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 چکيده
به عنوان  روستای دهپابيد الزهراآموزشگاه دوره متوسطه اول در  79-79در سال تحصيلي 

. با دانش آموزی مواجه که دارای اختالالت رفتاری مشغول به خدمت شدم دبير علوم تجربي

مسخره  بهاوقاتي  سکوت و عدم واکنش به معلم و درس سر کالس و در عين حال از قبيل

با ود. بمشغول ، تنبلي ديگر دانش آموزان، بي حوصلگي، لجبازی کردنکردن ديگران، اذيت 

 شاملتوجه به موضوع پژوهش از چند روش به صورت ترکيبي برای جمع آوری اطالعات 

روستای از يک  .دانش آموزمنمود انتجاب را مشاهده ، مشاهده مشارکتي و مصاحبه روشهای

ي مي چند پايه به دهپابيد آمده و در خانه اقوام و دور از خانواده زندگ دور افتاده از مدرسه

ض د که بين فرزندان تبعيخواسته ش بهناز اوليایاز  ،برای کاهش پرخاشگری و لج بازی. کند

و با فرزندان خود با ماليمت ومهرباني رفتار کنند و ويژگي های مثبت فرزند خود را  نگذارند

از  ،برای کاهش ضعف تحصيلي .تا فرزند دچار کمبود محبت نگردد با تشويق تقويت نمايند.

عاطفي توسط والدين ومعلم مربوطه، ايجاد انگيزه، تقويت ويژگي های  بردن مشکالتبين 

ه ، تغيير نگرش کودك نسبت بادبه نفس کودك، توجه الزم به کودك، شکوفايي اعتممثبت

 را کاهش دهند. که مي توانند ضعف تحصيلي دانش آموز خود از جمله عواملي هستند

 آموزان، ضعف تحصيلي، مدرسه اختالالت رفتاری دانش : يديکل واژگان
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  2 عزیزاهلل رودینی،  1 ماه رخ ریگی مطلق
 دبير دبيرستان 1
 .استاديار دانشگاه فرهنگيان زاهدان 2

  
 

 نام نويسنده مسئول:

 ماه رخ ریگی مطلق

 

 سر از الک بيرون آورد کتابدانش آموزي که در مقابل معلم و 
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 مقدمه
از عوامل بازدارنده در امر تحصيل، . يکي مان با آن مواجه هستندمعل معموالً که است مسائلي از يکي آموزان، دانش رفتاریاختالالت 

نشان مي دهند . برخي از معلّمان  ، به شکل های متفاوتي از خود عکس العملعلّمان در برابر اختالالت رفتاری. ماختالالت رفتاری مي باشد

 اقعيتو؛ بعضي ديگر آنان را به حال خود رها مي کنند . امّا اه مي آيندتکو، در مقابل آنان سرکوب مي کنند . بعضي از معلمان آنان را به شدّت

مشکالت عمده مدارس ما، کمک  يکي از . آورد خواهد دنبال به نيز ديگری مشکالت و يافت خواهد ادامه مشکل حالت اين در که است اين

نکردن به دانش آموزان مشکل داراست. متأسفانه ، مدارس به جای آنکه آماده کمک به کساني که عقب افتادگي يا مشکلي دارند باشند، بيشتر 

ال هستند وبيشتر مواقع به آنها رااز خود مي رانند. وحالت دفعي از خود نشان مي دهند. اغلب مدارس به دنبال دانش آموزان قوی وبا نمرات با

آنها را رها و بعضاً  تشويق و تکريم آنها مي پردازند. در مقابل، دانش آموزان به ظاهر ضعيف مورد بي مهری قرار مي گيرند وبطور ناخواسته

 ]9[سرکوب مي کنند

 

 توصيف وضعيت موجود و تشخيص مسئله
مشغول به خدمت شدم الزهرا روستای دهپابيد به عنوان دبير علوم تجربي آموزشگاه دوره متوسطه اول در  79-79در سال تحصيلي 

در کالس هفتم متوجه دانش آموزی شدم که جلسه اول سر کالس حضور نداشت وقتي از او خواستم خودش را معرفي اولين سال استخدام .

