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چگونه توانستم مشکل پرخاشگری محمدرضا ،دانش آموز پایه ی پنجم ابتدایی را
بهبود ببخشم؟
امید

مظفری1

 1دانشجوی کارشناسی علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان شهید مدرس سنندج،کردستان،ایران

چکیده
این تحقیق که به چگونگی برطرف نمودن مشکل پرخاشگری محمدرضا ،دانش آموزپایه پنجم ابتدایی به روش اقدام پژوهی
پرداخته است.باتوجه به عنوان بیان شده،هدف تحقیق برطرف کردن یابهبودبخشیدن مشکل پرخاشگری دانش آموزی به نام
محمدرضا است که داشتن زندگی آرامی رابرای خانواده اش به یک آرزو مبدل ساخته است .در این پژوهش از ابزارهای
گوناگونی چون:مشاهده کردن،تهیه پرسشنامه باس-پری،مصاحبه کردن،مراجعه کردن به منابع مختلف اینترنتی به دنبال یافتن
علل پرخاشگری محمدرضا بودم.باتشخیص این موضوع که ازیک طرف شرایط روحی وروانی حاکم برخانواده محمدرضا و از
طرف دیگرعوامل بیرونی عامل ایجاداین مشکل بوده است.درپی ارائه راهکارهایی مانند«:تشویق کردن محمدرضا،مشاوره وگفتگو
با خانواده محمدرضا،توجه به خواسته های وی و»...قدمی برداشتیم وازاین طریق درصددبرآمدیم که این مشکل را کاهش دهیم.
واژههای كلیدی :پرخاشگری،شخصیت،پرسش نامه باس پری،مشاهده،شخصیت،اعمال پرخاشگرانه
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مقدمه
پرخاشگری مفهومی بسیار پیچیده دارد .پرخاشگری میتواند باعث آسیب رساندن به دیگران از نظر عاطفی و جسمی
بشودوازاین نظر تحت تأثیرعوامل موقعیتی و روان شناختی و ازسوی دیگر عوامل ژنتیک و زیست شناختی قراردارد .با این
وجود بارون و ریچاردسون (  )1994در تعریف پرخاشگری نشان داده اند که هدف این گونه رفتارها تخریب و آسیب رسانی به
یک موجود زنده و اموال اوست؛ رفتاری که سبب بروز واکنش های دفاعی و اجتنابی از سوی قربانی می گردد.این مشکل
درهرسنی رخ می دهدودالیل خاص خودرادارد.یکی ازمشکالت جوامع امروزی نیزهمین است که به مقابله بااین عوامل می
پردازد.ازاین رو توجه به مسائل بهداشت روانی وپیشگیری ناهنجاری های مربوطه اهمیت دوچندانی پیدامی کند.میزان
برخورداری جوامع ازامکانات به یک مساوات نیست ومتاسفانه پیشرفت نیزدرهرجامعه متفاوت است وهمین پیشرفت دربین
طبقات غیرقابل برخورداربیشترمشاهده می شود.موردمطالعه دراین پژوهش نیز محمدرضا،دانش آموزپایه پنجم ابتدایی است که
جزوهمین طبقه محسوب میشودکه دچار مشکل پرخاشگری شده است.ا میدوارم که بایاری سایرعوامل
تاثیرگذارهمانند:معلم،مدیر،مربیان،خانواده و سایر افراد بتوانیم مشکل او را بهبود ببخشیم.

