفت ماهه     . ها توسط مشاهده گران با اطمینان به عنوان خشم طبقه بندي نمی شود            

ایـن کودکـان بـه     . می شوند، کودکان بزرگتر براي برقراري ارتباط با آن ها از خشم استفاده می کننـد               

بنابراین، به نظر می رسد کـه  . چهره مادرشان نگاه می کنند، حتّی اگر مادر علت عصبانیت آن ها نباشد 

 . انتقال احساسشان به دیگران استفاده کنندکودکان تالش می کنند از حالت هاي چهره اي براي 

هنگامی که کودکان یک ساله می شوند، اکثریت آن ها قادر به انجـام برخـی از اعمـال تالفـی جویانـه              

زمانی که دو ساله می شوند، بسیاري از آن ها قشقرق به پا می کنند بـه طـوري کـه درگیـري          . هستند

در این سـن، کودکـان همچنـین بـه          . تبدیل می شود  براي خود مختاري به موضوع اصلی زندگی شان         

اموال شخصی خود عالقه مند شده و تالش می کنند آن هـا را از دسـترس همـساالنی کـه بـه آن هـا                 

درگیـري نـسبتاً رایـج    ) در خالل تعامل با همـساالن (در این سن، . عالقه نشان می دهند دور نگه دارند   

نند عالقه دو کودك به بازي بـا یـک اسـباب بـازي ایجـاد        است و می تواند به وسیله عوامل متفاوتی ما        

 . گردد

این پرخاشگري معموالً پرخاشگري ابزاري است، چرا که هدف اولیه آن به دست آوردن یا حفظ کـردن           

زمانی که کودکان وارد مدرسه مـی شـوند         . یا حفظ اموال شخصی است تا آسیب رساندن به افراد دیگر          

بت به سال هاي پیش دبستانی کمتر دیـده مـی شـود، هـر چنـد کـه                   پرخاشگري جسمانی معموالً نس   

یکی از دالیل کـاهش   . به طور معمول افزایش می یابد     ) مانند، فریاد زدن و فحاشی    (پرخاشگري کالمی   
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پرخاشگري جسمانی افزایش مهارت هاي زبانی است که به کودکان اجازه می دهند کهنه تنها نیازهاي            

که همچنین از جر و بحث کالمی به جاي پرخاشگري جسمانی اسـتفاده  شخصی مناسبی ارضاء کنند بل    

 ).به ویژه مواقعی که با موقعیت بالقوه تنش زا روبرو هستند. (نمایند

در خالل سال هاي اولیه مدرسه، ما پرخاشگري ابزاري کمتر و پرخاشـگري خـصمانه بیـشتري را مـی                   

راد دیگر دیده می شود تـا دسـتیابی بـه امـوال          پرخاشگري عمدتاً به صورت آسیب رساندن به اف       . بینیم

یکی از دالیل این تغییر این است که کودکان بزرگتر بهتر می تواننـد اهـداف و انگیـزه هـاي                      . شخصی

دیگران را درك کنند، بنابراین می توانند بین موقعیت هاي بالقوه تهدید کننـده و موقعیـت هـاي بـی                  

بر این باورند که افراد دیگر سعی دارنـد بـه آن هـا آسـیب              هنگامی که کودکان    . خطر تمایز قابل شوند   

 .برسانند، آن وقت به احتمال زیاد نسبت به آن ها به صورت پرخاشگرانه رفتار می کنند

. همچنین در طی گذر از دوره کودکی به نوجوانی تغییرات مهمی در رفتار پرخاشگرانه ایجاد مـی شـود     

حقیقت است که پرخاشگري معموالً بـه جراحـت یـا در مـوارد     یک تغییر نگران کنده و قابل توجه این      

معتقدند که این تغییـر تـا حـدي ناشـی از افـزایش      ) 1997(البر و هاي . شدید منجر به مرگ می شود 

همچنین، ممکن است به علت افـزایش اسـتفاده         . قدرت جسمانی در دوره نوجوانی و بلوغ جنسی است        

دومین تغییر این است که نوجوانان به هنگام درگیري به          . باشداز انواع سالح در موقعیت هاي درگیري        

سومین تغییر مربوط به پرخاشگري در دورة نوجـوانی ایـن اسـت کـه               . هاي مخرب رو می آورند    ¬گروه

تعداد کمی از نوجوانان سرانجام با یک چهره صاحب قدرت آشنا مانند معلم، مـدیر مدرسـه یـا والـدین         

چهـارم ایـن کـه، دوره     .  کودك افزایش مـی یابـد      –ان درگیري والدین    درگیر می شوند و آن وقت میز      

این درگیري بین جنـسی در دوران کـودکی   . نوجوانی با افزایش درگیري بین جنسی مشخص می شود       

  . ، کمتر مشاهده می شود)یعنی زمانی که کودکان آشنایی کمی با جنسیت شان دارند(

 عمده ویژگی هر کودك خشونت گرا

 .زاحمت می کنند و حالت دفاعی به خود می گیرند ایجاد م-1

 . دیگران را مدام سرزنش می کنند-2



 ٧

  نظم و انضباط ندارند-3

 . با والدین رابطۀ خوبی ندارند-4

 . از مدرسه و معلم خاطرة خوشی ندارند-5

 . از بازگو کردن احساسات خود علیه والدین وحشت دارند-6

 . کنند محبت کافی از والدین دریافت نمی-7

 . والدین پرخاشگري دارند-8

 . والدین خواسته هاي کودك را بدون چون و چرا بر آورده می کنند-9

 . تحریک پذیر هستند-10

 .  زود رنج و کج خلق هستند-11

 . اضطراب و افسردگی دارند-12

 . متعلق به خانواده هاي از هم گسیخته و آشفته اند-13

 . ندارند مهارت هاي ارتباطی و هیجانی -14

 . از فقر اقتصادي و فرهنگی رنج می برند-15

 چه کودکانی خشونت گراهستند؟ 

آن ها از شیوه هـاي مختلفـی اسـتفاده        . کودکان قُلدر، به تسلط بر دیگران و کنترل آن ها تمایل دارند           

اي دامنۀ رفتارهاي تهاجمی آن ها، از متلک گویی، نام گذلري، تمسخر و شـایعه پراکنـی هـ                . می کنند 

کودکان خشونت گرا، اغلب از خـشونت فیزیکـی اسـتفاده       . زشت تا تهدید کودکان دیگر، گسترده است      

معموالً به انواع رفتارهاي نابهنجار که به طـور مکـرر       . کرده و پول و اشیاء با ارزش دیگران را می ربایند          

سـازگار، در یـافتن   کودکان خشونت گـرا و نا . از کسی سر می زند، خشونت و ناسازگاري گفته می شود          

آن ها اگر در انتخاب طعمه اشتباه کنند، سراغ قربانی دیگري می روند تا از               . قربانیان خود مهارت دارند   

آن هـا بـه سـرعت    . طریق آزار و تسلط بر آن ها، روحیه خشونت گرایی و تهاجمی خود را تقویت کنند            
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کودکان قلدر . ها و اهداف آن هاست    می آموزند که خشونت روشی کار آمد براي دست یابی به خواسته             

 و خشونت گرا که هستند؟ چه نوع کودکی تمایل به آزار دیگران دارد؟ 

برخـی محققـان معتقدنـد، کودکـان بـا      . یافته هاي تحقیقاتی، پاسخ روشنی براي این پرسش ها ندارند 

، سـعی مـی   استفاده از خشونت احساس می کنند فرد مهمی هستندو آن ها، به دلیل احـساس نـاامنی     

ایـن نـوع افـراد از    . کنند از طریق ناراحت کردن و ایجاد ناامنی براي دیگران، به امنیت و آرامش برسند 

اعتماد به نفس خوبی برخوردارند، ولی از نظـر پیـشرفت تحـصیلی اقتـصادي و شـغلی چنـدان موفـق                     

ر اجماعی از نظریات دیگر     اگرچه همه محققان با این نظریه موافق نیستند، اما این نظریه بیانگ           . نیستند

 . درباره ویژگی هاي کودکان خشونت گرا و ناسازگار است

در واقـع،  . همه محققان بر این باورند که گرایش به خشونت در کودکان، پدیـده اي مـادر زادي نیـست      

کودکان می آموزند که خشونت یکی از راه هاي مؤثر دستیابی بـه اهـداف شخـصی و کنتـرل دیگـران                 

این است که آن ها چگونه به این موضوع پی می برنـد؟ بـه عقیـده متخصـصان، والـدین و         سؤال  . است

کودکان ناسازگار  . اشخاصی که الگوي رفتاري کودك به شمار می آین، نقش مهمی در این زمینه دارند              

در این زندگیروزمرة خانوادة خود در می یابند که والـدین شـان از طریـق خـشونت بـه خواسـته هـاي             

هنگامی که والدین براي تـسلیم کـردن فرزندانـشان از    .  رسند، لذا از آ ن ها تقلید می کنند   خویش می 

خشونت فیزیکی یا لفظی استفاده می کنند، ناخود آگاه به فرزندانشان می آموزند کـه اعمـال خـشونت           

دیگران را راهی مؤثر براي رسین به هدف است به ویژه اگر بزرگتر و قوي تر بوده و توانایی زورگویی به                 

بنابراین، اگر کودکی از سوي والدین خود تحت خشونت فیزیکی یا لفظی قرار گیـرد، بـه               . داشته باشیم 

کودکان خشونت گرا، معمـوالً  . نبه خود کودك ضعیف تري را خواهد یافت تا نسبت به او خشونت ورزد            

بنـابراین  . بـاقی مـی ماننـد   » قلدر« از قربانیان خود بزرگتر و قویتر بوده و در سراسر دوران زندگی خود       

تسلسل فاسدي در این زمینه برقرار است؛ والدین خشونت گرا به فرزندان زور می گویند و فرزنـدان آن          

برخـی از متخصـصان   . ها نیز خشونت را از آنان آموخته و سـایر کودکـان را تحـت فـشار مـی گذارنـد                

ونی و سـینمایی نیـز امکـان پـذیر         معتقدند یادگیري خشونت از طریق شخصیت هاي فیلم هاي تلویزی         
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این الگوهاي رفتاري می توانند باعث تشدید روحیه خشونت گرایی در کودکانی شـوند کـه مـورد      . است

خشونت گرایی در کودکان صفتی نیست که با بزرگ شدن آن هـا         . خشونت والدین خود قرار می گیرند     

و در سنین جوانی باعـث تمایـل آن هـا    محو شود، بلکه می تواند در سراسر زندگی آن ها حضور داشته    

این افراد با همسر خود ناسازگار خواهند بود و اگر مـسئولیتی اجتمـاعی      . به ارتکاب جرائم مختلف شود    

به آن ها واگذار شود، سعی می کنند نیروهاي تحت امر خـود را از طریـق اسـتفاده از خـشونت تحـت                    

می بایستی برنامه اي در خـصوص برخـورد مناسـب           براي رهایی از این تسلسل مخرب،       . انقیاد درآورند 

 . والدین و مدارس با پدیدة خشونت گرایی کودکان، تدوین و ارائه شود

  

 الگوي رفتاري خشونت پسران در مقابل دختران
  

 آیا پسرها از دختر ها پرخاشگرترند؟ 

ظـور از پرخاشـگري   این سؤال بستگی دارد به این که من: یک پاسخ این سؤال ممکن است این باشد که 

چیست؟ اگر پرخاشگري را به عنوان حمله کالمی یـا جـسمانی بـه شـخص دیگـري در نظـر بگیریـد،                     

بـا وجـود ایـن، اگـر شـما       . مطالعات پژوهشی حاکی از این هستند که پسرها از دخترها پرخاشـگرترند           

وه و گفـتن مطالـب      رفتارهایی مانند طرد افـراد از گـر       (پرخاشگري ارتباطی را در این تعریف بگنجانید        

متأسـفانه، اکثـر   . ، آن وقت تفاوت بین دخترها و پسرها کمتر به نظـر مـی رسـد             )زشت در مورد آن ها    

پژوهش هاي انجام شده در مورد پرخاشگري، صرفاً روي پرخاشگري کالمی و جـسمانی متمرکـز بـوده       

 کـودکی بـروز مـی کنـد         بنابراین، ما در مورد شیوه هایی که پرخاشگري ارتباطی در خـالل دوران            . اند

هاي خواهر و برادر همچنین حـاکی از ایـن        ¬در مورد گروه  ) 1993(پژوهش دان   . اطالعات کمی داریم  

پژوهش او نشان داد که دخترهـا  . است که تفاوت جنسی در رفتار پرخاشگرانه کمتر به چشم می خورد        

 برادرهـاي خـود نـشان مـی     و پسرها سطوح نسبتاً باالیی از پرخاشگري جسمانی را نسبت به خـواهر و       

 . دهند
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تفاوت هاي جنسی در زمینه پرخاشگري در دوران کودکی معموالً در سالهاي پیش دبستانی بـروز مـی         

اگرچه تعداد کمی از محققان در طی دوره نوزایی هیچ گونه تفاوت جنسی خاصی در پرخاشـگري           . کند

 . سالگی تغییر می کندگزارش نکرده اند، اما این وضعیت معموالً در حول و حوش سه 

مشاهده شده است که پسرها در درگیـري هـاي      ) مانند پرورشگاه و آمادگی     ( در شرایط طبیعی خاص     

دالیـل احتمـالی   . جسمانی و کالمی بیشتري حضور دارند و در کاربرد پرخاشـگري نیرومنـدتر هـستند         

از ایـن هـستند کـه پـسرها پـر      اوالً، تعدادي از مطالعات حـاکی  . خاصی براي این تفاوت ها وجود دارد      

تالش تر از دخترها هستند و این امر ممکن اسـت آن هـا را بـه سـوي درگیریهـاي بیـشتر بـه هنگـام          

یک مثال متداول قاپیدن تکانشی یـک اسـباب بـازي جـذاب از دسـت دادن              . تصاحب اشیاء سوق دهد   

و در نتیجـه درگیریهـا   این وضعیت کودکان دیگر را عصبانی یا ناراحـت مـی کنـد      . کودکان دیگر است  

بنابراین، تکانشگري ممکن است پسرها را به سوي موقعیـت هـایی کـه بـالقوه تنـشزا          . افزایش می یابد  

ثانیاً، تفاوت هایی جنسی در پرخاشگري ممکـن اسـت تحـت تـأثیر توانـایی هـاي                 . هستند، سوق دهد  

ري هـاي افـزایش دهنـدة    بیشتر دخترها در استفاده از جر و بحث قـرار گیـرد، و همـین امـر از درگیـ           

این تفاوت ها ممکن است تا حـدي تحـت تـأثیر تفـاوت هـاي زیـست             . پرخاشگري جلوگیري می کند   

 . شناختی و انتظارات اجتماعی در مورد میزان پرخاشگري دخترها و پسرها قرار گیرد

ایـن  این انتظارات اجتماعی متفاوت به خوبی توسط یافته هاي پژوهشی توصیف شـده اسـت و بیـانگر                

پاسخ هاي پرخاشـگرانه متفـاوت   . هستند که بزرگترها عصبانیت را به طور بالقوه مبهمی تفسیر میکنند 

بـراي مثـال، هنگـامی کـه     . بستگی به این دارد که بزرگترها یک دختر را ارزیابی میکنند با یک پسر را       

نند، اما هنگـامی  بزرگترها واکنش یک دختر را تماشا میکنند ممکن است برچسب پرخاشگري به آن بز     

پـژوهش هـا   . اسـتفاده کننـد  » جـسور « که رفتار یک پسر را تماشا می کنند ممکن است از برچـسب              

بـه ویـژه بـا    (همچنین حاکی از این هستند که تفاوت هاي جنسی در شیوه برخورد پسرها بـا والـدین              

ر و شـوق پـسرها در   پدرها معموالً بیشتر در بازي هاي جـسمانی تـوأم بـا شـو            . تأثیر می گذارد  ) پدران

 . مقایسه با دخترها شرکت می کنند و بدین ترتیب پسرها در این نوع فعالیت ها اجتماعیتر هستند
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یافته هاي پژوهشی حاکی از این است که ما فرهنگمان، نسبت بـه سـطوح پـایین رفتـار پرخاشـگرانه                   

معانی ضمنی بـا اهمیتـی بـراي    این تفاوت به طور بالقوه داراي    . پسرها در مقایسه با دخترها صبورتریم     

رشد کودکان است، چرا که ممکن است پسرها کمتر از دخترها پیامدهاي منفی اعمـال پرخاشـگرانه را     

 .تجربه کند و یا انتظار داشته باشند

 عوامل مرتبط با پرخاشگري
در ایـن  . همه ما می دانیم که اکثر کودکان تا اندازه اي پرخاشگر جسمانی و کالمی را نشان می دهنـد            

روي هم رفته، پژوهش هاي انجام شده در مـورد  . جا ما وضعیت مراجعی را مورد توجه قرار خواهیم داد     

فقـر، دسترسـی بـه    : ماننـد ( این موضوع روي عواملی که با رفتار پرخاشگرانه جسمانی مرتبط هـستند      

 . استمتمرکز) وسایل و پاسخ هاي پرخاشگرانه و باورهاي مربوط به اثر بخشی پرخاشگري

 محیط
کودکان در محیط هاي پیچیده و با گسترده وسیعی از خانواده ها، مدارس، همـسایگان، محـیط هـاي                   

این محیط ها بر رشد کودکان تـأثیر مـی     . شهري، گره هاي مذهبی، فرهنگی و کشوري رشد می کنند         

امـل اثـر گـذار    با وجـود ایـن، مـا بـر دو ع         . گذارد و بحث در مورد جزئیات آن ها فراتر از حوصله است           

. محیطی تأکید می کنیم که پژوهش ها نشان داده اند که تأثیر زیـادي بـر روي رشـد کودکـان دارنـد                    

 .اولین عامل تأثیر گذار محیطی همسایگان بد و دومین عامل خشونت تلویزیونی است

 همسایگان بد
تمـاعی در دوران  در مورد پرخاشـگري و رفتـار ضـد اج   ) 1998(در بررسی کامل و گستردة کاي و داج     

کودکی و نوجوانی مشخص شد که مشاهده پرخاشگري جسمانی و فقر در جامعه آمریکا عوامـل بـسیار         

به خصوص، مطالعات مربوط به میزان جرایم خطرناك نشان می دهند کـه ایـن مـشکل    . مهمی هستند 

 کـه معمـوالً   در مناطق جغرافیایی به طور مساوي توزیع نشده است، بلکه در مناطق شهري پر جمعیت            

این بدان معنا است که فقر همیشه با خشونت همراه نیست، بلکـه          . با فقر همراه است متمرکز می باشد      
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فقر یکی از عوامل خطر زایی است که ممکن است شانس رفتار پرخاشـگر را در برخـی موقعیـت هـاي             

 اگـر بـا عوامـل    فقر به تنهایی ممکن است چنـدان اهمیتـی نداشـته باشـد، امـا          . فرهنگی افزایش دهد  