رف و سرش را به ط جوابي به من نمي داداست. تر بهناز کند با بي تفاوتي به من نگاه کرد و هيچ جوابي دانش آموزان گفتند که اسم اين دخ

هم کالسي اش برمي گرداند و با او صحبت مي کرد موقع درس دادن هم سرش را به پشت برمي گرداند و حواس بچه ها را پرت مي کرد و 

 رفتارهای بهن توضيح بدهند. آنان نيز بيشتر به م بهناز. از مدير ومعاون مدرسه خواستم که در مورد رفتارهای مانع يادگيری آنها مي شد

آموز  گفتند دانش و ، مسخره کردن ديگران، اذيت ديگر دانش آموزان ، بي حوصلگي ، لجبازی ، تنبلي اشاره نمودند. غيبت جمله از او نابهنجار

نيز دقيقا با مشکل من مواجه بودند دبيران دروس ديگر  رسه چندپايه تحصيل کرده آمده استجديدی است و از روستای ديگر که قبال در مد

از  به دليل رفتار های مکرر و افت تحصيلي را به عنوان راهکاری ارائه کردند ندش نيستو والدينش به فکر وزی که خودو بي تفاوتي به دانش آم

آمد نداشتند و اقوامي که بهناز با آنها اوليا خواسته شد تا در مدرسه حضور يابند اما متاسفانه والدين در روستای دوری بودند و امکان رفت و 

انش آموزان پايه هشتم به صورت ضعيف ايجاد از طريق يکي از د زندگي مي کرد هم به مدرسه مراجعه نکردند و راه ارتباطي با اقوام و والدين

 در ذهن من ايجاد گرديد. بهنازبا توجه به اطالعات بد ست آمده سواالت زير برای رفع مشکل  مي شد

ش ی خويبا رفتارها بهناز آيا دچار کمبود محبت شده است؟ بهناز آيا ؟، موجب اختالل رفتاری ايشان شده استبهنازآيا تربيت غلط  -

هايي برای مشکل وجود دارد؟چه نيروها يا چه کساني مي توانند در حل مشکل کمک  حل راه چه يگران را به خود متوجه سازد؟مي خواهد د

 باشم ؟ بهنازمن چگونه خود را تغيير دهم که مورد قبول  کنند؟

 

 گرد آوري اطالعات 
، به نظر مي رسد که ما مجبور باشيم از چند روش به د دارد ؛ با توجه به موضوع پژوهشبرای گرد آوری اطالعات روشهای متعددی وجو

 .نموديم انتجاب را مشاهده ، مشاهده مشارکتي و مصاحبه وشهایصورت ترکيبي برای جمع آوری اطالعات استفاده نماييم . در اين پژوهش ر

بد ست مي آمد و از طريق مشاهده مشارکتي تغييراتي که در  بهنازرا زير نظر گرفته واطالعات الزم در مورد  بهناز رفتارهای مشاهده طريق از

 ؛ و ازطريق مصاحبه اطالعات الزم درمي گذاشت مورد مشاهده قرار گرفت ثيراتي که متغيرها، بر ايشاننتيجه ارتباط با من ايجاد مي گرديد وتا

. به نظر مي رسد از طريق اين روشها اطالعات الزم در بدست مي آمد و دانش آموزان رسهمدو دبيران مد ير ومعاون ز بهنامورد سابقه رفتاری 

 يم.را حل نمائ بهنازی ايشان آشنا مي شديم تا بتوانيم مشکالت بدست مي آمد و ما هر چه بيشتر با خصوصيات اخالقي ورفتار بهنازمورد 

از او خواستم خودش را معرفي کند با کالس  دررا زير نظر گرفته وبه دقت مشاهده مي شد . وقتي برای اولين بار  بهنازابتدا رفتارهای 

