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 چکيده
رفتاری، عاطفی  توسط الزاروس معرفی شد. شامل ابعاد شناختی، 1966مفهوم مقابله در سال 

: دانش آموزان ششم .هدفکه می تواند همراه با حل مشکل یا سازگاری با مشکل انجام می شود

ازاعم مسائلی  یت می کنند دراین سن شکل گیری رفتارکابتدایی در یک آزمون رقابتی شر

غافل اجتماعی می باشد که دانش آموزان وخانواده ها باآن مواجهه هستند،ولی اغلب خانواده ها 

بیان پژوهش این است  .از آن هستند.  برای این پژوهش تاکنون کار تحقیقاتی انجام نشده است

:از پرسشنامه مقابله روشکه میزان رفتار درمانی تا چه اندازه درایجاد مقابله رفتاری موثر هستند.

ه رفتاری این پرسشنامه شـامل پاسخ های مقابله شــناختی ، مقابلـ ه،ای بیلینگز استفاده شد

تمام  ه: باتوجه به اینکیافته ها .جمله می باشد 7و 6،6فعال ،مقابلـه اجتنـابی به ترتیب با

تحقیقات انجام شد ه برای افراد غیر سالم بوده است این پژوهش برای ارتقاء افراد سالم که 

رفتاری : شناخت .نتيجه.درمعرض آسیب هستند درواقع اندیشه وتفکر نوینی است که انجام شد

را از پنجاه وهشت درصد به شصت وشش درصد ورفتاردرمانی را از سی وهشت درصد به پنجاه 

ودو درصدواجتناب از رفتارهای غیرمتعارف از بیست وهفت درصد به سی سه درصد و پیشرفت 

ش شصت وشش درصد می باشد(ازچهل وچهار درصد به پنجاه وچهار درصد د کلی )که استاندار

 .مادیافزایش د

 .آزمون رقابتی،مقابله رفتار درمانی،دانش آموزان،افراد سالم : يديکل واژگان
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 4 مریم باقر زارع،  3 فرشته انصاري ، 2 عزت جوانبخت،  1 هنرمند جوانبخت

 دکتری دانشگاه تهران 1
 .جوی دکتری اقتصاددانش 2
 .کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور 3
 پیوترمکارشناسی کا 4

 
 نام نویسنده مسئول:

 هنرمند جوانبخت

 اثرمقابله اي رفتار درمانی در دانش آموزان ششم ابتدایی
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 مقدمه
گذارد، رفتارشناحتی  و اصالح  مقابله ای اجتنابی آن اثر میاگر بخواهیم تاریخچه مقابله ای رفتار درمانی را از لحاظ تاکیدی که بر 

توان گفت که مقابله درمانی با قدمت پیدایش تمدن اولیه  است و اولین تالشهایی که انسانها برای هدایت افراد همنوع خود بررسی کنیم، می

توان گفت که مقابله ای  رفتار ی بوده است. اما به لحاظ علمی میاند، نقطه آغازین رفتار درمانی مقابله او بهبود رفتارمقابله ای انجام داده

درمانی به دنبال مکتب روانشناسی رفتارگرا وشناخت مقابله ای رفتار بوجود آمده است و در واقع اصول و قوانین مکتب روان شناسی کاربرد 

 مقابله ای رفتاری ورفتار شناختی واجتنابی ، درمانی  بستگی دارد.

توسط الزاروس معرفی شد. مقابله شامل ابعاد شناختی، رفتاری، عاطفی است و می تواند همراه با حل مشکل  1966ابله در سال مفهوم مق

(. مقابله دارای یک مفهوم معین نیست، بلکه اصطالحی است که 1()1386یا سازگاری با مشکل بدون ارائه ی راه حل انجام شود)سارافینو، 

بیرها، پاسخ ها، شناخت ها یا اوشش خود قرار می دهد و می توان آن را با اصطالح های متعددی مانند راهبردها، تدمفاهیم متفاوت را زیر پ

رفتارها مشخص کرد.شوارتز معتقد بود که مقابله ای درمانی شامل سه مرحله است: مرحله اول، ارزیابی اولیه است که مشاهده یک خطر است. 

