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 بهبود وضعیت ناهنجاری رفتاری یک دانش آموز

 1جواد شیرکرمی
 j.shirkarami@yahoo.com( :Email( دانشگاه آزاد اسالمی، واحد اراک1

 

 چکیده

مول در یک دانش آموزان به مجموعه رفتارها، گفتارها و موقعیت هایی اطالق می شود که بر هنجارهای مع انضباطنظم و 

 راهم سازد تازمینه اثرگذاری و بهره گیری مطلوب و مؤثر دانش آموزان را از محیط آموزشی ف منطبق باشد وآموزشی محیط 

عوامل ان هم به تحقق اهداف سازمانی و هم به مشارکت و رشد فردی دانش آموز منجر شود. در وقوع اعمال و رفتار انس

جموعه این مو  ارنددکی و محلی( و ... دخالت ، فیزیساالن، محیط )فرهنگیر آموزشگاه، خانواده، اجتماع، هممختلفی نظی

د انش آموز مورای دنمونه رفتارهدر اینجا عوامل به شکل مستقیم و یا غیر مستقیم بستر وقوع رفتارهای دانش آموز هستند. 

و بی  م تمرکزد اخالقی، عدببود از: بی قراری، عدم توجه به صحبت های معلم، آزار و اذیت هم کالسی ها، مطالعه عبارت 

افی والدین، کبا توجه به اطالعات کسب شده در پی بررسی تأثیر عدم پیگیری و توجه . جابه جایی مکرر در کالس حوصلگی و

 ابم. در ایندست ی ایت به بهترین شیوه های حل مشکلتا در نه بودیمکمبود محبت، وضعیت توانایی ها و شرایط دانش آموز 

عف انگیزه، طرح فرضیاتی در زمینه ض ناد استفاده شده است. بنابراین بهو بررسی اس مشاهده، مصاحبه های از روش تحقیق

 ناد، مصاحبهکمبود محبت و توجه، ضعف درسی و مقررات نامناسب پرداخته و به جمع آوری اطالعات الزم از طریق بررسی اس

 م.یو مشاهده پرداخت

 .مقطع ابتدایی ،محیط آموزشیدی، علل فرناهنجاری رفتاری، علل خانوادگی،  :كلیدی هایواژه

__________________________________________________________________________ 

 مقدمه. 1

ناهنجاری، بی نظمی و دارس و مؤسسات آموزشی قرار دارد، در حالی که کمیت و کیفیت آموزش در مرکز توجه م

 (1373پروس ) از نظر فلینگ ومی شوند. مواجه  هاکه معموالً معلمان با آن انداز مسائلی  زانرفتاری دانش آمو اختالالت

رای های پذیرفته شده جامعه به دور است )با توجه به فرهنگ( و داناهنجاری رفتاری عبارت است از نوع رفتاری که از ارزش

ماندگی و می افتد و همچنین رفتاری است که با در های متعدد اتفاق ها و مکان شدت و مداومت است و در زمان ،تکرار

 ی گرددمو غیر قابل کنترل کاهش کارایی فرد همراه است. انضباط، اخالق کالس درس است و بدون آن کالس پر ازدحام 

 (.1397محمدی و جلیلی، )

و از نظر معنایی عبارت است  1انضباط یعنی استوار شدن، خوب نگه داشتن، نظم داشتن، مرتب بودن، آراستگی، نظم و تربیت

بی  (.13۸3از اعمال قواعد و مقرراتی که یادگیری را تسهیل می کند و اخالل در کالس را به حداقل کاهش می دهد )صفوی، 

انضباطی رفتاری است که از طرف تعدادی از دانش آموزان انجام می شود و مشکالتی را برای دانش آموز و معلم به وجود می 

را در راه رسیدن به هدف که ارتقای تحصیلی دانش آموز است با مشکل روبرو می کند و مانع از پیشرفت تحصیلی  آورد و معلم

 (.۸۰-۸۵می شود )نلسون و ایزابل، ص

                                                           

۲۴۵ ، ص13۶9عمید،  -1  
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خانوادگی و  کند عللی نظیر عوامل آموزشگاهی،آموزان که انضباط و هنجارهای کالس را مختل میدر بروز رفتارهایی از دانش

کنند. برخی آموزان فراهم میل هستند که به طور مستقیم یا غیر مستقیم زمینه را برای رفتارهای ناهنجار دانشاجتماعی دخی

 ضعف درسی و سردرگم بودن نسبت به گیزه،نداشتن عالقه و ان های جسمی، روحی و روانی،ناراحتی از این موارد عبارتنداز:

خانواده و  تأثیر محیط کالس، علل مربوط به تغذیه نامناسب، ،طی مفرکم خوابی و خستگ مطالعه،نداشتن برنامه  وظایف،

 مقررات سنگین و غیرمنعطف مدرسه.