به عالوه، بـا  . خطرزاي دیگري همراه شود ممکن است منجر به بروز سطوح باالتري از پرخاشگري گردد    

توجه به ارتباط بین فقر شهري و خشونت در آمریکا، محققان این سؤال را مطرح می کنند که چرا فقر              

 اساساً یک عامل خطرزا است؟

کودکان کم سن و سال هستند تـأثیر فقـر بـرروي آن هـا            یکی ازپیشنهادهاي مهم این است که وقتی        

همه پدر و مادرها به عنوان مراقـب تـا انـدازه اي    . مستقیم نیست بلکه بیشتر بر والدین تأثیر می گذارد     

فقـر خـانوادگی   . فشار روانی را تجربه می کنند و فقر ممکن استن این فشارهاي روانی را افزایش دهـد               

اتی والدین، توانایی آن ها براي سرپرستی موفقیـت آمیـز فعالیـت هـاي     ممکن است بر شیوه هاي انضب   

کودکان ممکن است اثرات فقـر  . فرزندشان و ماهیت ارتباط دلبستگی بین والدین کودکان تأثیر بگذارد         

 . را تا اندازه اي از طریق تأثیر آن بر روي رفتار والدین خود تجربه کنند

 عواملی مانند زندگی در منـاطق داراي میـزان بـاالي جـرم و               همان طور که کودکان بزرگتر می شوند،      

جنایت، وجود افراد بزهکار و ارازل و اوباش در همسایگی آن ها و سوء اسـتفاده دارویـی ممکـن اسـت                   

کودکان بزرگتر ممکن است بیشتر شاهد جرایم خشونت بـار          . تأثیر مسقیمی بر روي آن ها داشته باشد       

ایـن وضـعیت هـا ممکـن اسـت      . تأثیرات خشونت را تجربه کرده اسـت باشند یا شخصی را بشناسد که     

شانس کودکان را براي آشنا شدن با همساالن که درگیر فعلیت هاي ضد اجتماعی هستند افزاي دهـد                 

با وجود این، پرواضح است که فقـر تنهـا یکـی از عـواملی     . و ان ها را درگیر این گونه فعالیت ها نمایند    

اکثر کودکان خودشـان را بـه سـادگی    . دراین مناطق تحت تأثیر قرار می دهداست که رشد کودکان را    

بعـضی از یافتـه   . در فعالیت هاي خشونت بار درگیر نخواهد کرد، زیرا خانواده هاي آن ها فقیر هـستند           

هاي تحقیقی حاکی از آن است که والدینی که به شدت مراقب فعلیت هاي کودکانشان در هنگام ورود             

جوانی هستند، احتماالً خطر درگیري در فعالیت هاي ضد اجتماعی آن ها را کـاهش مـی                به سالهاي نو  

 . دهند
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 خشونت تلویزیون
نگرانی در مورد خشونت تلویزیون، رسـانه هـاي گروهـی دیگـر و اثـرات آن بـر روي کودکـان یکـی از               

 1970 و 1960در . مباحثی اسـت کـه طـی سـالیان متمـادي در زنـدگی کودکـان مطرحبـوده اسـت               

کودکانی که در پژوهش هاي روانشناختی مربوط به اثـرات تماشـاي پرخاشـگري از تلویزیـون شـرکت            

ایـن  . داشته اند تماشاگر بزرگساالنی بوده اند که در تلویزیون بـه طـور پرخاشـگرانه رفتـار مـی کردنـد          

رده مشاهدات در مراحل بعدي و رفتارهاي پرخاشگرانه کودکان در مراحل بعدي باعث مـشاجرات گـست   

 .اي در مورد خشونت تلویزیونی شد

برخی از مطالعات آزمایشگاهی و تجربی به وضوح نشان داده اند که مشاهده پرخاشـگري در تلویزیـون                  

همچنین، مطالعات طـولی کـه عـادت هـاي          . می تواند تأثیر مستقیمی روي رفتار کودکان داشته باشد        

ی از وجود ارتباط بین میزان پرخاشـگري تماشـا   تماشاي تلویزیون در کودکان را پیگیري کرده اند حاک 

 . شده در تلویزیون و میزان فعالیت هاي پرخاشگرانه ابراز شده در کودکان است

نتیجـه گیـري کردنـد کـه بـا          ) 1998(بر اساس مطالعات انجام شده در کشورهاي مختلف کاي و داج            

.  سه سال بعد پیش بینی کـرد       توجه به سطوح تماشاي خشونت تلویزیونی، می توان پرخاشگري را طی          

نتیجه گیري آن ها حتی زمانی که سطح پرخاشگري کودکان از نظر آماري کنترل شده بود درست بـه                

به عبارت دیگر، اگر کودکی خیلـی پرخاشـگر اسـت و کـودکی کـه سـطوح پـایینی از        . رسید¬نظر می 

یون مـشاهده کننـد، میـزان     پرخاشگري را نشان می دهد میزان قابل توجهی از پرخاشگري را در تلویز            

به نظر می رسد که ارتباط بـین تماشـاي تلویزیـون و        . پرخاشگري هر دوي آن ها افزایش خواهد یافت       

خشونت صرفاً ناشی از این حقیقت نیست که کودکان تمایل دارند به طور پرخاشگرانه تري رفتار کننـد     

 . یا بیشتر جذب برنامه هاي تلویزیون پرخاشگرانه می شوند

ا تلویزیون موجب پرخاشگري می شود؟ کودکان اشکال جدیدي از رفتار پرخاشگرانه را بـا تماشـاي                چر

پرخاشگري در تلویزیون یاد می گیرند و ممکن است دریابند که برخی از ایـن رفتارهـاي پرخاشـگرانه                   

 اسـت  به عبارت دیگر، آن ها ممکـن ). براي بچه هاي خوب: براي مثال(براي بعضی از مردم مفید است     
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( شیوه جدیدي را براي ابراز پرخاشگري یاد بگیرند و به طور همزمان تـوجیهی بـراي آن رفتـار بیابنـد         

همانند یک بزرگسال خشمگین که معتقد است به خاطر راننـدگی           ). قربانی مستحق آن بود   : براي مثال 

ـ                 ه تـوجیح مـی کنـد،    بد موتورسواران و از روي و از روي خشم بوق زده است و بنابراین آن را ایـن گون

همچنـین،  . ودکان نیز ممکن است یاد بگیرند که اعمال پرخاشگرانه خود را به گونه اي توجیح نماینـد                

با توجه به این که کودکان برخی از قهرمانان تلویزیون را تماشـا مـی کننـد کـه هـیچ پیامـدي منفـی            

نتظارات آن هـا از پیامـدهاي       خاصی را به خاطر رفتار پرخاشگرانه شان تجربه نمی کنند، ممکن است ا            

 . منفی رفتار پرخاشگرانه نیز کاهش یابد

البته، تلویزیون تنها جایی نیست که کودکان رفتار پرخاشـگرانه را مـشاهده مـی کننـد، بنـابراین بایـد         

منابع دیگري را که پاسخ هاي پرخاشگرانه جدید را در دسترس کودکان قرار می دهند و زمینـه هـایی          

.  عقاید آن ها در مورد پیامد هاي احتمالی پرخاشگري می شود را در نظـر بگیـریم               که موجب گسترش  

 :این موضوعات در قسمت زیر بررسی قرار گرفته است

  

 باورهاي مربوط به پرخاشگري 
متأسفانه موقعیت هاي فراوانی وجود دارد که در آن هـا کودکـان از طریـق تجـارب شخـصی خـود یـا            

: بـراي مثـال  . د که پرخاشگري گاهی می تواند نتیجه مطلوبی داشته باشد      مشاهده دیگران یاد می گیرن    

اگر کودکی یک کودك دیگر را به خاطر دوچرخه هل بدهد تا دوچرخه سواري کند و این رفتار اصـالح           

کـاي و داج  . نشود، آن وقت این کودك اولین تجربه ارزش استفاده از پرخاشگري را به دست مـی آورد               

ه محیط هایی که به کودکان اجازه می دهند تا بـه صـورت پرخاشـگرانه اي رفتـار                 معتقدند ک ) 1998(

کنند، یا رفتار پرخاشگرانه را تمرین نموده و یا ببینند پرخاشگري پاداش به همراه دارد، احتمـاالً رفتـار    

در واقـع، یـک ویژگـی مربـوط بـه تفـاوت جنـسی در                . پرخاشگرانه این کودکان افزایش خواهد یافـت      

ري دخترها و پسرها این است که پسرها معموالً بیشتر از دخترها انتظار پیامدهاي منفی کمتر             پرخاشگ

 .و پیامدهاي مثبت بیشتري از پرخاشگري دارند
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 مقابله با رفتار پرخاشگرانه
محققـان  . در قسمت قبلی برخی از عواملی کـه بـه رفتـار پرخاشـگرانه مربـوط هـستند مـشخص شـد            

در ایـن   . ین حوزه ها می تواند به کاهش رفتار پرخاشگرانه کودکان کمک کند           دریافتند که مداخله در ا    

در این قسمت، دو شیوه کـاهش رفتـار         . قسمت، دو شیوه کاهش رفتار پرخاشگرانه کودکان کمک کند        

 .مطرح شده است) روش آموزش مدیریت والدین و آموزش مهارت هاي حل مسأله( پرخاشگرانه 

  

 آموزش مدیریت والدین 
روابط خانوادگی معمـوالً  . اخت روابط خانوادگی می تواند در درك رفتار پرخاشگرانه به ما کمک کند  شن

آموزش مـدیریت والـدین بـه آن دسـته از     . کانون مداخله هاي درمانی براي کاهش پرخاشگري هستند       

منظـور  مداخله هاي درمانی اشاره دارد که هدفشان اصالح ماهیت تعامالت بین کودکان و والـدین بـه                  

فرضیه زیر بنایی این مداخله ها ایـن اسـت کـه والـدین ممکـن اسـت                  . کاهش رفتار پرخاشگرانه است   

یکـی از  . ندانسته محیطی فراهم نمایند که پرخاشگري فرزندشان را ایجاد نموده و تداوم بخشیده اسـت  

مات ضـروري بـراي   بزرگترین مزایاي این نوع مداخله ها این است که به والدین اجازه می دهند تا اقـدا    

عـالوه بـر   . پیشگیري از پرخاشگري را در بسیاري از محیط هایی که مشکل آفرین هستند انجام دهنـد      

بنـابراین ، آن هـا از   . این، والدین بیشتر از درمانگران و معلمان براي کودکـان وقـت صـرف مـی کننـد       

ان طـوالنی بـراي آنهـا بـه کـار      موقعیت ایده آلی برخوردارند تا مداخله ها به طورمداوم و براي مدت زم 

 . رود

آموزش مدیریت والـدین در وهلـه نخـست شـامل والـدین بـراي شناسـایی، تعریـف و مـشاهده رفتـار              

اگر والدین تمایل داشته باشند تشویق و تنبیه را که بخشی از مرحله بعـدي           . پرخاشگرانه فرزندان است  

تقویت رفتـار مطلـوب و   . ذکر را یاد گرفته باشندمداخله است به کار ببرند ابتدا باید مهارت هاي فوق ال         

در نظریات یادگیري اعتقاد بـر ایـن اسـت کـه            . تنبیه رفتارمنفی مبتنی بر اصول نظریه یادگیري است       

رفتاري که تقویت شود به احتمال زیاد تکرار می شود و رفتاري که تنبیه مـی شـود بـه احتمـال زیـاد              
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زش انواع تنبه ها و تشویق هاي مناسب به والدین پیشنهاد مـی           در این مرحله از آمو    . تکرار نخواهد شد  

شود، بنابراین آن ها باید تنبه ها و تشویق هایی را که با سن و خلق و خوي فرزندشان مناسب تر است                  

ماننـد تحـسین کـردن یـا اظهـار      (تشویق ها ممکن است به صورت کالمـی ارائـه شـود،       . انتخاب کنند 

یا ممکن است شامل ژتون هایی مانند ستاره هاي روي نمودار یـا  )  کودكنظرهاي مثبت در مورد رفتار 

یکی از مهمترین آموزش ها این است که والدین آموزش دیـده تنهـا از تنبیـه              . روش نمره گذاري باشد   

تنبیه هاي مالیم مناسب می توانـد  . هاي مالیم استفاده نمایند تا تنبیه به جزئی از مشکل تبدیل نشود          

پول تو جیبی، تماشاي تلویزیون یا رفـتن بـه مغـازه هـاي محلـی            : تن امتیازهایی مانند  شامل پس گرف  

 . باشد

مرحله بعدي آموزش به والدین فرصت می دهد تا کاربرد این مهارت ها در موقعیت هاي نقـش گـزاري      

هیـه  والدین ترغیب می شوند تا یادداشت هاي دقیقی از رفتار پرخاشگرانه فرزندشـان ت            . را تمرین کنند  

اي که بتوانند بگویند که آیا مهارت هاي جدید بر رفتار فرزندشـان اثـر مطلـوبی داشـته      ¬کنند به گونه  

تغییرات رفتاري به وسیله درمانگر که والدین را در زمینه تغییر برنامه هـاي تقویـت کننـده          . است یا نه  

 . راهنمایی می کند کنترل می گردد

هاي آموزش مدیریت والدین حاکی از آن است که ایـن برنامـه    پژوهش هاي انجام شده در مورد برنامه        

و این کاهش طی سال هاي متمادي تداوم   . ها باعث کاهش قابل مالحظه رفتار مشکل آفرین می شوند         

 . دیده می شود) 1987(مرور این مطالعات در پژوهش هاي کازدین . می یابد

  
 ل می کنند والدین در برابر خشم کودکان به شیوه هاي متفاوت عم

 . درصد بیشتري در مقابل پرخاشگري کودك خشمگین می شوند-1

 . برخی از والدین سکوت کرده و هیچ واکنشی نشان نمی دهند-2

 بعضی با رفتار منطقی و مناسب و با استفاده از اصول روانشناسی و تربیت کـودك پرخاشـگري او را      -3

 .کنترل می کنند
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  کند تنبیه بدنی بچه را پرخاشگر می
فـرد نـاموفق و در   . یکی از مکانیزم دفاعی کودکان و حتی افراد بالغ در برابر حوادث، پرخاشگري اسـت         

به رغم این کـه  . مواردي ناکام با واکنشی چون پرخاشگري، می خواهد حفاظی تدافعی براي خود بسازد  

.  کنتـرل قـرار دارد  پرخاشگري رفتار مطلوبی است در روند رشد طبیعی کودکان، ولی باید آن را تحـت              

پرخاشگري بیش از حد کودکان، زمانی است که ناکام شـوند و یـا از مـدل و الگـوي مناسـبی آمـوزش         

اولیا و مربیان هر چه بیشتر به پرخاشگري بپردازند، کودکـان نیـز بـه همـان انـدازه بـه سـمت          . ببینند

ربی سخت گیري دارنـد و بـا     پرخاشگري در کودکانی که خانواده یا م      . پرخاشگري تمایل پیدا می کنند    

گرچه همۀ افراد نمـی  . تنبیه بدنی سعی به تربیت آن ها می کنند بیش از دیگر کودکان دیده می شود            

توانند آزادانه از این مکانیزم استفاده کنند ولی در کودکان و طبقات محروم جامعۀ غیر مرفه احساسات             

 . تر بروز می کند¬پرخاشگرانه راحت

در زمان هاي متفاوت متغیر اسـت بیـشتر پرخاشـگري هـا در مـواقعی اسـت کـه        پرخاشگري کودکان   

 . کودك احساس خستگی می کند و به استراحت نیاز دارد یا در مواقعی است که گرسنه باشد

کودکان به قصد دفاع از خود دست به حمله می زنند، دعواهاي بچه ها در منازل و محیط مدرسه خـود   

فـردي کـه جـسارت    . ضی از روانشناسان پرخاشگري را ضـروري مـی داننـد       بع. بیانگر این موضوع است   

نداشته باشد و نتواند در برابر تحقیر شدن با مخاطب خـود سـتیزد معمـوالً بـا انتقـاد و غیبـت کـردن                  

براي استفادة صحیح از این مکانیزم دفاعی، به خـصوص در           . احساست خصمانۀ خویش را بروز می دهد      

از . لی پیش گرفت و نیروي مخرب پرخاشگري را به نیرویی سازنده مبدل کـرد کودکان، باید شیوة معقو  

جمله شیوه هاي مفید در این زمینه می توان از فعالیت هاي ورزشی و انـواع و اقـسام کارهـاي علمـی،      

هر یک از این فعالیت ها می تواند راهی باشد بـا       . تفریحی و خواندن سرود با صداي بلند و غیره نام برد          

 . و ثمري سودمند براي مصرف نیروي انباشته در نوجوانانحاصل 
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 کمک مدارس به کودکان خشونت گرا 
ایـن کودکـان را مـی تـوان     . مدارس می توانند از راههاي مختلف به کودکان خشونت گرا کمک کننـد            

، توسط مشاور خانواده و کارکنان مدرسه شناسایی کرد، والدین آن ها ممکن است توسط معلم یا مـدیر        

در هر حال، پـول  . آن ها احتماالً به کمک متخصصان خارج از مدرسه نیاز دارند   . به مدرسه دعوت شوند   

برخی مدارس سعی مـی کننـد بـه والـدین     . و وقت زیادي صرف مبارزه با خشونت در کودکان می شود   

 . کمک کنند، ولی فعال کردن والدین در برخورد با معضل ناسازگاري کار دشواري است

مـؤثرترین راه  . ج تحقیقات مختلف، مداخله مستقیم در رفتار کودکان ناسازگار را توصیه نمـی کنـد         نتای

گرایی و مشارکت مدارس در اجراي برنامـه  ¬حل، تعیین مقررات و مجازات هاي مشخص براي خشونت  

تمام تالش ها باید بر کـاهش رفتارهـاي خـشونت آمیـز، تقویـت روابـط            . جامع مبارزه با خشونت است    

 . میمانه، توسعه مهارت هاي اجتماعی و روش هاي مطلوب در برخورد با مشاجرت متمرکز شودص

  

 چه زمانی باید به متخصص مراجعه کرد؟
والدین معتقدند که باید به وظیفۀ خـود آشـنا   . براي ما بسیار مشکل است که رفتار خود را تغییر دهیم  

والـدین بایـد روش هـاي مرثـر     . فق نخواهنـد بـود  باشند، چرا که در غیر اینصورت در تربیت کودك کو     

آن هـا قادرنـد رفتـار    . تربیتی را فرا گیرند تا بتوانند رفتارهاي خشونت آمیز فرزندانشان را اصالح کننـد  

فرزندشان را تغییر دهند، اما گاهی انجام این کار به تنهایی بسیار دشوار بوده و ضرورت کمک خواستن             

 آن ها چگونه می تواننـد تـشخیص دهنـد کـه چـه زمـانی بایـد بـه              از متخصص احساس می شود، اما     

متخصص مراجعه کنند؟ در این جا به بیان موقعیت هایی می پردازیم که در آن ها، والـدین بـه کمـک       

