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Abstract 

The purpose of this study was to investigate the lived experiences of teachers in relation to the 

challenges of educating homeless children in the classroom. For this purpose, a qualitative 

approach and narrative research method were used. The study population was all teachers 

who have experience and experience in teaching children. For this purpose, 15 of these 

teachers were interviewed using purposive sampling method and the data collection work 

proceeded to theoretical saturation. Data collection tool Interview without structure and 

research analysis method, qualitative content analysis method Was. The results of the data 

indicated 9 themes which are: aggression, unpredictability, lack of concentration, poverty, 

depression, impatience, loneliness and isolation and disorder. Therefore, the results of the 

present study indicated that Unaccompanied children have certain behavioral characteristics 

that should be given special attention in their education. 
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کودکان بی سرپرست از منظر معلمان)یک مطالعه بررسی چالش های آموزش به 

 (پدیدارشناسانه
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 چکیده

سرپرست در کالس درس بود.به این های آموزش به کودکان بیهدف پژوهش حاضر بررسی تجارب زیسته معلمان در ارتباط با چالش
منظور از رویکرد کیفی و روش روایت پژوهی استفاده شد.جامعه مورد مطالعه تمامی معلمانی بودند که تجربه و سابقه تدریس به کودکان 

نفر از این معلمان مصاحبه به عمل آمد و کار گردآوری داده  11سرپرست را داشتند بدین منظور با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند با بی
شباع نظری پیش رفت.ابزار گردآوری دادها مصاحبه بدون ساختار و روش تحلیل پژوهش، روش تحلیل محتوای کیفی بود. نتایج ها تا ا

مایه بود که عبارتند از: پرخاشگری،پندنپذیر،عدم تمرکز،فقر، افسردگی،کم صبری و بی طاقتی،تنهایی و درون 9ها حاکی از حاصل از داده
های رفتاری خاصی هستند که می ن نتایج پژوهش حاضر حاکی از آن بود که کودکان بی سرپرست دارای ویژگیانزوا و بی نظمی.بنابرای

 بایست در آموزش آنها توجه ویژه ای به این رفتارها شود.
 

 

 خانمان ،تجارب زیسته معلمان.سرپرست، رفتار دانش آموز بیکودک بی واژگان کلیدی:

 رویکردی نو در علوم تربیتی محفوظ است.تمامی حقوق نشر برای فصلنامه 

 

 

 مقدمه 

 انسان زندگی در که اهمیتی و نقش خاطر به کودکی دوران د

 و روانشناسان توجه دانشمندان، مورد زمان هر دارد،در

 دوران این مختلف شناسان روان.است بوده عصر آن نویسندگان

 و سازنده های بحران پرستی،دوره عاطفه احساس گرایی، را

 توجهات و این اشارات همه[. 1]اند نامیده طوفان فشارو دوره

 تواند می زندگی از دوره این که است اهمیتی دهنده نشان

 التهابات که شود می باعث ویژگی ها این همه.باشد داشته

 و آید وجود به نوجوان و کودک در ها دگرگونی و ها ،اضطراب
 شود ظاهر او در عادی غیر ظاهر به و غیر معمول های جلوه

در کودک و  ها حالت این شدن پدیدار که است طبیعی.

 می مربیان و والدین سوی از را ای ویژه نوجوان،رفتارهای

 مشکالت علت به که نیست طبیعی بین غیر این در لذا.طلبد

 محصوالت و شده سست ها خانواده بنیان و بنیاد الذکر فوق

 سرپرست بی نوجوانان و کودکان های خانه چون ناخوشایندی

سرپرست . تعریف واحدی از کودک و نوجوان بیآمد خواهد پدید
های تعریف این پدیده پیچیدگی[. 8]بدسرپرست وجود نداردو 

( 8411) و همکاران 1اما همانطور که بارت [.0]خاص خود را دارد
سرپرست یا بدسرپرست به اند، تعریف کودک بینیز اشاره کرده

چند دلیل حائز اهمیت است: بر اساس دیدگاهی موسوم به اقدام 
-سرپرست مشخص میعاجل، ارائه تعریفی معین از کودک بی

های مجاز به دریافت کمک کند که کدام کودکان و با چه ویژگی

http://journal.iocv.ir/?_action=article&au=905022&_au=%D9%86%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D9%86++%D9%82%D9%86%D8%A8%D8%B1%DB%8C
http://journal.iocv.ir/?_action=article&au=905022&_au=%D9%86%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D9%86++%D9%82%D9%86%D8%A8%D8%B1%DB%8C
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و خدمات در این زمینه هستند.از دیدگاه تحقیقاتی نیز ارائه 
کند کدام کودکان را باید تعریف از این نوع کودکان مشخص می