بیان مساله
اینجانب امیدمظفری دانشجوی رشته آموزش ابتدایی درحال حاضردردانشگاه فرهنگیان کردستان مشغول به تحصیل می
باشم.همانطورکه بیان شددرراستای افزایش تجربه،به یک دانش آموزدریکی ازمدارس شهرستان قروه برخوردکردم.این مدرسه
دارای 6پایه می باشد.این مدرسه ازلحاظ جغرافیایی درداخل شهرونزدیک به مراکزپررفت وآمدشهرمی باشد.مدرسه دارای حجم
زیادی ازدانش آموزمی باشدکه دارای یک مدیر،سه معاون(پرورشی،اجرایی وآموزشی)ویک مربی پرورشی می باشد.هرپایه دارای
دوکالس ودرمجموع12معلم می باشد.باتوجه به عالقه خوددرمبحث روانشناسی مقطع ابتدایی تصمیم گرفتم که ازتجربیات
پیشین خوددرجهت حل وبهبودمشکالت ومسائل به جودآمده که درروندآموزش اخالل ایجامی کند،بهره گیرم .از آن جایی که
شلوغ بودن و ناآرامی و به ویژه پرخاشگری یکی از صفاتی است که در برخی کودکان مشاهده میشود؛ در راستای بیان مسأله،
انگیزه انجام این پژوهش و حل مسأله ی پرخاشگری محمد رضا الزم می دانم که بگویم:
پس ازصحبت بامعلم پایه پنجم ابتدایی وانجام هماهنگی،دربدوورود به کالس سعی براین بودکه بادانش آموزان کالس آشناشوم
وسپس پس ازچندروز دقت دررفتاردانش آموزان کالس متوجه رفتارغیرعادی محمدرضاشدم.اودرهنگام نشستن پاهایش رامدام
تکان می دهدوهمکالسی هایش رااذیت می کندوازمعلم می خواهدجایش راعوض کندواورابه نیمکت های دیگرمنتقل
کند.دوستان اوبه معلم گله می کندکه همیشه به شوخی یاجدی توی سردوشتانش می زند.اوبه نوعی زورگویی راابزاری قرارداده
وازآن درجهت آسیب رساندن به دانش آمو زان دیگربرآمده است.زنگ های تفریح بابقیه دانش آموزان دست به یقه می
شود.اودانش آموزان دیگرراتهدیدمی کندکه شکایت اورانزد مسئولین مدرسه نبرندواالبه آنهاآسیب می زند.اوبرسردوستان
وهمکالسی هایش دادوفریادمی زند.درحین اجرای کارهای آزمایشگاهی باهم گروهی هایش بحث می کندودعوارابه پا می
کند.همین عامل باعث شده که درکالس به حرف های معلم گوش ندهد.مطالبی که بیان می شودوازاوخواسته میشودکه فعالیت
های مربوط درکالس رانجام دهد،به حال خودرهامی کند.مدام ازمعلم اجازه می گیردکه بیرون برود.دقتی برای اونمانده
است.همکالسی هایش دیگرحاضربه پذیرش اودرگروه خودنیستند.اماجالب است بیان کنم که درکمال تعجب اودرزنگ های
ورزش باهمکالسی های خودبازی نمی کندوبادانش آموزتن پایه های دیگرهم بازی میشود.اودرزنگ ورزش وفعالیت های مربوط
به آن نوعی آرامش داردوحتی درفعالیت های مدرسه همانند:انجام مراسمات-قرائت نیایش درصف صبحگاهی نقشی برجسته
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داردوبه این اعمال واکنش مثبت نشان می دهد.تمامی مراحلی که برای رسیدن به نتیجه مطلوب سپری شده است به طورکامل
دربخش های بعدی به توضیح آن پرداختیم.همه ای اینهابرای من سواالت قابل تاملی رابه وجودآورد.این سواالت:
 -2 - 1آیا تربیت غلط او ،موجب اختالل پرخاشگری محمدرضا شده است ؟
-2 - 2آیااودچارکمبودی عظیم درخودشده است،که این رفتارراانجام می دهد؟
-2 - ۳آیااومی خواهدباپرخاشگری،توجه دیگران رابه خودجلب کند؟
 -2 - 4چه راه حل هایی برای مشکل وجود دارد؟