 .متخصص نیاز دارند

اگر احساس کردید قادر به کنترل خود نیستید و تمایل دارید فرزندتان را کتک بزنید، یقین کنیـد کـه          

با دختـر هـشت سـاله ام سـوار اتوبـوس        « : یکی از والدین می گفت    .  یک متخصص نیاز دارید    به کمک 

او آن قدر گریه کرد که احـساس کـردم اگـر سـرش را بـه صـندلی       . بودم که شروع کرد به گریه کردن      
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این نوع احساسات که تنبیـه فیزیکـی را تنهـا راه حـل مـشکل جلـوه مـی        » .بکوبم، ساکت خوااهد شد 

هستند والدینی که فرزند خود را به قتـل  . ایستی جدي تلقی شده و تحت درمان قرار گیرند دهند، می ب  

اگر احساس می کنیـد اسـتفاده از زور تنهـا    . ، زیرا تصور می کردند که را حل دیگري ندارند      .رسانده اند 

 درنـگ بـه   راه حل مقابله با رفتارهاي ناشایست فرزند شماست و یا اگر او را مرتباً کتک می زنیـد، بـی                 

 . متخصص وراجعه کنید، زیرا به کمک او نیاز دارید

زمانی که مشاهده می کنید فرزندتان از دیگران سوء استفاده می کنـد؛ اگـر فرزنـدتان مرتبـاً دوسـتان         

ناسازگاري مستمر فرزندتان در مدرسه، میهمانی هـا و     . خود را کتک می زند، از دیگران کمک بخواهید        

 .دي بگیرید و حتماً به متخصص مراجعه کنیدموقعیت هاي دیگر را ج

شـده و توسـط   ... وقتی که فرزندتان با پلیس درگیر شد؛ اگر مرتکب اعمال غیـر قـانونی ماننـد دزدي و    

عدم کنترل خشونت در بـین کودکـان، منجـر بـه     . پلیس دستگیر شد، حتماً به متخصص مراجعه کنید  

 .ارتکاب جرائم مختلف توسط آنان خواهد شد

رتی که مرتباً توسط مسئوالن مدرسه احضار می شوید؛ اگر مسئوالن مدرسـه بـه طـور مکـرر از                    در صو 

فرزندتان شکایت دارندو خود قادر به برخـورد بـا خـشونت گرایـی فرزنـدتان نیـستید، حتمـاً بایـد بـه                      

 .متخصص مراجحه کنید

فرزنـد خـشونت گـرا و    اگر مدرسه فرزندتان فاقد برنامه مبارزه با خشونت است و شـما مـی دانیـد کـه        

 . ناسازگاري ددارید که قادر به کنترل او نیستید حتماً به متخصص مراجعه کنید

و در انتها اگر براي اصالح فرزندتان روش هاي مختلفی را به کار برده اید کـه همـه آن هـا بـی نتیجـه          

ینـصورت بایـد   در ا. شما ممکن است را ههاي مختلفی را امتحـان کنیـد، ولـی موفـق نـشوید        . بوده اند 

بسیاري از والدین مایلند رفتـار خـود را تغییـر    . بیاموزید که چگونه می توانید پدر یا مادري مؤثر باشید         

چنین والدینی حتمـاً بـه مـشاور بـا یـک روان      . دهند اما بدون کمک متخصص قادر به این کار نیستند    

   .شناس نیاز دارند
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 تعریف بیش فعالی 
 که کودك به نحو افراطی و بیش از اندازه فعال و پـر جنـب و جـوش باشـد و     به حالتی اطالق می شود   

به علت بی دقتی ممکن است در انجام تکـالیف       .این تحرکات زیاد اطرافیان وي را دچار مشکل می کند         

 .مدرسه و کارهاي محوله دیگر اشتباهات زیادي را مرتکب شوند

 دوران ابتدایی دیده شده اسـت همراهـی و جلـب         این اختالل در تعدادي از بچه هاي پیش دبستانی یا         

 . درصد از کودکان مبتال به این اختالل می باشند5 تا 3توجه آنها دشوار است، تقریباً بین 

البته این اختالل به عنوان ناتوانی در یادگیري محسوب نمی شود بلکه به نوعی بـی تـوجهی و حـواس                  

 .پرتی در یاد گیري محسوب می شود

  
 از دیوار راست بـاال رفـتن     معروف  قول  به  بودن و  تمرکز، پر جنب و جوش      و   قرار   و  امنداشتن آر 

 داشتن این   با  ناخواسته  که دانش آموزي.  است  بیش فعال    دانش آموز    یک  از جمله مشخصه هاي   

معلـم خـود     از سوي دیگران به ویژه خانواده و           اغلب   است  اختالل، از فعالیت بیش از حدي برخوردار      

در . مـی کنـد    را عاصی  همه  بسیار سرزنش و تحقیر می شود و از طرف دیگر با بازیگوشی و شیطنت           

 رسـانی   این میان مهم ترین عاملی که می تواند یاري دهنده دانش آموزان بـیش فعـال باشـد، اطـالع               

آن توجـه نـشود،   صحیح و مداخله به موقع براي برطرف کردن این نقیصه است؛ مشکلی که اگر به رفع       

 .صدمه جبران ناپذیري بر دانش آموز بیش فعال وارد خواهد کرد

.  دارنـد   شـکایت   بسیار زیاد کودکانشان  از شیطنت  و پدران  از مادران  بسیاري کودکان بیش فعال امروزه   

 و   قـراري   بـی   حالـت   و نـوعی    اسـت    و فعالیت    حرکت   در حال    مرتب   فرزندشان  دارند که   آنها اظهار می    

 نیـز    کودك  درسی  و ضعف    تمرکز حواس    از فقدان    والدین   از این   برخی. کنند   می     در او مشاهده    ناآرامی

   را مورد سـرزنش   فرزندشان دانند و مرتب  را نمی      از اندازه    بیش   فعالیت   این  آنها علت .  کنند   می  صحبت

   اخـتالل    این  تشخیص. گیرند   بسیار زیاد قرار می       د و تنبیه     بعضاً مورد انتقا     کودکان  این.  دهند  قرار می 

  آمیز کودکان  و شیطنت    طبیعی   دارد با رفتارهاي     است زیرا امکان     مشکل   قدري   سال   زیر پنج   در سنین 
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ش بـی .  اسـت    همـراه    و آزار رسـاندن      از اندازه، خرابکاري     بیش   با فعالیت    اختالل  این.  شود   گرفته  اشتباه

 بسیار پرتحـرك انـد و نمـی    -آید   برمی     عنوان   از این    که   همانگونه -  فعال   بیش     کودکان   کودکان  فعالی  

 نیـز    خرابکـاري   اضطرار و اجبار براي  بسیار زیاد، نوعی  بر ناآرامی آنها اضافه.  بنشینند توانند یک جا آرام  

 . د کنن  می  شکنند یا پرتاب  اشیا را می آنان. دارند

  
 کننـد،    مـی    را خـراب    هایـشان    بازي   تنها اسباب    دهند و نه     می   بسیار از خود نشان      کنجکاوي  همچنین

 دارنـد و ابـداً     را دوسـت   خطرناك کارهاي.  کنند  می  و خراب  را نیز دستکاري  منزل  اشیاء و وسایل    بلکه

 آنهـا را    از بزرگـساالن  برخـی . زنـد   آنها سـرمی  مهابا از    بی     رفتارهایی  بنابراین. کنند   خطر نمی     احساس

   اسـت   واقعیـت   مهابا نشانگر این  بی  رفتارهاي  این  که کنند؛ در حالی  تصور می     و شجاع   باك   بی    افرادي

   باشد در این  وجود داشته    در کودکان    و بایستی    است   طبیعی   احساس   یک   خطر واقعی ، که      احساس  که

 کارد و چـاقو    چون  وسایلی  به  و عالقه  با کبریت  بازي  ، از جمله  خطرناك  هاي  بازي.  ندارد  ها وجود   بچه

   احـساس  فعـال   بـیش   کـودك .  هاسـت   بچه   این   غیرطبیعی  ها و رفتارهاي     از گرایش    دیگري   هاي  نشانه

 بایـد در برابـر آنهـا     عـی  طـور طبی   بـه   کـه   در مورد کارها و اشـیایی     فعال   بیش     کند کودکان   خطر نمی 

   مـی   بعـضاً دیـده    کودکـان   در ایـن   سـلوك  کنند؛ و اختالالت  نمی  احساس  خطر کنند، خطري  احساس

 را تهدیـد    آنـان   دیگـران   بـه   رساندن  آسیب  دارند یا براي  پرخاشگرانه  از آنها رفتارهاي  شود؛ مثالً بعضی  

 .  کنند می

  
   طـور کلـی      و بـه     و تقلـب     سرقت   چون   دیگر در اعمالی    بعضی.  بزنند   صدمه  نیز   حیوانات   به   است  ممکن

 و   خـالف   کارهـاي   به تمایل.  کنند  می   شود شرکت    می   محسوب   و مقررات    از قوانین    تخلف   که  کارهایی

   بـه   متعلـق   را کـه   کنند؛ اشیاء و وسایلی  می  پریز برق  را داخل    گوشتی   آچار پیچ    کودکان   این  خطرناك

  دارنـد و عالقـه   سیگارها را برمی  ته ( سیگار دارند   کشیدن  به   بسیاري  دارند؛ تمایل    برمی   نیست  خودشان

. گوینـد   مـی    دروغ  و اغلب  در آنها بسیار باالست  دروغگویی  به  گرایش و همچنین)  آنها دارند  کشیدن  به

 بزرگتر از خـود    دوستانی اغلب.  بزرگتر از خود دارند     و نوجوانان   ان با کودک    ارتباط   به   تمایل  عالوه آنان   به
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   آنان هاي ها و فعالیت بسیار مایلند در صحبت  . برند   می     لذت   با نوجوانان   کنند و از مصاحبت      می    انتخاب

  نظـر مـی    بـه   .  در آنها بسیار زیاد است       دزدي   از جمله    خالف   کارهاي   به   گرایش  همچنین.  کنند  شرکت

 بـسیار زیـاد    هـاي    کنجکـاوي   شود و به     باز می      و گوششان    چشم   زودتر از حد معمول      کودکان  رسد این 

  گذارنـد و مرتـب    نمـی    بـر دیگـران    تأثیر مثبتی فعال  بیش   اجتماعی، کودکان  از لحاظ .  شوند  دچار می 

 را  شـوند و انتقـاد دیگـران     مـی    دچار اشتباه  پایین، اغلب  دقت  دلیل  آنها به   . گیرند  مورد انتقاد قرار می     

هـا نیـز بـا      در بـازي  حتـی .  ندارنـد    تـوجهی    مسائل   جزئیات  ها به    بچه  این. انگیزانند   خود برمی    به  نسبت

 از  اغلـب . کننـد   پیـدا مـی     دیگـر مـشکل   هـاي   خـود بـا بچـه        شوند و در ارتباط     رو می      رو به     دشواري

عملکـرد  . آینـد   برنمی  و سایر کارها و وظایف    مدرسه   تکالیف   کنند و از عهده     نمی  ها پیروي   دستورالعمل

 بـر    تـأثیر مثبتـی   فعـال   بـیش     اجتماعی، کودکان   یابد از لحاظ     می     کاهش   کودك   و تحصیلی   اجتماعی

 .گیرند  مورد انتقاد قرار می  گذارند و مرتب  نمی  دیگران

. انگیزاننـد   خود برمـی   به  را نسبت شوند و انتقاد دیگران  می   دچار اشتباه   ب پایین، اغل    دقت  دلیل  آنها به   

شـوند و در   رو مـی    رو بـه   ها نیز با دشـواري       در بازي   حتی.  ندارند   توجهی   مسائل   جزئیات  ها به    بچه  این

 کننـد و از    نمـی  هـا پیـروي    از دسـتورالعمل  اغلـب . کنند  پیدا می   دیگر مشکل هاي  خود با بچه    ارتباط

   مـستلزم   کـه   بـا تکـالیفی    از درگیر شـدن   آنان. آیند   برنمی   و سایر کارها و وظایف       مدرسه   تکالیف  عهده

بـه  . انـد   کنند و دچار فراموشـکاري       می   خود را گم    اغلب، وسایل .  پرهیزند   است، می    مداوم   ذهنی  تالش

   مانـدن  منتظـر نوبـت  .  دهنـد   مـی  هـا، پاسـخ    پرسـش  ن شد  از تمام زنند و پیش  می   حرف  طور افراطی   

مغز کودکان بیش فعال دیرتر کامل      . شوند   می     کار دیگران    مزاحم   اوقات   و بسیاري    دشوار است   برایشان

بـه  .  پی بردند  ADSمی شود محققان به علت بروز بیش فعالی در کودکان بیش فعال مبتال به سندرم                

 خبرگزاري آلمان، محققان انستیتو ملی سالمت ،دریافتنـد مغـز کودکـان       گزارش سالمت نیوزبه نقل از    

بنابراین گزارش، محققـان  . بیش فعال دیرتر از کودکان معمولی و نرمال رشد می کند و کامل می شود              

 و سـالم را مـورد بررسـی قـرار     ADS کودك مبـتال بـه   446با کمک تکنیک هاي پیشرفته آنالیز مغز       

 ADSبخصوص درالیه هاي خارجی بخش جلویی مغز کودکان مبتال بـه          : افزایداین گزارش می    . دادند
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یا بیش فعالی و تمرکز نداشتن روند تکاملی کند است و حتی این بخش خاص از مغز این کودکان بعـد        

همچنین، بخش جلویی مغز و در ناحیه پیـشانی هنگـام حـل مـسئله و     . از پنج سال به تکامل می رسد    

 .  بسیار زیادي داردهدایت تمرکز فعالیت

  
  

 نشانه هاي رفتاري
.  بـیش فعـالی برشـمرده اسـت        نشانه هاي اخـتالل      عنوان   ویژگی را به   14انجمن روانپزشکی آمریکا    

حداقل باید هشت مورد از این ویژگی ها به مدت حداقل شش ماه در کودك مشاهده شود تـا بـه طـور          

 .قطعی وجود اختالل مذکور مورد تأیید قرار گیرد

 ـ تکان خوردن در سرجا و در اغلب موارد بازي با دست و پا 1    

 ـ بی تابی کردن و بی قراري در مواجهه با محرك هاي بیرونی 2    

 ـ پاسخگویی به سؤاالت، قبل از کامل شدن آنها 4    

 ـ عدم رعایت نوبت در جریان بازي، یا موقعیت هاي گروهی 5    

 رهاي خواسته شده و پیروي نکردن از دستورالعمل ـ به پایان نرساندن کا6    

 ـ توجه نکردن به درست انجام دادن تکالیف و بازي 7    

 ـ ناتمام رها کردن یک فعالیت و پرداختن به فعالیت دیگر 8    

 ـ نداشتن آرامش هنگام بازي در اکثر اوقات 9    

 ـ صحبت کردن بیش از اندازه 10    

 عالیت دیگران در اغلب موارد ـ قطع صحبت یا ف11    

 ـ گوش نکردن به صحبت هاي دیگران 12    

 ـ گم کردن وسایل و ملزومات مورد استفاده در مدرسه 13    

 ـ پرداختن به امور فیزیکی خطرناك بدون در نظر گرفتن عواقب آن 14    
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 علت هاي عمده ایجاد اختالل بیش فعالی و نقص توجه
یش فعالی و کم توجهی هنـوز بـه طـور قطعـی مـشخص نیـست امـا عوامـل         علت هاي ایجاد اختالل ب 

ژنتیک، عوامل عصب شناختی و عصبی ـ شیمیایی، سم هاي محیطی، عوامل مربوط به تغذیـه، عوامـل    

 .و نوع رفتار والدین از جمله علل احتمالی این اختالل است) تعامل طبیعت ـ تربیت(روانشناختی 

  

 روش هاي درمان
ل حاضر درمان قطعی براي این اختالل مذکور مشخص نشده اما می توان بـا مراجعـه بـه                اگرچه در حا  

تیم هاي روانپزشکان و روانشناسان که با بهره مندي از روش هاي دارودرمـانی، رفتاردرمـانی و اصـالح               

شناختی رفتاري به بهبود رفتارهاي اجتماعی، تحصیلی و روابط خانوادگی کودك و نوجوان می پردازند           

 .کمک شایان توجهی به ارتقاي مهارت هاي زندگی آنان کرد

براي درمان این مشکل اولیا و معلمان باید درباره چگونگی رفتار با این گروه از دانش آمـوزان اطالعـات    

. ضمن این که ممکن است کودك تحت دارو درمـانی یـا روان درمـانی قـرار گیـرد                . کافی داشته باشند  

ه موقع دانش آموزان بیش فعال آن ها را به مشاوران مدارس یـا هـسته هـاي    معلمان باید با شناسایی ب   

اگر بیش فعالی در سـنین بـاالتر درمـان نـشود ممکـن         . مشاوره ارجاع دهند تا تحت درمان قرار گیرند       

دانـش آمـوزان   . است فعالیت بیش از حد فرد کاهش یابد اما نقص تمرکز هم چنان تداوم داشته باشـد               

معلمان باید با ایـن دانـش آمـوزان    . نداشتن دقت الزم دچار افت تحصیلی می شوند      بیش فعال به علت   

مهربان و صبور باشند، آن ها را به رسمیت بشناسند، در فعالیت هاي مـشارکتی آن هـا را نیـز شـرکت          

ارائه تکالیف کمتر بـه  . دهند و براي انتقال مطالب درسی از وسایل کمک آموزشی و بازي استفاده کنند   

ش آموزان بیش فعال ضروري می باشد و توضیح مطالب درسی به آن ها باید شفاف تر و گام به گام                  دان

ارائه شود ضمن این که تعامل اولیاي دانش آموزان بیش فعال با مدرسه به پیـشرفت تحـصیلی آن هـا                    

 و سـرزنش  خانواده دانش آموز بیش فعال باید با وي با مهربانی رفتار کنند و از مقایـسه . کمک می کند  

کردن فرزند خود به طور جدي خودداري کنند و با مراجعه به مشاور یا پزشک در صـورت نیـاز راهکـار          
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انجام فعالیـت هـاي ورزشـی بـه ویـژه شـنا، دوچرخـه            . مناسبی براي درمان این اختالل به کار بگیرند       

 3غذایی حاوي امگـا سواري و دویدن براي دانش آموزان بیش فعال بسیار مؤثر می باشد و خوردن مواد      

براي این افراد بسیار مفید است هم چنین آن ها باید از خـوردن مـواد غـذایی شـیرین بـه جـز عـسل                

 مواد تند و ترش تحریک پذیري دانش آموزان بیش فعال را افزایش می دهد بنـابراین            .خودداري کنند 

 بـراي ایـن افـراد مـضر         ضمن این که مواد حاوي رنگ مـصنوعی       . مصرف این مواد نیز باید کاهش یابد      

بنـابراین بهتـر اسـت    . پژوهش ها نشان می دهد نور مهتابی براي کودکان بیش فعال مضر اسـت            . است

والدین دانش آموز بـیش   . براي حفظ سالمت این کودکان از مهتابی براي روشنایی منزل استفاده نشود           