جز این دسته محسوب و در مورد آنها پژوهش کرد.از دیدگاه 
یف معین از این کودکان منجر به آن می گذاری نیز،تعرسیاست

ریزی کند ریز بداند برای چه کسی برنامهشود که دقیقا فرد برنامه
ها را متناسب با نیاز آنها طراحی کند. افراد ترین برنامهو مناسب

شوند. نزدیک به خانمان میسرپرست و بیبه دالیل مختلفی بی
ها و سو تاریدرصد از اعضای یک خانواده بعد از بدرف 15

-خانمانی روی میشود به بیهایی که در خانه از آنها میاستفاده

برخی از اعضای خانواده نیز به دلیل اینکه یکی از [. 0] آورند
دهد یا بنا به بالیای طبیعی والدین شغل خود را از دست می

-توانند هزینهشوند و نمینظیر سیل و زلزله خانه آنها ویران می

-سرپرستی میخانمانی و بیخانواده را بپردازد گرفتار بیهای 

تواند چند روز یا یک عمر سرپرستی یا بدسرپرستی میشوند.بی
-به درازا بکشد.برخی از کودکان در بدو تولد بی خانمانی و بی

کنند در حالی که برخی دیگر در دوران سرپرستی را تجربه می
-خانمانی و بیرچند که بیکنند. همدرسه این پدیده را تجربه می

های قومی و طبقات محروم بیشتر سرپرستی در برخی از اقلیت
است اما این پدیده مختص طبقه یا قشر خاصی نیست و تمامی 

ها و نژادها را تحت ها، فرهنگفرهنگی،قومیت-طبقات اقتصادی
دهد اما نکته واضح آن است که بی سرپرستی و بی تاثیر قرار می
-خانمی و بیپدیده بی[. 1]باط روشنی با فقر داردخانمانی ارت

های بزرگ بلکه در مناطق مجاور سرپرستی نه تنها در شهر
خانمانی و بی سرپرستی بی[. 6]دهدشهری و روستایی نیز رخ می

ای تراژیک و رو به رشد در سراسر دنیاست و در واقع پدیده
مشکل و چالشی اجتماعی است که در حال از بین بردن 

 ها به خصوص کودکان و نوجوانان است.خانواده
-ها در سراسر دنیا پا به عرصه وجود گذاشتهاز زمانی که پناهگاه

ذکر [. 5]اندسرپرست نیز رشد کردهخانمان و بیاند افرادی بی
خانمان بزرگ در این نکته ضروری است که نخستین جمعیت بی

داخلی، بعد از جنگ [.2]آمریکا طی جنگ داخلی شکل گرفت
های خود تعداد مشاغل کاهش یافت و مردم مجبور به ترک خانه

برای یافتن کار شدند که این مساله نیز منجر به افزایش افراد 
نیز  1989سرپرست گردید. رکود اقتصادی سال خانمان و بیبی

های منجر به افزایش این گروه از افراد شد. اخیرا افزایش هزینه
زدهای اندک زمینه را برای افزایش افراد مرتبط با زندگی و دستم

سرپرست و بی خانمان در سراسر دنیا فراهم نموده است. از بی
خانمانی در نتیجه انتقال از یک به بعد پدیده بی 1924دهه 

داری به سمت سرمایه داری فراصنعتی سرمایه-اقتصاد صنعتی
های مرتبط با خدمت حتی افزایش بودجه[. 9]شناخته شده است

-سرپرست نیز نتوانسته است رشد افراد بیرسانی به افراد بی

سرپرست و خانمان را متوقف کند.مطالعاتی که پیرامون افراد بی
بیشتر این افراد  -1خانمان انجام شده است حاکی از آنند که: بی

های تعداد افراد اقلیت -8دهند را کودکان و نوجوانان تشکیل می
های که خانواده-0افراد بیشتر است  قومی و نژادی در بین این

خانمان و درصد از جمعیت بی 01دارای کودک هستند بیش از 
درصد از  04کودکان کار  -0دهند سرپرست را تشکیل میبی

سرپرستی در خانمانی و بیبی-1دهند جمعیت فوق را تشکیل می
ای مضمن است که این مساله حاکی حال تبدیل شدن به پدیده

 های موجود در مقابله با این پدیده استی بودن راه حلاز ناکاف
-ها و جمعیت افراد بیبا یک بررسی انتقادی از ویژگی [.14]

توان دریافت که اکثریت آنها در جامعه خانمان میسرپرست و بی
اند و فقدان قدرت الزم برای تغییر به حاشیه رانده شده

ت آنها شده ساختارهای اجتماعی منجر به دائمی شدن وضعی
خانمان به سرپرست و بیجمعیت افراد بی 1924است.از سال 
های نابرابر[. 11]انگیزی افزایش پیدا کرده استطرز شگفت

اجتماعی عاملی مهم در ایجاد پدیده بی سرپرستی و بی خانمانی 
هنگامی که نابرابری اجتماعی تشدید شود تعداد افراد  است.