لي دارد اما دانش آموزان گفتند که اسم اين دختر بهناز بي تفاوتي به من نگاه کرد و هيچ جوابي به من نداد فکر کردم شايد گوش هايش مشک

همچنان به من نگاه مي کرد و هيچ جوابي به من نمي داد و  و جواباست و مشکل شنوايي ندارد فقط جواب شما را نمي دهد. موقع سوال 

سرش را به طرف هم کالسي اش برمي گرداند و با او صحبت مي کرد موقع درس دادن هم سرش را به پشت برمي گرداند و حواس بچه ها را 

وزان دائماً از او نزد من شکايت مي کردند. وقتي با ديگر دانش آموزان دعوا مي کرد ودانش آم بهناز پرت مي کرد و مانع يادگيری آنها مي شد.

چنين محيطي آموزش  در و زد مي هم بر را کالس نظم  بهنازيّت مي کرد. بطوريکه اذ را دانش آموزان بهنازدر روی تخته مطلبي مي نوشتم 

و دبيران ديگر کالس در موردش ر و معاون . از مديير نبود. ابتدا احساس کردم شايد ضعف از خودم باشد که ايشان اينچنين مي کندامکان پذ
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ارم کبه دليل اينکه سال اول اظهار مي کردند اطالعاتي کسب کردم و متوجه شدم که با بقيه دبيران نيز مثل من برخورد مي کند و همکاران 

 بدون وسواس به کارم ادامه بدهم .بهتر است هست اينقدر حساس و نگران هستم و 

ه خواستم که ب مي داد. يک روز از اون يجوابفقط به من نگاه مي کردند و به او تذکر مي دادم ايشان  بهناز نابهنجاروقتي به خاطر کار 

معذرت بخواهد ولي ايشان معذرت نخواست هر چه اصرار کردم فايده ای نکرد و ايشان مغرورانه  او، از اش هم کالسيخاطر بي ادبي نسبت به 

 دير مدرسه فرستادم ولي حرفهای مدير نيز در او تاثيری نکرده بود! ناخودآگاه از ذهنم خطور کرد که اين بچه تقصيرینگاه مي کرد اورا به نزد م

بتدا ا را به اين شکل بار آورده است در واقع ايشان دارای مشکل رفتاری ورواني است که بايد حل شود. بهناز، ندارد! بلکه روابط غلط خانوادگي

نبال کتابهای روانشناسي بعد به د در ميان گذاشتم و ايشان راهنمايي های الزم را جهت حل مشکل ارائه نمودمدرسه مشاور مسئله را با 

 فتارها رار و تحقيقاتي که در اين زمينه انجام گرفته بودو جستجو در اينترنت اختاللهای رفتاری، روانشناسي رشد ، روابط انساني در آموزشگاه 

 بهناز .تغيير کند بهنازمورد مطالعه قرار دادم تا ببينم مشکل را چگونه مي توانم حل نمايم . در واقع من خودم را چگونه تغيير دهم تا رفتارهای 

رای ب حتي با معلم خود لج باز است و . ديگران را مسخره مي کند،با معلم و درس در سکوت استکودکي است که در گوشه کالس مي نشيند 

 حسودی ديگران به  است .مغرور بد اخالق است از نظر درسي ضعيف است . بي حوصله است.  بهنازمزاحمت ايجاد مي کند.  هم کالسي ها

 .کند مي

ارها با اين ک بهنازاز اين کارها چيست؟  بهنازاين چنين مي کند؟ هدف  بهنازاين سوال ايجاد گرديد که چرا  بهنازبا بررسي رفتار های 

 خود را به اين صورت مطرح کند. بهنازمي خواهد چه بگويد؟ چه عللي باعث شده که 

 

 متن اصلی
واقعيت اين است که من خودم گير کرده بودم که چکار بکنم . چند بار پيش مدير مدرسه فرستادم . مادرش را به مدرسه دعوت کردم 

 چون استدالل مي عقيده داشتند که اورا به حال خود رها کنم بهنازحل نکرد. تمامي معلمين  ، چندين بار تذکر دادم .ولي هيچ کدام مشکل را

