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به لطف ايزد منان به اتمام رسيده بر خود الزم می دانيم به لطف ايزد منان به اتمام رسيده بر خود الزم می دانيم به لطف ايزد منان به اتمام رسيده بر خود الزم می دانيم وهی وهی وهی اقدام پژاقدام پژاقدام پژاينك كه اين اينك كه اين اينك كه اين                

با راهنمايی و مساعدت خويش مارا ياري كرده با راهنمايی و مساعدت خويش مارا ياري كرده با راهنمايی و مساعدت خويش مارا ياري كرده    پژوهشپژوهشپژوهشكه از همه كسانی كه طی اين كه از همه كسانی كه طی اين كه از همه كسانی كه طی اين 

اند تشكر نماييم. و جهت ارائه نظرات مفيد و ارزنده شان و وقتی كه در روند هدايت اند تشكر نماييم. و جهت ارائه نظرات مفيد و ارزنده شان و وقتی كه در روند هدايت اند تشكر نماييم. و جهت ارائه نظرات مفيد و ارزنده شان و وقتی كه در روند هدايت 

   داشته اند متشكريم.داشته اند متشكريم.داشته اند متشكريم.   پژوهشپژوهشپژوهش
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 چکیده 

و ابداً قصد   است گريد  یهدف  آوردن دست   خواستار به  آن  لهيوس  فرد به  كه  است  يرفتار يا  لهيوس  يپرخاشگر

وارد شود. مثالً   یكس  به زين  يا  لطمه  است  ممكن  انيم  نيدر ا  آنها را ندارد. البته  كردن  تياذ اي  گرانيد  به  حمله

  ممكن رديقرار گ  همساالن  گروه دييو تأ  قيمورد تشو  لهيوس  نيا  تا به ديربا  یرا م  یخانم فيبزهكار ك  یكودك

  و نتوانسته  و آزار قرار گرفته  تيمورد اذ  كه  یكودك  یعنيباشد.   داشته زين  يريگ  انتقام  جنبه  يپرخاشگر  است

  يا  لهيوس  يجا پرخاشگر  نيد. در اپرداز  یخود م  اضطراب  كاهش  به  يبا پرخاشگر  خود را ابراز كند، اكنون  خشم

 .ابدي  دست  اضطراب  كاهش  یعنيخود   هدف  خواهد به  یم  آن  به  با توسل  كودک  كه  است

همه جوامع  یفرهنگ راتيمتقابل از همه رسانه ها، افراد و تأث يها يريادگياز  يصحنه ا ديو پرورش جد آموزش

شوند و  یخود آگاه م رانيقبل از معلمان و مد طيجهان و مح عيوقا نياز دانش آموزان از كوچك تر یلياست. خ

علل رفتار است. به  قيو اصالح رفتار تابع درک عم رييتغ ،یطيشرا نياز آن ها دارند. در چن یانتظارات خاص

اط را انضب يو برقرار یاصول رفتار شناس رانيمعلمان و مد ديانضباط و اصالح رفتار با يبرقرار يبرا ليدل نيهم

 خود موفق باشند. یپرورش ينسبت به آن داشته باشند تا در كارها يدرست و عالمانه ا يدرک و نگرش ها

دانش  يپرخاشگر یرابطه عاطف جاديبا ا  در اقدام پژوهی  فوق تالش نموده ام تا سال سابقه  12با  ....اينجانب 

 ن گرامی قرار دهم.راهكار هاي آن را در اختيار همكارا و آموزم رابهبودبخشم؟ 
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 مقدمه

از معلمان و  يارياست. بس شيآنها روز به روز روبه افزا یسن يها یژگيكنترل دانش آموزان با توجه به و يدشوار

كنند و به طور معمول ممكن است برخورد  یم یآموزان احساس ناتوان دانش یاز برخورد با مسائل انضباط رانيمد

 ياختالالت رفتار نيعتريپرخاشگرانه از شا اي یتهاجم يرفتارهاها داشته باشند.  رفتار نيبا ا ینامناسب يها

مختلف به  نيكودكان تحت عناو ياز مشكالت رفتار ياديانجام شده، درصد ز يها یانسان است. براساس بررس

 ديبا یلمموضوع است.از نظر ع یدگيچياز پ یمورد حاك نيمتنوع در ا اتي. وجود نظرشود یمربوط م يپرخاشگر

كردن خود را نشان  رانيدرفرد است كه به صورت زدن، كشتن و و شيگرا كي ايكشش و  كي يشگرگفت پرخا

 ايگفت مناسب عمل و  دياست كه با يا به گونه دهد یالعمل از خود بروز م كه فرد به عنوان عكس ي. امردهد یم

از وجود  یو حاك ددر درون فر ینقالبشورش و ا كيامر نشان دهنده  ني. ظاهر استيرفتار طرف مقابل ن

در درون او وجود دارد كه قادر به رفع و  یاز بازگو كردن آن وحشت دارد.رنج يیاست كه فردگو یاحساسات

زجر دادن متوجه خودش  نيا ياگرچه در موارد آورد یدر م گرانيآن را سر د یتالف ريو ناگز ستيجبران آن ن

را با خود  روين نيبوده و انسان از هنگام تولد ا يو فطر يزيغر يامر يشگرمعتقد است پرخا دي. فروشود یم زين

 .آورد یم ايبه دن

ذات با نظام خلقت  انتيدر جهت ص يیروين نيباشد و وجود چن يزيغر تواند یم يپرخاشگر ياصل و مبنا