باید بدون سرپرست خود و در بزرگسال،نوجوان و کودکی که 
 [.18]یابدها زندگی کنند نیز افزایش میخیابان

در ایاالت متحده آمریکا کودکان و نوجوانان بخش اعظمی از 
دهند به طوری سرپرست را تشکیل میخانمان و بیجمعیت بی

[. 10]کنندمیلیون کودک در فقر زندگی می 0/18که نزدیک به 
سرپرست را بیشتر پیرمردهای افراد بیخانمان و قبال جمعیت بی

 های مختلف،اما اکنون افراد قومیت[. 10]دادندمجرد تشکیل می
زنان، نوجوانان و جمعیت قابل توجهی از کودکان نیز درگیر این 

 [.11]اندپدیده شده
های اخیر ماهیت و ذکر این نکته ضروری است که طی سال

پیدا کرده است. در دو دهه خانمانی تغییر سرپرستی و بیظاهر بی
خانمانی گذشته بیشتر مردان و پسران گرفتار بی سرپرستی و بی

دختران و کودکان نیز گرفتار این پدیده  شدند اما امروزه زنان،می
درصد از جمعیت افراد  04اند به طوری که نزدیک به شوم شده

 [.16]دهدسرپرست را این افراد تشکیل میخانمان و بیبی
های جمعیت دانان بر این باورند که ویژگیمورخان و تاریخ اکثر

دچار تغییر  1924خانمان از دهه سرپرست و بیشناختی افراد بی
و تحول شده است به طوری که جمعیت این گروه از افراد طی 

در [. 15]میلیون نفر رسیده است 0هزار نفر به  814سال از  14
آمریکا تخمین زد که در وزارت آموزش و پرورش  1991سال 

هزار کودک و نوجوان بد سرپرست و  054این کشور بیش از 
شناسان نیز معتقدند که برخی از جامعه سرپرست وجود دارد.بی

میلیون نفر به صورت  1در کشور آمریکا به طور متوسط بیش از 
کنند که از این تعداد نزدیک به ها سپری میشبانه در خیابان



 قنبری

04 

کودکانی هستند که در سن پیش دبستانی قرار هزار نفر  814
خانمانی به مرور با گذشت زمان تغییر پیدا تصویر بی[. 12]دارند

کرد و افراد ولگرد و کسانی که اوقات خود را در مترو و قطار 
( 8411) 8گذارند نیز به آنها اضافه شد. جانسون و کانمی

جمعیتی که سرپرست را به عنوان خانمان و بیجمعیت جدید بی
-از لحاظ ظاهری شباهت بسیاری به یکدیگر دارند توصیف می

این پژوهشگران از جمله ویژگی ظاهری همگی آنها  کنند.
مشکالت ذهنی، سو مصرف مواد مخدر، تجربه یک بحران یا 
خشونت در خانواده، بیکاری، فقر، ازدواج والدین در کودکی، دو 

م و جنایت معرفی والدی،کودک کار بودن، فراری بودن و جر
خانمانی به پدیده رایجی در در هر صورت پدیده بی [.19]کنندمی

بسیاری از جوامع مبدل شده است که این موضوع آموزش 
 کودکان بی خانمان و بی سرپرست را تحت تاثیر قرار داده است.
بنابراین پژوهش حاضر به دنبال این پرسش اساسی است که 

سرپرست و بی ا آموزش کودکان بیتجربیات معلمان در رابطه ب
 خانمان در کالس درس چیست؟

 

 روش
 این پژوهش از نوع کیفی و روش آن پژوهش روایی است.

ها از پژوهش روایی مطالعه چگونگی تجربیات متفاوت انسان
گر را قادر به درک این روش پژوهشجهان پیرامونشان است.