اهمیت و ضرورت تحقیق:
به نظر می رسد ارائه یک تعریف برای اصطالح پرخاشگری که مورد قبول همگان باشد امکان پذیر نیست زیرا نظرگاه های
متفاوت درباره این که آیا باید پرخاشگری را بر اساس نتایج ملموس و عینی آن و یا بر اساس نیت و مقاصد شخصی افراد
تعریف کنیم ،باعث پدید آمدن تعریف های متفاوتی از پرخاشگری شده است :برخی از روانشناسان پرخاشگری را رفتاری می
دانند که موجب آسیب دیگران شود یا بالقوه بتواند به دیگران آسیب بزند .این آسیب می تواند بدنی مانند کتک زدن ،لگد زدن
و گاز گرفتن ،یا لفظی مانند ناسزاگویی و فریاد زدن و یا حقوقی ،مانند به زور گرفتن چیزی باشد( .هزی پاول ماسن و
همکاران ،1۳77،ص  425و )426یکی از مشکالت عمده مدارس ما کمک نکردن به دانش آموزان مشکل دار است(.میر کمالی.
.1۳79ص  )7اختالالت رفتاری همواره از علل وعوامل مخل زندگی عادی بشر محسوب می شود .وموجبات رنج وزحمت والدین
واطافیان را فراهم می سازد وفردی که اختالل رفتاری (ناسازگاری دارد هم خود را عذاب می دهد وهم دیگران را به زحمت می
اندازد وگاهی این رفتار به حدی شدید است که موجب رنج وعذاب افراد عادی کوچه و خیابان نیز می گردد.وگاه افراد را از راه
تحصیل وادامهان نیز باز می دارد.وبه کار هایی مانند اعتیاد -بد دهنی وانحرافات دیگر اخالقی مبتال می گرداند (حمزه گنجی.
. 1۳87ص )5۳لذا بر ماخدمتگزاران حوزه آموزش وپرورش یک تکلیف است که با استفاده از منابع گوناگون وشیوه های
صحیح نسل جوان و آینده ساز کشور را هدایت کنیم.به عقیده فرویدعامل اصلی اختالالت رفتاری رابایددردوران کودکی
افرادجستجونمود.طبق تحقیقات به عمل آمده میتوان دوعامل خانوادگی ومدرسه ای رانام برد.اهمیت وضرورت این تحقیق از
اینجا ناشی شده که دانش آموز مورد نظر این اقدام پژوهی مشکلش احتماالکاهش خواهد یافت .زیرا وقتی علت مشخص شود
راه حل هم مشخص و در نتیجه مشکل نیز حل خواهد شدونتایج بدست آمده از آن می تواند در موارد مشابه مورد استفاده
سایر دست اندر کاران امر تعلیم وتربیت قرار گیرد .همانطورکه می دانیم یافتن راه حل این موضوع می تواندزمینه پیشگیری
چنین مشکالتی رادرآینده فراهم سازد.
هدف تحقیق:
هرتحقیق شامل یکسری هدف کلی وجزئی میشود.بنابراین دراین بخش به ذکراهداف کلی وجزئی می پردازیم:
هدف کلی:
بهبود بخشیدن مشکل پرخاشگری محمدرضا(دانش آموزپایه پنجم ابتدایی)
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اهداف جزئی:
کاهش ناسازگاری با هم کالسی ها محمدرضا
کاهش پرخاشگری و قهرکردن محمدرضادر خانه
عالقمند کردن محمدضا به کارهای گروهی وکالسی
کمک به پیشرفت تحصیلی محمدرضاازراه کاهش پرخاشگری
پیشینه پژوهش:
انواع پرخاشگرى
پرخاشگرىوسیله اى« :اگررفتارى درجهت رسیدن ودستیابی به هدفی خارجی انجام گیردپرخاشگری وسیله ای تلقی
میشود»(بناب.)1۳74،
در این نوع پرخاشگری فردابدأ قصد حمله به دیگران یا اذیت کردن آنها را ندارد .مثالً شخصى ممکن است
از تهدید استفاده کند تا دیگران را به انجام دادن خواسته هاى خود وادار نماید(.همان)1۳74،
پرخاشگرى خصمانه« :هر نوع رفتارى که هدفش آزار یا آسیب رساندن به موجود زنده دیگرى است»(بارون.)1977،
تفاوت پرخاشگرى بدنی باکالمى،تفاوت بین آزارجسمی وحمله باکلمات؛پرخاشگرى فعال باغیرفعال،تفاوت بین عمل
آشکاروقصوردرعمل وپرخاشگرى غیرمستقیم پرخاشگرى بدون برخورد رودر رواست( .بناب)1۳74،

گردآوری داده ها:
برای گردآوری اطالعات ازروش های متفاوتی می توان بهره گرفت .درراستای بررسی علت پرخاشگری محمرضا،توصیف این
وضعیت موجودبااستفاده ازجمع آوری اطالعات ازطریق یافته های محیطی وجمع آوری یافته های علمی صورت گرفت.دراین
تحقیق از مشاهده کردن،مصاحبه کردن،تهیه پرسشنامه باس-پری وهمچنین استفاده ازمدارک جمع آوری شده استفاده کردیم.
مشاهده:همانطورکه می دانیم روزهای ابتدایی آغازسالتحصیلی جدیدفرصتی برای شناخت دانش آموزان توسط معلم می
باشد.این شناخت می تواندازطریق راه های مختلفی صورت بگیرد.پرسیدن ازمعلمان دیگر،بررسی پرونده تحصیلی وراه های
دیگرامکان پذیراست.محمدرضا رفتارهای درونش رابروزمی دادوهمین عاملی بودکه به طورواضح بتوان فهمیدکه
محمدرضا،ظاهرش نشانه باطنش است.به همین دلیل تصمیم گرفته شدتادرسه کالس متفاوت ریاضی،هنروورزش
رفتاراوراموردمشاهده قراردهیم.انتخاب این کالس هابه این دلیل بودکه هرکدام موقعیت متفاوتی داشتندوهمین عاملی
بودتارفتاراورادرسه محیط بسنجیم.درذیل به ذکرمشخصات مشاهده خودمی پردازیم:
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نام مشاهده شونده:محمدرضا
نوع مشاهده:غیرمستقیم(علت انتخاب این نوع مشاهده متوجه نشدن محمدرضاوتاثیرنگذاشتن اوبرنتیجه تحقیق بود)
مشاهده گر:دانشجومعلم امیدمظفری
مکان مشاهده:کالس های ریاضی،هنروورزش(که درمحیط بازبود)
مدت زمان صرف شده جهت مشاهده:درمجموع۳ساعت