 تواند یم اجتماعی – یتيعوامل ترب ريو سازش دارد و تنها نحوه بروز آن در جامعه است كه تحت تأث یهماهنگ

 متفاوت باشد.
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 بیان مسئله

هاست كه به منظور صدمه رساندن  یو ناكام هايكودكان نسبت به ناراحت يواكنشها نيجترياز را یكي يپرخاشگر

 يانسان دارا يشود . چون تمام اعمال و رفتارها یرفع موانع انجام م اي ازهاين ي، كسب پاداش ، ارضا گرانيبه د

نوع رفتار است . براساس شناخت  هيعامل در توج نيتر همهدف دارد هدف ، م زيتار پرخاشگرانه نهدف است رف

 ايسالم  يقائل شد و آنها را در زمره رفتارها زيگوناگون وجه تما ياعمال و رفتارها نيتوان ب یهدف ، م

رفتار  یكيكه  رديم گدو هدف متفاوت انجا ايزمان  كيدر  كسانيپرخاشگرانه برشمرد . ممكن است دو عمل 

مدرسه در حال  اطيكه در ح ديرا در نظر آور یمثال كودك يشود ، برا یپرخاشگرانه تلق تاررف يگريسالم و د

 نيپنجره بخورد و آن را بشكند  ،ا شهيو بدون آنكه اراده كند به ش یاست . اگر توپش به طور تصادف يتوپ باز

پنجره پرتاب  يوبس شهيو به قصد شكستن ش يبه صورت عمداگر توپش  كهي، در حال ستين يعمل پرخاشگر

هدف از  ديو رفتار پرخاشگرانه با يپرخاشگر فيو تعر يیرو ، در شناسا نيشود ، رفتارش پرخاشگرانه است ، از ا

و نشاط و كم كردن خشم و  يبه شاد دنيما رس یهدف زندگ نيانجام دادن آن عمل مشخص شود . مهم تر

 يما از نشاط و شاد یآموزش ياست . اگر فضا يدبه شا افتنيدست  يانسان برا تيو فعالاسترس است . حركت 

 يبرا یسازان خوب ندهيشاد و با عزت نفس باال و آرام خواهد بود و آ یرانيآن فراگ ي جهيبرخوردار باشد نت یخاص

 مرزو بوم خواهند بود . نيا

 آن عبارتند از : ينمونه ها نيدارد و آشكارتر یانواع گوناگون يپرخاشگر

و  زيپره -6 تيشكا -5 یكالم يپرخاشگر -4  یكالم نيتوه -3 یكالم ديتهد -1 یكيزيف يپرخاشگر

 یارتباط يپرخاشگر
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 توصیف وضع موجود

 31 تعداد 1/ 1در كالس من   سابقه خدمت در آموزش و پرورش دارم.  سال است كه 12مدت  ........ اينجانب 

 هيپا يتعداد كالسهاهست كه در اين مدرسه درطبقه دوم مدرسه دارد اين كالس نفر دانش آموز وجود 

از دانش يكی  پرخاشگري سال تحصيلی اخير نكته اي كه توجه مرا به خود جلب نمود  در كالس است  4دوم

خالقی كه مشكل ابا توجه به شواهدي كه داشته ام مسئله مورد نظرم بود و )اسم مستعار(  شيرينبه نام آموزان 

 :بودبه قرار زير  و انضباطی دانش آموزان 

از دانش آموزان  دو نفر و بی انگيزگی هايی از جانب  پرخاشگريدر روزهاي آغازين سال تحصيلی متوجه برخی 

روز از سال شدم به حدي كه اين مسئله نوعی گريز و بيزاري به من القا كرد. اما بعد از دو سه  شيرينمخصوصا  

رو به دوستی  مدرسهو كمی جو بود  شده مدرسهكمی آرامتر و متمايل تر به  شيرين شدم كه  متوجه تحصيلی

 . پيش می رود و به اين نتيجه رسيدم كه می توان از در دوستی با ايشان وارد شد 

 

 گرد آوری شواهد یك

نم تا نظر خود را صحبت ك اننخست با خود دانش آموز شيريندر رابطه با پرخاشگري دادم  حيكار ترج نيا يبرا

گذاشته  اناخالق دانش آموز يرو یسوئ ريتأث مشخص بود  شيرينبنا بر گفته دانش آموزان و همچنين    دنيبگو

. با توجه به  ندكرد یم يدانش آموزان پرخاشگر هدر مدرسه مدام ب هدر خانه آرامش نداشت نكهياست ، به خاطر ا

صبحگاه و  يو معاون هم در زنگ ها رينش آموز را حل كنم و با مدتوانستم مشكل دا ینم يیخودم به تنها نكهيا

 . رميهمه كمك بگ ازگرفتم  مي. تصم ندارتباط داشت گريمراسم د
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مربوطه اظهار داشتند  معاونكردم . شيرين يداشتم و سوال از پرخاشگر يیصحبت هامعاون مرحله دوم با  در

نظم كالس را به  يكرده و با پرخاشگر تيرا اذ گريآموزان دد دانش  مختلف دوست دار يبه بهانه ها شيرينكه 

شد كه آنها هم از اخالق و  شيرين تيدر مورد وضع یمدرسه سواالت یو معاون آموزش ريمد ازد نهم بز

 ینظم یشود ب یكه برگزار م یمراسم مختلف ايگفتند در مراسم صبحگاه  ینبودند و م یراض شيرين يپرخاشگر

 ياديز يدر مورد دانش آموز شد عده  یسواالت حي. از دانش آموزان مدرسه در زنگ  تفرد نآور یبه وجود م