ت که جستجوی یک پاسخ در ذهن است و مرحله سوم، به کارگیری آن پاسخ یا به عبارتی مقابله مدنظر است. مرحله دوم، ارزیابی ثانویه اس

فرایدنبرگ و لویس بر این باورند که هر دو سبک مقابله ای مسئله محور و هیجان محور، سبکهای سازش یافته هستند و به فرایند سازش 

(. برای سنجش مقابله رفتاردرمانی پرسشنامه های متعددی وجود 1993فرایدنبرگ و لویس، پذیری فرد با موقعیت تنیدگی زا کمک می کنند)

مقابله ای بیلینگز و مــوس، پرسشـنامه   ( Cognitive Behaviour Therapy= CBTدارد ولی کاربردترین پرسشنامه ها، پرسشنامه ها)

ل حاشیه ای دانش آموزان، خانواده ها ،دبیران وکارکنان مدرسه سماء اردبیل  می باشد. که با توجه به مسائ متغیرهـا و رفتـار درمانی شناختی

 ضرورت پژوهش با استفاده از پرسشنامه مقابله ای بیلینگز و مــوس را ایجاب کردکه خوشبختانه این تفکر جدید بود که برای افراد سالم در

درمانی موفقیت آمیز بود که برای سایر مدارس کشور جهت بهبودمقابله  معرض خطر انجام شد و در زمان اندک دوازه درصد در مقابله رفتار

 .رفتار درمانی قابل استفاده می باشد

 

 مسئلهبيان 
مقابله رفتار درمانی هم برای معلوالن ذهنی،بیماران روانی واجتماعی وجسمی وهم افراد سالم که رفتار غیرمتعارف ودر معرض آسیب 

ب پذیر جامعه از جمله کودکان دبستانی کاربرد دارد. درجامعه کنونی افراد درخطر آسیب های اجتماعی، های اجتماعی هستند وگروه آسی

کودگان دبستانی وراهنمایی که سازندگان آینده کشورما هستند . اگر بطور اصولی ،عملی وکاربردی شود اثرات مثمر ثمر تری خواهد داشت. 

در یک آزمون رقابتی شرگت می کنند دراین سن شکل گیری رفتار ازاعم مسائلی اجتماعی می باتوجه به اینکه دانش آموزان ششم ابتدایی 

نجام باشد که دانش آموزان وخانواده ها باآن مواجهه هستند،ولی اغلب خانواده ها غافل از آن هستند.  برای این پژوهش تاکنون کار تحقیقاتی ا

اد غیر سالم بوده است این پژوهش برای ارتقاء افراد سالم که درمعرض آسیب هستند درواقع نشده است زیرا تمام تحقیقات انجام شد ه برای افر

 اندیشه وتفکر نوینی است که انجام شد.عواملی که دررفتاردانش آموزان این گروه سنی دخالت دارند، مربوط به خود دانش آموزان)میزان قدرت

ش معلمان(وسالمت اجتماعی والدین واجتماع نیز درشکل گیری موثر هستند. تغییررفتار وحافظه،سالمت روانی،انگیزش درونی،اعتماد به نفس،نق

درمانی از عوامل موثر می باشد وازطرفی طیف اختالل درمانی بسیارگسترده ازجمله اضطراب،افسردگی،اختالل رفتاری کودکان،استرس... 

های خود پس از برقراری روابط عاطفی با  امام علی )ع( در نامه ی شود.واختالل درروابط اجتماعی می باشدکه منجر به آسیب های اجتماعی م

دهی و  خود به امام حسن )ع( ضمن آرامش 31فرزندان، همواره آنان را به توکل به خدا بویژه در هنگام سختیها تأکید میکرد. ایشان در نامة 

. در هستند ه میکند که سختیها و دشواریهای زندگی، عادی و طبیعیسعی در کاهش استرس با استفاده از یاد خدا و آخرت، به این نکته اشار

ا واقع، سنت تغییرناپذیر دنیاست که خوشی و ناخوشی را با یکدیگر داشته باشد و در مقابل، سنت الهی نیز متضمن غلبه بر ناکامیها و سختیه