پس از مشاهده،جدولی مطابق جدول صفحه بعد طراحی شده وانواع رفتارهایی که بر اثر این مشکل به وجود می آید،
ذکرشد.در هر کالس رفتارهای تعیین شده مشاهده شد و تعداد دفعات تکرار توسط محمدرضا مورد ارزیابی قرار گرفت و ثبت
شد.
ردیف

مجموع

تعداددفعات تکرار

درصد

رفتارها
(محمدرضا)

کالس
ریاضی(1ساعت)

کالس
هنر(1ساعت)

کالس
ورزش(1ساعت)

۳ساعت

1

زودعصبانی می شود

۳مورد

5مورد

2مورد

10مورد

% 22/7۳

2

آزاروآسیب جسمانی می رساند

۳مورد

8مورد

2مورد

1۳مورد

% 29/54

۳

کتک کاری می کند

-

۳مورد

1مورد

4مورد

% 9/09

4

دیگران راتهدیدمی کند

2مورد

2مورد

1مورد

5مورد

11%/۳6

5

دوبه هم زنی می کند

1مورد

۳مورد

-

4مورد

% 9/09

6

دشنام می دهد

2مورد

4مورد

2مورد

8مورد

% 18/19

مجموع

11مورد

25مورد

8مورد

44مورد

% 100

درصد

% 25

% 56/81

% 18/19

% 100

جدول.1بررسی تعداددفعات تکراررفتارمحمرضاقبل ازاجرای راهکارها
8
7
6
5
4
3
2
1
0

نمودار.1مقایسه میزان پرخاشگری محمدرضادرسه ساعت درسی
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تجزیه وتحلیل وتفسیرنموداروجدول شماره:1
بررسی جدول شماره1وهمچنین نمودار شماره1نشان

می دهد که بین ساعات درسی که محمدرضا مورد مشاهده

قرارگرفت،درکالس هنرکه دان ش آموزان آزادی بیشتری درانجام تکالیف وفعالیت هانسبت به کالس های دیگردارند،عوامل
افزایش دهنده رفتارمحمدرضابیشتربوده است.دربین این سه کالس،کالس ورزش باتوجه به عالقه محمدرضابه ورزش بادانش
آموزان پایه های کمتر،کمترین میزان پرخاشگری راداشته است.درکالس ریاضی باتوجه به اینکه هم شامل فعالیت وهم تدریس
وارزشیابی بودمعلم تسلط بیشتری داشته وازاین جهت میزان پرخاشگری نسبت به کالس هنرکمتربود .از طرفی بیش ترین
پرخاشگری محمدرضا به این شکل بود که زود عصبانی می شد و به دوستانش آزارواذیت جسمانی می رساند.بنابراین بایدبه
دنبال راهی براکاهش پرخاشگری اوباشیم.

روش مصاحبه:
در این مرحله با استفاده از روش مصاحبه ی باز ،نظرات مدیرمدرسه،یکی از مربی ها(مربی پرورشی) و خانواده محمدرضا را در
خصوص موضوع جویا شده و پاسخهاوداده ها جمع آوری شد تا در قسمت تجزیه وتحلیل وتفسیر بررسی گردد.دراین قسمت به
مصاحبه مدیرمدرسه محمدرضامی پردازیم.مدیرآموزشگاه درابتدابیان کردکه محمدرضاپنج سال است که دراین مدرسه تحصیل
می کندووضعیت خانوادگی مناسبی دارد.محمدرضاتک فرزندبوده وهمانطورکه می دانیم خصوصیات اخالقی ورفتاری اینگونه
افرادمتفاوت است به همین دلیل محمدرضازود رنج وحساس بارآمده است وهمیشه میخواهددرکارهارهبری کند.اوبه فعالیت
های مدرسه عالقه داردولی به علت درگیری ومشاجره باهمکالسی ودوستانش موردبازخواست قرارمی گیرد.درنتیجه
مدیررفتارهای اوراازجهت رفتارهای شایسته ی یک دانش آموزباانضباط موردتاییدندانست ونهایتاپرخاشگری
محمدرضاراتاییدکرد.درادامه به مصاحبه بایکی رامربی پرورشی پرداختیم.مربی پرورشی مدرسه،محمدرضاراجزءدانش آموزان
فعال مدرسه می داندومعتقداست که درانجام مسئولیت های محول شده به محمدرضاکمال رضایت رادارد.اوعلت روی آوردن
محمدرضابه این کاررامحرومیت ازدوستان می داند.اوقبول نداردکه درکارهااورهبری رابه دست نگیرد.اونیزپرخاشگری
محمدرضاتاییدوبه عینه درجلسات پرورشی مطرح کرده بود.ادامه داربودن رفتارهای او باعث شده بودتابرنامه های این حوزه بی
نتیجه بماند.درادامه برای تکمیل این فرایند،تصمیم براین شدکه بامادرمحمدرضامالقاتی ترتیب داده شود.پس ازصحبت
باایشان،اختالل رفتاری محمدرضاتاییدشدوبه مواردی اشاره کردند:پدرمحمدرضاشغل آزادداردوخودنیزخانه دارهستم.وضعیت
مالی مناسبی داریم،محمدرضابامن راحت تراست وباتوجه به اینکه پدرمحمدرضا،اورابخاطرپرخاشگری هایش دعواکرده بنابراین
ازپدرش حساب می برد .اودرخانه بسیارلجبازویک دنده است.این رفتاردرمهمانی رفتن هاآشکارمی شودوزود باهمساالن
خوددعوامی کند.بابت هرقضیه ساده قهرمی کند.درهنگام عصبانیت اشیاراپرتاب می کند.اوبه ورزش فوتبال عالقه دارد.امابیش
ازحدبه بازی های رایانه ای می پردازد .بخاطراین رفتاراو مواظب هستیم که مباداحرف زدن بااوموجب شود ناراحت وگریان به
اتاق مراجعه ودرراببندد.