سوال  شيرين تيعبودند . از مستخدم مدرسه در مورد وض یراض يتا حدود یكم يداشتند ، و عده  تيشكا

كر داده و اگر تذ دنزيآشغال خود را در سطل بر ستيحاضر ن  دانش آموز نيا یگفت حت ینبود و م یكردم راض

مطرح شد  انمشكل دانش آموز انآموزگار يشورا يكند . در جلسه  یم يد و پرخاشگر شو یم یشود عصبان

از  دميپرس یسواالت آنها مصاحبه كردم و  از ان نبودند . . باز با خود دانش آموز  یراض انآموزگارهم رفته  يرو

مادرت با شما چگونه است ؟ ارتباط پدر و مادرت با  ؟ رابطه پدر و ديدار یوضع خوب ياز نظر اقتصاد ايجمله : آ

اوقات  اي؟ آ يرا دوست دار حيورزش و تفر ايافراد خانواده چطور است ؟ آ ي هيهم چگونه است ؟ رفتارت با بق

 ؟ سطح سواد پدر و مادرت چقدر است ؟ و ...... دي؟ چند تا فرزند هست ديرو یو گردش م حيفراغت به تفر

كم سواد هستند و   ندارد و پدر و مادرش یوضع خوب يگرفتم كه از نظر اقتصاد جهينت شيرين يتمام حرفها از

گذاشته و  ريكند و رفتار او در فرزندشان تأث یم یافراد خانواده هم بد اخالق ي هيپرخاشگر است و با بق  شپدر

 نيا یتينداشته و از لحاظ امن یفرزندان توجه بيبه ترت ید و از نظر اخالق و گردش و ورزش ندار حيبه تفر يكار

همكاران و با كمك  ي هيبق يمشكل با همكار نيد . با توجه به ا ندار یدانش آموز در خانه احساس آرامش خوب

به  ميو .... تصم ونديپ ياگوناگون و كتاب ه يكتاب ها يگرفتن از مشاور اداره ، خانواده دانش آموز ، مطالعه 

 حل مشكل گرفتم 
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 یل و تفسیر داده ها:تجزیه و تحل

بود و من در صدد پيدا كردن معضل اين كالس  شيرينو بدرفتاري  پرخاشگريمشكل چنان كه قبالٌ ذكر شد 

 پرسش براي تجزيه و تحليل استفاده كردم. 6برآمدم و براي رسيدن به راههاي مطلوب از روش 

 به شرح ذيل:

 ؟دزه و گستاخ و . . . شواينقدر بی انگي شيرينچه عواملی باعث شده است كه  -0

 ؟دتمايلی به بهبود وضعيت رفتاري كالس ندار هااين كالس شيرينچرا  -1

 چگونه می توان اين وضعيت نامطلوب را به سمت وضعی مطلوب سوق داد؟ -3

 ( ياري دهند؟هاچه كس يا كسانی می توانند مرا در رسيدن به هدفم )راهكاري براي بهبود اوضاع كالس -4

 را به بهبود اوضاع مايل كنم؟ شيرينا شروع كنم تا بتوانم از كج -5

 اجرا كنم؟ شيريناز چه زمانی می توانم اقدامات الزم را در بهبود وضع  -6

 

 تفسیر:

 پرسش اين نتايج بدست آمد: 6براي پاسخ به  0با توجه به شواهد 

آگاهی بچه ها از اينكه اينگونه رفتارهاي را اينگونه بی انگيزه و گستاخ كرده عبارتند از: عدم  شيرينعواملی كه 

آنها چقدر ممكن است در نگرش و ديدگاه ديگران نسبت به آنها و . . . گران تمام شود. علت ديگر اين بود كه 

اولياي مدرسه نقطه هاي مثبت رفتاري بچه ها را نمی ديدند و مدام انگشت روي نقاط ضعف آنها می گذاشتند و 

آموزان سر هر مسئله اي به آنها گير می دادند به حدي كه بچه ها اعتقاد داشتند سال  دائم به قول خود دانش

تحصيلی كه تمام است و هر چه بوده گذشته و اين مدت باقی مانده هم با بی خيالی می گذرد. به اين نتيجه 

، در هر مرحله اي رسيدم كه از جمله افرادي كه می توانند مرا در امر رسيدن به راهكارهاي مطلوب ياي دهند
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و مدير و اولياي دانش آموزان و براي رسيدن به هدفم  انمعلمخود بچه ها هستند و بعد از ايشان اولياي مدرسه، 

م از نمايش يك فيلم در امر تعليم و يتصميم گرفت انمعلميكی از مشورت كردم. مثالٌ به پيشنهاد  با افراد ذيصالح

م. ار آنجايی كه يرت غير مستقيم اخالق پسنديده را به آنان آموزش بدهم و به صويتدريس يك درس استفاده كن

بچه ها به فيلم عالقه مند هستند، اين امر هم در ايجاد رابطه اي دوستانه و ساختن جوي مساعد مرا ياري كرد و 

م از يتوانستهم تقريباٌ نتيجه ي دلخواهی نصيبم شد. ديگر اينكه با ايجاد يك اردوي دوستانه با دانش آموزان 

م. و تشخيص دادم زمان مساعد و مناسب براي اقدام هاي الزم دقيقاٌ بعد يخوشان در حل مشكلشان استفاده كن

از شناخت معضل و مكان مناسب اين كار در مرحله ي اول می تواند خانه و بعد مدرسه و مكان هاب تفريحی و 

 اردوگاهها باشد.