ه استقالل و با علم به اینکه جوان احساس میکند که پدر، مادر، معلم ع( با توجه به ویژگیهای دورة جوانی نیاز ب)با توسل به تقواست. امام علی 

گاه  صورت پایدار به آنها متکی بود، فرزندش را به پناهگاه و تکیه گاه همیشگی و مطمئنی نیستند و نمیتوان به طور کلی افراد دیگر تکیه و به

 .برقرار شود، تحول فراگیر و عمیق فردی و اجتماعی را در پی خواهد داشتدائمی رهنمون میداشت. این پناهگاه ارتباط با خداست که اگر 

رفتاردرمانی ریشه درنظریه های یادگیری دارد.بنابراین می توان گفت که رفتار درمانی درشکل گیری ویادگیری اولیه به خصوص دردوران 

در زندگی روزمره زندگی می باشد وباعث پیشگیری ازعوامل خطر یکی از عوامل مهم  رفتار درمانیدر جهان امروز  ابتدایی نقش اساسی دارد.

در رویاروئی با عوامل فشار زاو درکشورهای جهان مورد بررسی رفتاردرمانیدیدگاه های جدید در مــورد ساز آسیب های اجتماعی می شود

انش آموزان را مکانیسم های مقابله ای هیجانی و بیشترین مکانیسم های بکار گرفته شده در د Lamb . همچنینداشته اندتاکید  دانش اموزان

رفتاردرمانی درافرادمعمولی وسالم که دچار آسیب های اجتماعی از ایــن رو در سال های اخیر توجه به منابع  (. 2اجتنابی گزارش نموده است )
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 وت. زیرا بکار گرفتن راهبردهای مقابله ای نقش مؤثرراهبردهای مقابله با آن در گروه های مختلف مورد توجه و بررسـی قـرار گرفته اس ، نشوند

روی بیست دانشجو راهبردهای مقابله ای را انجام داده بودند  بنفشه غرایی ،سعیده زنوزیان  .داشـته اسـترفتار درمانی دانش آموزان مهمی در 

دارا با استرسهای موجود در زندگی اشاره دارد. این م ،راهبردهای مقابله به روشهای آگاهانه و منطقی (.3که با پژوهش ما همخوانی داشت)

آموزی که نگران امتحانات است، با مطالعة بیشتر با  اصطالح برای روشهای مبارزه با منبع استرس مورد استفاده قرار میگیرد. برای مثال دانش

ی ناشی از استرس جلوگیری میکنند، اگرچه بیماریها ای مناسب از بروز بیماریها راهبردهای مقابله.)4( )1376آن مدارا میکند )پورافکاری، 

ترین  منشأ و علل مختلفی دارند، سبک زندگی و ویژگیهای شخصیتی نیز در بروز آنها دخالت دارند. روانشناسان معتقدند حتی درمان وخیم

ار باقیمانده از علمایی چون ابوعلی سینا و منبع آث (.5()1997بیماریهای جسمانی مستلزم تغییر الگوهای پاسخ افراد است )برانون و فیست ، 

 حل های مکتب اسالم راه گیری از توصیه اند و با بهره  امام محمد غزالی، نشان میدهد که آنان توجهی عمیق به مشکالت روانی مردم داشته

 .اند ای را عرضه کرده های شایسته

اثرگذارمثبت این معموأل شامل یک حادثه مدنظر می باشد وضعیت دانش آموزدراین چنین موارد می توان از مقابله درمانی استفاده کرد که 

تغییراتی ایجاد خواهد  اوبدنبال این وضعیت درقسمتهای مختلف ذهن   دانش آموزخواهد بود.موقعیت ورویداد دشواردر مسیر زندگی با  یامنفی

ونحوه برخورد بامشکل بوحود آمده اثرات متفاوتی را خواهد گذاشت.برای  احساسات فیزیکی طرزتفکر،احساسات لحظه ای، شد و این تغییرات در