ر اقدام کنند بلکـه بـا همکـاري بـا         فعال، نباید از داشتن چنین فرزندي نگران باشند و به تنبیه و تحقی            

مربیان مدرسه و استفاده از توانمندي مشاوران، آگاهی خود را نسبت به این اختالل افزایش دهند و بـه      

 .روش علمی براي درمان آن اقدام کنند

   اخـتالل  ن ای هاي  واقعاً نشانه   فرزندمان  که  باشیم ابتدا باید مطمئن. 1 دارند   در درمان  نقشی  چه  والدین

   کـه   والدینی گاهی.  پذیرد  می  و پزشکان مجرب انجام  متخصص  توسط  نهایی  تشخیص  عالوه را دارد؛ به  

 بر بـیش    فرزند را دلیلی  طبیعی هاي  جنب و جوش    است   هستند، ممکن    و نگران    بسیار مضطرب   افرادي

  هـاي   و به فرزندمان برچسب  باشیم  مطمئن  تشخیص ه ب  راجع   بایستی   اول   در قدم   بنابراین.  بدانند  فعالی  

 کـردن،     ورزش   مثبـت، از جملـه      هـاي    فعالیت   باید از طریق     کودکان   این   اضافه  انرژي. 2.  نزنیم  نادرست

  هـاي   فعالیـت   بـه    داد کـه     بـرد و اجـازه       بـزرگ   هـاي    زمین   به   بازي   آنها را براي    بهتر است .  شود  مصرف

   نیـز بایـستی   در منـزل .  کـرد   خـارج   آنها را از خانه     روي   پیاده   براي   روزانه   که  یا این . دازند بپر  لذتبخش

   وسـیله   ایـن   تـا بـه    آنها بـسپاریم   کند به  می ها را خسته  بچه  قدري   جسمی   از لحاظ    که  هایی  مسئولیت

 در   هـم  ها جوایزي  مسئولیت  این   انجام  ي برا   گاهی   است   خوب  البته.  شود   گرفته   از حد آنان     بیش  انرژي

 انتقـام    نـزنیم؛ زیـرا رفتارهـاي        کتک   وجه   هیچ   را به    کودکان   این   باشیم   خاطر داشته   به. 3. نظر بگیریم 

 در برخـورد بـا    البتـه .  کنـیم   صـحبت   و با محبت  با آنان مؤدبانه بهتر است.  از آنها سر خواهد زد      جویانه  

 از -   از موادغـذایی  گروهـی . 4.  اسـت   الزم  از خشونت  مهرآمیز و عاري    رفتاري  نیز داشتن   سایر کودکان 
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 کاکائو، فلفل ، شیزینی هاي مغازه ،غذا هاي تند وتیز،خوراکی هایی با انرژي باال ، شکالت، قهوه،                   جمله

   از دادن  تا حـد امکـان   ست ا شوند و الزم  می پذیري  تحریک   باعث- و تنقالت   رنگی هاي  نسکافه، نوشابه 

هـا    است؛ آنها بایـد شـب      مهمی   موضوع   کودکان   این   شبانگاهی  خواب. 5.  شود   ها خودداري    بچه  آنها به 

 .  بروند  رختخواب زودتر به

  
   کـودك   بـه   ممکـن   هر طریـق     کنند و به     تنظیم   مناسب   اي   گونه   را به    خانواده   برنامه   والدین  بهتر است 

   توصـیه   زمینـه  در همـین .  بیدار نمانـد  ها تا دیروقت  شب  که  اوست  خانواده  از قوانین  یکی همانند این بف

   صـورت   فیلم هاي خـشن و ترسـناك بـه     بازیهاي کامپیوتر و تلویزیون   چون   از وسایلی    شود کودك   می

 باشد و   داشته   و تمرکز بسیار مشکل      توجه   از لحاظ   فعال   بیش     کودك  چنانچه. 6.  نکند     استفاده  افراطی

 شود تا   مشورت  و نوجوان   کودك   با روان پزشک     شود، بهتر است     و آزار فراوان     اذیت   او موجب   رفتارهاي

کارشناسـان پیـشنهاد    . 7.  کنـد    را مصرف    اختالل   این   اختصاصی   داروي   مقداري   صالحدید او کودك    به

ا بیشتر تشویق به کار هاي گروهی و عملی تشویق نمود و سـعی کننـد              می کنند بهتر است این افراد ر      

ورزش . کودکان یا نوجوانان خود را به سمت کار هاي که بیشتر تمرکز و دقـت الزم دارد سـوق دهنـد            

کردن و انجام کارهاي مختلف در منزل و یا در نزد دوست و یا فامیلی که انرژي او را به کارهاي مثبـت     

هرگـز نبایـد اجـازه بـدهیم کـودك و یـا         . 8. مک و یاري به این گونه کودکان است         بکشاند بهترین ک  

 . نوجوان ما به دیگران آسیب برساند و سپس ما آن را توجیه کنیم که او بچه است و نمی فهمد 

چه خوب است که ما با شناسایی این گونه کودکان در ابتدا براي درمان آنان اقدام کنیم ، در قیـر ایـن            

فکر میکنم اگر به این پاراگراف توجـه کنیـد بـه جوابتـون              . باید منتظرعواقب شدیدتري باشند     صورت  

اختالل تمرکـز در ایـن کودکـان در کارهـایی کـه فعالیـت دائـم و جـدي مغـزي را الزم دارد               ... برسید

ـ         . مشهودتر است    ا آنها ممکن است در تماشاي تلویزیون ، بازي با کامپیوتر و فعالیتهـاي لـذت بخـش ب

انجـام  ( کودکان دیگر تفاوتی نداشته باشند ولی در کارهایی که فعالیت مداوم مغزي و تمرکز الزم دارد    

بـه نظـر مـی رسـد مغـز آنهـا اطالعـات              . تفاوت آنها با کودکان دیگر نمایان می شود         ) تکالیف درسی   
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بـی تـوجهی و   محیطی را بیش از حد الزم می گیرد ، یعنی در انتخاب توجـه بـه اطالعـات ضـروري و          

رعایت قوانین منزل و مدرسه براي آنان مشکل اسـت و بـراي             . حذف اطالعات غیرضروري ضعف دارند      

در انجـام تکـالیف مدرسـه ، تمرکـز روي درس ، رعایـت        . پیروي از قوانین توجه بیـشتري الزم دارنـد          

رسیدن بـه اهـداف   براي . قوانین مدرسه و داشتن روابط اجتماعی مناسب با همکالسی ها مشکل دارند    

 به کـار میـرود مـی        ADHDدرمان هایی که براي کودکان      : درمان  . درازمدت برنامه ریزي نمی کنند    

آموزش والدین آموزش آموزگـاران اسـتفاده از کالسـهاي مخـصوص            : تواند به چهار گروه تقسیم گردد       

لمـین بخـش   درمان دارویی و درمان هاي روان شناختی توسط پزشک متخصص آمـوزش والـدین و مع    

مهمی از درمان را تشکیل می دهد و شامل دو بخش اسـت ؛ آمـوزش بـراي شـناخت بیمـاري توسـط              

پزشک متخصص آموزش براي بکارگیري روش هاي درمانی والدین باید این بیماري را بـه عنـوان یـک            

رور و نقص خفیف در مراحل اولیه رشد مغز دانسته و به کودك خود به دید کودکی تنبل ، نافرمان ، شـ   

فضول که اگر بخواهد می تواند رفتاري طبیعی داشته باشد نگاه نکنند ، بلکه او را کـودکی بداننـد کـه                    

والدین باید راههاي دیگري بـراي  . تالش می کند با ناتوانی خود که خارج از کنترلش است ، کنار بیاید   

فعالیت ورزشی ، هنـري  . ند تشویق ، تقویت اعتماد به نفس و ایجاد احساس موفقیت در کودکشان بیاب        

 .، فنی ، اجتماعی می تواند فرصت هایی براي نمایان کردن توانائی هاي این کودکان ایجاد نماید 

  
انتظار می رود معلمان عزیز مقطع ابتدایی با توجه به مطالب فوق در جلسات معلـم بـا اولیـاء مـوارد را             

 .ل دوطرفه از بروز مشکالت بعدي جلوگیري کردبا این عمل می توان با ایجاد یک تعام. متذکر شوند

  
  براي درمان دانستن این نکته ضروري است که درمان سریعی براي این اختالل وجود ندارد،می بایست          

که ایـن نکتـه بـسیار مهـم     .  در همان مقطعی که هست کنترلش کنیم     ابتدا سعی کنیم این اختالل را     

 :نیم به درمان برسیماست، بعد با استمرار در این امر می توا

والـدین الگـوي کـودك خـود هـستند      :  فرزندان کارهایی را انجام می دهند که ما انجام می دهـیم      -1

 آنها انجام می دهند آنان نیز طوطی وار انجام می دهند یادمان باشد براي یـاد دادن کـاري بایـد               آنچه
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ه لطفاً استفاده کنیم تا آنهـا نیـز آنـرا    خودمان هم انجام دهیم نه فقط صحبتش را بکنیم ما باید از کلم      

 .بیاموزند

احوالمان را در قبال رفتارشان صـادقانه بگـوئیم زیـرا مـا آینـه               :  احساساتمان را به آنها نشان بدهیم      -2

رفتار او هستیم باید در نوع رفتار و گفتارمان دقت کنیم زیرا الگـوي رفتـاري و کـاري او هـستیم آنهـا            

 .ساسات ما ضبط می کنندحتی کارهاي ما را با اح

در قبال پیشرفت و انجام کار خوب تـشویق شوند،تـشویق در   :  آنها را تشویق به کارهاي خوب بکنیم   -3

 !!!قبال کار خوب حتی با جمله هاي مثبت،من به تو افتخار می کنم که فرزند من هستی

شـیم در مقـابلش قـرار       بـا او ارتبـاط قـوي و رو در روي داشـته با             : برقراري ارتباط مستقیم و قـوي     -4

اسـتفاده  ...)بلنـد قـدي،قوي بـودن و      (بگیریم،وقتی ما به فرزندمان نزدیک می شویم و از دریچه قـدرت           

 .نکنیم، بنشینیم و با او حرف بزنیم هم قد و هم کالم احساسی او شویم

ـ   :  شنونده خوبی براي گفته هاي آنها با شیم  -5 شوند بـه  بگذاریم عقایدش را بگوید تا دچار نـا امیـدي ن

 .نوعی آنها باید انرژي گفتاري خود را تخلیه کنند در این راه باید حوصله و وقت بگذاریم

و آنهـا نیـز   . سعی کنیم قولهایی بدهیم که از عهده انجـام آنهـا بـر بیـائیم    :  به قولهایمان عمل کنیم    -6

 .بیاموزند که به وعدهاي خود عمل کنند

به خاطر رفتارهایشان که غالبـاً تکانـشی و بـی قـانون             : ر کنیم  وسایل با ارزش را از دسترس آنها دو        -7

است باید پیش بینی کنیم و براي عدم برخـورد فیزیکـی بـا وسـایل بـا ارزش و قیمتـی آنهـا را دور از                

   .دسترس قرار دهیم تا با این کار جلوي ضرر مادي و ناراحتی بعدي را بگیریم

  
حرکتـی ـ مـی بایـست میـزان دخالـت در کارهـاي        خط کـشی هـا ، دایـره    :  مشخص کردن مرزها-8

فرزندانمان رامشخص کنیم و لزوم انجام آن را بسنجیم و میزان پاسخ منفی به آنها را پائین بیـاوریم تـا     

   از بروز کشمکش جلو گیري شود



 ٢٩

ود خواسته هاي توام با داد و فریاد او را با نه پاسخ دهید تا متوجـه شـ       :  بی توجهی به فریادهاي آنها     -9

با این شیوه کارش پیش نمی رود و باید قوي باشد و از راهش وارد شود و خواسته هـایش را درسـت و                

   .منطقی عنوان کند

خواسته هایمان را مشخص و ساده با آنها     : خواسته هایمان را آسان و راحت با فرزندان مطرح کنیم         -10

یم و حتـی المقـدور از بـه کـار بـردن      در میان بگذاریم و تفکراتشان را در یک مسیر مثبـت قـرار بـده          

 .جمالت منفی اجتناب کنیم 

اجازه بدهیم در راه رشد مسئولیت رفتـارش را خـودش بپـذیرد      :  به آنها فرصت و مسئولیت بدهیم      -11

کمتر در این مورد در کارش دخالت کنیم و بخواهیم به حرفهاي ما کامـل گـوش کنـد او بایـد تجربـه            

 دش به نتایجی منطقی برسدکارهاي خودش را ببیند تا خو

انتقاد دائم منطقی نیست و باعث خـسته شـدن خودتـان مـی              :  یکبار بگوئید و فرصت اجرا بدهید      -12

 گردد پس یاد گیري را در قالب بازي به او بیاموزید و اهمیت این بازي را به او گوش زد کنید

کردن کارهاي ساده منزل به وي او با واگذار   :  براي او اهمیت قائل شوید تا بفهمد فرد مهمی است          -13

را در امور خانه سهیم کنید تا او نقش خود را به عنوان یک فرد مهم در خانواده احساس کنـد سـپردن            

 :کارهاي بی خطر منزل به آنها باعث می شود که

   اعتماد به نفس در او به وجود آید)  ب         .او تبدیل به فردي مسئولیت پذیر گردد) الف

 ک خوبی براي ما می شودکم) ج

باید در زنـدگی بـراي او موقعیتهـایی را فـراهم آوریـم کـه از حقـوق         :  بگذارید از حقش دفاع کند     -14

 .خودش دفاع کند و درك کند که جایگاهش و حد و مرز حقش کجاست

کارهـایی بـه آنهـا بـسپاریم کـه دائمـاً در حرکـت               : کارهاي پویا ودر حال حرکت به آنها بـسپاریم         -15

در هنگام کار یا درس به آنها فرصت تعـویض جـا بـدهیم و از          ...)مثل آوردن وسایل،پیغام بردن و    (باشند

 .حرکت آنها خسته نشویم
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مـان گـوش کـردن بـه صـحبتها یـا درس             وقتـی ز  : اجازه انجام بازي با دستانشان را به آنها بدهیم        -16

مثل بازي با مـداد یـا خودکار،تـا کـردن     (خواندن است اجازه بدهیم با دستان خود کارهایی انجام دهند  

 .تا انرژي مضاعف آنها همزمان تخلیه شود...)ورق،ضربه زدن به توپ با دست و پا و

) شـوخی هـاي سـاده   (و شوخی کنیـد با هر ترفندي که می توانید با ا :  لبخند هدیه شما به او باشد      -17

سعی کنید لبخند را به او هدیه کنید که همین کار به ظا هر ساده باعث کـاهش تـنش هـاي روانـی و               

 کشمکش هاي درونی وي می شود

کارهـاي خـوبش را بـزرگ نمـایی کنیـد و سـعی کنیـد بـه او                : رفتارهاي درستش را تقویت کنید     -18

منطق به دست مـی آیـد،رفتار هـاي مناسـبش را بـی پـاداش       بیاموزید که همه چیز در سایه آرامش و  

 .نگذارید تا براي تکرار این رفتار اهرم خوشایندي را احساس کند

وقتی بچه ها بدانند کـه والـدین از آنهـا چـه توقـع           : به او نشان بدهید چه توقع رفتاري از او دارید         -19

 آنهـا پـیش بینـی عکـس العمـل مـا را در       وقتی. رفتاري دارند و ما نیز خواسته هاي آنها را درك کنیم  

مقابل رفتارشان بتوانند حدس بزنند می توانند رفتار خود را انتخاب کنند و ما نیز مطمئناً مـی تـوانیم                     

 .به آنها اعتماد کنیم

در برابـر  :  شیوه رفتارتان را در مقابل بد رفتاري او تغییر دهید و تنبیه هاي معقول در نظر بگیریـد      -20

 از تنبیه هایی استفاده کنید که به آنها بیاموزد که در برابر اعمال و رفتارشـان مـسئول انـد         بچه هایتان 

این تنبیـه هـا مـی تواننـد شـامل      .بچه ها با تنبیه هاي معقول به خوب زندگی کردن تشویق می شوند        

انی فراموش نکنید وقتی از دستشان عـصب . محدود کردن و کوتاه کردن زمان هاي بیرون بودنشان باشد      

 هستید به هیچ عنوان آنها را 

 . تنبیه نکنید 

هر کاري که می شود انجام دهیم تاکمکی به رشد اعتماد به نفس آنـان باشـد، اجـازه بـدهیم کارهـاي         

شخصی خود را با نظارت نا محسوس ما خودشان انجام دهند و از این کار ها لذت ببرند و بفهمنـد کـه             

 .در حال رشد هستند



 ٣١

 دانش آموزان   يریادگی زانی دو مقوله بر م    نی که ا  يری تاث زی دانش آموزان و ن    ی روان  و یسالمت جسمان  

 ي هدف در مطالعـات و پژوهـشها  نی به ا  لی ن ي نقش مدرسه در راستا    نی تواند داشته باشد و همچن     یم

 . قرار گرفته استدی و تاکی مورد بررسياریبس

 

ـ  تی وضـع یر کل آن است که به طو   يای داده ها گو   لی و تحل  هی و تجز  یبرس  ی و جـسمان ی بهداشـت روان

.  نـامطلوب تـر اسـت   ،یلی در مقاطع سه گانه تحـص    ي نسبت به دانش آموزان عاد     رآموزیدانش آموزان د  

 در عوامل موثر فی و توصیی به شناسا  ق،ی مربوط به سواالت تحق    ي پاسخ ها  لی و تحل  هی با تجز  نیهمچن

 مـرتبط بـا بهداشـت    ي جهت بهبود شاخص ها دانش آموزان پرداخته شده و   ی و روان  یبهداشت جسمان 

 . استدهی ارائه گردیشنهاداتی مورد مطالعه، پي دانش آموزان جامعه آماری و جسمانیروان

 

  آموزان دیرآموزدانش
 

رود و منظـور    اصطالحی است که براي اطالق به کـودکی بـا مـشکالت یـادگیري بـه کـار مـی           دیرآموز

چنـین  . گیـرد   تر از متوسط همساالن طبیعی خود فرامی        ا آهسته یادگیرنده ایست که مطالب را کندتر ی      

 ستکودکی داراي قواي هوشی طبیعی است که به هر دلیلی مطالب را کندتر از آنچه متناسب سن او ا                   

 .گیرد یاد می

 

اند کـه آنهـا را بـراي     هایی بوده آیند در محیط آموزانی که از عهدة  برنامه درسی برنمی بسیاري از دانش  

ي چنـین حـالتی آن خواهـد بـود کـه از               نتیجه. ارویی با انتظارات نظام آموزشی مهیا نساخته است       روی

 احـساس عـدم   مـوزي آ افتند، وقتی بـراي دانـش    همان ابتداي ورود به مدرسه از برنامه درسی عقب می         

 گیـري از درس و  توانایی در رقابت کردن بوجود آید موجـب دلـسردي از یـادگیري و در نهایـت کنـاره             