ه در اجتماع کباید رفتارهای اجتماعی را بیاموزد و نظم و مقرراتی  ،که انسان در اجتماع زندگی می کندبا توجه به این

ت ظار و توقعای بر خالف مقررات و قوانین، یعنی بر خالف انتحکمفرماست را رعایت کند. در مواردی که رفتار فرد در جهت

اجه الً با آن مومی نامند. یکی از مشکالتی که معلمان و اولیای آموزشگاه ها معموو هنجارشکن است او را فردی بی انضباط 

 هستند عدم رعایت مقررات از طرف دانش آموزان است. 

 

 پیشینه. 2

کالس  هر ، بیان می دارد کهرفتارهای نامطلوب دانش آموزان یشگیری ازدر زمینه پد در پژوهش خو (139۲دولت آبادی )

را در د ذیل توجه به مواروی  به تعامل می پردازند. کدیگری با دانش آموز آن معلم و درس یک محیط اجتماعی است که در

 :ؤثر می داندکالس م برقراری ارتباط مناسب در

ود دارد پرهیز که مفهوم اجبار را در خ «بایستی»همچون کلماتی کاربرد  است از بهتر و دبانه صحبت کندؤممعلّم باید  -

 کند.

  کند. تقاضا دانش آموزان خواهش و ضروری از مواقع الزم و در معلم باید -

فاده کنیدکه است دگوشز به آنها و تفریط نشان دهند هرگونه افراط و از ورد را احساسات خود تا به دانش آموزان بیاموزید -

 ت.درستی نیس دیگران کار ثیرگذاری برأاحساسات برای ت از

 .نیاید غیرقابل انعطاف به نظرشما شخصیتی  ساختار تا هایی غیرجدی مطرح کنید گاهی اوقات سوال -

طرح می ، با مطالعه نتایج تحقیقات گذشته مدانش آموزان ( در پژوهش خود در مورد مشکل ناسازگاری1393خسروبیگی )

 -۲وامل خانوادگی ع -1 ی همچونمواردبه می توان  دانش آموزانعوامل اصلی ایجاد چنین اختالالت رفتاری در از کند که 

 تخلیه ت،سکو و تأملت، یصمیم شامل ثر در کاهش ناسازگاریؤبرخی از تکنیک های م اشاره کرد. همچنینعوامل مدرسه ای 

 در کردن بتپرداختن و صح و دل غیر پرخاشگرانه )قدم زدن و...(مندهیم(،  را خشونت جواب مستقیم طور به اینکه )یعنی

  مشکل می باشد. مورد

حبت به موقع و م، نتیجه می گیرد که داده استزمینه اختالالت رفتاری انجام  در اقدام پژوهشی خود که در( 13۸۵پورعباس )

رد نسبت به نگرش مثبت ف و ایجاد ت رفتاریموجب کاهش اختالال، تقویت نکات مثبت و دانش آموزان متناسب به فرزندان و

رای بهتر است ب پیشنهاد شده که در نهایت .شود می فرد موجب بهبود وضعیت تحصیلی و رفتاریو نیز  خود و دیگران

 .نظران استفاده گرددو رفع مشکل از راهنمایی های صاحبشناسایی 

 

 بیان مسأله. 3

تارش به این معنی که رف .اند در اجتماع زندگی کند باید رفتار اجتماعی را بیاموزدبرای اینکه انسان بتوهمچنان که اشاره شد، 

رعایت هنجار و مقرراتی است که در  ،های اجتماعی شدن و مورد قبول قرار گرفتن یکی از راه باید مورد قبول اجتماع باشد و
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آورد و چون این کنترل اغلب مانع انجام خواسته  انضباطی رفتار را تحت کنترل در می برقرار است. مقررات و قوانیناجتماع 