تر  های اثربخش حل راههای مسایل و ارایه  تری از پیچیدگیعمیق
-پژوهشگران روایی به مردم اجازه می دهند تا داستان .سازدمی

 ها را هایی از زیست روایی خود تعریف کنند.پس این داستان
های مربوط به تجربه آنها را می جمع آوری می کنند و روایت

تحلیل روایی به ما این امکان را می دهد که  نویسند.
ها شناسایی ها و حکایتجتماعی را در روایتبازنمودهای زندگی ا

کنیم و بخشی از واقعیت های جهان را که از طریق روش کمی 
مقدور نیست مورد بررسی و شناسایی قرار دهیم. تعداد نمونه 

تعداد  نییتعنفر بود.در پژوهش حاضر  11های پژوهش حاضر 
 یعنیمحقق صورت گرفت؛  ینمونه ها بر اساس اشباع اطالعات

 نهیرفت که اطالعات محقق در زم شیتعداد مصاحبه ها تا آنجا پ
های جدیدتری توسط ها و نظریهو دیدگاه پژوهش اشباع شد

بر  یگریو بعد از آن اطالعات د توسط گروه نمونه مطرح نشد
آن افزوده نشد. در بحث سنجش اعتبار پژوهش، سواالت 

متخصص  دیاتاس زتن ا 1شد توسط  یطراح نکهیمصاحبه بعد از ا
ثبت مصاحبه ها،  ی. برادیگرد دییدر حوزه مربوطه اصالح و تا

. دیضبط گرد یمکالمات انجام شده به صورت صوت یهمه 
ضبط شده توسط خود پژوهشگر به دقت  یسپس مصاحبه ها

مصاحبه  نکهیگوش داده شد و کلمه به کلمه نوشته شد. بعد از ا
مصاحبه ها از  ییروا دییتا یضبط شده بصورت مکتوب درآمد برا

که متن مکتوب  بیترت نیاستفاده شد. بد "چک اعضا "روش 
شرکت کنندگان فرستاده شد تا صحت و  یمصاحبه دوباره برا

جهت  .و در صورت لزوم مطالب اصالح گردد دییسقم مطالب تا
تجزیه و تحلیل اطالعات از روش تحلیل محتوای کیفی از نوع 

روش،محقق از محتوای عینی فرا متعارف استفاده شد.در این 
رفته و به سوی دریافت معانی از متون، الگوها و مضامین پیدا و 

تحلیل محتوای متعارف معموال در طرح  پنهان می پردازد.
مطالعاتی به کار می رود که هدف آن شرح یک پدیده است.در 
این روش محقق بر اساس درک خود از متن مورد مطالعه اقدام 

لیل اولیه می کند و این کار را ادامه می دهد تا به نوشتن تح
هایی برای تشکیل کدها آغاز شود.پس از مرحله پیش زمینه

بندی نوبت به مرحله پایانی یعنی استنتاج درون مایه می طبقه
ها رسد، در این مرحله از دل طبقات محتوای پنهان، داده

 شناسایی و استخراج می شود.اطالعات مرتبط با مصاحبه
 شوندگان در جدول زیر آمده است:
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 .1جدول 

 سن سابقه کار جنسیت تحصیالت شغل کد

 01 18 زن کارشناس ارشد معلم ابتدایی 1مصاحبه شونده کد 

 11 12 زن کارشناسی معلم ابتدایی 8مصاحبه شونده کد 

 01 9 مرد کارشناسی معلم ابتدایی 0مصاحبه شونده کد 

 11 80 مرد کارشناسی ارشد معلم ابتدایی 0مصاحبه شونده کد 

 05 11 مرد کارشناسی ارشد معلم ابتدایی 1مصاحبه شونده کد 

 04 15 زن کارشناسی معلم ابتدایی 6مصاحبه شونده کد 

 01 2 مرد دانشجو دکتری معلم ابتدایی 5مصاحبه شونده کد 

 02 88 مرد کارشناسی معلم ابتدایی 2مصاحبه شونده کد 

 01 16 زن کارشناسی ارشد معلم ابتدایی 9مصاحبه شونده کد 

 01 1 مرد کارشناس ارشد معلم ابتدایی 14مصاحبه شونده کد 

 05 11 مرد کارشناسی معلم ابتدایی 11مصاحبه شونده کد 

 00 2 زن کارشناسی معلم ابتدایی 18مصاحبه شونده کد 

 01 12 زن دانشجو دکتری معلم ابتدایی 10شونده کد مصاحبه 

 06 81 زن کارشناسی معلم ابتدایی 10مصاحبه شونده کد 

 01 14 مرد کارشناسی ارشد معلم ابتدایی 11مصاحبه شونده کد 

 

 هاتجزیه و تحلیل یافته
دانش معلمان در رابطه با  اتیتجربدر پاسخ به پرسش پژوهش، 

ها مورد تجزیه چیست؟ داده کالس درس سرپرست درآموزان بی
مایه به دست آمد که درون 9و تحلیل قرار گرفت که پس از آن، 