 در ميان گذاشتم و ايشان راهنمايي های الزم را جهت حل مشکل ارائه نمودمشاور مدرسه اصالح شدني نيست ابتدا مسئله را با  بهنازکردند که 

، روابط انساني در آموزشگاه و تحقيقاتي که در اين زمينه انجام گرفته بود رفتاری، روانشناسي رشداختاللهای نبال کتابهای روانشناسي بعد به د

 دانش آموزاني که با بهناز در ارتباط خانوادگي بودند با. با صحبتهايي که م حل نمايممورد مطالعه قرار دادم تا ببينم مشکل را چگونه مي توان

اوليای او اقوامش هستند که به دليل اينکه  در منزل اقوام زندگي مي کند بهناز و .از او دور هستند،  زبهناانجام دادم. فهميدم که والدين 

مورد بي مهری قرار  بهنازوبه خواسته های او چندان توجهي نمي کنند بنابراين خودشان نيز فرزند دارند و سرگرم زندگي خودشان هستندو 

ه ، دوبارامي در جلب محبت ، مجبور شده است. به پرخاشگری ولج بازی دست بزند. اين عمل خودبه خاطر ناک بهناز. در نتيجه گرفته است

متعددی توسط والدين زده شده است. به اين ترتيب يک  بر چسب های منفي بهناز. و در نتيجه به ين را با ايشان تيره تر کرده استروابط والد

. در مدرسه نيز موردی بي مهری اولياء مدرسه ي چنين کودکاني به مدرسه مي روندوقت .ه يک فرد نابهنجار تبديل شده است، بکودك معصوم

قرار مي گيرند و بيشترسعي مي کنند ازدست چنين دانش آموزی خالص شوند ودر مدرسه نيز برچسبهای منفي به کودك زده مي شود و به 

ت فردی ، مشکالت اجتماعي نيز افزايش مي يابد. به اين ترتيب برای . و در نهايت عالوه از مشکالمي کند اين ترتيب سر نوشت کودك تغيير

ه دحل مشکل بايد از يک جايي آغاز مي کردم . تا با ايشان بتوانم رابطه دوستي بر قرار نمايم تا به ايشان بفهمانم که ايشان نزد من طرد ش

بود من  هنازب. اولين قدم پيدا کردن ويژگي های مثبت دوست شوم گويم که مي خواهم با تونيست. ولي من نمي توانستم بطور مستقيم به او ب

 علم ورا نسبت به خود و م بهناز، فهميدم که ابتدا بايد نگرش همکاران ومشاورانهنمايي ورا جستجو در اينترنت با مطالعه کتابهای روانشناسي

طر بنده به همين خا را پيدا مي کردم وتغيير تگرش را از نقاط قوت او شروع مي کردم بهناز. برای اينکار بايد نکات مثبت والدين او تغيير دهم

از يکي از دانش آموزان پايه چون بهناز دوره ابتدايي را در مدرسه چندپايه گذرانده است از نظر درسي ضعيف است  اولين کاری که انجام دادم

ه يکي عنوان سرگرو را به بهناز سپس علوم کار کند تا درسش خوب شود ريح با بهنازنهم که عضو انجمن علمي علوم بود خواستم روزها زنگ تف

. ولي بنده اعضای ا اذيت خواهد کردآنهار بهنازمي گفتند که  از اين کار من ناراحت شدند و بهنازاب نمودم. اما اعضای گروه خاز گروهها انت

من با اين حرفها مي خواستم احساس مسئوليت وهمکاری را در ايشان  کسي داوری کنيمگروه را قانع کردم که ما از قبل نمي توانيم در مورد 

از طريق رابطم به اقوام بهناز . ولي من آنها را به آرامش دعوت مي کردم سپس  بود گير در  با اعضای گروه بهنازشکوفا نمايم .ولي با اينحال 

چون  د وبا ايشان بد رفتاری نکنند.در گام بعدینبيشتر توجه ومحبت تماي بهنازرند وبه واز ايشان خواستم که بين فرزندان فرق نگذاپيام دادم 