های فرد می شود، گاهی موجب بروز خشم و عصبانیت می گردد. در تعلیم و تربیت کودکان، انضباط همیشه مورد توجه بوده 

نضباط این ولی در اینکه این انضباط چگونه باید باشد و چگونه می توان آن را آموزش داد عقاید متفاوت است. هدف از نظم و ا

است که کودک قادر به سازش با قوانین و مقرراتی که فرهنگ یک گروه پذیرفته است شود، به طوری که رفتار خود را با 

 (.1379توقعات و خواست های گروه اجتماعی که در آن زندگی می کند هماهنگ نماید )مقدم، 

 قیم زمینه راخیل هستند که به طور مستقیم یا غیر مستانضباط عوامل متنوعی د رفتارهای ناهنجار و مختل کنندهوقوع در 

 یر تقسیم بندی کرد:توان به مواد زوامل را میعاین ( 1379از نظر صفوی )کنند، آموزان فراهم میبرای رفتارهای مخرب دانش

زه، انگی های جسمی، روحی و روانی، تغذیه نامناسب، نداشتن عالقه والف( علل مربوط به دانش آموزان: ناراحتی -

قابله با شخصی مطالعه، کم خوابی و خستگی مفرط، انجام ندادن تکالیف خود، استقالل طلبی و م مهنداشتن برنا

اقتدار معلم.

های جدید تدریس، بی ب( علل مربوط به معلم: فقدان آمادگی جسمی، روحی و روانی معلم، نا آگاهی از روش -

آموزان، تبعیض گذاشتن بین قراری ارتباط مطلوب با دانشعالقگی نسبت به شغل معلمی، ناتوانی در بر 

، استفاده نامناسب از استفاده از روش های منفعلآموزان، توجهی به دانشنداشتن طرح درس، بی، آموزاندانش

 داشتن روحیه، نودن توقعات و انتظارات معلمآموزان، مبهم بتوجهی به مسائل و مشکالت دانشتشویق و تنبیه، بی

تار.های اصالح رفناآگاهی از روش آموزان وگویی به سواالت دانشپاسخقاد پذیری و خودداری از انت

توان از دو بعد فیزیکی )وضعیت فیزیکی کالس، نظافت و پاکیزگی، ج( علل مربوط به محیط: محیط مدرسه را می -

 ر برنامهمکرعاطفی مانند تعویض  برخورداری از نور و هوای مناسب، میز و صندلی راحت وکافی( و عاطفی )عوامل

های صبحگاهی( مورد آموزان، یکنواخت بودن برنامهدرسی، برخورد نامناسب دست اندرکاران ستادی مدرسه با دانش

بررسی قرار داد.

 .(13۸3)صفوی،  د( علل مربوط به خانواده: نظیر فضای روانی و عاطفی، شرایط و روش های ناسالم -

هارت های مرای اهداف و ابعادی است. در مواجه درست با بچه های دارای مشکل باید خود را به همه رفتارهای انسان دا

اتی ایف و انتظاربا لحاظ کردن مدیریت صحیح و بیان مقررات و وظمی توانیم در ابتدای سال تحصیلی مقدماتی مجهز کنیم. ما 

یلی خست کم گسترش فهم و نیاز دانش آموزان از وقوع و یا دکه از دانش آموزان داریم و با طراحی معنادار و روش متناسب با 

 امنه مشکل واز مشکالت جلوگیری کنیم و در زمانی که با مسأله ای مواجه می شویم باید تمام پیش زمینه ها، ابعاد و د

اهش کهت همچنین همه پتانسیل های مناسب در جهت رفع مشکل را مورد شناسایی دقیق قرار دهیم و به شکل مؤثر در ج

 مشکل مربوط اقدام کنیم.

انش دآزار دیگر  ودارای اختالالت رفتاری و بی نظمی از قبیل شلوغی غیرعادی، اذیت  دانش آموزی که ما با آن مواجه هستیم،

 انش آموزم رادرصدد برآمدم تا مشکل دبنابراین آموزان، بی حوصلگی، صحبت های زشت، لجبازی، تنبلی در دروس و... است. 