عبارتند از: پرخاشگر،پندنپذیر،فقر،افسردگی، پرتحرکی،کم صبری 
و بی طاقتی،تنهایی و انزوا و بی نظمی.در جدول زیر هر یک از 

و طبقات استخراج شده ارائه های فوق باضافه کدها درون مایه
 .گردیده است

 
 هانمونه ای از کدها و طبقات استخراج شده از مصاحبه -8جدول 

 طبقه کدها واحدهای معنایی

 مدام در حالت عصبی پاهایش را به پایه میز می کوبید تا عصبانیتش را خالی کند
 محکم ضربه زدن به پایه میز

 عصبی خودتخلیه 

 پرخاشگر

 بی دلیل چشم غره رفتن به دوستان مدام با چشمانش و نحوه نگاهش به دوستانش خشمش را نشان می داد

مرتب با دوستانش درگیر بود، زد و خرد داشت و با الفاظ زشت آنها را مورد لطف قرار می 
 داد

درگیری و زدو خورد، ابراز الفاظ رکیک به 
 دوستان

 پاسخگویی به دوستان با خشم آرام دوستانش را با خشم و صدای بلند می دادجواب سواالت 

 بی محابا و بی فکر بودن دوستانش را با ضربات محکم می زد و از عواقب کار خود مطلع نبود

 خشونت به خود نسبت به خودش هم خشونت داره بعضی وقتا با کتاب توی سر خودش میزد

 عهد شکنی و زیر قول زدن چشم می گفت اما بعد از چند ثانیه کار خودش را می کردبعد از تذکر معاون به او 

 پند نپذیر

 مقاوم و لجباز بودن در مقابل نصایح دوستانش و والدین لجبازی می کرد و کارش را بدتر ادامه می داد

 لجبازی کردن با معلمان کال دنبال خراب کردنه،همکارای بنده خدا اعصاب ندارن دیگه، صدای همه رو درمیاره

 کال واسش مهم نبود بقیه چی میگن و هرچه خودش دوست داشت انجام میداد
 ساز مخالف زدن

 

هر موقع به صورت بزنگاهی از موضوع بحثی که در کالس پیش اومده بود از او سوال 
 می شد، بخاطر نمی آورد

 هاپاسخگو نبودن به سواالت معلم در بزنگاه

 عدم تمرکز
 پرداختن به حواشی کالس حین تدریس سرکالس و حین تدریس مدام با وسایلش سرگرم بود و بازی می کرد

 پرداختن به حواشی کالس حین تدریس تا سرم رو برمی گردوندم مشغول کار دیگری در کالس درس می شد



 قنبری

08 

 طبقه کدها واحدهای معنایی

 حین تدریس مرتب باید به چشماش خیره می شدم
درس  با خیره شدن به چشماش توجهش رو به

 جلب می کردم

 قرض گرفتن وسایل از دوستان مدام از دوستانش وسایل نوشتاری قرض می گرفت

 فقدان پوشاک مناسب اکثرا لباس های مناسب مدرسه به تن نداشت فقر

 تغذیه مناسب کمتر می دیدم توی مدرسه از بوفه مدرسه چیزی بخره

 تکان دادن بیش از حد دست و پا انگار آروم و قرار نداشتدائم مشغول حرکت دادن دست و پاش بود اصال 

 افسردگی

 غمگین بودن همیشه تو خودش هست

 گریه مداوم بعضی وقتا میدیدم یه گوشه مدرسه نشسته و گریه میکنه

 گریز از جمع عالقه ای به بازی های شاد و دسته جمعی نداشت

 فقدان انرژی نمی کنهتوی بازهای شادی که بچه های دارن خیلی شرکت 

 پریدن در سوال معلم هنوز سوال من تموم نشده بود شروع میکرد جواب دادن

کم صبری و 
 بی طاقتی

اصال چیزی به نام صف و نوبت واسش معنا نداشت همیشه بدون نوبت کاراش انجام 
 میداد

 رعایت نکردن نوبت

منو صدا می زد و اجازه هر موقع می خواست سرویس بهداشتی بره مرتب و بی وقفه 
 میخواست

 اصرار مداوم و صبور نبودن

 طرد شدن همیشه تنها بود چون یا بچه ها رو هل میداد یا کتکشون میداد

 تنهایی و انزوا
هر بازی که میشد قوانین بازی رو رعایت نمیکرد و بچه ها از بازی اخراجش میکردن و 

 میرفت یه گوشه
 رعایت نکردن قوانین

زمان فعالیت گروهی بود از این شاخه به اون شاخه می پرید بخاطر همین هیچکس هر 
 هم گروهیش نمی شد