 

 تجزیه و تحلیل داده ها

 ببرند . یآن پ راتيو تأثادب و نزاكت  تيه اهمبچه ها ب ديبا

 كمك شود . انكه امكان دارد به خانواده دانش آموز يیتا جا -

 به هنجار و نابهنجار افراد حداقل شناخت را حاصل كرد . ياز مجموعه رفتارها ديبا -

 فعاالنه و مستمر باشد . ديبا نهيزم نيو معلم در ا نيوالد يهمكار -

 . رديقرار گ یفرد پرخاشگر در مدرسه از طرف معلم و همساالن مورد بررس رشيپذ زانيم -

 . رديصورت گ يشد ه و جهت اصالح آن اقدام جد یابيفرد ارز یرفتار اجتماع -

 . رديصورت گ يفرد پرخاشگر به صورت انفراد يمصاحبه  -

 سالم و ورزش سوق داد . حاتيفرد پرخاشگر را به طرف تفر يخانواده  -

 خوب . ياو در رابطه با انجام كارها بيو ترغ قيو تشو ندهيكردن دانش آموز به آ دواريام -
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 دوستان و همساالن ي هينكردن دانش آموز با بق سهيمقا -

 آرامش دادن به دانش آموز و استفاده كردن از او جهت سرگروه كالس و دادن مسئولت به او -

 

 :و نظارت بر آنها راهکار های پیشنهادیاجرای 

 راهكارهاي پيشنهادي را می توان از درون داده ها چنين بدست آورد و نتيجه گرفت:

 گرفتن كمك از خود دانش آموزان در حل معضل خودشان با ايجاد ارتباط و دوستی -0

 مشورت و جلسه با اولياي مدرسه و همكاران و گرفتن ايده هاي ايشان براي حل معضل -1

 زان براي حل معضلمشورت با اولياي دانش آمو -3

 رتيب دادن برنامه هاي متنوع، اردو و برنامه هاي شادايجاد انگيزه با ت -4

 تقويت اعتماد به نفس و تشويق و ترغيب ايشان به بهود اوضاع -5

تا حدي كه به مسئله تربيتشان لطمه نزند و به آنها كمك  توجه به محاسن و نديدن و اغماض عيوب ايشان -6

 كند.

 روش تربيتی و آموزشی از سنتی به نوينتغيير  -2

گرفتن كمك از خود دانش آموزان در حل معضل خودشان با ايجاد ارتباط و دوستی. در اين مورد چنانچه به 

خاطر دارم، در اوايل امر به دليل كم تجربگی خودم و عدم شناختم از دانش آموزان سعی كردم خودم هم كمی 

گر با بچه ها راحت تر باشم ممكن است مورد سوء استفاده قرار بگيريم و خشك برخورد كنم و فكر می كردم ا

و ايجاد فاصله بين من و دانش آموزانم و سخت  هااين را يكی از عواملی ديدم كه در خراب شدن اوضاع اين كالس

ال يا به زبان ابراز عالقه به اينجانب می نمودند ح دانش آموزان شدن كار مؤثر بود. به طور مثال زمانی كه حتی 

می آوردند يا به هر نحو ديگري، من نيمه ي خالی ليوان را می ديدم و فكر می كردم همه ي اين رفتارهاي آنها 
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تا اينكه در طی اين مدتی كه روي اين اقدام چاپلوسی است و همين امور باعث ايجاد شكاف و مشكل شد. 

 پژوهی انجام می دادم به اين نتيجه رسيدم 

 :نپيوستبه داليل ذيل به وقوع  جلسه با اولياي مدرسه در راستاي حل معضل بچه ها مشورت و -1

كردم و از آنها راهكار خواستم و گفتم كاش همه همكارانی كه با بچه  اول اينكه مسئله را با اولياي مدرسه مطرح

له از نظرات ايشان نيز مسئ و با مطرح كردنهاي اين كالس سر و كار دارند را در يك جلسه گرد هم می آورديم 

سه شورا يكی دو می كنيم كه جل ان مسئله را عنوانآموزگارجلسه شوراي  بهره می برديم. ايشان گفتند در يك

تشكيل شد كه هميشه متأسفانه مسائلی كه از ديد مدرسه مهم تر بود مانع از طرح مسئله  بار پس از اين صحبت

ح نشد. اين بود كه تصميم گرفتم با ايجاد پرسشنامه از نظرات كالس شد و اين مسئله هيچ گاه در شورا مطر

مؤثر واقع شود. در مورد  يراهكار به عنوان همكاران استفاده كنم كه متأسفانه نسبت به جلسه شورا نتوانست

 نظرات اولياي دانش آموزان و جلسه با ايشان هم همين موانع وجود داشت.

 ادن اردو و برنامه هاي شاد اينگونه عمل كردم:در زمينه ايجاد انگيزه با ترتيب د -3

انه متوجه شدم بخشنامه آمده كه همه ي اردوها لغو زمانی كه تصميم به رفتن به اردو با بچه ها گرفتم، متأسف  

تنها كاري كه توانستم در اين مورد انجام دهم اين بود كه چند بار كه كالسم با برنامه ي جشن  شده است. و

درسه برخورد می كرد و اختيار را به همكاران می دادند كه اگر می خواستند می توانستند كالس هاي پرورشی م

را تشكيل دهند، براي آنكه بچه ها بتوانند در آن ساعات از نظر روحی آرام شوند و بتوانند خود را با شادي و 

ر ضمن خودم هم سعی می كردم دشركت در جشن تخليه روانی كنند، اجازه رفتن به جشن را به آنها می دادم. 