 .شود مدرسه می
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هـاي شـناختی یـا هوشـی در        هاي جسمی، اجتماعی و محدودیت      آموزان بدلیل ناتوانی     از دانش  گروهی

اي  شوند البته ممکن است این دسته در پـاره         پیشرفت تحصیلی مطابق با برنامه درسی با مانع روبرو می         

 . استدرسیدر بعضی از مواد از دروس در حد متوسط و معمول و یا باالتر باشند و مشکل آنها صرفآ 

 

  

 

 هاي فردي دانش آموزان که حاکی از وجود تفاوت در توانایی هاي آنان است از مهم ترین اصول           تفاوت

از جملـه توانـایی هـاي    . و مواردي است که همیشه باید در آموزش و پرورش مـورد توجـه قـرار گیـرد             

 لـه  شـود، توانـایی هـاي شـناختی از جم    متفاوت کودکان که موجب تفاوت عمده بین عملکرد آنان می  

. در نتیجه باید به آن توجه خاصـی مبـذول شـود   . هوش است که میزان آن در همه افراد یکسان نیست  

 .زیرا نوع و سرعت آموزش باید با توانمندي هاي شناختی دانش آموزان هماهنگ شود

 

 بارز با دیگر دانـش آمـوزان      نسبتا وسیعی از دانش آموزان مدارس عادي که در عین تفاوت هوشی            قشر

در کنار سایر کودکان   می نشینند و از امکانات مشابه آنان در مدارس بهره  مـی برنـد دانـش آمـوزان              

 درصد کل دانش آموزان مدارس را تشکیل می دهند و به طور معمـول              14 تا   10دیرآموزان  . دیرآموزند

طبق . ند دانش آموز دیرآموز وجود دارد     چ) به خصوص کال س هاي اول     (در کال س هاي عادي ابتدایی       

آمار سازمان آموزش و پرورش استثنایی فقط در بین کودکانی که در طـرح سـنجش آمـادگی ورود بـه        

 10950 و دانش آموزان در سـال اول  7800 شرکت کردند 75-76 و 74-75دبستان در سال تحصیلی    

 سـازمان  1372بـستان را از سـال    نفر در سال دوم تشخیص داده شد طرح سنجش آمادگی ورود بـه د             

در ایـن طـرح توانـایی هـاي شـنوایی و بینـایی و       . آموزش و پرورش استثنایی کشور اجرا کـرده اسـت        

.  گیـرد یکودکانی که در آستانه ورود به دبستان هستند مورد ارزیابی قرار مـ ) هوشی(آمادگی تحصیلی   
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دیرآموز است بـا توجـه بـه ایـن مـساله        از نتایج این طرح شناسایی و تشخیص عده زیادي از کودکان              

تدوین برنامه هاي آموزشی مناسب براي این افـراد  ) جایابی آموزش(وزارت آموزشی و پرورش عهده دار   

 کال س ضـمیمه  هاولین گامی که در این جهت برداشته شده، تشکیل کال س هایی موسوم ب    . شده است 

ال .  کـال س بـود  85 حدود 74-75ال تحصیلی ویژه است، تعداد کل این کال س ها  در کل کشور در س  

زم به ذکر است کال س ضمیمه کال سی است که براي استفاده دانش آموزان دیرآموز پایه اول ابتـدایی              

 نفـر اسـت و فرصـت    15تعداد دانش آموزان این کال س ها حداکثر  . در مدارس عادي تشکیل می شود     

معلمـان بـا    .  هاي عادي مدرسه فـراهم مـی آیـد         هاي بسیاري براي یکپارچه شدن کودکان در فعالیت       

تجربه و آموزش دیده کال س هاي ضمیمه معمـوال  دوره هـاي تخصـصی سـازمان آمـوزش و پـرورش             

.  کافی دارنـد  اییاستثنایی را گذرانده اند و با خصوصیات عاطفی، شناختی و اجتماعی این کودکان آشن             

مون هوشی مورد ارزیابی اولیه قرار می گیـرد و       طرح سنجش براي ارزیابی هوشی کودك ابتدا با یک آز         

اگر این احتمال وجود داشته باشد که هوش او پایین تر از حـد متوسـط هـوش  کودکـان باشـد بـراي              

نتیجـه بـه   .   شـوند دهسنجش دقیق تر با آزمون هاي هوشی دیگر به مرحله ارزیابی تخصصی ارجـاع دا     

در چنـین شـرایطی   . ودك را به کجا ارجاع دهنـد دست آمده در این مرحله مشخص می کند که باید ک  

اما کودکانی  . معموال  کودکانی که هوش عادي و باال تر داشته باشند به مدارس عادي معرفی می شوند                

) در کنار کال س هاي عـادي (که دیرآموز تشخیص داده می شوند براي استفاده از کال س هاي ضمیمه    

 مورد کودکان عقب مانده نیز تصمیمات خاصـی اتخـاذ مـی    به مدارس عادي ارجاع داده می شوند و در   

 .شود
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 : هاي دانش آموزان دیرآموزویژگی
 

 آموزان دیرآموز در مقایـسه بـا کودکـان عـادي داراي رفتارهـاي سازشـی ضـعیف تـر و قابلیـت              دانش

در این گروه به سبب رشد کم ذهنی قادر به فراگیري مطالب و حـل مـسایل         . یادگیري کمتري هستند  

در میان گروه هاي عقب مانده ذهنـی دیرآمـوزان بـاال        . سطح افراد عادي و همسن و سال خود نیستند        

 درجه رشد ذهنی را دارند و در عین حال بزرگ ترین گروه از گـروه هـاي عقـب مانـده ذهنـی را                رینت

یـت   درصد است و درصد قابـل توجـه اي از جمع       90 تا   80تشکیل می دهند و بهره هوشی آنان حدود         

دانش آموزان مدرسه رو که معموال  نمی توانند در تحصیل و یادگیري مطالب همگام بـا سـایر همکـال                 

 درصد از جامعه دانش آموزي را شـامل مـی           14 تا   10دیرآموزان  .  خود پیش بروند از این گروهند      سان

 .بعضی مولفان ویژگی هاي شناختی دانش آموزان دیرآموز را چنین ذکر کرده اند. شوند

 

 

 : هاي شناختی دانش آموزان دیرآموزویژگی

 در درك مفاهیم یادگیري مطالب، کندتر از متوسط شاگردان کال س هستند -

 در تشخیص روابط پیچیده ضعیف اند -

 از درك مفاهیم انتزاعی عاجزند -

 براي یادگیري مطالب درسی به تمرین بیشتري نیاز دارند -

 ه همساال ن خود محدودتر استدامنه معلومات عمومی آنان نسبت ب -

نسبت به همساال ن خود خزانه لغات محدودتري دارند و از دستور زبان ساده اي که ویژه دانشآموزان  -

 کوچک تر است استفاده می کنند

 در خواندن و فهمیدن کتاب هاي درسی با مشکل مواجهه اند -

 . خود عقب ترنددر انجام تکالیف درسی معموال  دو تا سه سال از همساال ن -
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 رآموزی کودکان دی عاطفيهایژگیو 

  استنیی نفس آنها پااعتمادبه

  دارندزهی در انگضعف

  استنیی توجه آنها پادامنۀ

  ندارنديخودارزشمند

  دارندژهی توجه وي بازبه

  هستندریپذ محبت

 یکپارچه سازي یا جداسازي:  کودکان دیرآموزآموزش

آموزان مشهود است این اسـت کـه بـرخال ف کودکـان بـاهوش تـر        چه در مورد این دسته از دانش   آن

 .خودآموزي ضمنی و اتفاقی چندانی ندارند و در امر فراگیري خودکار نیستند

 

  این کودکان در خواندن خیلی ضعیف اند و به تدریج از هم ردیفان تواناتر خود عقب و عقب تـر    معموال

ري ارتقا یابند مدارس را براي تنظیم برنامه هاي درسـی        اینان هر چه به سطح آموزشی باال ت       . می مانند 

 .دمعمولی و تطبیق آن با یادگیري کند خود پیش از پیش با مشکل روبه رو می سازن

 

 دیگر نیز تاکید کرده اند که دانش آموزان دیرآموز در پایین ترین حـد دامنـه هوشـی کودکـان                  مولفان

 . ذهنی تلقی کردعادي قرار دارند و نباید آنان را عقب مانده

 توجه به ویژگی هاي دانش آموزان دیرآموز متخصصان تعلیم و تربیت عادي و استثنایی عموما بر این        با

باورند که چون این قبیل دانش آموزان از نظر رشد ذهنی تفاوت کمی بـا دانـش آمـوزان عـادي دارنـد           

 سـازي  چـه ین تفکر کـه یکپار ا. بهتر است در مدارس عادي و همراه سایر همساالن خود تحصیل کنند           

نام دارد به معناي همگام و همزمان کردن فرآیند تعلیم و تربیت کودکانی با نیازهاي ویـژه در مـدارس               

حمایت از روش یکپارچه سازي مبتنی بر ایـن بـاور اسـت           . عمومی به طور پاره وقت یا تمام وقت است        



 ٣٦

مانند افراد عادي بـا حـداکثر تـوان بـالقوه     که افرادي که معلولیت یا هرگونه مشکالت یادگیري دارند ه  

خود از فرصت ها و امکانات برابر براي خودشکوفایی بهره مند شوند تحقیقـات حـاکی از آن اسـت کـه               

دانش آموزان پیش دبستانی مبتال به ناتوانایی، رفتارهاي مثبت همساالن تواناي خود را الگـو قـرار مـی     

 که بـا همـساالن عـادي خـود ادغـام            رتیانی ناتوان در صو   دهند و بسیاري از دانش آموزان پیش دبست       

 .شوند به بازي سازنده تري می پردازند

 انجام شده نشان داده اند که دانـش آمـوزان مبـتال    1975 - 84 یازده مطالعه که طی سال هاي    تحلیل

ت هـاي  به ناتوانایی در موقعیت یکپارچه و در مقایسه با موقعیت هاي جدا بـه سـطح بـاالتري از مهـار              

 شده بـه  راتحصیلی نایل می شوند بسیاري از برنامه هاي تابع اصل جداسازي کودکان که در گذشته اج       

زیان ناتوانان بوده است نتایج پژوهش هاي زیادي نشان می دهد که دوره هاي تربیتی جدا براي دانـش    

یز حـاکی از آن اسـت       البته نتایج بعضی پژوهش ها ن     . آموزان ناتوان به طور نسبی ثمربخش نبوده است       

که گاه کنار آمدن با برنامه هاي نسبتا سنگین و فشرده که در موقعیت هـاي یکپارچـه بـراي کودکـان          

ناتوان وجود دارد، براي آنان مشکل است و این کودکان مهارت هاي اجتماعی الزم را براي کنار آمـدن                

ر شـده راهبـرد یکپارچـه سـازي از          به هر حال براي رفع تناقضات ذکـ       . با موقعیت هاي یکپارچه ندارند    

 آمـوزان دیرآمـوز قـضایی    نـش طریق دائر نمودن کالس هاي ضمیمه درون مدارس عادي و مخـتص دا     

تحصیلی در مدارس ایجاد می کند که در عین ایجاد نقاط قوت مربوط به روش یکپارچه سازي نقـائص            

 .دیل نمایدو ضعف هاي ناشی از ادغام صددرصد دانش آموزان را نیز کم رنگ و تع

 

  معلمان به یکپارچه سازينگرش

 معلـم کودکـان   332  معلـم کـالس هـاي عـادي و     2219 یک تحقیق طی پرسش نامه اي نظریات     در

نتـایج آن بـه ایـن    . استثنایی که در مدارس عادي به ارائه خدمات تکمیلی مشغول بودنـد بررسـی شـد         

 77(بخـش بزرگـی   . چـه سـازي اسـت   صورت بود که، نگرش اکثر معلمان در جهـت تاییـد روش یکپار      

معلمانی که آموزش ضمن خدمت یـا پـیش از          .  با این شیوه موافق یا بسیار موافق اند        اناز معلم ) درصد
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خدمت در تعلیم و تربیت استثنایی را گذرانده بودند با این راهبرد پیش از کسانی کـه چنـین آموزشـی     

 سـه ی دانستند کـه تغییراتـی در برنامـه عـادي مدر           البته این معلمان الزم م    . ندیده بودند، موافق بودند   

حال این که نگـرش کارکنـان مـدارس بـه ایـن نحـوه            . براي انطباق  با دانش آموزان ناتوان ایجاد شود        

نتایج بررسی نشان داد که معلمان ابتدایی با ادغام کودکانی کـه  . آموزش حتی مثبت تر از معلمان است 

 موافـق  تـاري  معلولیتی، یا درجات معتدل آسـیب هوشـی و رف     ناتوانایی هاي حسی عمیق، شرایط چند     

نبودند و نگرش مثبت آنان تنها شامل دانش آموزان مبتال به ناتوانی هـاي خفیفـی مـی شـد کـه نیـاز               

 .چندانی به آموزش یا حمایت ویژه نداشتند

 افـرادي   این پژوهش نشان داد که معلمان در کالس هاي معمولی بـه کودکـان نـاتوان بـه مثابـه         نتایج

متفاوت می نگرند و بر فنون آموزشی متفاوتی تاکید می ورزند که در حال حاضر در سیستم آمـوزش و          

 .پرورش کنونی ما در دسترس نیست

 

.  عین حال، معلمان درباره مشکال ت همراه با سیاست هاي رایج یکپارچه سازي اظهار نگرانی کردنـد     در

بوده به نظر می رسید که ال زم اسـت تربیـت معلـم و تاکیـد     نگرش معلمان ابتدایی کمتر از حد انتظار        

عال وه بـر آن از  . فرایند، بر رشد بیشتر مهارت هاي آموزشی، در دستور کار آموزش و پرورش قرار گیرد           

 .نظر معلمان ارائه آموزش هاي تکمیلی به معلمان مرجع براي ارتقاي کیفیت کار ضروري است

 دیرآموزآموزان  اصول کلی آموزشی دانش 

نیاز درس تقسیم در ریاضی جمـع کـردن و تفریـق و ضـرب          نیازها ، بعنوان مثال پیش      توجه به پیش  .1

 .کردن است

 آموزان توجه به تفاوتهاي فردي دانش.2

 آموزان با یکدیگر عدم مقایسه دانش.3

 آموز دیرآموز با خودش مقایسه دانش.4

 نمرة کالسی یا امتحانیآموز دیرآموز به جاي  اهمیت دادن به تالش دانش.5
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 .آموز دیرآموز تجربه شکست داشته باشد هایی که دانش اجتناب از بوجودآمدن موقعیت.6

 .آموز دیرآموز به هر میزان بایستی مورد تشویق قرارگیرد موفقیت دانش.7

 . یمآموز دیرآموز اطمینان داشته باش قبل از ارائه محتواي آموزشی باید از آمادگی و توانایی دانش.8

 با بوجودآوردن امکان تکرار و تمرین یادگیري را پایدار و کامل کنیم.9

 . در یک زمان چند مفهوم تازه را آموزش ندهیم  .10

  برخی پایان نامه ها در این رابطهنظرات

 مصطفی اکبري در رسانه کارشناسی ارشد خود تحت عنـوان مقایـسه پیـشرفت تحـصیلی و              پژوهشگر،

نشآموزان پایه اول ابتدایی دیر آموز اسـتفاده کننـده از کـال س هـاي ضـمیمه و                   سازگاري اجتماعی دا  

عادي، به ارائه آمار و ارقامی می پردازد که به خـودي خـود پاسـخگوي دو  روش آموزشـی بـراي دیـر                  

 . استموزان،آ

 در پـی  او در تحقیق خود که جامعه آماري آن دانش آموزان دیرآموز پایه اول ابتدایی مدارس بوده اند،     

 :پاسخگویی به این دو سوال برآمده است

 آیا بین پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دیرآموز پایه اول ابتدایی استفاده کننده از کـال س هـاي                -الف

 ضمیمه و کال س هاي عادي تفاوتی وجود دارد؟

 کـال س هـاي    آیا بین سازگاري اجتماعی دانش آموزان دیرآموز پایه اول ابتدایی استفاده کننده از     - ب

 ضمیمه  کال س هاي عادي تفاوتی وجود دارد؟

 از این پژوهش، مقایسه وضعیت دیر آموزان استفاده کننده از کـال س هـاي ضـمیمه در مـدارس        هدف

عادي یا دیرآموزانی است که در مدارس ابتدایی عادي تحصیل می کنند ومدرسه هیچ برنامـه ویـژه اي        

 موزاناشد تدارك ندیده است و صرفا از آموزش مربوط به دانش آ        که متناسب با توانمندي هوشی آنان ب      

 .بهره می گیرند) برخوردار از هوش متوسط(مدارس عادي 

 مقایسه هایی که در این زمینه انجام شده است داده ها صراحتا بیانگر تاثیر مثبـت کـال س هـاي           طبق

مچنین این نتایج به خودي خـود  ه. ضمیمه و نقش آن در باال  بردن معدل دانش آموزان دیرآموز است           
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 نمـره  رینونقش کال س هاي ضمیمه را در ارتقاي پیشرفت تحصیلی دانش آموزان تایید می کند باال ت               

متعلـق بـه دختـران      ) 104/95(مربوط بـه پـسران و نمـره بعـد از آن             ) 112/5(مقیاس بلوغ اجتماعی    

در تایید نقش موثر کال س هاي ضـمیمه  این یافته ها نیز . استفاده کننده از کال س هاي ضمیمه  است 

 .در باال  بردن سازگاري اجتماعی دانش آموزان دیر آموز است

 

 پایان، پژوهشگر در مورد نقش مهم کال س هاي ضـمیمه در پیـشرفت تحـصیلی و سـازگاري هـاي          در

 :اجتماعی دیرآموزان چنین نتیجه گیري می کند

 

به نحـوه اي  .  گسترده تري در کشور تشکیل شودتوصیه می شود که کال س هاي ضمیمه در سطح -1

که در تمام مدارس ابتدایی عادي کشور به صورت یک قاعده اجرا شود و تمام دانـش آمـوزان دختـر و                     

 .پسر دیرآموز مدارس ابتدایی راتحت پوشش قرار دهند

 

اولیه به کـار  ال زم است که والدین در مورد درس هایی که براي تسهیل سازگاري بچه ها در مراحل  -2

 .می رود  اطال عاتی کسب کنند

 

 همین زمینه ال زم است مشاوران مدرسه و معلمانی همراه با مدیر و ناظم و دیگر مسووال ن جلسات                 در

مشاوره اي براي اولیاي دانش آموزان دیر آموز برقرار کنند و آنان را از اهداف و فرایند آموزش و تربیت                 

 . آن کامال  آگاه گردانندفرزندان و ضروریات مربوط به

 

نگرش در رفتار والدین دانش آموزان عادي هم کال س با کودکان دیرآموز براي موفقیت یک پارچـه   -3

متاسفانه اغلب والدین در مورد برنامه هاي یک پارچـه سـازي موضـعی آشـتی                . سازي بسیار مهم است   