 از این شاخه به اون شاخه پریدن

 شلختگی وسایلش و دفتر و کتاب و مدادش همیشه کف کالس ریخته بود

 آشفتگی همیشه بند کفشش و دکمه پیراهنش باز بود و من باید می بستم بی نظمی

 نامرتب بودن بخاطر ورج و ورجه زیاد همیشه ظاهرش داغون بود و نامرتب

  
 

ها از های مربوط به مصاحبه شوندهدر ادامه نمونه ای از روایت
 هریک از طبقات ارائه شده است:

های رفتاری دانش پرخاشگری: پرخاشگری یکی از ویژگی
سرپرست که به راحتی آنها را از سایر دانش آموزان آموزان بی

متمایز می کنید و بسیاری از مشارکت کنندگان تحقیق حاضر به 
در  9آن اشاره کرده بودند. به طور مثال مصاحبه شونده شماره 

 همین ارتباط روایت می کند که: 
دانش آموزانی که بی سرپرست هستن دائم با یک نفر گالویز 

میشه دعوا دارن حتی اگر شخصی هم نباشه هستن، انگار ه
 باهاش دعوا کنن با اشیا درگیر می شن.

 نیز در همین راستا روایت می کند که: 0مصاحبه شونده شماره 
علی همیشه سر ناسازگاری داری، نصف زمان کالس رو من باید 

 صرف این کنم که اونو از دعوا با دوستاش برحذر کنم.
ت به حرف دیگران ندارند و معموال پندنپذیر:کودکان بی سرپرس

 1نصحیت پذیر نیستند.در این ارتباط مشارکت کننده شماره 
 روایت می کند که:

یکسال تمام هرچه توی گوش این بچه خوندم که فالن کار رو 
 نکن، فالن چیز رو انجام نده تو کتش نرفت که نرفت.

 نیز در همین ارتباط روایت می کند که: 11مشارکت کننده  
انگار این بچه از فضا اومده، هرچی بهش میگی دقیقا مخالفشو 

 انجام میده، گوشش بدهکار هیچ حرفی نیست.
فقر: کودکان بی سرپرست به دلیل شرایط خانوادگی خود درگیر 

در این ارتباط روایت  1فقر مزمن هستند.مشارکت کننده شماره 
 می کند که:

یرن بلکه بتونن خرج این بچه ها اکثر اوقات بعد مدرسه سرکار م
 معیشت خودشون را دربیارن.

های کودکان بی سرپرست افسردگی: افسردگی از جمله ویژگی
 در اینباره روایت می کند که: 10است.مشارکت کننده شماره 

توی این چندسالی که با این بچه ها سروکار داشتم متوجه یه 
 چیزی شدم، همیشه انگار درگیر یه غم و غصه ای هستن.

صبری و بی طاقت: صبر نداشتن و کم حوصلگی از جمله  کم
دیگر ویژگی های رفتاری کودکان بی سرپرست است که در 
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تحقیق حاضر به وفور به آن اشاره شده است.مشارکت کننده 
 در این ارتباط روایت می کند که: 11شماره 

نشد یکبار صف یا نوبت واسه چیزی تشکیل بشه و این بچه رعایت 
 چیزی به نام نوبت و صف واسش معنایی نداره.کنه، اصال 

 در این ارتباط روایت می کند: 0مشارکت کننده شماره 
هر زمان میخوام سوالی بپرسم و به بچه ها میگم نوبت بگیرن، 
مهدی اصال واسش مهم نیست نوبت گرفتن چیه و یکسره وسط 

 حرف دیگران می پره.
رفتارهایی که از  تنهایی و انزوا: کودکان بی سرپرست به دلیل

خود بروز می دهند اغلب تنها و منزوی هستند. مشارکت کننده 
 در این ارتباط روایت می کند که: 6شماره 

این بچه ها نه قوانین بازی رو رعایت می کنن نه مشارکت 
گروهی رو و بخاطر همین همیشه بقیه ازشون شاکی هستن و 

 مجبور میشن تنها باشن.
 در اینباره روایت می کند که: 2مشارکت کننده شماره 

متوجه شدم جواد همیشه تنهاست زمانی علتش رو پیگیر شدم 
فهمید که سرپرست نداره و بخاطر همین بقیه بچه ها خیلی دور 

 و برش نمی چرخن.
بی نظمی: کودکان بی سرپرست در امورات مختلف خود بی نظم و 

 روایت می کند که:در اینباره  14آشفته هستند.مشارکت کننده شماره 
این بچه نظم چندانی نداره، هر یک از وسایلشو یه گوشه میز یا 