 نمایم و او را به رعایت هنجارها و مقررات ترغیب نمایم. نمونه رفتارهای این دانش آموز عبارتنداز:حل 

بدون اجازه معلم شروع به صحبت و اظهارنظرهای نامناسب در کالس می کند. -

د.قرار می دهآزار و اذیت مورد همکالسی ها را  ،کالسهنگام حضور در  -

د و بد اخالق است.هر روز با دانش آموزان دعوا می کن -

از نظر درسی ضعیف است و بی حوصله و فاقد تمرکز است. -
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د.در یک جای ثابت نمی نشیند و مدام جابه جا می شو -



 هداف. ا4

 اهداف کلی:  -الف

 آموز  دانش رفتاری ناهنجاری علل نمودن مشخص -

 بهبود وضعیت ناهنجاری رفتاری دانش آموز  -

 اهداف جزئی: -ب

 مرتبط با خانواده در بروز ناهنجاری دانش آموز تعیین علل و عوامل -

 تعیین علل مربوط به محیط آموزشی در بروز ناهنجاری دانش آموز -

 

 سؤاالت. 5

 شده است ؟ دانش آموزآیا تربیت و روابط غلط، موجب اختالل رفتاری  -

 آیا او دچار کمبود محبت شده است ؟ -

 آیا ضعف درسی موجب عدم توجه و بی نظمی او در کالس می شود ؟ -

 چه راه حل هایی برای مشکل وجود دارد ؟ -

  چه کسانی می توانند در حل مشکل کمک کنند ؟ -

 ؟ ی رعایت هنجارهای کالسی هدایت کردرا به سو دانش آموز به کارگیری چه شیوه هایی می توانبا  -



 . روش كار6

 محور اصلی در در واقع. تبدیل کند یبه وضعیت مطلوب تررا هر فعالیتی می گویند که بتواند وضعیت موجود  اقدام پژوهی به

 ابتدا بهته، جهت بهره مندی از تجارب گذش. در اینجا ، اقداماتی است که در جهت رفع مشکل صورت می گیرداین نوع تحقیق

و  صاحبهممشاهده،  های در این پژوهش از روشگردآوری اطالعات . برای مطالعه آثار و کتب و مقاالت مرتبط پرداخته شد

 بررسی اسناد استفاده شده است.

 حل سپس راه وراه منطقی این است که وقتی مشکلی در کالس پیش می آید ابتدا باید آن مشکل و ابعاد آن را شناسایی کرد 

 بیم و در نهایت آن مشکل رفع گردد.تا به بهترین و مؤثرترین روش دست یاهایی جهت رفع مشکل پیدا کرد 

ان ت دانش آموزاولیای دانش آموزان به عنوان ذینفع آموزش و پرورش، از ارکان اساسی در فرایند آموزش و یادگیری و تربی

 وسات هم فکری عوامل مدرسه و هم معلم با اولیا در ارتباط باشند. برگزاری منظم جلهم هستند. بنابراین ضرورت دارد تا 

 سنجی بین اولیا و معلمان گامی مؤثر در این مسیر است.نظر

 

 1. گردآوری شواهد 7

وقتی نوبت به دانش آموز مورد  ،انجام می شدحضور و غیاب دانش آموزان هنگامی که درس و  در اولین جلسه تشکیل کالس

این در روزهای بعد  را معرفی کرد.د و غیرعادی خودش نظر رسید، پسری را مشاهده کردم که با ظاهری نامرتب و با صدای بلن

دانش آموز با دانش آموزان دیگر به طور مداوم درگیری فیزیکی و کالمی داشت و پایش را روی میز می کشید. شلوغی 
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ازه صحبت کردن و بلند شدن، تنبلی و لجبازی از این غیرعادی، آزار رساندن به دیگر دانش آموزان، بی حوصلگی، بدون اج

 هده شده است.مشا دانش آموز

ر برای ایشان د ومسأله را با ایشان در میان گذاشتم و یکی از والدین او برای پیگیری وضعیت درسی او به مدرسه آمد روزی 

ضیحات گوش مورد هنجارها و وظایف دانش آموزان و عدم رعایت این هنجارها توسط فرزندش صحبت کردم و او با دقت به تو

 کند.می حبت در خانه در مورد ضرورت رعایت قوانین و هنجارهای مدرسه و کالس درس با او ص که ایشان اظهار داشتداد و 

 نمونه هایی از خصوصیات این دانش آموز عبارت است از:

از نظر درسی ضعیف است. -

او به شکل واضحی بی حوصله است. -

در خانه و مدرسه بد اخالق است. -

ب نامناسب می دهد.هر روز دانش آموزان را مسخره می کند و القا -

هر روز با دانش آموزان دعوا می کند.  -

در می آورد.ر کالس صداهای ناهنجا معموالً در -

در انجام تکالیف دقت الزم را ندارد. -



 تحلیل تجزیه و . 8

فت نها ره خانه آبیکی از اقوام نزدیکش که معموالً که وقتی در مورد حرف هایی که به بچه ها می گفت سؤال پرسیدم، او گفت 

به بررسی  ند. با توجهکاو نیز آنها را تکرار می  ،و آمد دارد این طور صحبت می کند و ظاهراً به دلیل الگوپذیری و همانندسازی

ند. اد نگاه می کیکی از علت های ناسازگاری این است که او فیلم های خشن زی در مورد رفتار دانش آموز انجام شد، کههایی 

هی و فیلم در رسانه های گرواز جمله مسائلی که باعث افزایش خشونت می شود تماشای مکرر خشونت  این در حالی است که

وه بر عالمی دهد.  دارند افزایش را پرخاشگری افرادی را که آمادگی شدید برای دست زدن به این رفتارهاو میزان  می باشد ها

تشکیل و در  م توجهی نسبت به دانش آموز مذکور،ی دیگر و کمسأله اشتغال والدین و همچنین وجود خواهر و برادرهااین، 

 . بی تأثیر نیستاز سوی دانش آموز  بروز رفتارهای نابهنجار

ه ت و عدم توجگاهی به هر دلیلی اعم از کم کاری در محیط آموزشی )خصوصاً در سال های ابتدای تحصیل( و یا به دلیل غفل

ها قتی انرژی آنوناامیدی و بی توجهی به درس در بچه ها تبدیل به عادت می شود و کافی خانواده ها نسبت به فرزندان خود، 

د و او را در نظر گیر م توانمندی دانش آموز رازم است تا معلصرف یادگیری نشود، به طور طبیعی ناسازگار می شوند. بنابراین ال

 به حال خود رها نکند. 

 

 و راهکارها . اقدام9

اقدام سیستمی )یعنی از همه عوامل کمک گرفته شد و از  این موارد خالصه کرد:در می توان ا ر تالش های صورت گرفته

قوانین و هنجارها، اطالع دادن رفتارهای دانش آموز به  اعالماقدام عملی )تدوین و معی و هم افزایی استفاده شد(، تجارب ج

ندرز )ارائه داستان های کوتاه در مورد ارزش کارهای خوب(، مدیر و معاون، اولیا و پیاده سازی راهکارهای اصالحی(. پند و ا

سیستم تشویقی )بر اساس ذائقه شناسی تقویت ها و نیز عواملی که برای دانش آموز ناخوشایند است؛ مثل جایزه و یا استفاده 

دانش آموز در امور کالس و آموز )نظارت بیشتر بر ارتباطات دانش آموز(، مشارکت  دانش اولیای با از عالئم چهره ای(، مشورت

، توجه و تقویت رفتار مطلوب، کم توجهی و عدم تقویت رفتار نامطلوب؛ یعنی تقویت و آموزش هنجارها به دانش آموزان مدرسه

به محض اینکه نشانه ای هر چند کوچک از یک فعالیت مطلوب را از ) فوری رفتارهای مطلوب و عدم تقویت رفتارهای نامطلوب
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یا روان خواندن مطالب درسی و یا پاسخ دادن به پرسش های درسی، به سرعت  داد، مثالً دقت در گوش دادن ز میخود برو

بازخود، ارائه تکالیف متناسب )یعنی ابتدا  -مورد تقدیر قرار گرفت(، تغییر جای نشستن در کالس، تدوین یک سیستم ارزیابی

وارتری از به بخش دش ه ابراز وجود بپردازد و سپستا ب شودمطرح ی الیف روان ترتا در مورد این دانش آموز تک شدسعی می 

 (.تکلیف راهنمایی می شد

 

 2گردآوری شواهد . 10

کالسی دوستان و هم . اما برای حصول اطمینان ازمشاهده شدبعد از اجرای راه حل ها رفته رفته تغییراتی در رفتار دانش آموز 

توصیف « بخیلی خو»و « خوب»، بیشتر آنها رفتار او را اطالعات پرداخته شدبه عمل آمد و به جمع آوری هایش پیگیری 

 کردند. 