بزارهای ارزیابی سبکهای مقابله پژوهشگران ابزارهای ا مقابله درمانی پرسشنامه های گوناگونی درسطح جهانی طراحی شده است از جمله

 پرسشنامة پاسخهای مقابله :د. مهمترین این ابزارها عبارتند ازان ای طراحی کرده گیری ابعاد مختلف پاسخهای مقابله متعددی را برای اندازه

 یپرسشنامة الگوهای مقابله طبی پزشک،1986الزاروس و فولکمن، ، (WCQ ) پرسشنامة شیوه مقابله،1990موس و همکاران،  ، (CRI ) یا

( MCMQ)، یزندگ یپرسشنامة موقعیتها،1987فیفل، استراک و ناگی ( LSI) ، مقابله جوانان  یمقیاس سبکها،1989ک، فیفل و استرا

مقابله ای بیلینگز و مــوس،   ( Cognitive Behaviour Therapy= CBT(.ولی  یکی از این پرسشنامه ها)1993)فریدنبرگ و لویس، 

رمانی رفتار د می باشدکه کمتر درپژوهش های  دانش آموزان استفاده شده است. پرسشـنامه متغیرهـا و رفتـار درمانی شناختی

 ، پرخوری ، استرس ،( اجتماعی اضطراب ، افسردگی ، ترس ، فوبیا )ترس از مکانهای شلوغ و ترس  مانند ( در مواردیCBT) شناختی 

 دچار مشکالتی از قبیل عدم قدرت  دانش آموزش همچنین میتواند درمواردی که CBT  ، پس از حادثه استرس گریه،  خواب اختالالت

کمک  دانش آموزان بهCBT هم موثر باشد. سردرد حتی درمورد مشکالت جسمی مانند خستگی ها و دردهای مزمن عصبانیو خشم  کنترل 

مشکل شده اند به روش ساده ترکنار بیایند.که مقابله  درک بهتری از مسائلی که موجب درحل مشکالتی که به آن مواجهه هستند می کند

دربدو ورود به دوره اول دبیرستان هستند حائز اهمیت می باشد زیرا با بررسی های بعمل آمده دانش  درمانی در دانش آموزان ششم ابتدایی که

 آموزان این مدرسه ازخانواده های تحصیل کرده ونسبتأ مرفه می باشندمقابله رفتار درمانی در این مدرسه ضروری به نظر رسید که اجرای این

 پژوهش را دراین مدرسه شروع کردیم.

ررفتاردرمانی عواملی که مربوط به دانش آموزان وخانواده واجتماع می باشدکه باعث آسیب های جبران ناپذیربه دانش آموزان بحث: د

می شود، ضرورت می یابدکه رفتاردرمانی سالم دردانش آموزان انجام شودتا ازآسیب های اجتماعی درگزند باشند.عدم رضایت اولیاء وانجمن  

تارهای غیرمعقوالنه کالس درسی دانش آموزان درسه ماهه اول ضرروت دیگری را ایجاب کرد که این پژوهش درحل از شناخت رفتار ی ورف

مشکالت  دانش آموزان ومدرسه انجام شود.عوامل مربوط به دانش آموزان ازجمله وضعیت فیزیکی وجسمی،روانی وذهنی،نداشتن هدف 

نفس،عدم برنامه ریزی وعوامل مربوط به خانواده ازجمله  اختالف خانوادگی،اختالف خانوادگی ازتحصیل،عدم انگیزش برای مطالعه،عدم اعتماد به 

فرزندان بالجبازی،وابسته نمودن فرزندان به والدین درتکالیف در دوران ابتدایی،مقایسه دانش آموزان با همساالن خودش،ورشکستگی سیاسی 

زاحمت های نابجا درکالس درس،عدم رفتارهای نامناسب دانش اموزان با معلم واجتماعی خانواده ها عوامل مربوط به مدرسه شوخی وم

ومدیرومعاون ومشاوران مدرسه وسخت گیری دروس درمدرسه بدون درنطر گرفتن دانش آموزان بااستعدادبیشتر وکمتر عوامل مربوط به اجتماع 

وکافی نت ها وعدم عالقه به درس ومدرسه فقط رفع تکلیف می  دوستان وهمساالن ناباب،استفاده غیرمتعارف از گوشی وتلویزیون وماهواره

 باشد.