 کالس میندازه و باید بارها بهشو تذکر بدم.
 در اینباره روایت می کند که: 10مشارکت کننده شماره 

هر زمانی یکی دو تا از این بچه ها توی کالس بود تا آخر سال 
 ه هم میزنن.عذاب کشیدم چون تمام نظم کالس رو ب

 

 بحث و نتیجه گیری
هدف پژوهش حاضر بررسی تجارب زیسته معلمان در ارتباط با 
کودکان بی سرپرست در کالس درس بود. نتایج پژوهش حاضر 

 پندنپذیر،  مایه بود که عبارتند از: پرخاشگر،درون 9حاکی از 
فقر، پرتحرکی،کم صبری و بی طاقتی،تنهایی و انزوا  افسردگی،

چنانچه از نتایج پژوهش حاضر مشخص است  نظمی.و بی 
دانش آموزان بی سرپرست به دلیل شرایط خاصی که در آن قرار 
دارند با سایر دانش آموزان تفاوت زیادی در رفتارهای خود دارند، 

ها، پیامدهای وخیمی را برای عدم توجه کافی به این تفاوت
ه بار می ها و کودک بی سرپرست بآموزش و پرورش، خانواده

آورد.مسائلی چون ترک تحصیل، فرار از مدرسه، تکرار پایه 
تحصیلی و ریزش تحصیلی در کودکان بی سرپرست را می توان 

های رفتاری دانست.در نتیجه عدم توجه به همین تفاوت تفاوت
( بی سرپرستی را با 8416)0راستای نتایج پژوهش حاضر نایر

 اه می داند.مسائلی چون فقر و کودک کار بودن همر

کودکان بی  ادیز ( نیز در همین رابطه از مشکالت8411)0دیوید
 فیعملکرد ضع از جمله یمختلف آموزش هاینهیدر زمسرپرست 

و دوستانه  یخانوادگ ترک مدرسه، روابط ه،یتکرار پا ،یلیتحص
سوء مصرف مواد مخدر در  تخلف، ،یاضطراب، افسردگ ف،یضع
( 8445)1فیتز گرالد یاد می کند. زیاد یو قانون شکن نییپا نیسن

مواردی چون بی توجهی، اشتباه مکرر در انجام تکالیف، حواس 
های معلم، پریدن وسط حرف پرتی، گوش ندادن به خواسته

دیگران، اشکال در انجام تکالیف، نظم بندی تکالیف، بی 
عالقگی به درس و تکلیف، گم کردن اشیا مدرسه مانند کتاب و 

اس پرت شدن با محرک بیرونی را مشکالت مداد و سریع حو
( 8445شمارد.سادینو نیز)کودکان بی سرپرست در مدرسه برمی

داند.در بی سرپرستی را با افت تحصیلی برای کودکان همراه می
هر صورت چیزی که واضح و پر روشن است این مساله است که 

د تفاوت رفتاری این کودکان با سایر کودکان باید شناسایی و مور
که گفته شد، مشخصه  یهمان طور بررسی و کنکاش قرار گیرد.

است و  ادیز و خشونت و پرخاشگری طنتیکودکان، ش نیا یاصل
و چنان  ستندیعجول بودن قادر به اتمام کامل کار ها ن لیبه دل

تواند آن را درست  یاز او داشته باشد نم یدرخواست یچه کس
، بنابراین تکالیف چندگانه نباید به آنها ارائه شود. گفته اجرا کند
توجه و فراموشکار  یکودکان در مدرسه به درس ب نیاشد که 

 گذارند یمختلف جا م یخود را در مکان ها لیهستند و وسا
بنابراین برای این موضوع نیز باید اقدامی صحیح انجام شود تا 

ن کودکانی فراهم ضمن کاهش این رفتار زمینه منظم شدن چنی
دهند که  یبه درس و معلم گوش م یبه سختاین کودکان  شود.
است معلم با  ازین نیکند بنابرا یرا دچار چالش م یریادگیروند 

 دیکند که او را کنترل نما یمشکالت، سع لیقب نیشناخت بهتر ا
 ادیز یآنان عالوه بر مشکل کمبود توجه و تمرکز، انرژ رایز

دارند  لیو تما ردیگ یدارند که قرار و آرامش را از آنان م یدرون
ی سرپرست شد کودکان ب ذکران طور که هم .کنند تیمدام فعال

و تعامل درست با هم  یگروه یها یقادر به حضور در باز
هم سن و  نیب یکم تیو از محبوب ستندیخود ن یها یکالس

انند عدم م ییساالن برخوردارند که نشات گرفته از رفتار ها
 یها بدون تفکر قبل تیها، انجام فعال ینوبت در انجام باز تیرعا

، معلم و است یناگهان هیگر ایمانند خنده  یناگهان تو حرکا
عوامل مدرسه باید این مساله نیز مد نظر قرار داده و زمینه 

آموزان در کارهای گروهی به صورت منظم را شرکت این دانش
-های رفتاری دانشتوان گفت تفاوتفراهم کنند.بنابراین می 

آموزان بی سرپرست در مدرسه و کالس درس امری طبیعی 
است و نکته مهم در اینجا اقدام صحیح و به موقع معلم و عوامل 

 مدرسه برای کنترل و اصالح برخی از این رفتارهاست.
 