تجزیه و تحلیل و تفسیر مصاحبه ها:
درهرمصاحبه چندسوال ثابت داشتیم که اولین سوال این بود:
-1آیامحمدرضارفتارپرخاشگرانه دارد؟که همه دراین رابطه اتفاق نظرداشتندوآن راتاییدمی کردند.
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-2ازهمه آن هاخواسته شده بودکه عوامل مشترک رفتاراورامطرح کنندکه به :تک فرزند بودن محمدرضا-نوع
برخوردپدرومادرمحمدرضابااو-انجام بیش ازحدبازی های رایانه ای اشاره شد.
-۳این رفتارپرخاشگرانه چه مشکالتی رابرای اوبه وجودمی آورد؟باعث افت تحصیلی وناکامی او-طردشدن ازگروه های کالسی
ودوستانه وسلب مسئولیت هاازاومیشود.
-4برای کاهش ویاحذف این رفتارپرخاشگرانه چه پیشنهادی دارند؟دادن مسئولیت به او-استفاده درست وبه موقع ازتشویق
وتنبیه-توجه کافی به درخواست هاونیازهای محمدرضااشاره شد.
درمجموع همه به رفتارپرخاشگرانه محمدرضااذعان داشتندوعوامل پرخاشگری راتمامی مواردشماره2دانستند.همچنین بایدبه
دنبال اصالح ناتوانی والدین درکنترل محمدرضاباشیم وآن هارانیزازاین جهت یاری برسانیم.درمرحله بعدبه ارائه پرسشنامه باس-
پری می پردازیم.
نسخه جدید پرسشنامه پرخاشگری که نسخه قبلی آن تحت عنوان پرسشنامه خصومت بود ،توسط باس و پری ( )1992مورد
بازنگری قرار گرفت .این پرسشنامه یک ابزار خود گزارشی است که شامل  29عبارت و چهار زیر مقیاس است ،که عبارت است
از پرخاشگری بدنی ( ،)PAپرخاشگری کالمی( ،)VAخشم( ،)Aو خصومت( ،)Hآزمودنی ها به هر یک از عبارات در یک طیف 5
ال شبیه من است ( ،)5تا حدودی شبیه من است( ،)4نه شبیه من است نه شبیه من نیست( ،)۳تا حدودی
درجه ای از :کام ً
شبیه من نیست( ،)2تا به شدت شبیه من نیست( .)1دو عبارت  9و  16به صورت معکوس نمره گذاری می شوند .نمره کل
برای پرخاشگری با مجموع نمرات زیرمقیاس ها بدست می آید.
کلید نمره گذاری پرسشنامه پرخاشگری باس و پری :پرخاشگری بدنی ،شامل  9عبارت-16 -1۳ -11 -8 -5 -2 :
،25-29 -22پرخاشگری کالمی ،شامل  5عبارت،27 -21 -14 -6 -4 :خشم ،شامل  7عبارت-2۳ -19 -18 -12 -9 -1 :
،28خصومت ،شامل  8عبارت26 -24 -20 -17 -15 -10 -7 -۳ :

اعتبار و روایی پرسشنامه پرخاشگری:
پرسشنامه پرخاشگری دارای اعتبار و روایی قابل قبولی است .نتایج ضریب بازآزمایی برای چهار زیرمقیاس (با فاصله  9هفته)
 80/0تا 72/0و همبستگی بین چهار زیرمقیاس  ۳8/0تا  49/0بدست آمده است.جهت سنجش اعتبار درونی مقیاس از ضریب
آلفای کرونباخ استفاده شد که نتایج نشانگر همسانی درونی زیرمقیاس پرخاشگری بدنی  ،82/0پرخاشگری کالمی  ،81/0خشم
8۳/0و خصومت

80/0بود6.
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بعضی از دوستانم فکر می کنند عجول و تندخو هستم.
اگر برای دفاع از حقوقم الزم باشد به زور متوسل شوم ،این کار را خواهم کرد.