 تشويق ار  کتاب را با صدای رسا وبلند بخواند ومعموالً ايشان متنايشان صدای نسبتاً خوبي داشت به همين خاطر معموالً از ايشان مي خواستم 

 وا مثبت رفتارهای تا. گرفت مي قرار تشويق مورد دش مي ديده ايشان از خوبي رفتار اگر وهمچنين. دارد خوبي خيلي صدای که نمودم مي

نسبتاًخوب شده. رفته رفته رفتارهای منفي او کاهش مي يافت ودرسش نيزنسبت به گذشته بهتر مي شد. به  بهناز علوم درس شود تقويت
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 ، توجه زياد ورها نکردن دانشترتيب ،با تشويق به موقع ومداوم ه اين. وبنمودم ومسئوليت اورا بيشتر کردمرا مبصر کالس  بهنازهمين علت 

آموزان به حال خود، محبت کردن به دانش آموزان جهت ايجاد نگرش مثبت به ديگران ، تقويت نکات مثبت جهت تغيير نگرش نسبت به خود 

 نسبت به آنان ، مسئوليت دادن جهت تقويت نکات بهنازنگرش ، استفاده از والدين جهت تغيير زه با دادن جايزه جهت تقويت درسي، ايجاد انگي

 مثبت وی، صبرو حوصله ودلسوزی نسبت به دانش آموزان باعث گرديد که رفتارهای ايشان تا حد زيادی بهبود يابد.

 

 تجزیه و تحليل وتفسيرها نتایج
، اختالالت رفتاری او را مي توان در حسادت ، پرخاشگری ، لج بازی و خالصه کرد. برای بهبود  بهنازت رفتاری البا توجه به اختال

 اختالالت رفتاری ابتدا بهتر است علل اختالالت رفتاری مشخص شود تا راه حل هايي جهت بهبود اختالالت رفتاری تعيين گردد.

پدر و مادر اولين و اصلي ترين منبع محبّت برای کودکان مي باشند. زماني که  همانا ودوری از والدين که خألهای عاطفيبا توجه به 

کودك، والدين يا يکي از آنها را ازدست مي دهد، احساس مي کند منبع محبت خود را از دست داده است. بنابراين تعيين منبع جايگزين برای 

  ]7[تغذيه عاطفي کودکان ضروری مي باشد

برای جلب توجه والدين ، به رفتارهای نابهنجار روی مي آورد واين عمل  و بهنازم توجهي قرار گرفته است. ، مورد بي مهری ، کبهناز

شکل ، . بعد از تعيين ماست  دروني شده بهنازباعث مي گردد که به ايشان بر چسب های منفي بزنند. به اين ترتيب رفتارهای منفي در  بهناز

ی اينکار به سراغ محققان ، مشاوران ، کتابهای روانشناسي وتحقيقات انجام شده در اين زمينه مي رويم تا حال به دنبال راه حل مي گرديم. برا

 راحل هايي را پيداکنيم.

را تغيير دهم چون به نظر مي رسد علت نا بهنجاری  بهنازوالدين  و را تغيير دهم ، ابتدا تصميم گرفتم خود بهنازبرای اينکه رفتارهای 

پدر و مادر اولين و اصلي ترين منبع محبّت خألهای عاطفي  ايشان بودند.جديد دوری و دلتنگي خانواده   اعضای خانوادهدر وهله اول  بهناز

برای کودکان مي باشند. زماني که کودك، والدين را ازدست مي دهد، احساس مي کند منبع محبت خود را از دست داده است. بنابراين تعيين 

دچار کم توجهي وکمبود محبت شده بود وبرای جبران کم  بهنازبه همين علت  .برای تغذيه عاطفي کودکان ضروری مي باشد منبع جايگزين

 بهنجاری زده بود .وکمبود محبت دست به رفتارهای نا توجهي

طريق دانش آموزی که فاميل و  اما متاسفانه به مدرسه نيامدند و ازايشان به مدرسه دعوت گرديد. اوليای،  بهنازبرای کاهش نابهنجاری 