م. و متأسفانه با توجه به شرايط تنها كاري كه از دستم می يا فتهمراه با آنها و در نزديكترين مكان به آنها حضور

 برآمد اينهايی بود كه مطرح كردم و نه بيشتر.
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ند و به آنها توجه به محاسن و نديدن و اغماض عيوب ايشان تا حدي كه به مسئله ي تربيتشان لطمه نز -4

را درشت تر ببينم و گه گاه برخی مذكور كمك كند. در اين زمينه سعی كردم هميشه توانايی هاي بچه هاي 

كارهاي مثبتشان را در كالس هاي ديگر به عنوان الگو مطرح كنم. از آنجايی كه بچه ها با هم در ارتباط اند و به 

چه می گفت، بچه ها باور كردند كه نقاط مثبتی هم دارند.  معلم راجع به شما ع می دهند كه فالنيكديگر اطال

بياورد كه  هامدرسه تقاضا كردم كه به عنوان تشويق در صف صبحگاه نامی از اين كالس ديرتيك مرتبه هم از م

می رفتم حتی به  هاكالساين ثر بود. در ضمن هر گاه از دفتر به بهبود وضع رفتاري بچه ها خيلی مو اين كار در

ت مصلحتی به بچه ها می گفتم: بچه ها جديداً دفتر از شما خيلی رضايت دارد. اين را خودتان می دانستيد صور

كه خيلی عوض شده ايد؟ و اين كار خيلی آنها را بزرگ می كرد و در جهت بهبود ديدگاه مسئوالن مدرسه سعی 

جداً نيازمند بودم و محاسن بچه ها  می كردم معايب بچه ها را كمتر مطرح كنم، مگر زمانی كه به كمك ايشان

نيز بسيار مؤثر واقع را بزرگ كرده به مسئوالن گوشزد كنم كه اين كار در بهبود روابط بچه ها با دفتر مدرسه 

 شد. 

پس از گرفتن يك آزمون و مشاهده ي نتايج مطلوب تر از گذشته ي ايشان سعی كردم ايشان را تشويق كنم كه 

 نفس و ايجاد انگيزه و ايجاد رابطه ي حسنه ي خودم با بچه ها بسيار مؤثر بود.در جهت جلب اعتماد به 

كه پيشنهادات و اظهار نظرات ايشان نيز مرا در اين  پرسشنامه اي ترتيب دادم و نظرات همكاران را جويا شدم

 امر تا حدي ياري رساند.   

 

 جرای راه حل ها :ا

 يداده شده اند به من كمك كردند برا حيراه حل ها توض يدر اجراكه به طور كامل  یانتخاب يراه حل ها ياجرا

شد  یمدرسه داده م ريمد ليشد و تحو یهر ماه پر م اءيكرده بودم با كمك اول هيكه ته یبهتر شدن كارم جدول
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مثمر ثمر  یليكارم را گزارش دادم كه خ ي جهيقرار دادم در نت يمربوطه جداول را در پوشه ا ريمد يبا همكار

 . واقع شد

 

 :2گردآوری شواهد 

با توجه به طرح معضل و يافتن راهكارها پس از پرسش از بچه ها و همكاران و مشورت و همياري دوستان و 

با   بودقابل دريافت سير تدريجی بهبود اوضاع كامالً تهيه كردم كه   شيرينعكس ها و اسنادي از همكارانم 

خوشحال بودم كه  یليمشاهده كردم و خ شيرينو آرامش را در و نشاط  یمراحل انجام شده شاداب ياجرا

آموزش و پرورش  نياديانقالب با توجه به بند تحول بن ريانجام دهم طبق سفارش رهبر كب يديتوانسته ام كار مف

 ايباشد  یاسالم يدر طراز جمهور ديبا ديده یننظام م نيا ليكه شما تحو یكه فرموده اند : محصوالت

، با نشاط ، خالق ، خود باور و .... داشته باشند اگر  ی، متخلق به اخالق اسالم زكاري: مؤمن ، پره ريظن يیهايژگيو

 . شود یم فتدياتفاق ب نيا

 ارزشیابی تأثیر اقدام جدید و تعیین اعتبار:

 تأثيرات اقدامات انجام شده را بنا به داليل زير مثبت ارزيابی كردم: 1براساس شواهد 

 توسط مدير محترم تهيه شد و تعيين اعتبار از طريق افراد زير انجام گرفت: هاي مذكور س گزارشی از كال

 خودمتوسط  -1 به وسيله پرسشنامه ارزيابی طرح توسط دانش آموزان -0

 كتاب ها  به وسيله -4  ان آموزگارتوسط همكاران و  -3  

شده، به دو موضوع مهم اصول  اديمطالب  بر همه هيبا تك ديبا اهداف نظم و انضباط در مدارستحقق  يبرا

 آن توجه خاص داشت: يانضباط و روش ها

 اصول انضباط – الف



اقدام این فایل فقط برای مشاهده می باشد. برای خرید فایل ورد و قابل ویرایش این 

 تومان به سایت علمی پژوهشی آسمان مراجعه کنيد 0222با قيمت فقط  پژوهی

www.asemankafinet.ir 

 14 

و  ريياست كه بدون درک آن ها امكان موفقت در تغ ريبه شرح ز يانضباط تابع اصول و قواعد ياعمال و برقرار 

 اصالح رفتار وجود ندارد:

 و شاگردان باشد. نيمعلمدو طرفه  یدوست هيبر پا ديانضباط با يمبنا -0

در مدرسه هستند و  یشود. دانش آموزان فقط چند ساعت یمدرسه محدود نم طيمسائل انضباط صرفاً به مح -1

 زين گريد يدر جاها ديآن را با يها شهير ن،يگذرانند. بنابرا یخود را در خانواده و محله م یساعات زندگ هيبق

 ك گرفت.از آن ها كم ديبا زيحل آن ن يو برا ديد

 اعمال شود. هيتنب هيبر پا ديانضباط نبا -3

از خود دانش  ديانضباط با يبرقرار يبرا ن،ياست و بنابرا یارزش انسان اتيكنترل فرد بر رفتار خود از ضرور -4

 .رنديبگ ميانضباط تصم نيتأم یرفتارشان و چگونگ يآموزان استفاده كرد و خودشان درباره 

سازمان  يو همه اعضا ديدر مدرسه به حساب آ یجمع یزندگ يبرا يامر ضرور كي به عنوان ديانضباط با -5

 آن را درک كنند. اءياول یو حت رانيمانند دانش آموزان، معلمان، كاركنان، مد یآموزش

 شود. ینيب شيانضباط، مطالعات و امكانات الزم و آموزش آن پ يبرقرار يبرا ديبا -6

 ست،يمدرسه ن يدرک كنند كه انضباط فقط مربوط به مدرسه و برا ديموزان باانضباط، دانش آ يبرقرار يبرا -2

 است. یمقررات و نظم جامعه و زندگ تيو رعا یانضباط اجتماع يبرا يا هيبلكه آن پا

 انضباط است. تيو رعا يمقدم بر رفتار ظاهر یو انضباط يرفتار يدرک چراها -8

 است. يضرور رياست، توجه به نكات ز یاز آن جا كه انضباط مربوط به تمام زندگ -9

 بد، يو بهداشت فرد و اجتناب از عادت ها یحفظ سالمت نگاه به انضباط براي – الف

 ،یو ذهن یروان يتوسعه و بهساز يكوشش مستمر به سو -ب

 گران،يها و حقوق د يحدود آزاد تيشدن و رعا شيآزاد اند -ح
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 هر كس هيعل یاجتناب از بدخواه -د

 .گرانيو عدالت نسبت به د یتوسعه سعه صدر، دوست آموزش و -ه

 افراد. فيبر اساس توان و تكل یاصل اعتدال و عدالت در امور انضباط تيرعا -01

 انضباط يبرقرار يروش ها -ب

 شود: یم شنهاديانضباط پ يبرقرار يبرا ريز يروش ها ن،يشيپ يمطالعات و گفتار هيبر پا  

 .یانضباط در سازمان آموزش تيريو مد يرهبر یاصل هيعنوان پابه  یمشكل شناس يريبه كار گ -0

 و مقررات روشن. نياهداف، استانداردها، قوان نييتع -1

 انتظارات مدرسه از دانش آموزان و كاركنان. ميروش ساختن و تفه -3

 .اءيمعلمان، دانش آموزان و اول ر،يمد نيهماهنگ ب يها تياعمال كوشش ها و فعال يكوشش برا -4

 و روابط. سيروش تدر زش،يدر انگ رانيمعلمان و مد يها يیباال بردن توانا -5

 دانش آموزان در امور مدرسه. یخود كنترل يبرا تيو دادن مسئول يبستر ساز -6

 ترس. احترام به جاي –داشتن روابط حسنه با دانش آموزان  -2

 تيو ترب ميدانش آموزان و اهداف تعل يازهايمنظم و زمان مند بر اساس ن یمتنوع ول يبرنامه ها ینيب شيپ -8

 آن ها. قيو تلف

 و استقرار نظم و انضباط. يزيو دخالت دانش آموزان در امور برنامه ر يريبه كار گ -9

 و روش ها. یتيو توافق آن ها در مسائل ترب انيو مرب اءياول نيارتباط ب -01

 .هيو تنب قيدرست تشو ياعمال روش ها -00

 ها. تيفعال ینيب شيار بودن و پبرنامه د -01
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 راهکار ها 

 یو باال رفتن بازده یدر نظم اجتماع یمناسب كالس و مدرسه كه نقش مهمّ ياداره  يذكر چند نكته برا      

 باشد :  یدارد به شرح زير م یآموزش

 یسال تحصيل يتدامشخص در اب یبا عبارات ديبه نظر می رسد با  يكالس ضرور ياداره  يرا  كه برا یقوانين -0

نكنند را  یكه از قوانين اطاعت  كنند و از مقرّرات كالس سرپيچ یدانش آموزان بيان  كرد  و بچه هاي يبرا

 تدارک ديده  شركت  داد .  يجهت تشويق در اردو ها

ثبت نام دانش  يمدرسه تعهّدنامه  یمناسب  قوانين  واحد آموزش يجهت  اجرا  یدر اوّل سال تحصيل -1

 دانش آموزان گرفته شود .  ياز كلّيّه  یقرائت و تعهّد اخالق یآموزان را در چندين نوبت مراسم صبحگاه

 -جانشين  -هر كالس يك مبصر  يآموزشگاه  برا مديربا  يهمكار  ينظم دركالس ها و برا يجهت اجرا -3

در  حين  خروج  از  كالس  و  حياط  مدرسه  با   مسئول غائبين و  يك نفر  به عنوان مسئول  انتظامات سالن 

 شوند .   یتأييد  دانش آموزان انتخاب م

تفريح  يسالن كه در زنگ ها يدرب  ورود  يانتخاب دو نفر از دانش آموزان  تحت  عنوان  انتظامات جلو -4