پرس

وقتی مردم نسبت به من خوش رفتار هستند ،تعجب می کنم که چه می خواهند.

شنام

وقتی با دوستانم مخالف باشم ،آزادانه به آن ها می گویم.
وقتی خیلی عصبانی شوم ،چیزها را می شکنم.

ه
پرخ
اشگ

وقتی دیگران با من مخالفند ،نمی توانم برای اثبات نظراتم به آنها ،استدالل کنم.

ری

من خُلق مالیمی دارم.

باس

در ابراز دوستی به اشخاص غریبه ،بدگمان و مشکوک هستم.

پری

تا کنون پیش آمده که ،افراد آشنا را ترسانده ام.

کامال شبیه من است

تا حدودی شبیه من است

*
*
*
*
*
*

دوست دارم بدانم چرا گاهی اوقات احساس خیلی بدی نسبت به امور دارم.
گاهی اوقات ،نمی توانم اصرار درونی ام را برای صدمه زدن به شخص دیگر ،کنترل کنم.

*
*
*
*
*

سریع عصبانی شده ،ولی به آسانی آرام می شوم.

*

اگر شدید ًا خشمگین شوم ،ممکن است به دیگران صدمه بزنم.

*

وقتی مردم مرا آزار می دهند ،شاید به آن ها بگویم که چه فکری درباره آن ها می کنم.

ط

*

گاهی حسادت می کنم.

ح
ض
ک

*

نمی توانم برای آسیب زدن به افراد ،دلیل قانع کننده ای بیاورم.

*

گاهی احساس می کنم روش ظلمانه ای را در زندگی پیش گرفته ام.
به سختی خشمم را کنترل می کنم.

ل

*
*

وقتی نتیجه نمی گیرم ،رنجشم را نشان می دهم.

*

گاهی حس می کنم دیگران پشت سرم به من می خندند.

پ

اغلب خودم را مخالف با دیگران می بینم.

س

اگر کسی مرا بزند ،من هم او را می زنم.

*
*
*
*

گاهی حس می کنم مثل یک بشکه باروت آماده انفجار هستم.

پ
ه

به نظر می رسد مردم همیشه می خواهند خرابکاری کنند.

*

تاکنون مواردی پیش آمده که افرادی مرا هل داده اند ،و ما دست به گریبان شده ایم.
می دانم که «دوستان» پشت سرم صحبت می کنند.

ت

نه شبیه من است،نه شبیه من نیست

نکات

تا حدودی شبیه من نیست

سال سوم ،شماره  ،23خرداد 1400

کام ً
ال شبیه من نیست
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*
*
*
*

دوستانم می گویند کمتر منطقی هستم.
گاهی بدون هیچ دلیلی کنترلم را از دست می دهم.
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20

کمی بیشتر از دیگران نزاع و زدو خورد می کنم.

گزینه

تعداد

درصد

کامال شبیه من است

16

% 55/17

تا حدودی شبیه من است

8

% 27/59

نه شبیه من است،نه شبیه من نیست

۳

% 10/۳4

تا حدودی شبیه من نیست

1

% ۳/45

ال شبیه من نیست
کام ً

1

% ۳/45

مجموع

29

% 100

ل  .2ق

ز

ص گز

*

15

10
5
0

ک ل پ ش

 .2ق

ص

گز

ک ل

پ ش

تجزیه و تحلیل و تفسیر پرسش نامه:
پس از بررسی پاسخ های مربوط به پرسشنامه تکمیل شده توسط محمدرضا،گزینه های انتخابی او به ترتیبی که در نمودار
شماره2منعکس گردیده اس شده است،همچنین درجدول 2میزان ودرصدگزینه های تکمیلی پرسشنامه نیزذکرشده
است.باتوجه به کلیدنمره گذاری وهمچنین بیشترین گزینه ی انتخابی محمدرضا در دوبخش (کامال وتاحدودی شبیه من
است)بوده است.بنابراین براساس پرسشنامه باس پری،پرخاشگری محمدرضاتشخیص داده شد.