 Tery  مـی گویـد: بـرای جلوگیری از ایجاد و دوام رویدادهای تنــش زا کـه بـاعث بیماری جسمی، روانی و عدم آرامش افراد می شود

درمان های روانشناختی می تـوان افکار مردم را در راه مقابله  باساراسون اعالم کرد از طرفی (.6شود) باید از شیوه مقابله ای مناســب اسـتفاده

 (.7بــهتربـا فشـار روانـی بازسـازی نمود )

Kleinke CH  انتخاب راه هــای مقابلـه مناسـب در برابـر فشـارهای روانی ایجـاد شـده مـی توانـد از بیان نمود که  1998درسال

 .)8کاهد )تـاثیر فشـارها بـر سـالمت روانی فرد ب
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بیشترین مکانیسم های بکار گرفته شده در دانش آموزان را مکانیسم های مقابله ای هیجانی و اجتنابی گزارش نموده  Lamb همچنین

روی دانش آموزان استفاده از واکنش های اجتنــابی و هیجـانی کمـتر شـده و اسـتفاده  CBT نشان داده است بعد از Parker و Milneاست 

 (.2ش های حل مشکل، رفتاری و شناختی افزایــش یافتـه است )از واکن

جمله می باشد و براساس بررسی های بلینگــرو مـوس از طریق روش تحلیل  19،شامل  1981پرسشنامه مقابله ای بیلینگزو موس 

جملـه و پاسـخ هـای  6رفتاری فعال با  جملـه، پاسـخ هـای مقابلـه 6عوامل جمله ای این پرسشنامه شـامل پاسخ های مقابله شــناختی بـا 

 .جمله می باشد 7مقابلـه اجتنـابی بـا 

دانش اموزان ششم ابتدایی است. جامعه پژوهش  (phase experimental Twoای)ایـن پژوهـش یـک مطالعـه تجربـی دو مرحلــه 

مـوس مورد بررسی قــرار گرفتنـد تـا روش هـای مقابلـه ای  پرسشنامه بیلینگــزو بانفــر 58بـرای انتخـاب نمونـه پژوهـش  .،پسرانه سماء

دربررسی اولیه درجدول ونمودار ذیل مشخص شد که درمقابله رفتاری با مشکل عدیده ای مواجهه هستیم.درمقابله آنـان مشخص گردد. 

ایجاب می کند با مسئله که یکی از دغدغه  اجتنابی در سطح پایینتری قرار داریم و مقابله شناختی درسطح متعادلی بودند. پس ضرروت طرح

 های انجمن اولیاءومربیان میباشد،با جدیت پیگیری ودر حل مسئله جدیت نمایند که یکی از وظایف اصلی انجمن ،پیوند اولیاءومدرسه می باشد

  محقق یابد.
 

 مدرسه سماء بيلينگزو موس مقایسه

 38 80 پاسـخ هـاي مقابلـه رفتاري

 58 72 مقابله شــناختیپاسخ هاي 

 27 44 پاسـخ مقابلـه اجتنـابی

 46 62 اعتبارپرسشنامه

 

 
 

 

 

 مشتمل برهدف اصلی وهدف هاي فرعی اهداف طرح:
رفتار درمانی  مقابله رفتاری موثر هستند.ایجاد درتا چه اندازه  رفتار درمانیمیزان  یمپژوهش این است که بداناین هدف از بیان کردن 

با رفتارهای سالم ترو درست تری در برابرحوادث  یممیتوان ماکمک می کند تا به گونه دیگری اندیشیده ودرنتیجه این طرز تفکرجدید  مابه 

می توان بررفتارهای  پرسشنامه بیلینگزو مـوسم وباآن مقابله نماییم.با بکارگیری روش برخورد نمائیخودمان ناخواسته وناگوار پیرامون 

  ابله نمود.غیرمتعارف مق
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و این کمک میکند تا  شودکوچکتری تبدیل ی را به اجزا دانش آموزان واجتماعتا معضل بزرگ  می شودتالش  خاص،  پژوهشدر این 