 باشند .   یمشغول انجام وظيفه م

حياط  يمدرسه  تحت عنوان انتظامات درب ورود  يموزدانش آ يانتخاب سه نفر از دانش آموزان  شورا -5

 تفريح جهت كنترل افراد متفرّقه و دانش آموزان .   يمدرسه در زنگ ها

حياط مدرسه و درب سالن  يانتظامات حياط مدرسه  و درب  ورود يسفيد بازوبند برا يپارچه  يتهيّه  -6

 تفريح .  يدر زنگ ها يورود

بر اين كه درحياط مدرسه رعايت حال دانش آموزان بيمار و ضعيف را  یش آموزان مبنتذكّر و قرارداد با دان -2

 یبرخورد كنند كه عمل جراح ياحتمال بدهند كه در حين دويدن امكان دارد به يك دانش آموز یبكنند و حت
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دانش آموز  یكرده و بر اثر برخورد آن ها به زمين بخورد و منجر به خسارت شود ،  در صورت بروز چنين حوادث

 باشد .   یتوجه مسئول پرداخت هزينه م یب

بر  اين كه ورود دانش آموزان   یحياط مدرسه   مبن يتذكّر به دانش آموزان در خصوص  باز بودن درب ورود -8

مسئولين مدرسه  و خودسرانه خارج  يبه مدرسه  آزاد  امّا  خروج  از مدرسه ممنوع می باشد  و بدون اجازه 

 مدرسه  تخلّف محسوب می شود .  شدن  از 

 دانش آموزان .  یجهت يادداشت موارد تذكّر داده شده و موارد تشويق یدفتر انضباط يتهيّه  -9

كه دانش آموز  بدون اطاّلع خانواده اش غيبت كند  قبل از  یدر مورد  غائبين و در صورت يجدّ يپيگير -01

 غيبت سؤال شود .   زنگ مدرسه با خانواده اش تماس گرفته و علّت 

 به دانش آموزان شلوغ ) بيش فعّال ( و ايجاد انگيزه و عالقه در دانش آموزان .  یتذكّرات خصوص -00

دانش آموزان  يگوش دادن به حرف ها یدرصورت بروز مشكل و تواناي يداشتن قابليّت صبر و بردبار -01

كردن آن ها از مسايل به  یان در صورت چشم پوشو رضايت بين دانش آموز یآشت يتارسيدن به نتيجه و برقرار

 وجود آمده . 

 يدادن جهت مهارت ها یجوان ، قانون ،  .  .  .  و آگاه ينكات مهمّ  كتابچه  یو حتّ یتذكّر نكات اخالق -03

 و اين كه با افراد مزاحم در خيابان و جامعه چطور برخورد كنند .  یزندگ

 دوران مسئوليّت .     در كلّ یاجتناب از تنبيه بدن -04

كند كه فرهنگ يك گروه پذيرفته  یهدف از انضباط اين است كه فرد را قادر به سازش با قوانين و مقرّرات      

می كند هم آهنگ  یكه در آن زندگ یسالم اجتماع يكه رفتار خود را با توقّعات وخواسته ها ياست به طور

 نمايد .  

 ر است : اهمّیّت انضباط به شرح زی     

 سالمت جامعه   -الف  
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 و نشاط فرد   شادي –ب  

       یو اجتماع سازش فردي –ج  

 احساس امنيّت     –د  

 اعتماد به نفس  –ه  

 جلب محبّت ديگران  -و  

 در وقت      یصرفه جوي -ز  

ه تنها موجب انسان است و اين كه رعايت انضباط در كالس  درس ن يانضباط سبب  ايجاد عظمت  برا     

 پرخاشگريبهتر می شود بلكه به رشد سالم شخصيّت دانش آموز هم منجر می شود . به عكس هرگونه  ييادگير

 می شود .  يمعنو و ي، احساس گناه و خسارت مادّ یو عدم رعايت مقرّرات و انضباط سبب شرمندگ

هم اين اصل حاكم  یرمسايل انضباطخيلی با ارزش تر از درمان است د ي، پيشگير یهمان طوركه در پزشك    

به  بچه   یرا  بايد  از زمان كودك یبا ارزشمندتر از اصالح می باشد . رعايت  اصول  انضباط ياست يعنی پيشگير

 ها ياد داد . 

هم  یو نوجوان یافراد بزهكار  ديده  شده  است كه اين افراد در سنين كودك یزندگ يتاريخچه   یدر  بررس    

و   یزندگ يتاريخچه   یوقت یانضباط و القيد بوده اند . عكس قضيّه  هم  صادق  است  يعن یب يافرادمعموال  

هم معموال افراد  یو نوجوان یافراد در سنين كودك ينسوابق  افراد صاحب نام را برّرسی كرده اند دريافته اندكه ا

 منضبط بوده اند . 