انتخاب راه حل ها:
راه حل -1درابتدای تحقیق که رفته رفته نسبت به محمدضاوعالیق اش شناخت پیداکردم همچنین باتکیه براطالعاتی که
ازروش های گردآوری اطالعات همانند:مشاهده،مصاحبه وپرسشنامه عوامل پرخاشگری محمدرضا بیان شدواگرنگاهی انداخته
شودالزم بودتاراه حل هایی رابرای هرکدام ازعوامل بیان کنیم تادرنهایت به یک راه حل برای حل مشکل
محمدرضابپردازیم.بنابراین درادامه به ذکرراه حل درباره یکی ازمشکالت محمدرضاکه همان رابطه باپدرومادرش می باشد،می
پردازیم.برای عملی شدن راه حل نیازبه هماهنگی باوالدین محمدرضابود.پس راه حل اول دادن آزادی عمل بیشتربه اوبودله
طوری که نوعی محدودیت هم درآن باشد.مثال؛باتوجه به عالقه محمدرضابه فوتبال اجازه داده شودکه دراین رشته فعالیت
کندوازطرفی عالوه برایجادرابطه باافراددیگر،توجه والدین به نیازهایش راحس کندوهمچنین مشکل اونیزبرطرف شود.هرچندبه
نتیجه رسیدن این راه حل زمانبر بوداما انجام گرفت.
جمع آوری اطالعات:2
پرخاشگری محمدرضابرروی تغذیه اوتاثیرگذاشته بود.ازاین روپس ازمشورت والدین اوبامتخصص تغذیه این مشکل رابرطرف
نموده واورادرکالس آموزشی فوتبال ثبت نام کردند.ولی آنهادرمقابل خواستندکه محمدرضابازی های رایانه ای راکم کندوبه
تکالیف ودرس هایش بپردازد.والدین محمدرضاوبخصوص مادراوپیس ازگذشت یک مدت مشخص،اینگونه گفت که:توجه به
درس هایش افزایش یافته است،کمترعصبانی میشودوبه تبع آن هم قهرکردن اوبه ندرت اتفاق می افتد.
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تجزیه و تحلیل شواهدبه دست آمده:2این تحلیل نشان می دهدکه همکاری محمدرضاباوالدینش نشان ازپیشروی راه حل بوده
ونتایج خوبی هم به همراه دارد.به دست آمدن نتایج خوب من رادرسیدن به هدفم نزدیکتر می کردامااین نتایج کافی نبودوبرای
کامل کردن تحقیق ارائه راه حل دیگری اینباردرفضای مدرسه الزم بود.
راه حل-2همانطورکه درابتدابیان شدمحمد رضاعالقه زیادی به رهبری وسرگروه شدن دریک گروه یابه عهده گرفتن مسئولیت
داشت.ازطریق همین عالقه اویک مسئولیت واگذارشد.باهماهنگی معلم محمدرضا،مسئولیت دستیارمعلم به اومحول
شدتاازطریق این مسئولیت بیشتردرکنارمعلم خودباشد.باگرفتن این مسئولیت،محمدرضاکامالسرگرم ومشغول کارهای کالسی
میشودواینکارمارابه چندین هدف رساند.اول اینکه احترام گذاشتن به خواسته ونیازش که باعث ایجاد انگیزه در او می شدچراکه
مهم بودن رادراو بارورمی کرد؛دوم اینکه به درس هایش توجه بیشتری می کندوازطرفی وقتی برای آزارواذیت به همکالسی
هایش رانداشت.
جمع آوری اطالعات:۳درمدت زمانی که محمدرضامسئولیت دستیارمعلم رابرعهده داشت،ازنظردرسی پیشرفت خوبی
داشت،میزان پرخاشگری هایش کاهش محسوسی داشت،رابطه اش باهمکالسی هاخیلی بهترشده بود،میزان درگیری هایش روز
به روزکمترمی شد.اوبه خوبی می دانست که هرگونه خطایی ازسمت او موجب سلب مسئولیتش می شودبنابراین تمام تالشش
رابه کارمی بردکه آن راحفظ نماید.
تجزیه و تحلیل شواهدبه دست آمده:۳این راهکاردرکنترل رفتارمحمدرضابسیارکارآمدبود.باهمکاری مسئولین آموزشگاه ووالدین
محمدرضامیزان پرخاشگری اوروبه کاهش بود.اماالزم است تاراهکاردیگری به کارگرفته شودبه طوری که این بهبودتامرزکامل
شدن پیش برود.
راه حل-۳راهکارجدیدی که دراین بخش به آن اشاره میشود .در ابتدای کار از مربی پرورشی آموزشگاه درخواست کردم فعالیت
های کم تری در زمینه ی پرورشی و بهداشت به محمدرضاواگذار کنندتااوبتواندبه درس هایش اهمیت بیشتری بدهدووقت
بیشتری راسرمایه گذاری کندوبتواندمشکالت درسی خودرابرطرف نماید.ازاین طریق اومی توانددرزمینه ی درسی وورزشی
موفق شود.این راهم متوجه شدم که محمدرضابه تنهایی مسبب تنش درکالس نیست بلکه همکالسی هایش اوراباصحبت کردن
های بی موردتحریک می کنند.عالوه برتذکربه آنها،محمدرضانیزبابت رفتاری درستش موردتشویق قرارمی گرفت.
جمع آوری اطالعات: 4این راهکارساده تاثیرخیلی خوبی داشت وکاهش فعالیت های پرورشی وافزایش کارهای کالسی وگروهی
وورزشی موجب پیشرفت اومی شد.اورشته موردعالقه اش را به خوبی پیگیری می کرد .باالخره ،تشویق به موقع رفتارهای
صحیح محمدرضا روحیه ی پرخاشگری او را بسیار تغییر داده و از هر فرصتی برای تشویق وتحسین شدن استفاده می شد.
تجزیه تحلیل شواهدبه دست آمده:4حذف عوامل پرخاشگری محمدرضابهترین راه حل برای متعادل سازی
رفتاراوبود.اودرفعالیت های گروهی وکالسی به خوبی شرکت می کردودیگرمخالفتی نمی کرد.انتخاب اوبه عنوان کاپیتان درتیم
ورزشی،انگیزه اوراچندبرابرکرده بود.
تهیه گزارش وارزیابی :پس ازبه کارگیری راه حل ها،روشهای متفاوت دریک بازه ی زمانی مشخص شاهدکاهش پرخاشگری
محمدرضابودیم.والدین ازتغییرات رفتاراو خرسندبودندوپی بردندکه درایجادرفتارپرخاشگری محمدرضاتاثیرداشتند.همکاری
مدرسه بابنده خیلی کمک کننده بودوخودعوامل مدرسه نیزتغییرات راشاهدونظاره گربودند.هرچندتمام سعی مادرحل کامل
مشکل بودامامشاهده مواردی که زودعصبانی میشدکامالطبیعی بودچراکه درسن محمدرضاکامال عادی است.چیزی که دراین
تحق یقات خیلی مهم است داشتن صبروحوصله می باشد.داشتن شکیبایی است که موفقیت راتضمین می کند.درادامه به ارائه