 قنبری

 

00 

 واژه نامه 
1. Burt بارت 

2. Johnson and Cnaan جانسون و کان 

3. Nair نایر 
4. David دیوید 
5. FitzGrald فیتز گرالد 

 

 فهرست منابع 

[1] Mohseni Tabrizi A. A Survey of the 

Situation of Orphaned Children in Iran, 

Social Security Quarterly, 2011; (9):526-

548. [Persian] 

[2] Adams M. Psychology of a child deprived 

of a father, translated by Khosrow Bagheri 

and Mohammad Attaran, second edition, 

Manadi Tarbiat Institute Publications. 2000. 

[Persian] 

[3] Ahmadi M. Evaluation of the effectiveness 

of problem solving trainings on some 

personality traits of adolescents covered by 

boarding centers in Tehran province, 

Master's thesis. Allameh Tabatabai 

University.  2001.[Persian] 

[4]Nunez R, Collignon K. Creating a 

community of learning for homeless 

children. Educational Leadership, 2012; 

55(2), 56-60. 

[5]Neiman L. 2014. A critical review of 

resiliency literature and its relevance to 

homeless children. Children's Environments 

Quarterly, 5(1), 1-25. 

[6]Korinek L, Walther-Thomas C, Laycock V. 

Educating special needs homeless children 

and youth. In J. H. Stronge (Ed.), Educating 

Homeless Children and Adolescents: 

Evaluating Policy and Practice. 2010; 133-

152. 
[7]Yates GL, Mackenzie R, Pennbridge J, 

Cohen E. A Risk Profle Comparison of 

Runaway and Non-Runaway Youth. 

American Journal of Public Health, 2010; 

78(7): 820-821. 

[8]Yon MG, Mickelson RA, Carlton-LaNey I. 

A Child’s Place: Developing interagency 

collaboration on behalf of homeless 

children. Education and Urban Society, 

2010; 25(4):410-423 

[9]Ziesmer C, Marcoux L, Marwell BE. 

Homeless children: Are they different from 

other low-income children? Social Work, 

2017; 39(6): 658-668. 

[10]Zima BT, Bussing R, Forness SR, 

Benjamin B. Sheltered homeless children: 

Their eligibility and unmet need for special 

education evaluations. American Journal of 

Public Health, 2013; 87: 236-240. 
[11]Gargiulo R, Kilgo J. Young children with 

special needs (2
nd

 ed.), Clifton Park, NY: 

Delmar. 2015. 

[12]Gonzalez M. School + Home = A Program 

for Educating Homeless Students. Phi Delta 

Kappan, 2014; 71(10): 785-787. 

[13]Good HG, Teller JD. A history of 

American education (3
rd

 ed.). New York: 

Mac Millian. 2005. 
[14]Gracenin D. Reaching and teaching the 

homeless. The Education Digest, 2010; 37-

39. 
[15]Hallett JC. Facilitating Risk Reduction 

among Homeless and Street-Involved 

Youth. Journal of the American Academy 

of Nurse Practitioners, 2017;20(11): 567-

575. 

[16]Hartman D. Where the Homeless Children 

and Youth Come From: A Study of the 

Residential Origins of the Homeless in 

Miami-Dade County, Florida. Children and 

Youth Services Review, 2000;30(9): 1009-

1021. 
[17]Heybach L, Platt S. Enforcing the 

educational rights of homeless children and 

youth: Focus on Chicago. National 

Clearinghouse for Legal Services. 2011. 

[18]Hoch C. A brief history of the homeless 

problem in the United States. In R. D. 1987. 

[19]Bingham RE, Green SB. White (Eds.), The 

homeless contemporary society (pp. 16-32). 

London: Sage P Curtis, L. 17 Dec. (2016). 

Homeless students challenge schools: They 

bring with them a host of issues associated 

with their homelessness. Las Vegas Review 

Journal. 2016. 

[20]Dail PW. Introduction to the symposium 

on homelessness. Policy Studies, 2012; 28: 

331-337. 

 

 

 