  . نمایان تر شود زندگیبهبود وآینده شکوفایی در   نآ مثبتتاثیرحل مشکالت با رفتار درمانی، معضالت و چگونگی 

 

 اهداف اصلی:

همایش با شرکت اولیاء دانش آموزان وانجمن اولیاء ومربیان وعوامل اجرایی مدرسه جهت رسیدن به راهکار مشکالت تشکیل جلسه 

 دانش آموزان

 ایجادروشهای جدید رفتاری وپاسخ به مقابله رفتاری نامتعارف اجتماعی دانش آموزان

 عملی کردن اهداف اصلی انجمن اولیاء ومدارس

 درپیشبرد اهداف انجمن اولیاء ومدارساستفاده از اولیاء کارآمد 

 

 اهداف فرعی:
 کاهش وحذف رفتارهای متعارف غیرمعقول قبلی

 انجام پس آزمون وپیش آزمون مقابله ای وتوجه به نتایج بدست آمده ومقابله وراهکار مناسب باآن

 منطقی کردن انتظارات اولیاء از فرزندان

 

 مراحل ونحوه اجراي عملی طرح:
لگرد دانش آموزان درسه ماه اول درمدرسه تحت نظر مدیر ومعاون ودبیر پرورشی تحت کنترل قرار گرفت و روزانه ثبت رفتارونحوه عم

گردیدو رفتار وعملکردمعلمان ششم ابتدایی بطور نامحسوس ازطریق روش تدریس، تکالیف وارزشیابی دانش آموزان توسط عوامل اجرایی 

گرفت.نتیجه ماه اول مثبت ارزیابی شده بودولی ماه دوم وسوم سه ماهه اول رضایت چندانی حاصل مدرسه وخانواده ها موردارزیابی قرار 

نشد.مشخص گردیددانش آموزان بامشکالت عدیده ای جهت مقابله مواجهه هستندازطرفی سنگینی مطالب کتب درسی واز طرفی امتحان 

نواده ها مزید بر علت شده است.درچنین مواقعی مقابله با مشکالت چاره تیزهوشان واز طرفی افکار وحرگات ناشایست دوستان وانتظارات خا

باید جست درغیر اینصورت دانش آموزان دراین رده سنی دچار آسیب های اجتماعی خواهندشد. جلسه همایش با دعوت رسمی  به پیشنهاد 

حضور سه نفر سخنران از اساتید دانشگاه برگزار کردید. زمینه انجمن اولیاءومدارس با حضور اولیاء دانش آموزان،انجمن اولیاءوعوامل جرایی با 

 مقابله ای بیلینگزو موس دوم برای اجرای راهبردی مقابله ای دانش آموزان فراهم گردید .برای مقابله با مشکالت پژوهشگران پرسشنامه

جملـه و پاسـخ  6ـخ هـای مقابلـه رفتاری فعال با جملـه، پاس 6شـامل پاسخ های مقابله شــناختی بـا راپیشنهاد می کننداین پرسشنامه 

 مقابله ای بیلینگزو موس .پنجاه وهشت نفر شرکت کننده دراین پژوهش به نوزده سئوال پرسشنامهجمله می باشد 7هـای مقابلـه اجتنـابی بـا 

ه بود. پرسشنامه فوق تهیه گردید وبدون اطالع باچهارگزینه هیج وقت ،گاهی،بیشتراوقات وهمیشه که معادل نمره صفر الی سه درنظر گرفته شد

کمترین نمره صفر وبیشترین  جملـه 6پاسخ های مقابله شــناختی بـا  قبلی ازدانش آموزان تست انجام گردید ونتایج استخراج شد.که برای

 7پاسـخ هـای مقابلـه اجتنـابی بـا  وبرای18کمترین نمره صفر وبیشترین نمره جملـه 6پاسـخ هـای مقابلـه رفتاری فعال با  وبرای18نمره

که جمعأ پنجاه وهفت نمره محاسبه گردید.مشکالتی که دانش آموزان با آن مواجهه بودند شناسایی 21کمترین نمره صفر وبیشترین نمره جمله