67

مجله پژوهش و مطالعات علوم اسالمی
سال سوم ،شماره  ،23خرداد 1400

گزارش نهایی که برای اطمینان یافتن ازنتایج به دست آمده است الزم بوددرهمان سه کالس رفتاراوراموردمشاهده
وموردمقایسه قراردهیم.
ردیف

مجموع

تعداددفعات تکرار
رفتارها
(محمدرضا)

کالس
ریاضی(1ساعت)

کالس
هنر(1ساعت)

کالس
ورزش(1ساعت)

۳ساعت

1

زودعصبانی می شود

-

۳مورد

1مورد

4مورد

۳0%/76

2

آزاروآسیب جسمانی می رساند

1مورد

2مورد

1مورد

4مورد

% ۳0/76

۳

کتک کاری می کند

-

1مورد

-

1مورد

7%/69

4

دیگران راتهدیدمی کند

-

-

-

-

0

5

دوبه هم زنی می کند

1مورد

-

-

1مورد

7%/69

6

دشنام می دهد

1مورد

1مورد

1مورد

۳مورد

% 2۳/07

مجموع

۳مورد

7مورد

۳مورد

1۳مورد

% 100

درصد

% 2۳/07

% 54

% 2۳/07

% 100

ف

ل  .3فع ت ک

ح

ض ع

درصد

ک
3

2

1

0
س

ل  .3ق

ز پ خ

ح

س

س

ض

ض

درنتیجه بامقایسه جدول هامی توان دریافت که درطول بازه زمانی رفتارپرخاشگرانه محمدرضاکاهش محسوسی داشته
است.ازآن جایی که این اختالل درهرسنی میتوانداتفاق بیفتدوباعث به وجودآوردن مشکالتی برای فردوجامعه شودبایدتالش
نمودتاریشه چنین مشکالتی نابودشودوازاین طریق سالمت جامعه حفظ شود.دراین تحقیق نمونه بارزی ازاین پرخاشگری
رابیان کردیم وتمام سعی وتالش خودرادرجهت حل مشکل محمدرضاباهمکاری خانواده ومسئولین مربوط به
کاربستیم.همچنین راه های اصالح پرخاشگری هم بیان شده است .برای اصالح و کنترل پرخاشگری راه حل هایی عنوان شده
است که به طور اجمال عبارتند از-1:آگاهی دادن -2آشنا کردن کودک به حقوق دیگران -۳رفع ناکامی ها -4ایجاد محیط
صمیمی-5آماده کردن کودک برای ایجاد دوستی ها

-6ایجاد سرگرمی و اشتغال -7نادیده گرفتن(فتحی

آشتیانی) 1۳90،بنابراین نتایج نیزهم برهمین مبنابود.درپایان نیزمی توان پیشنهاداتی رابیان نمودازقبیل:
-1آیین نامه تربیتی مدارس مورد اصالح وبازنگری قرارگیرد.
-2تاثیرمسئولیت دادن به دانش آموزان رادست کم نگیریم.
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-۳به نیازهاوخواسته های منطقی کودک ودانش آموزتوجه کنیم.
-4باتوجه به پیشرفت جوامع،پیشرفت درتمامی ارکان حاصل شود.
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