م با مهر و محبت داشته باشند ارفتاری تو بهنازد وسعي کنند با ندر اين مورد صحبت کنهمسايه شان بود ماجرا را اطالع دادم و از آنها خواستم 

 مادرش پدر واز ند را تشويق کن تارهای خوب ، ايشانو هنگام بروز رف. تبعيض قائل نشوند اعضای خانوادهبه او توجه بيشتری نمايند. بين  و

اگر واقعاً امکان  .بخواهند که هر از گاهي به فرزندشان سر بزنند و به او بفهمانند که او را دوست دارند؛ اين کار برای روحيه او بسيار مفيد است

را در  بهنازودم نيز تصميم گرفتم خ .دارد به کودك بگويند که نيازهای او برآورده خواهد شد، و در جهت رفع نيازهای کودك تالش کنند

ه عنوان را ب بهناز ند تا درسش خوب شود  سپسناز دانش آموزان سال بااليي خواستم تا با بهناز علوم کار ک اده وشرکت د کالسي فعاليت های

وبرای ابراز محبت ايشان را با نام کوچکش صدا بزنم . واز  برای روخواني درس از او استفاده مي کردم سرگروه يکي از گروهها انتجاب نمودم.

معاون مدرسه خواستم با ايشان به ماليمت رفتار نمايد و هنگام  از در مراسم صبحگاهي دعا بخواند. و بهنازمدير مدرسه خواستم تا اجازه دهد 

رفتارهای مثبت ايشان تشويق شده وبا رفتارهای منفي  يد.در گيری ايشان باديگر دانش آموزان ، شکل صحيح برخورد را به ايشان گوشزد نما

 ايشان با ماليمت تذکر داده مي شد.

 والدين مهم است .و به مهمبرای او  ماه طول کشيد تا ايشان آرام آرام باور کند که والدينش به او توجه ومحبت مي کنند و پنجتقريباً  

 بودن خود نزد اولياء مدرسه نيز پي ببرد.

 های ويژگي به هم خودش. يافت مي کاهش آرام آرام ايشان ناهنجار رفتارهای. گرديد مي تقويتطر پاداش ، رفتارهای مناسب او و به خا

د که او هم مي تواند از راه های مثبت خودی نشان بدهد. . در اينجا بود که فهميدم روشهای ما کر مي واحساس بود برده پي خويش مثبت

وی نيز  ، اعتماد به نفس بهناز. در کنار بهبود اختالالت رفتاری، با تقويت نکات مثبت تقليل يافته استدرست بوده است و مشکالت رواني 

ا مي خواند ونمره هايش نيز روز به روز نسبت به گذشته بهتر مي گرديد. بطوريکه مدير پرورش يافته بود وبا اطمينان بيشتری درسهايش ر

.ساير دبيران نيز اظهار مي کردندکه رفتارش سر ومعاون مدرسه نيز از من تشکر کردند که توانسته بودم اختالالت رفتاری او را بهبود بخشم 

 بيشتر به درس توجه مي کند.کالس بهتر شده و 
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 هکارهاارائه را
 محبت به موقع و متناسب به فرزندان ودانش آموزان ، موجب کاهش اختالالت رفتاری مي شود. -1

 توجه به موقع، محبت ، تقويت نکات مثبت ، پرورش اعتماد به نفس ، موجب نگرش مثبت فرد نسبت به خود و ديگران مي شود. -2

عالقه  .دشو مي فرد  علم و ديگران موجب بهبود وضعيت تحصيلي و رفتاریايجاد انگيزه و ايجاد نگرش مثبت فرد نسبت به خود وم -3

 دهد.ها را افزايش ميآموزان و تعلق خاطر و اهميت دادن به يکايک آنها، سطح انگيزهبه دانش