 .ناپذیر دارند
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ان و والدین برگزار و در آن اهداف یـک پارچـه سـازي       توصیه می شود جلساتی با شرکت معلم       بنابراین

توضیح داده و روشن شود که در صورت همکال سـی  شـدن فرزندانـشان بـا دانـش آمـوزان دیـر آمـوز           

فرزندان آنها در معرض افت تحصیلی قرار نمی گیرنـد هـیچ گونـه خطـري متوجـه تعلـیم و تربیـت و                      

 . علمی آنان نیسترفتپیش

 زمانی بیشتر قابل تحقیق است که عده دانش آموزان دیرآموز ادغام شده در کال این مسئله، به ویژه -4

س  عادي کم جمعیت و معلم قادر به اداره دانشآموزان دیر آموز، بدون تغییر زیاد در برنامه هاي عادي                

 .درسی باشد

اجرا در سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور، طرح سنجش کودکان را در سنین پایین تري به  -5

 .آورد تا دانش آموزان دیرآموز بتوانند از آموزش هاي پیش دبستانی نیز بهره مند گردند

از آن جا که دانش آموزان دیرآموز دچار مشکال تی به جز افـت تحـصیلی نیـز هـستند، مـسووال ن       -6

ن مـدارس  را بـراي دیرآمـوزا  ... مدارس خدمات توان بخشی ویژه اي از قبیل مشاوره، گفتـار درمـانی و     

 .اختصاص دهند

 توجه به این که دانش آموزان دیرآموز همیشه پایین تر از توان بالقوه خود عمل می کنند و در ظـاهر    با

مشخصات بالینی خاصی ندارند که آنها را از دیگر کودکان متمایز سازد بنابراین نبایـد فقـط بـه نتـایج                   

د اکتفا کرد بلکه باید ارزیابی همه جانبه مستمر         آزمونهاي هوشی در برنامه ریزي آموزشی براي این افرا        

توانایی ها و ضعفها . و پویا از همه کنش وریهاي فرد بعمل آید تا سطح تحول فرد تشخیص داده شو د                 

ي فرد شناسایی شود و از نتایج این ارزیابی در برنامه ریزي آموزشی و توانبخشی این کودکان اسـتفاده          

 درگیري والدین ،آموزش فرد شده، و ارزیـابی        اصلرآموز همواره باید سه     در آموزش کودکان دی   . گرد د   

مستم ر را مد نظر داشت این کودکان هر چند که ممکن است در مهارتهاي تحصیل ي مانند خوانـدن                   

و ریاضیات در کالس درس با مشکالتی مواجه باشند ولـی در بکـارگیري ایـن مهارتهـا در موقعیتهـاي                 

 لذا مسایل آموزشی بایـد در سـطح بکـار بـسته و             ندفقیت بیشتري عمل می کن    عملی و اجتماعی با مو    



 ٤١

عینی براي دانش آموزان تدریس شود نکته قابل توجه این است که معلـم نبایـد ص ر فـاً بـا تکیـه بـر            

نتایج آزمون هوشی بعمل آمده از این کودکان پیش داوریهاي منفی انجـام داده و او را از سـایر دانـش               

 را براي او اجرا کند و او را از فواید آموزش گروهی محـروم       نفرادياخته و برنامه آموزش ا    آموزان جدا س  

سازد و باالخره این که بکارگیري همه حواس در تدریس و ت ق ویت آنهـا تمـرین و تکـرار همـراه بـا                     

اي برنامه هاي تقویت فعال کردن دانش آموزان و ایجاد زمینه براي مشارکت گروهی و افزایش مهارتهـ                

 . از راهبردهایی است که معلم را در امر آموزش یاري می کندکاناجتماعی در این کود

 

 آموز دیرآموز ي دانش  به خانوادهپیشنهادات

رسانی کنیم تا به شناخت بیشتري در مورد شرایط فرزندشان و           آموز دیرآموز را اطالع      دانش هاي  خانواده

 کمک به ایشان برسند

 یرآموز در منزل بصورت جبرانی کار شودآموز د  با دانشالزامآ

 آموز دیرآموز بایستی استمرار داشته باشد و منحصر به زمان خاصی نباشد  با دانشکار

احترامـی قـرار    هایش در امور تحصیلی در خانواده نباید مـورد تحقیـر و بـی        رغم شکست    علی آموز  دانش

 گیرد

 تماعی نیازمند است عالوه بر مهارتهاي آموزشی به کسب مهارتهاي اجکودك

 اي با معلم مدرسه در ارتباط مستمر باشد  بصورت حضوري یا مکاتبهخانواده

 لکنت زبان چیست؟
 لکنت

ـ  آی بـه وجـود مـ   ي ناشـناخته ا لی است که به دالی ـ حرکت ي گفتاری زبان مشکل  و قیـ  و علـت دق دی

ـ .  نـدارد  ریز آن تأث  در برو ...  و   ی بد، اضطراب، کم هوش    تی توان گفت که ترب    یم.  ندارد یمشخص  یفراوان

 شی افـزا اسـب  عدم تن  نی سن، ا  شی است و با افزا    کیابتال به لکنت در پسران نسبت به دختران سه به           

 .ابدی یم
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 : شودی از آن ها اشاره می به برخری دارد که در زیانواع متفاوت» لکنت زبان «اختالل

 

گر ـ گر ـ گر ـ ( هــــا مثـــل البیــرار س، تکــ)هیگ ـ گ ـ گ ـ گـــر(تکـــرار صداها مثـــل . 1

 زرد ـ  ي زرد ـ گربـه   يگربـه  (و باالخره تکـرار عبـارات   ) گربه ـ گربه ـ گربه (، تکرار کلمات مثل )گربه

 ). زرد آمديگربه 

 

  صداها و کلماتنی جا و نامتناسب بی بيتوقف ها و مکث ها. 2

 ...و ) م    ن(کش دادن و امتداد کلمات . 3

 مشخص  ياما آنچه تا حدود   . است   روشن نشده  یقی بروز لکنت زبان در کودکان، تا کنون بطور دق         لیدال

 ،ی عـاطف  ،یبلکه همواره معلول علـت بـدن      .  داشته باشد  ي علت واحد  تواند یاست، آن است که لکنت نم     

 از  یعـض  ب چار که لکنت زبان دارند د     ي از افراد  ياریبس.  عوامل است  نی ا بی ترک ای و   ی ، اجتماع  یکیژنت

ـ  يهای ناراحت نگونهی ا ای آ نکهی ا صیاما تشخ .  هستند ی اجتماع يها ي و ناسازگار  ی عصب يهایناراحت  ی روان

 اری اسـت، بـس    ی از اختالالت روان   ی ناش ي لکنت خود حاصل حاالت و فشارها      ایعلت لکنت زبان است و      

 ی دسـتگاه عـصب    تتالال و اخـ   هایی از مواقع لکنت ربان ممکن است حاصل نارسا        یدر بعض . مشکل است 

 یکیولـوژ یزی ففیـ  خفيهـا ی ناهنجاری در اثر بعـض  ی لکنت زبان از زمان کودک     زی ن ي در موارد  ایباشد و   

 .دیآ ی مدیپد

 

 ي اصـالح، درمـان و بـازپرور       ي بـرا  ی مختلفـ  ي اصالح و درمان لکنت زبـان امـروزه از روشـها           يروشها

 . اشاره کردری به موارد زتوان ی روشها منیااز جمله . ندینما ی و لکنت زبان استفاده مییایاختالالت گو
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هـا    ها، زبان و لـب       حنجره ، گونه   نی ب ها ی هماهنگ نی عمل بهتر  نی انجام ا  ي برا ی تلفظ ای ی زبان يروشها

ـ .  انجامدی شود،احتماال به لکنت م   جادی ا ی خلل ی هماهنگ نی که در ا   نیالزم است؛ اما هم     از سـن  شیپ

 ی بـدن يهـا   زبان بر اثر اخـتالل يکند.  که کودك لکنت زبان داردودش یندرت معلوم م  بهی سالگ 5 ای 4

 را از راه ی مـوارد، کنـد زبـان      يا   بتـوان در پـاره     ایـ گو. ابـد ی  ی در انسان رشد م    ،ی عاطف يها ی برآشفتگ ای

 را بخوانـد؛ آهـسته   يزی به شخص مبتال آموخت که چگونه آهسته آهسته چ     یعنیآموزش برطرف کرد؛    

 . کمال دقت ادا کندا را بیی و هر هجادیص به حرف زدن خود، سخن بگوآهسته و با توجه خا

 

بر اثـر مطالعـه     .  کند می چگونه به هنگام بند آمدن زبانش،تنفس خود را تنظ         آموزند ی م ي به و  نیهمچن

 بـه    مرحلهينهای از تمريا  به پارهآورند، ی را فراهم می مشکلنی که چنیی صوتها بی ترک ایدرباره صوتها   

 »یکنـد زبـان  « بر مشکل يادی تا حدود زتوان ی که با انجام آن م  میا  افتهی خواندن دست    ي برا ،يا مرحله

 زی نکته ننیا. ردی انجام گ ی متخصص گفتار درمان   لهیوس   به دیبه هر حال، درمان لکنت زبان با      .  شد رهیچ

 . گرفتدهی نادی را در کند زبانی عاطفي مبنادیاست که نبا  قابل توجهاریبس

 

 تیـ  اهم ی و زبـان   ي دوگانه فکـر   يها   و پرورش جنبه   ي روش به بازپرور   نی مکمل در ا   ایدو جانبه    روش

 ثمر جی و معموالً نتاشود ی ساله استفاده م  7 تا   3 در مورد کودکان     شتری روش ب  نیا. شود یفراوان داده م  

 انیـ  ب از قدرت و صحت تفکـر، قـدرت و صـحت   يا  روش در واقع پرورش دوگانه   نیهدف ا .  دارد یبخش

 کـه افکـار خـود را اصـالح و روشـن      آموزنـد  ی منظور به کودك منی به ا  لی ن يبه عنوان مثال برا   . است

 و رسـا بـازگو   قی و کلمات و جمالت را دق     دی نما ي فقط افکار واضح و روشن خود را به زبان جار          ابد،یدر

 .دینما

 

 و اخـتالالت  ی عـاطف يهـا  ش که دچـار کـشمک    ي در مورد افراد   ژهی روشها بو  نی ا ی روان درمان  يروشها

 .ستی ثمر بخش ننیی پانی کودکان سني برایروش روان درمان. رود ی هستند بکار می عصبیروان
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 ی عـاطف جانـات یهـا و اضـطراب و ه    از عوامل لکنت تنشیکی اعتقاد دارند که ی برخ ی دارو درمان  روش

 بـه دور  ی عـاطف جانـات ی و ه کـودك را از اضـطراب  ي تا حـدود توانند ی آرام بخش م  يلذا داروها . است

 . دهندلی لکنت زبان او را تقلجهیداشته و در نت

 

ـ  متداول و نـسبتاً جد     ي از روشها  گری د یکی ی درمان رفتار  لکنـت زبـان روش      ي در اصـالح و بـازپرور      دی

 از علـل لکنـت زبـان      یکی است که    نی روش در ا   نی مدافعان ا  هینظر.  است ي و اصالحات رفتار   راتییتغ

 بـالطبع  و بر اصـالح رفتارهـا   ی روش سعنیلذا در ا  .  ناهنجار اوست  ای و   افتهی سازش نا  يکودك رفتارها 

 . لکنت زبان کودك استلیتقل

 

 نیـ  شـود، بـر ا  ی تلقزی نی روش رفتار درمانی نوعتواند ی روش که در واقع منی اي خود درمان گر  روش

 بازخوردهـا و  نـه یزم در زم الراتییـ  تغ جـاد ی و ا  ي قـو  زهیـ  بـا انگ   یاساس استوار اسـت کـه فـرد لکنتـ         

 و مـصمم تـالش کنـد کـه     ي منظم، مشخص و بطور جـد   يا   نسبت به لکنت خود به برنامه      شینگرشها

 . خود را اصالح کند ییای گوتاللاخ

 

  درمان آني لکنت زبان و راههایبررس
 : فیزیکی و عقب ماندگی ذهنیعلل

 

 قسمت هایی از مغـز ایجـاد مـی شـود کـه       از علل می تواند فلج مغز باشد در فلج مغزي ضایعه در  یکی

کنترل عضله هاي بدن را بر عهده دارند و مغز به وسیله آن قسمت ها حرکـات مربـوط بـه انـدام هـاي        

 اشـکال  ا،درصد از مبتال یان به فلج مغزي اشکال در تولید صد     70در حدود   . گویایی را هدایت می کنند    

وع اسباتیک فلج مغزي عضله ها ناگهان سفت و محکـم    در ن . زبانی به اختال ل صوت و لکنت زبان دارند        
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صداهاي گفتاري به صورت انفجاري یا مبهم و نامبهم  بیرون می آیند و عدم کنتـرل عـضله            . می شوند 

 صـداهاي نـوك   لیـد ها سبب دشواري حرکت لب ها و زبان می شوند و داراي اختال ل هـایی ماننـد تو            

تنفس آن ها کوتـاه و  . نند و زبانشان حرکات محدودي داردزبانی، بیشتر صداها را در کلمه حذف می ک      

صدایشان در حال محو شدن است دومین علل شکاف کام و لب می باشـد کـه ایـن نقیـصه مـادرزادي           

 شود و اگـر تـرمیم   رمیماست و در ساختمان تولید صدا تاثیر می گذارد که باید در همان آغاز کودکی ت  

 . به ناهنجاري هاي تولید صدا شودبه خوبی صورت نگیرد ممکن است منجر

 

 : عاطفی و  نارسایی هاي تکلمیاختالالت
 

 اوقات تاخیر در زبان منشا عاطفی و هیجانی دارد و این نوع اختال ل معموال  به دلیـل هیجانـات               گاهی

این قبیل اخـتال ال ت تکلمـی را گـاهی    . شدید و ضربه یا شوك هاي عاطفی در کودك عارض می شود     

 در تکلمـی احتمال وجود دارد این گونه نارسایی هـاي        .  یا عاطفی یا سکوت مرضی می گویند       نیز ال لی  

 .میان کودکانی که در محیط پرتشنج قرار دارند بیشتر است

 مواقع زیادي اختال ل تکلمی کودك خود یک نـشانه بـارز و عـال مـت قابـل تـوجهی از اضـطراب و                  در

 .تعارضات درونی است

 

 :نوایی و نارسایی هاي تکلمی ال ت دستگاه شاختال
 

 ویژگی خاص است کـه   3 هاي تکلمی که منشا آن اختال ال ت شنوایی هستند متاثر از حداقل               نارسایی

اگر وقوع اختال ل شنوایی بـه میـزان    . عبارتند از سن وقوع نقص شنوایی، میزان و نوع اختال ل شنوایی           

ـ      ضعیف قبل از سن به سخن آمدن کودك باشد موجب تاخیر د             یر صحبت کردن طبیعی می گـردد ول
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اگر بعد از رشد طبیعی کودك در صحبت کردن باشد ممکن است چنـدان تـاثیري در صـحبت کـردن                

اگر وقوع اختال ل شنوایی به میزان متوسط یا خیلی زیـاد قبـل از یـادگیري زبـان باشـد                . نداشته باشد 

 .تاثیر بسیار شدیدي بر رشد طبیعی زبان کودك می گذارد

 

 :هم ترس منقش
 

 بال نتون معتقد است که عوامل روانی سبب بروز لکنت می شوند بدین ترتیب که تـرس باعـث        اسمایلی

می شود قشر مغز نتواند کنترل خود را بر اندام هاي گفتاري اعمال کند و لکنت زبان ریـشه در مـسائل    

اغلب گفته . داهر می کنو مشکال ت عاطفی دارد و به صورت نشانه هاي فیزیکی و اختال ال ت زبانی تظ                

می شود که لکنت مانند توده یخ شناوري است قسمتی که در باالي آب قرار دارد که مردم مـی بیننـد             

قسمت بزرگتر آن شامل شرم ترس و گناه و تمـام احـساساتی   . و می شنوند قسمت کوچک تر آن است      

 زیـر سـطح آب قـرار    ماه اید تمااست که هر زمان سعی کرده اید جمله ساده اي را بیان کنید و نتوانست 

 .دارد

 لکنتها سعی می کنند قسمت پایین این توده شناور را پنهان نگه دارند تا خود را شخصی با گفتار           اکثرا

 .عادي نشان دهند این کار فقط قسمت پائین توده را بزرگتر می سازد
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 : از لکنت زبانبهبودي
 

د می کند به همین دلیل هدف بسیاري از توصـیه هـاي              و فشار عاطفی همواره لکنت را تشدی       اضطراب

درمانی از لکنت زبان کودکان این است تا آنجائی که مقدور است تال ش نماییـد اضـطراب و فـشارهاي          

 و هعاطفی را کاهش دهید موفقیت وقتی حاصل می شود که بتوان منشا و منبع اضطراب را باز شـناخت      

 .متوجه آن شد

دچار لکنت هستند اگر اضطراب و فشار از بین برود بدون برنامه درمانی خـاص   بسیاري از کودکانی که  

امروزه روش هـاي تـازه تـري بـراي کنتـرل      . و ویژه به طور خود به خودي لکنت شان برطرف می شود    

 کـه   وزنـد تنفس، کنترل حنجره، زبان، لب ها و فک مورد استفاده قرار می دهند و به فرد لکنتـی میآم                  

در شـیوه اي دیگـر کـه        . م و آهسته کند ودر بین صحبت کردن نفس عمیق بکشد          سرعت صحبت را ک   

جریان هوا نامیده می شود توصیه می شود تا نفس عمیقـی بکـشد و اجـازه بدهـد در هنگـام صـحبت               

 .کردن هوا بیرون بیاید

تکـار بـه    عقیده دارد که کودك را باید در موقعیت هایی قرار داد که او در آن هـا فعـال باشـد و اب       پیاژه

نقش بازي درمانگر را قادر می سازد که موقعیت هایی به وجود آورد که در آن مواقع امکـان        . خرج دهد 

 مـی توانـد   لکنتـی از طریق نقش بازي فـرد  . کشف و پیدا کردن ساختارهاي رفتاري وجود داشته باشد       

احساسات مـشابه او را  چگونه اند چه کسانی آشفتگی ها و      ) غیر لکنتی ها  (ببیند که اعضاي دیگر گروه      

دارند و چه کسانی همانند او به موقعیت ها و گفتارش واکنش نشان می دهند می بایـست بـه شـخص             

دادن هدیه  مـورد عـال قـه    : لکنتی اعتماد به نفس داده شود که از طریق مختلف انجام می شود، مانند            

 .اش در هنگام صحبت کردن او

لکنت به عنوان عامل خارجی به آنها واقع می شود نه ایـن   لکنتی چنان احساس می کند که گویی       فرد

 .که لکنت حالت و عملی است که آنها انجام می دهند
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 : هاي اصال ح لکنت زبان روش
 

  روش زبانی یا بیانی یا تلفظی-1

 سال به باال  می باشد در این روش تمـرین هـاي مربـوط بـه رهـا سـاختن عـضال نـی            7 کودکان   براي