بیان مطرح گردید،هرچند شدندوبرای حل مشکل با عوامل اجرایی ومعلمان بطور مستقیم وغیرمستقیم مذاکره شد.درجلسه انجمن اولیاء ومر

عواقبی نیزدربرداشت وبه مبارزه منفی نیز منجرشد)اگرفرهنگ قبلی پیش بینی شده بودمبارزه مثبت می شد( درنهایت مشکالت دانش آموزان 

اشند .باهمکاری که با آن مواجهه بودندبرطرف گردید.این طرح هم برای مقابله بامعلوالن ذهنی وافراد سالم  درمعرض آسیب های اجتماعی می ب

انتخابات انجمن اولیاء ومربیان قابل انجام وبدون هزینه می باشد  وبا توجه به اینکه اکثر اولیاء دانش آموزان قشر تحصیلکرده می باشند اگر در 

باشد. میتوان با همکاری انجمن از اولیاء ،از اولیاء های فعال انتخاب شوند براحتی بدون هزینه وبادرآمد مضاعف برای مدرسه  قابل انجام می 

 انجمن اولیاءاگرفرهنگ انجام این پرسشنامه به افکارعموم رسانده شود بدون هزینه ،جامع وکامل قابل انجام می باشد.

 

 نتایج وکاربرد هاي عملی طرح:
درصد گزارش کردند در حالی ضریب پایایی درونی برای روش های مقابله اجتنابی، 62بلینگز و موس اعتبار  این پرسشنامه را برابر 

درصد بدست آمد و برای ضریب پایایی درونی 44درصد بود. درپژوهش ما 80درصدو 72درصد و 44شناختی فعال، رفتاری فعال به ترتیب برابر 
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درصد دلیل بر این بوده واقعأ بچه ها با 38درصد و66درصدو 27ه اجتنابی، شناختی فعال، رفتاری فعال به ترتیب برابر برای روش های مقابل

 مشکالتی مواجهه شده اند وبه علت تنش های که درکالس درس با معلم وباهمدیگر داشتند.

پاینتری قرارگرفته بودند که علت یابی صورت گرفت ،موانع درمقابله اجتنایی فعالتر بودند ودررفتار شناخنی فعال ورفتاری فعال در حد 

هایی از جمله روش مقابله با مشکالت بوجود آمده یا درپیش رو عدم راهنمای های سازنده، عدم  داشتن فرهنگ دوست یابی والگویابی غیر 

ز شبکه های مجازی،داشتن گوشی همراه،خرید متعارف ازآنان،انجام حرکات ناشایست در مدرسه ومنزل ومجامع عمومی ،استفاده نامتعارف ا

وفروش صندلی جلوی وایت بورد باصندلی عقب ،خرید وفروش لقمه غذای ،لواشک،آدامس،نوشابه وغیره دور ازچشم عوامل اجرایی، صرف بیشتر 

ر کالس های خصوصی وتقویتی تلف اوقات تماشای تلویزیون،عدم کنترل خانواده ها فقط به این بسنده کرده اند اوقات باقی مانده از مدرسه د

شود که در اکثر دانش آموزان اثر معکوس داشته است واین کالس ها محل تفریح دانش آموزان شده بود. عدم راهنمایی از طرف عوامل اجرای 

ند ومتوجه شدند درکارها در شرکت رقابت سازنده که مهمترین عامل می تواند باشد.با انجام این پرسشنامه ها دانش آموزان دنبال چرا ها رفت

با والدین خود مشورت کنند ودربعضی مسائل عوامل اجرایی مدرسه را درجریان بگذارند تامشکل حل شود و به رقابت سازنده روی آوردند. با 

ردند با دعوت آنها اولیای دانش آموزان که بیشترین فراوانی مشکل ساز بودند مشورت گردید هرچند دروهله اول انکار می کردند، وقبول نمی ک

وکنترل فرزندانشان درساعات زنگ تفریح مختصر که بیرون نمی آمدند درسرکالس دادوستد انجام می دادندمتوجه شدند.که چه بالیی در 