 بين فرزندان نبايد تبعيض قائل شد . -4

 استفاده گردد .بهتر است برای شناسايي و رفع مشکل از راهنمايي های صاحب نظران  -5

 .باشد مي اعتبار دارای تا.  قرارگيرد توجّه مورد گذشته تحقيقات و علمي های نظريه  بهتر است برای رفع مشکل ، -9

 های عاطفي آنان آشنا و در کاهش آن کوشاآموزان را در کالس کمتر درگير مسائل عاطفي منفي نمائيم و نسبت به حساسيتدانش -9

های منفي و خبرهای ناخوشايند از جمله عواملي است که موجب درگيری ذهني و کاهش ، بيان قضاوتانضباط شديدگيری و باشيم. سخت

 شود.عالقه به يادگيری مي

ار آموزان را به کهای روز تغيير داده و با استفاده از تکنولوژی آموزشي، حواس پنجگانه دانشهای تدريس را از سنتي به شيوهشيوه -8

 گيريم.

 و ذهني ، رواني ، جسماني معلول افراد تواند مي که روانشناسي و آموزشي های وروش اصولآموزش درماني عبارت است ازمجموعه ی 

 نگرش تغيير و ومدرسه خانه محيط با تطابق درماني آموزش در. . .   عه تبديل کند .جام کارآمد و مفيد عضو به امکان حد تا را عاطفي

ازاينکه مورد توجه ومحبت والدين قرار دارد، رعايت عدالت وانصاف  دانش آموز کردن . آگاه]9[ است اساسي مسئله يادگيری به نسبت  کودك

، جرأت دادن ، جايگزين کردن دانش آموزان در غالب سرگروهوقتي که تنهاست، ايجاد زمينه اعتماد وتوجه ، سپردن  فرزنددر روابط ، محبت به 

، افزايش  فرزندبرای برون ريزی احساسات حسادت ، آموختن انجام اعمال نيک به  دانش آموز، کمک به  دانش آموزاحساسات خشم آلود 

در خانه  فرزنداناعتماد به نفس ، عدم دخالت والدين در دعواهای کودکان ، ايجاد روابط خانوادگي مطلوب وتقويت روح همکاری ومساعدت در 

 های همکاری توان مي عوامل اين شناخت با است پرخاشگری علل يا علت يابي ريشه و شناخت اول گام پرخاشگری برای درمان ]5[ومدرسه 

برو ص ،آموزش تنهايي فکرکردن ،مهر و محبت و دلجويي ،را برای کاستن از ميزان و شدت پرخاشگری ارائه نمود مانند سرگرم نمودن فرد الزم

مساعد ساختن جو آزادی های  ،برآورده کردن نيازهای کودکان و نوجوانان ،اجرای عدالت در منزل ،متانت نشان دادن در مواقع پرخاشگری

را به آنها  الگوهای خوب ،جلوگيری از تهديد و ترساندن ،يا مقابله به مثل نکردن با آنها جلوگيری از توهين و ناسزا گفتن به آنها و ،کنترل شده

عادت دادن به  ،و جوشش با ديگران تشويق به بازيهای گروهي و رعايت قوانين در زندگي با ديگرانرهنمودهايي در مورد سازش  ،نشان دادن

و درپايان چنانچه رعايت عوامل فوق تاثيری نداشت  ]8[ياد دادن انتقاد صحيح به آنها جهت تخليه و سبک شدن و آرامش يافتن ،ا به گذشتهآن

برای کاهش ضعف تحصيلي ]7[و ]1[تنبيه و قهرو... استفاده نمود.  ،تحکم عالمت مقابله به مثل ،اخطار ،مي توان از عوامل ديگری مانند توبيخ

، از بين بردن مشکالت عاطفي توسط والدين ومعلم مربوطه ، ايجاد انگيزه ، تقويت ويژگي های مثبت ، شکوفايي اعتمادبه نفس کودك ، توجه 

و ]3[و ]2[جمله عواملي هستندکه مي توانند ضعف تحصيلي دانش آموزرا کاهش دهند الزم به کودك ، تغيير نگرش کودك نسبت به خود از

]4[ 
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