 .و فشار از اهمیت بسزایی برخوردار استجلوگیري از گیر 

  روش دو جانبه یا مکمل-2

 سال استفاده می شود و هدف آن پـرورش دو گانـه اي از قـدرت و صـحت           7 تا   3 براي کودکان    بیشتر

به کودك میآموزند افکار خود را صـریح و روشـن دریابـد و بـه زبـان       . تفکر و قدرت و صحت بیان است      

 .جاري کنند

 .که براي سنین پائین ثمر بخش نیست: رمانی روش روان د-3

با استفاده از داروهاي آرام بخش، تنش ها و اضـطراب  و هیجانـات عـاطفی کـه         :  روش دارو درمانی   -4

 .یکی از عوامل لکنت می باشد را تقلیل می دهند

ك براساس نظریه مدافعان این روش در این است که یکی از علـل لکنـت زبـان کـود                  :  رفتار درمانی  -5

لذا در این روش سعی بـر اصـال ح رفتارهـا و بـالطبع تقلیـل       . رفتارهاي سازش نایافته یا ناهنجار اوست     

 .لکنت است

 

 : موثر در درمان لکنت زبانعوامل
 

 احساسات و هیجانات) 1

مکانیـسم  .  یک اختال ل پیچیده روانی و حرکتی است که داراي ابعاد فیزیولوژیکی و روانی اسـت                لکنت

از یک تعادل خیلی ظریف برخوردار است لـذا نفـس لکنـت کـردن از نظـر احـساسی و                     صحبت کردن   

عاطفی روي فرد تاثیر می گذارد و در بعضی از شرایط و موقعیت ها فـرد لکنتـی دچـار دسـتپاچگی و                    
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 بشود زیرا از احساسات عجز و ناتوانی خجالت، حقارت، افسردگی و بعضی از خـود بـی زاري                   مساريشر

 .رنج می برد

  تنش، تنش زدایی و آرامش روانی حرکتی)2

 کسی بتواند با تمرینات ورزشی و استفاده از شیوه هاي تنش زدایی اضطراب خود را افـزایش دهـد                  اگر

 .مفید خواهد بود

 . کردن آرام وآهسته و راحت و سنجیده موجب برقراري ارتباط آرام تر با دیگران می شودصحبت

 .اموشی عمديبی توجهی به پدیده لکنت یا فر) 3

 

 : پدران و مادران در درمان لکنت زباننقش
 

 ح کردن گفتار و رفتار کودك و منبع دائمی او ممکن است در عواطف او اختال ل هایی ایجاد کند            اصال

پـدر  . عدم عال قه یابی تفاوتی نسبت به گفتار و رفتار کودك نیز ممکن است تاثیر مشابهی داشته باشد                 

 کننـد یـا   پیشگیري سال می توانند از گرفتار شدن کودك به لکنت زبان            7 زیر   و مادر و مربی کودکان    

 .اختال ل زبان و گفتار او را کاهش دهند

 براي این گونه کودکان در محیط خانه جو آرامی پدید آورد و با آن هـا صـحبت کـرد تـا احـساس          باید

 و مادران آن هایی هستند که در   بهترین پدران . کنند که آن ها را هم مانند دیگر کودکان دوست دارند          

ـ  . مورد مشکال ت کودك صبر، احترام، درك و توجه و همدردي دارند            بیاورنـد  ارکودك را باید طـوري ب

 .که بهترین دوست آن ها باشد

 کودك خود تجارب خوشایندي از صحبت کردن فراهم کنند براي آن ها قـصه بگوینـد یـا کتـاب           براي

ار بردن یک اصطال ح خاص بپرهیزند و سعی کنند که بـه کـودك خـود    بخوانند بدون شک باید از به ک     

 ناولیا مـی بایـست نـاروانی گویـایی کـودك را بپذیرنـد و پیرامـون آ                . به عنوان یک لکنتی نگاه نکنند     
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توانایی آن ها در برخورد صحیح با لکنت زبان می تواند زمینه مثبتی را فراهم کند که بـر    . مطالعه کنند 

 .کار کنندروي فرزند خود 

صبر و حوصله معلم بسیار مهـم  .  راه  براي اصال ح فرزندانتان داشتن وقت کافی براي آن هاست      بهترین

است او باید به کودك فرصت بدهد به راحتی آن چه را مـی خواهـد بگویـد و از هـر گونـه شـتابزدگی،        

 .تمسخر و استهزاي کودك دوري نماید

 

 لکنت دار چه باید بکنند؟ در برخورد با دانش آموزان آموزگاران
 

 زیـ  و نرنـد ی پذرییـ  گونه دانـش آمـوزان تغ  نی موضوع آگاه باشد که؛ ا    نی از ا  دی با زی قبل از همه چ    معلم

 موضوع و بـا بـه   نی از ا ی با آگاه  یهر معلم .  دارند يادی ز تیحساس) کمبود زمان  (ینسبت به فشار زمان   

 بـا  ی بـه راحتـ  تـا  دانش آموزان کمـک کنـد   نی ا تواند بهی مند،ی آی مری که در ز ییکار بردن روش ها   

 که در کـالس بلنـد صـحبت      نی شرکت کنند و از ا     ی کالس ي ها تی ارتباط برقرار کنند، در فعال     گرانید

 . داشته باشندی کنند، احساس خوبیم

 

 : شدهادی ي اما روش هاو

 

بـا آن  . دیت دار فراهم ساز دانش آموزان لکن  ي برا ی کامالً آرام و به دور از فشار زمان        یطی مح دی  بکوش  •

ـ  که زمـان ز دیاوری احساس را در آن ها به وجود ب نی و ا  دی و شمرده صحبت کن    یها به آرام    ي بـرا يادی

ـ با) حرکات و سکنات شما   ( حال، زبان بدن شما      نیدر ع .  دارند ییپاسخ گو   آرامـش  ی از نـوع  ی حـاک  دی

 .باشد
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 و فقـط بـه   دین هـا از حـد نرمـال خـارج نـشو        در نگاه کردن بـه آ     . دی  به سخنانشان کامالً گوش ده      •

 .دی شورهیچشمانشان خ

 

 ی کار به ندرت مشکل آن ها را حل م نی بکشند، چون ا   قی عم ي که نفس ها   دی نکن هی  بـه آن ها توص     •

 .کند

 

 دوسـت نـدارد کـه حـرف در        ی چون کس  د،یی جمالت ناقص آن ها برآ     ای کلمه   لی درصدد تکم  دی   نبا   •

 کند و اعتمـاد   ی کار مشکل را چند برابر م      نیا. صوصاً اگر آن حرف غلط باشد     دهانش گذاشته شود؛ مخ   

 . دهدیبه نفس را کاهش م

 

 کند به صراحت با آن هـا صـحبت   ی به بهبود آن کمک م یی که چه کارها   نی   در مورد مشکلشان و ا       •

 .دی مشکلشان را بزرگ جلوه دهدی نکنی سعیول. دیکن

 

 ي کـه بـه جـا   دی بخواهستی نظرشان سخت است مشکل دارند، الزم ن       که به  ي   اگر در گفتن کلمه ا       •

 ی کلمـه هـا و عبـارات مـ      ی کار باعث ترس از بعـض      نی استفاده کنند، چون ا    ي راحت تر  يآن از کلمه    

 .شود

 

 کـن فکـر   ی سع،ی که صحبت کننیقبل از ا«،  »آرام باش «:  ها مثل  هی جمالت و توص   ی بعض انی   از ب    •

ـ          هی توص نیا. دیزیبپره»  تر واشیآرام تر و    « و   »یکن  ارزش بـودن،  ی ها باعث بـه وجـود آمـدن حـس ب

 . کندی شود و کمکشان نمیدر آن ها م...  و ریتحق
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 چـون  د،ی آن ها را تکرار کني و جمله دی کنند، شما برگردی مانی را نارسا و مبهم ب     ي جمله ا  ی   وقت   •

 جملـه را نارسـا   نی و هم فکر ادی ا دهیم شود، هم احساس کنند شما جمله شان را فه         ی کار باعث م   نیا

 . کرده اند، از ذهنشان خارج شودانیب

 

 ایـ  نیمـثالً از بـاال بـه پـائ    ( نه بـه صـورت مـنظم    ،ی درس، آن ها را به صورت تصادف دنی پرش ي   برا   •

 کار در  نی شود دانش آموز منتظر نوبتش باشد و ا        ی چون انتخاب منظم باعث م     د؛یانتخاب کن ) برعکس

 . کندی مجادی اقیس و تشواو استر

 

 زمـان  يشـما رو .  مواقع هستندی مواقع بد و بعضی که لکنت زبان دارند، بعضی تر دانش آموزانشی  ب •

 .دی کني گذارهی که خوب هستند سرماییها

 

 نـه بـا در نظـر گـرفتن     د،ی روابطـشان بـسنج   ي در برقرار  ي بهبود زانی آن ها را با توجه به م       تی موفق •

 . دهندی که هنگام لکنت از خودشان نشان مییارها کاهش رفتزانیم

 

 بلـه  ي با جواب هـا یی از سؤال هادی کنی آن ها سخت است، سعي حرف زدن برا  ادی که ز  یطی در شرا  •

 .دی استفاده کني انهی چند گزي سؤال هاای ری خایو 

 

 . مثل گروه کُر عضو شوندیی در گروه هادی کنقی  آن ها را تشو•

 

 سخت و   شانی برا یی انجام چه کارها   دی که تنها هستند، از آن ها بپرس       یمناسب و موقع    یتی  در موقع   •

  راحت است؟ییچه کارها
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 .دی کنقی تشوی و گروهی کالسي هاتی   آن ها را به شرکت در فعال•

 

 .دی   آن ها را از حرف زدن در کالس معذور نکن•

 

 .ندی گوی که چگونه منی نه اد،ی کنقی آن ها را تشوندی گوی  در مورد آنچه م•

 

 مشکلشان سـرپوش  ي شده روي دارند به هر نحوه ی سعشهی گونه دانش آموزان هم نی که ا  دی  بدان  دیبا

 کـه  ی در جواب سـؤال ای کنند در صحبت کردن از کلمات راحت استفاده کنند و ی م یمثالً سع . بگذارند

 خواهنـد   یمـ  کـار    نیـ آن هـا بـا ا     . اننـد  د ی که م  ی در حال  ،»می دان یما نم «: ندی شود، بگو  یاز آن ها م   

 .لکنتشان آشکار نشود

 

 کننـد،  ی م ـــافتی دانش آموزان از طرف هم ساالن خود در        نی که ا  یتی اما معلمان در مورد آزار و اذ       و

 دانش آموزان به خاطر مشکلشان از طرف دوستان خـود مـورد تمـسخر    نی درصد از ا82 بدانند که  دیبا

.  فـرق دارد يگـر ی بـا د ي را بفهمانند که هر فـرد نی به دانش آموزان خود ا     دیامعلمان ب . رندی گ یقرار م 

 دهنـد و در مـورد آن   ی که هنگام صحبت کردن دوستشان خوب گوش م    ی از دانش آموزان   دیمعلمان با 

ـ دیبا. اورندی به عمل بری زنند، تقدی کنند و تا حرفشان تمام نشده است حرف نمیها فکر م   دانـش  نی ب

ـ و در نها. رندیبپذ که دوستشان را همان طور که هست        اورندیرهنگ را به وجود ب     ف نیآموزان ا  ـ  باتی  دی

 . کنندنیی آن ها تعي گونه دانش آموزان برانی اتی را در مورد آزار و اذی مشخصيراهبردها

 

 که به طور مـستمر بـا روان شـناس زبـان و     ابندی ی هدف ها دست م   نی به ا  ی بدانند، موقع  دی با معلمان

 صـحبت کـردن دانـش    ي شده در الگو  جادی ا ریی دانش آموزان در ارتباط باشند و هرگونه تغ        نی ا نیوالد

 . را به اطالع آن ها برسانندیلیآموز در طول سال تحص
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  روش هاي افزایش انضباط در بین دانش آموزان دوره ي ابتدایی
 

بـسیاري  . اري کنترل دانش آموزان با توجه به ویژگی هاي سنی آنها روز به روز روبه افزایش اسـت            دشو

آموزان احـساس نـاتوانی مـی کننـد و بـه طـور        از معلمان و مدیران از برخورد با مسائل انضباطی دانش  

 .معمول ممکن است برخورد هاي نامناسبی با این رفتار ها داشته باشند

 .آموزان،معلمان باید پاسخگوي سواالتی از قبیل این سواالت باشند نضباطی دانشا ي بی  در زمینه

 انضباطی چیست و چگونه میتوان انضباط را آموخت؟  بی – 1

آمـوزان کـه نظـم و انـضباط کـالس را مختـل         چگونه می توان از بروز رفتار هاي نا مناسـب دانـش   -2

 کنند جلوگیري کرد؟ می

 آموزان کدامند؟  علل بی انضباطی دانش– 3

  چگونه میتوان این رفتارهارا کاهش داد یا از بین برد ؟ – 4

  
  

در این تحقیق سعی شده است بابررسی منابع علمی ونقد آنهابـه سـواالت فـوق پاسـخهاي مناسـب                 (( 

 .))وکاربردي داده شود

  
 

 :تعریف انضباط و بی انضباطی
  

رل رفتار فراگیرندگان و تسلط بر عوامل رفتـاري آنـان       اي کنت   عده. نظم و انضباط تعاریف متعددي دارد     

برخی معتقدند؛ نظم و انظباط شـامل هـر نـوع سـازماندهی در محـیط مدرسـه و            , را انضباط می نامند   

انضباط عبارت است از   «می گوید )1383(صفوي  .شود  کالس است، به نحوي که سبب افزایش یادگیري         

کند و اخالل در کـالس را بـه حـداقل کـاهش مـی           سهیل می اعمال قواعد و مقرراتی که یادگیري را ت       :
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شـود کـه مـانع سـر          انضباط بدان دسته از اعمال معلم اطالق می       «معتقد است   ) 1991(لوفرانسوا.»دهد

صفوي به (» زدن رفتارهایی از دانش آموز است که فعالیت کالسی را مختل یا تهدید به اخالل می کند                

هـر نـوع رفتـاري کـه از         «:انضباطی را اینگونـه تعریـف مـی کنـد             اصغري پور بی   )1378نقل از زمانی    

و داراي تکرار شدت و مداومت اسـت و در  )با توجه فرهنگ(هاي پذیرفته شده جامعه به دور است   ارزش

زمانها و مکانهاي متعدد اتفاق می افتد و همچنین رفتاري است که با درماندگی و کاهش کـارایی فـرد           

آمـوزان انجـام    بی انضباطی را رفتاري می داند که از طرف تعدادي از دانش    «:كایزابل کال . »همراه است 

آورد و معلم را در راه رسیدن بـه هـدف کـه ارتقـاي      می شود و مشکالتی را براي فرد معلم به وجود می  

کند و مانع از پیشرفت کار تحـصیلی مـی شـود و رفتـار      آموزان است با مشکل روبرو می    تحصیلی دانش 

: با وجود تعاریف باال بی انـضباطی را مـی تـوان اینگونـه تعریـف کـرد       .»عقول و نا منظم است آنان نا م 

آموز که سازماندهی مدرسه وکـالس   انجام دادن هر عمل یا رفتار پذیرفته نشده و نا معقول توسط دانش  

را در آمـوزان شـده و معلـم         را مختل یا تهدید به اخالل می کند و باعث کاهش کارایی معلـم و دانـش                

 .رسیدن به هدف اصلی خود باز می دارد

  
  

 :آموزش انضباط
انضباط را می توان از کودکی به افراد آموخت زیرا در کودکی افراد می توانند بهتر بیاموزند وبهتر بـدان     

 . عادت کنند

 .کند  علی قائمی راههاي زیر را براي نظم بخشیدن به کودکان توصیه می 

 . اید به کودك آموزش دهیم تا در دنیا ي جدید بدون سردرگمی زندگی کند یعنی ب: ها  آموزش   .1

 ي موفقیت بدانیم باید از انضباط براي کودك تعریف کرده و آن را الزمه:  تذکرات   .2

تهیه مقررات و تنظیم آن به کودکان یک کار اساسی است و باید قـوانین منطقـی در        : تهیه مقررات   .3 

 .نظر بگیریم
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باید براي کودك الگو بوده و عامل و مجري نظـم باشـیم و اگـر خـود مـنظم نباشـیم                : الگویی  جنبه  .4

 .انتظار نظم از کودك بیهوده است 

 .اي به زندگی کودك نظم ببخشیم باید سعی کنیم با برنامه: تنظیم برنامه . 5

 .کودك را باید از فواید نظم و زیانهاي بی نظمی آگاه کنیم: نشان دادن آثار .6

مـسولیت نظـم    :هایی در رابطه بانظم به کودك بسپاریم براي مثـال           باید مسئولیت : سپردن مسولیت   .7 

     اتاق

اگر بتوان رعایت نظم را بخشی از زندگی کودك کرد در آن صورت کـودك         : زمینه سازي براي عادات   .8

 .به آن عادت خواهد کرد 

  
 

  

 »انضباطی گیري از بی پیش«

 دو دلیل مهم است  آموزان به نا مطلوب دانشگیري از رفتار  پیش

 . تر از تغییر آن است گیري از بروز رفتار نامطلوب آسان یعنی پیش:به دلیل عملی .1

آمـوز   یعنی معلم خود را مسئول اصالح و بـر طـرف کـردن رفتـار نـا مطلـوب دانـش       : به دلیل انسانی  .2

هـاي داراي     قایسه رفتار معلمان در کـالس     در تحقیق خود به م    )1970("کانین").1379کدیور( داند    می

ها را در نحوه پاسخ گویی معلمـان   این کالس و تفاوت. هاي عادي پرداخته است رفتار نامطلوب و کالس     

نقـل از  ,صفوي  (داند    ي آنها می    گیرانه  دانند بلکه آن را ناشی از اقدامات پیش         به رفتارهاي نامطلوب نمی   

 )431ص1383کدیور

  
آمـوزان توجـه    شود و همچنین به نیازهاي دانش     نکاتی که باعث قطع ارتباط در کالس می       معلم باید به    

آموزان بـه   گیري از رفتار نامطلوب دانش آموزان دهد و براي پیش ي گستاخی به دانش کند و نباید اجازه   

 :نکات زیر توجه کند
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موزان ملـزم بـه رعایـت آن    آ  رفتارهاي بی نظم را مشخص و قوانین کالس را مطرح کند و دانش            .1   

 تحقیقات مشیل وروتر نشان داده است که مدرسه اي موفق است که نظامی خوب داشته باشـد  –شوند  

تعداد قوانین مدرسـه انـدك بـوده و بـه طـور      . 1:آنها مشخصات نظام خوب را این گونه بیان کرده اند  . 