ر در داشتند که و همگی از بهتر شدن رفتار او می گفتند. همه اظها پرس و جو شدسپس از دیگر همکاران آموزشی در مورد او 

رای مشارکت او همواره آمادگی خود را ب نز کالس و دفتر مدیر شنیده می شد. همچنیگذشته صداهای غیر عادی او بیرون ا

ر زنگ ورزش که خوراکی های خود را با دوستانش تقسیم می کند و در مدرسه اعالم می نماید. گاهی مشاهده می شد در امو

 نند.با احترام از دوستانش می خواهد تا با او بازی کنند و یا به آنها اجازه می دهد تا با وسایل او بازی ک

ادر منه به پدر و و او گفت مدتی است که رفتار او بسیار بهتر شده و در خا پرسش شددر مورد رفتارهایش در خانه از پدر او 

 احترام می گذارد و نافرمانی و ناهنجاری نمی کند.

ش داناز یک م کدست م از او رضایت دارم، اگر چه ممکن است او به طور صددرصد تغییر نکرده باشد اما من نیز به عنوان معل

 ت.آموز ناهنجار به یک دانش آموز معمولی که به وظایف خود آگاه است و رفتاری معقوالنه دارد تبدیل شده اس

 

 اعتباریابی. 11

دات و دی نظیر مشاهموار. از جمله منابع اعتبار، یابی شدمثبت ارزا، تأثیرات اقدامات انجام شده بر اساس مطالعات و بررسی ه

 ظرات معلم راهنما و همکاران آموزشی و کتاب های مرتبط قابل ذکر است.، تجارب و نتجارب معلم

رسی وضعیت بازی، پرخاشگری، بی حوصلگی و ضعف شدید تحصیلی بود. بعد از برلج نش آموز مورد مطالعه شاملناهنجاری دا

یز ت مرتبط و نکتب و مقاال ، مشاوران، مطالعههمکارانخانوادگی و مطالعه علل اختالالت رفتاری، با کمک و راهنمایی های 

 ت ناهنجاری ودست آمد و در نهایه و اطالعات الزم نیز در جهت رفع مشکل ب اقدام شدهمکاری بستگان برای بهبود وضع او 

 ضعف درسی او بهبود یافت.

ئه آموز، ارا شدر نهایت مشخص شد که راه حل هایی نظر تغییر جای او، تماس با اولیا و گزارش وضعیت درسی و انضباطی دان

-رزیابیتکالیف در حد توانمندی به دانش آموز، مشارکت و دادن مسئولیت در امور مدرسه و کالس، تدوین یک سیستم ا

 د و تشویق در ابعاد درسی و انضباطی برای این دانش آموز نتایج سودمندتری در پی داشت.ربازخو

 

 پیشنهادات. 12

ف.تغییر روش آموزش از سنتی به نوین و منعط .1

 . و اعتمادسازی ایجاد ارتباط دوستانه از طریقخودشان  شکالتگرفتن کمک از خود دانش آموزان در حل م .۲

در یک فرصت مناسب.اجتناب از واکنش عجوالنه و پرداختن به بحث و بررسی  .3

.به ایشان و وظایف دانش آموزان اعالم حقوقهمان روز اول آغاز کالس درس و از اعمال نظم و مدیریت  .۴
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متنوع و  ارزیابی اتخاذی همۀ دانش آموزان قابل فهم باشد و عالیت های یادگیری را طوری طراحی کنید که براف .۵

گسترده حین تدریس.

تقدیر و تشکر در کالس، مراسم صبح گاه، نامه به اولیا و یا هر طریق دیگر. .۶

توصیه به والدین جهت توجه عادالنه به همه فرزندان خود. .7

مسئولیت ها بین همه دانش آموزان.تقسیم و واگذاری  .۸

اوی مضامین حتالش برای ایجاد انگیزه در دانش آموز با به کارگیری روش های منعطف اداره کالس و تعیین تکالیف  .9

 اخالقی، احادیث و سخن بزرگان و... با محوریت نظم و وظایف.
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