کالس های خصوصی وتقویتی برسرشان آمده است.هرچند ازطرف عده ای تهدید شدیم ولی درنهایت اکثریت اولیاء که فرزندانشان فراوانی 

درصد برسانیم 36درصد به 27کل را داشتند تقدیر وتشکر نمودند. ودرمرحله بعدی توانستیم مقابله اجتنایی باکمک والدین وعوامل اجرای از مش

درصد فاصله داشتیم .این طرح در تمامی مدارس قابل اجرا می باشد به دلیل اینکه هزینه ندارد فقط یک 10وباز با استاندارد پرسشنامه حدود

یروی کارآمد که درتمام مدارس داریم متاسفانه روش کار را نمی دانند با تشکیل کالس آموزشی رایگان می توان آنانی که عالقمند ومشتاق نفر ن

 وداوطلب هستند  دراین پژوهش شرکت نمایند تا مشکالت دانش آموزان  ومدارس که باآن مواجهه می شوند حل وفصل گردد.
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 خالصه ونتيجه گيري
عوامل اجرایی مدرسه راهبرد کیفیت  امور مدرسه ازجمله شناخت رفتاری وبهبود رفتار دانش آموزان واجتناب از رفتارهای  اگر رسالت

مسئولیت  غیر متعارف باشد.وقتی قابل انحام می باشد،همکاری اولیاء بامشارکت درانتخابات انجمن اولیاءومدارس ، همکاری صمیمانه وبا احساس

منتخبان انجمن  وسایر اولیاء فعال   الری الزم و ملزوم همکاری عوامل اجرایی مدرسه ومشارکت، تمرین مردم ساشرکت نمایند. دررفتار درمانی 

 آینده نگری را برای یادگیریایفای نقش ،تا دانش آموزان را درجامعه ی کوچک برای ورود به جامعه ی بزرگ درمحیط آموزشی می باشد 

 شناخت رفتاری،رفتار درمانی واجتناب از رفتارهای غیرمتعارف داشته باشند،که این رسالت هرچند کم وکاستی ها وموانعی داشت ،توانستیم با

همکاری انجمن اولیاء ،عوامل اجرایی مدرسه واولیاء دانش آموزان مدرسه سماء شناخت رفتاری را از پنجاه وهشت درصد به شصت وشش درصد 

رمانی را از سی وهشت درصد به پنجاه ودو درصدواجتناب از رفتارهای غیرمتعارف از بیست وهفت درصد به سی سه درصد و پیشرفت ورفتارد

توجه به توضیحات ذکر شده، کلی )که استاندارش شصت وشش درصد می باشد(ازچهل وچهار درصد به پنجاه وچهار درصد افزایش دهیم. با 

فعال وحاضر به مشارکت های سازنده اهداف  والدینانجمن اولیاء ، ری از توان بالقوه فکری، مهارتی و تخصصی مدارس می توانند با بهره گی

آموزشی ،مراعات شناخت رفتاری ،رفتار متعارف  نیز در جهت بهبود و ارتقای سطح کیفی برنامه ها وفعالیت های دانش آموزان و مدرسه 

تفکر رهای غیراخالقی ، رفع مشکالت آموزش  وتربیتی مدارس،تقویت نگرشی مثبت اولیاء به مدارس درمدرسه ،خانه ،اجتماع واجتناب از رفتا

محیطهای آموزشی، تقویت نگرش ها و انتظارات در نتیجه ایجاد هم سویی و هم جهتی در شیوه های  ومشکالت مسائلمنطقی، حل و رفع 

انجمن اولیاء ومدارس  از طریق مشارکت  بطور عملی خود و سایرین را ایجاد نموده وتربیتی خانه و مدرسه، ایجاد تعهد ومسؤلیت میان فرزندان 

دانش اموزان  و تقویت تفکر علمی  شناخت رفتار صحیح،رفتار متناسب اجتماع ،اجتناب از رفتارهای غیرمعقوالنه اجتماعی باعث رشد، تعالی

 اجتماع خواهد شد.در 
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