مهمترین مشخصه قوانین قابلیت    . 3قوانین مرتبط با جامعه تحصیلی آنهاست       . 2منظم اعمال می شود     

تـصمیمات متخـذه   . 5خط مشی و حدود روابط دانش آموز و شاگرد مشخص باشد        . 4انعطاف آن است    

مدرسـه در  . 7شود  تدریس می) آموزان  دانش(در جهت موفقیت افراد     . 6از طرف معلم مستبدانه نباشد      

آمـوزان   نیازهـاي دانـش   . 8سـت  آمـوزان ا  دهد که خواهان حـل مـشکل دانـش       حرف و عمل نشان می    

مقـام  –اي متشکل ازسر معلـم        آموزان نا منظم هسته     براي حل مشکل دانش    . 9شود    تشخیص داده می  

 ) 1987فونتانا.( ارشد و معاون مدرسه وجود دارد 

 .شوند    بطور انفرادي با افراد نا منظم برخورد کرده دالیل بی نظمی را جویا       .2    

 .آموزان باید رفتار مطلوب و مورد نظر معلم را بشناسند  دانش      .3    

شود تا وي احساس کند که معلـم فـردي نـا       آموزان باعث می    توجهی به رفتار نا منظم دانش       بی   .4    

 .کارآمد است 

 .آموزان است  شرط الزم براي اجراي قوانین قابل درك و فهم بودن آن براي دانش     .5   

 آموز غاز کالس با جذابیت و متعاقب آن دادن آزادي بیشتر به دانش آ    .6   

 )1379کدیور(آموز به درس با یادگیري معنادار  مند کردن دانش  عالقه     .7   

  

 :آموزان علل بی انضباطی دانش
کند تنها به معلـم ،کـالس درس مربـوط     آموزان که انضباط کالس را مختل می        بروز رفتارهایی از دانش   

ست بلکه علل دیگري نیز نظیـر عوامـل آموزشـگاهی،خانوادگی،اجتماعی وجـود دارنـد کـه بـه طـور          نی

ایـن عوامـل را   . کننـد   آموزان فراهم مـی    مستقیم یا غیر مستقیم زمینه را براي رفتارهاي مخرب دانش         

 :توان به مواد زیر تقسیم بندي کرد  می
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 :علل مربوط به دانش آموزان:الف 

  
 : آموزان است مانند می در کالس ناشی از خود دانشگاهی علل بی نظ 

     هاي جسمی، روحی و روانی ناراحتی.1

 نداشتن عالقه و انگیزه. 2

 توجهی به انتظارات معلم و کالس  سردرگم بودن و بی. 3

 ي شخصی مطالعه نداشتن برنامه.4

           کم خوابی و خستگی مفرط. 5

 انجام ندادن تکالیف خود  . 6

                              تغذیه نامناسب. 7

 ناامیدي به آینده . 8

 )صفوي(استقالل طلبی و مقابله با اقتدار معلم.9

  
 :اند  کنند در نظر فونتاناشامل دو دسته آموزان که مشکالت خاصی ایجاد می دانش

تـر از توانـایی    یني هوشی بـاالیی دارنـد ، سـطح درس خیلـی پـای         چون بهره : شاگردان سرآمد      .1    

 .آورند آنهاست پس به طور خالصه خستگی و کسالت مشکالتی پدید می

به علت مشکالت بنیادین روانی که درآنها وجـود دارنـد بـه نـوعی             :  کودك آسیب دیده شدید        .2     

 )1987فونتانا( آورند  اند و رفتارهاي نامطلوب را به وجود می ناسازگاري رسیده

  

 : معلمعلل مربوط به)ب

       فقدان آمادگی جسمی ، روحی و روانی معلم. 1

 نامناسب بودن وضعیت ظاهري معلم.2
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 هاي سنتی هاي جدید تدریس واستفاده از روش نا آگاهی از روش. 3 

                         بی عالقگی به شغل معلمی. 4 

 آموزان ناتوانی در بر قراري ارتباط مطلوب با دانش.5 

                 آموزان  گذاشتن بین دانشتبعیض.6 

 نا مناسب و نا رسا بودن صداي معلم.7 

                                           نداشتن طرح درس .8  

   آموزان توجهی به دانش بی. 9 

   آموزان فعال بودن معلم و منفعل بودن دانش. 10

 استفاده نامناسب از تشویق و تنبیه.11 

       حوصلگی و نداشتن صبر و سعه صدر یب.12 

 )دیرآمدن به کالس و ترك کردن زود هنگام آن( بی نظمی معلم .13 

     تسلط نداشتن به موضوع مورد یادگیري. 14 

 آموزان  توجهی به مسائل و مشکالت دانش بی.15 

              مبهم بودن توقعات و انتظارات معلم.16 

 کات نامنظم درکالسبروز رفتارها و حر.17 

                 آموزان تحقیر و تمسخر دانش .18 

 آموزان  گویی به سواالت دانش ي انتقاد پذیري و خودداري از پاسخ نداشتن روحیه.19 

 هاي اصالح رفتار  ناآگاهی از روش. 20 

ري نظـم و  نظمـی و یـا برقـرا       اي در بـی     عالوه بر اینها شخصیت معلم نیز ممکن است نقش عمـده          . 21

آموزان معلم خـود را از     انضباط کالس داشته باشد،چنانچه برخی روانشناسان معتقداٌ در جایی که دانش          

 )1383صفوي.(صمیم قلب دوست داشته باشند بی انضباطی وجود نخواهد داشت
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 :علل مربوط به کالس درس)ج

 .دادتوان از دو بعد فیزیکی و عاطفی مورد بررسی قرار  محیط مدرسه را می

وضعیت فیزیکی کالس مانند،نظافت و پاکیزگی،برخورداري از نـور و هـواي        :تأثیر محیط فیزیکی کالس   

مناسب ،میز و صندلی راحت وکافی،تخته و وسایل سرمایشی و گرمایشی مناسـب نقـش انکارناپـذیري           

در اهمیـت محـیط فیزیکـی کـالس         )1975("مارلنـد ").همـان (در ایجاد نظم و انضباط کـالس دارنـد          

تواند کمک یا مانعی درآموزش باشد و بخـشی از هنـر کـالس داري              تأثیر فیزیکی کالس می   «:گوید    می

 ).1378صفوي،نقل از زمانی(» ي مناسب از فضاي کالس است استفاده

آموزان به دلیـل سـرماي        در کالس که وسایل سرمایشی یا گرمایشی مناسب وجود نداشته باشد ،دانش           

شـوند دسـت بـه اعمـالی      از این رو مجبـور مـی  .توانند راحت بنشینند  ازه نمیزیاد یا گرماي بیش از اند 

 )1383صفوي.(بزنند که نظم کالس را مختل کند 

 : تأثیر محیط عاطفی کالس 
ي درسـی ،برخـورد نامناسـب       عالوه بر عوامل فیزیکی کالس ، عوامل عاطفی مانند تعویض مکرر برنامه           

 یـا عـصرگاهی    هـاي صـبحگاهی   آموزان ،یکنواخت بودن برنامه دست اندرکاران ستادي مدرسه با دانش  

تـوان نـام بـرد کـه شـرایط و       را مـی ....آمـوزان و  هاو انتظارات معقول دانش توجهی به خواسته   مدرسه بی 

 . آموزان فراهم می کند موقعیت را براي بروز رفتارهاي نامطلوب دانش

  
  

 :علل مربوط به خانواده)د

تربیتی یکی از مهمترین نهادهاي موثر در تربیـت و رفتـار آدمـی را خـانواده        صاحب نظران روانشناسی    

تـرین عامـل در تکـوین شخـصیت کودکـان و نوجوانـان        دانند؛زیرا محیط خـانواده اولـین و بـا دوام     می

از جانـب  (توانـد در رفتـار کودکـان و نوجوانـان تـأثیر بگـذارد                 عوامل متعدد می  )1383صفوي(باشد  می

 .کنیم وارد زیر اشاره میکه به م)خانواده
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  فضاي روانی و عاطفی ؛    .1    

منظور مجموعه روابط و تعامالت روانی و عاطفی است که بـین اعـضاي خـانواده وجـود داشـته باشـدو          

رفتـار فرزنـدان را     ...)هماننـد سـازي و تقلیـدو      (یا غیر مستقیم  ...)هاي اخالقی و    آموزش(بصورت مستقیم 

 .دهد تحت تأثیر قرار می

 : شرایط ناسالم خانوادگی    . 2    

شامل مواردي مانند طرد کودك ،تنبیه شدید ، عدم توجه به نیازهاي اساسی کـودك ،انتظـار نابجـا از         

 .باشد می... کودك و

 :فقدان والدین. 3  

نبود هر یک از والدین ، بویژه مادر چنانچه با کمبود ارضاي نیازهـاي طبیعـی و اساسـی همـراه شـود                  

 .ناگواري در شرایط اجتماعی کودك خواهد گذاشتاثرات 

 :عدم ثبات قوانین و معیارهاي اخالقی.4

چنانچه در محیط خانه اصول اخالقی معینی حکم فرما نباشدیااینکه اصول ثابت باشندویابراي کـودك           

 .تبیین نگردند درایجاد مشکالت رفتاري کودك نقش خواهند داشت 

   :ترتیب والدت.5

لفرد آدلرترتیب والدت در رفتارهاي افراد نقش دارد آدلر معتقد است جایگاه ویژه فرزنـدان               از دیدگاه آ   

اصـغري  .(شود و فرزند آخر نگران از دست دادن موقعیت خود نخواهد بود         با تولد فرزند بعدي تهدید می     

ي   و زمینه  نظمی دار خانواده سبب تأثیر نامطلوب در رفتار فرد شده           اختالفات خانوادگی و بی   )1380پور

زنـد   آورد و به این ترتیب نظم وانضباط کالس را به هم می    الزم را براي بروز رفتارهاي مخرب فراهم می       

 )صفوي.(
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 :علل مربوط به روابط اجتماعی )و
از بـین  )همان(گذارد  آموزان می عوامل اجتماعی اغلب به طور مستقیم تأثیر شگرفی در رفتارهاي دانش         

 :کنیم آموزان به موارد زیر اشاره می در رفتارهاي دانشعوامل اجتماعی موثر 

کـه هـر   .... شامل مواردي مانند میزان سواد والدین ، فرهنگ حاکم برخـانواده و             : ي اجتماعی    طبقه  .1

 . گذارد کدام به نوعی تأثیر می

کـان  مهمترین الگوي کودکـان پـس از والـدین کـه تـأثیر زیـادي در رفتـار کود       :  گروه همساالن      .2

 . گذارد می

از قبیل تلوزیون که به عنوان الگوي رفتاري از عوامل مهم تعیـین کننـده در              : عوامل اجتماعی دیگر    .3

 )1380اصغري پور . (رفتار است 

  

  : عوامل روانی)ع

 . توان به موارد زیر اشاره نمود الت رفتاري می از عوامل روانی موثر در اختال

دو هدف قرار گرفته که قادر به انتخاب یکی نیست پس با انتخـاب یکـی          یعنی فرد در مقابل     :تعارض  .1

 . شود کند و موجب پدیدار شدن فشار و ناراحتی می در مقابل دیگري احساس محرومیت می

وقتی براي رسیدن بـه چیـزي از لحـاظ     . منظور ناراحتی شدید از نرسیدن به یک هدف است          :ناکامی.2

 .شود   آن نرسیم دچار سرگردانی شده و موجب ناراحتی میکنیم و به ریزي می روانی برنامه

اي از عوامل روانی درونی و بیرونی در ذهـن فـرد تبـدیل بـه سـاختار                    هنگامی که مجموعه  : استرس. 3

 ) 1380اصغري پور. (شود  موجب ایجاد فشار و ناراحتی روانی می شود تهدید کننده یا آسیب روانی می
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   :دن یاکاهش عوامل بی نظمیبرخی ازراههاي از بین بر
. آموزان باید میـان خانـه ومدرسـه همـاهنگی وجـود داشـته باشـد         براي کاهش عوامل بی نظمی دانش     

 ) 1383صفوي(

براي کاهش عوامل بی نظمی معلمان باید معلم آمادگی تغییر رفتارهاي به عنوان واکنـشی نـسبت بـه                  

  ) 1987تانافون. (حقایق آشکار شده توسط مشاهده را داشته باشد

براي کاهش عوامل بی نظمی موثر از کالس باید شرایط فیزیکـی کـالس را بهتـر کنـیم و روابـط بـین         

 .آموزان بهتر شود  کارکنان و دانش

براي کاهش این عوامل در خانواده باید والدین فرزندان خودرا به انضباط تشویق کرده و وظایف شان را                

 )1383صفوي . (کننددر قبال فرزندان خود به خوبی اجرا 

          

 :راههاي کاهش یا حذف رفتار هاي بی نظمی  
در آموزش و پرورش وظیفه معلمان تنها این نیست که به ایجاد و تقویت رفتار مطلوب اقدام کند بلکـه             

بـراي از بـین بـردن رفتـار نـا مطلـوب           .  یا از بین ببرند     باید رفتار نا مطلوب دانش آموز را کاهش داده        

 ) 1371شعبانی : (شود اي زیر توصیه میروشه

 : خاموشی  .    1  

 شرایط طوري فراهم شود که بـراي انجـام           بایست  براي اینکه رفتار نامطلوب دانش آموز ادامه نیابد می        

 )همان.(دادن آن رفتار نا مطلوب پاداشی در یافت نکند 

   : اشباع 2 .  

آموز اشـباع شـود و احتمـال تکـرار آن            شود تا دانش    یرفتار نامطلوب شاگرد به مدت طوالنی تقویت م        

 ) همان.(کاهش یابد یعنی درست برعکس خاموشی و این روش بر خالف تنبیه عوارض جانبی ندارد 

 :تقویت رفتار مغایر  .  3
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کنیم که خود ا ز یـک اصـل روانـشناسی ناشـی       تقویت می رفتاري را که مغایر با رفتار نامطلوب است        

. نسان نمی تواند خود را همزمان روي دو رویداد مخصوصاٌ اگر مغـایر باشـد متمرکـز کنـد                 شود که ا    می

  ) 1380اصغري پور(

 :  محروم کردن    .4

آموز به خاطر رفتار نامطلوبی که انجام داده است از دریافت تقویتی محـروم مـی شـودبراي                یعنی دانش 

 ) 1371شعبانی . (شود می از کالس اخراج میآموز که به کالس عالقه دارد به خاطر بی نظ مثال دانش

 :جریمه کردن  .   5 

یعنی کم کردن مقداري از عامل تقویت کنند به دلیل انجام رفتار نامطلوب براي مثال کسر چند نمـره       

 ) همان. (به دلیل شیطنت یا بی نظمی

  

 : آموز نامنظم  مشاوره و مذاکره با دانش
وز نامنظم از شیوه ي صحبت آرام استفاده کندکه بر اسـاس شـیوه هـاي    آم تواند در برابر دانش معلم می 

آموز در کـالس او   کندچون دانش   مشاوره می , باشد ، در این روش معلم       مشاوره ولفگا نگ و گلیکمن می     

آموز مشغول چـه کـاري اسـت و آن شـرایط را بـه              بی نظمی کرده و معلم می داند در آن هنگام دانش          

. اسـتفاده کنـد   ... تواند از نظرات دانشمندانی چون گالسـر، ردل و  ر مشاوره می شناسد معلم د    خوبی می 

آمـوز بایـد موقعیـت فعلـی وي در نظـر       اند که در بازبینی بی انضباطی دانش      این دانشمندان تأکیدکرده  

آمـوز حالـت    شود دانـش  گرفته شود در این هنگام معلم نباید از انتقاد زیاد استفاده کند چون باعث می              

آمـوز   اي صریح به دانـش  معلم باید از طریق مذاکره. افعی به خود بگیرد و بهانه هاي بیشتري بتراشد          تد

آموز است و اگر ایـن رفتـار     ي اصلی نیز خود دانش      بفهماند کارش تا چه اندازه زشت بوده است و بازنده         

طبـق نظـر   »رسـش  ازبـاب پ « براي این کـار معلـم بایـد   . نامطلوب راترك کند سود زیادي خواهد کرد     

 و بـه بهانـه    »پیشنهاد شـدي  )بی نظمی(چرابه این کار«پرسد گالسر وارد شود براي مثال از شاگرد می      

کند در واقع معلم اعتقاد خودش راکه رفتاري هر قدر هم غیـر قابـل    تراشی هاي وي توجه چندانی نمی 
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 کـه گالسـر بـه آن تأکیـد     کند این همان نکته اي اسـت  قبول و نامطلوب باشد هدف داراست اعالم می     

 ) جی اسمیت، ال سلت .(دارد 

  

  :اصل تقویت منفی

آموز را از انجام رفتار نامطلوبی باز داریم باید ترتیبی بدهیم کـه هرزمـان رفتـار او در            براي اینکه دانش   

 در کـاربرد ایـن  .دهـیم   جهت مطلوب تغییر کرد به موقعیتی که براي او ناخوشایند بوده است پایان می            

اي در تغییـر   آموز فایـده  اصل پایان دادن باید به آسانی امکان داشته باشد زیرا در غیر این صورت دانش          

 )1380اصغري پور(بیند  دادن رفتار خود نمی

 :تنبیه  

یعنی اضافه کردن یک محرك بیزار کننده به محیط پس از انجام رفتـار نـامطلوب ایـن روش معـایبی         

 : دارد 

 ) همان(زند  شود و فقط آن را وا پس می ي رفتار نمی باعث نابود    .1

 شود سبب ترس یا نگرانی شدید می. 2

اصـغري  . (کنـد  شود و به دسـتورهاي او عمـل نمـی    آموزان به فرد تنبیه گر کاسته می        از توجه دانش  . 3

 )1380پور
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 :گیري نتیجه
اطی هـر گونـه رفتـاري از جانـب     انـضب   کـه بـی   پس از نوشتن این تحقیق به این نتیجه دست یـافتیم       

توان انضباط را   می.کند    آموز است که سازماندهی کالس و مدرسه را مختل یا تهدید به اخالل می               دانش

نظـم و انـضباط را بـه    ...ها،تذکرات،نشان دادن آثـار و  توانند باآموزش از کودکی آموخت یعنی والدین می  

 .فرزندان بیاموزند

انضباطی نیـست و      آموز عامل مطلق بی      این نتیجه رسیدیم که تنها دانش      انضباطی به   در بررسی علل بی   

و . ناشی شـود    .... ،خانواده و   )محیط فیزیکی یا عاطفی     (تواندازعواملی همچون،معلم،کالس   این رفتار می  

گیـري کنـیم کـه بـراي      توانیم از این رفتارهاي نامطلوب پـیش     توان این عوامل را کاهش داد ما می         می

به کار گیري روش هاي فعال تدریس، وضع قوانین کالسی ،جویا شدن            :  چون    نیز راههایی گیري    پیش

 .پیشنهاد شد...انضباطی ،برخورد با این رفتارها و علل بی

را ... خاموشی ،محروم کردن ،مشاوره و مـذاکره و :براي کاهش یا حذف این رفتارها نیز راهکارهایی چون  

 .ا بیان نمودیم و آنها را پیشنهاد کردیمنام برده برخی محاسن و معایبشان ر
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