 :یمشکل پرخاشگر لیارائه دال

 یتیجنس ی: تفاوت ها۱ 

در غالب  زيو ن نيدر همه سن باًيتفاوت در غالب فرهنگ ها و تقر نيپرخاشگرتر از دخترها هستند. ا پسرها

تفاوت ها  نيا یدارند. از سال دوم زندگ یو لفظ یبدن ياز دخترها پرخاشگر شيشود. پسرهاب یم دهيد واناتيح
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 يسال تفاوت ها 1تا  0 نين سنيب يوپادر مورد كودكان ن يشود. براساس مطالعات مشاهده ا یآشكار م

. پسرها به ستياز آن ن يشود و قبل از آن اثر یظاهر م یماهگ 08بعد از  ياز لحاظ تعداد پرخاشگر یتيجنس

 كنند. یم یشود تالف یم شانيمزاحم كارها یكس ايشود  یكه به آنان حمله م یخصوص وقت

 

  یپرخاشگر ی: عوامل خانوادگ2

چرا كه  باشند، یافراد موثر م یتيعوامل ترب یدر بررس یطياز عوامل مح يكسريعنوان به  یخانوادگ عوامل

را افراد در  زهاياز چ یليو خ باشد یم تيحائز اهم اريافراد بس یزندگ یاجتماع طيمح نيخانواده به عنوان اول

 ديتشد ايموجب بروز از جهات مختلف  تواند ی. خانواده مآموزند یخود در آن م یاجتماع اتيح هياول يسالها

 اند از: عوامل عبارت نيا نيتر شود كه مهم يپرخاشگر

مورد عالقه خود را در دست  يو اسباب باز ليكه وسا یكودک: معموالً كودك يازهايبا ن ني( نحوه برخورد والد0 

آن است  .تجربه نشانگرشود یبا اعمال خشونت م یو در صدر گرفتن آن حت شود یم ختهيبرانگ نديب یم يگريد

كه توقعات و  یاز كسان شترياو ب اشدتوقعات و انتظارات فرد برآورده شده ب شهيهم یكه چنانچه در كودك

 .شود یو پرخاشگر م نياست خشمگ انتظاراتشان برآورده نشده

 ها عالقه مند انسان رايانسان است ز يازهاياز ن یكي یمناسب در زندگ ينامناسب: داشتن الگو ي( وجود الگوها1

را  یكسان نيكه مورد عالقه خودشان است انجام دهند و چن یهستند كه رفتار و كردار خود را مطابق با كس

 نيكودكان پرخاشگر والد شتريكه ب دهد یمانجام شده نشان  يها یخود قرار دهند بررس یزندگ يراهنما و الگو

موجود  يپرخاشگر يخوردار نبود از الگونه تنها كودک آنها از محبت الزم بر یعنياند  داشته یخشن و متخاصم

هستند معموالً رشد  يكتاتوريكه تابع اصول د يیها خانواده يكتاتوريبود. د رفتهيپذ ريتأث زيدر خانواده ن

است كه غالبا پدر  گرانينفر حاكم بر اعمال و رفتار د كينوع از خانواده  نيكند در ا یفرزندانشان را محدود م

 نيدر ا كنند یرفتار م يكتاتوريبا د زيتر ن اوقات مادر، خواهران و برادران بزرگ یا گاهرا دارد ام ینقش نيچن
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 كند، یمعلوم م فهيدهد، وظ یراه نشان م كند، یم نييهدف تع رد،يگ یم ميتصم كتاتوريها فرد د گونه خانواده

كه در  يیها از آن اوست. بچه او رفتار كند و حق اظهارنظر ليبه طور مطلق مطابق م ديو همه با زدير یبرنامه م

 نيو هم شود یو اطاعت در رفتارشان مشاهده م ميظاهراً حالت تسل كنند یم دايپرورش پ يكتاتوريد طيمح

و خصومت به خود  یحالت دشمن گرانيها در مقابل د بچه نيدارد. ا یو اضطراب وا م جانيحالت آنهارا به ه

 زين یافراد از تعصب خاص نيا رسانند یكمتر از خود صدمه م ايهم سن و سال خود  يها و به بچه رنديگ یم

شركت كنند و از اعتماد به  توانند ینم یگروه يعاجز هستند، در كارها گرانيبرخوردارند و از به سر بردن با د

و اغلب در كارها با شكست روبرو  دهند یخود را نشان م یاقتيل یب شانيبرخوردارند و در امور زندگ یفيضع نفس

 .شوند یم

بلكه آنرا نشانه شهامت و  كنند ینم حيرا تقب يیاز افراد پرخاشگر و زورگو يا رفتار پرخاشگرانه: عده ري( تأث3 

و به آن  دانند یالزم م یرا مثبت موجه و حت گرانيافراد اعمال پرخاشگرانه خود و د نيا دانند یقدرت خود م

 .گذارند یصحه م
 

مثبت و  تيافراد سبب تقو گريو د نيكه رفتار پرخاشگرانه توسط والد یر مواقعرفتار پرخاشگرانه: د قي( تشو4 

 یكه به بهانه آموزش دفاع از خود به كودك ميشو یروبرو م یانيمرب اي ني. گاه با والدشود یرفتار م نيا تيتثب

در  یمنطق ينشان دادن رفتارها يبه جا وحو... كه به طور وض «ينخور يتوسر» «ينخور یاز ك» نديگو یم

 .كنند یم قيمورد تشو یب يرا به پرخاشگر یمقابل برخورد با موانع شخص

به صورت  شوند یم یو خشونت كودک عصبان يكه در برابر پرخاشگر انيو مرب ني: والدانيو مرب نيوالد هي( تنب5 

 تيو تقو ندهيعامل فزا هيتنب یمواقع نيرفتار در او موثرند درچن نيا دياز تشد كنند یم هيپرخاشگرانه اورا تنب

 هيشخص تنب شود، یكودک م يپرخاشگر االًسبب خشم و احتم نكهيعالوه بر ا راياست ز يكننده پرخاشگر

 .شود یكودک م يپرخاشگر يبرا ینامناسب يكننده الگو
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 آموزش و پرورش نیادیاشاره به سند تحول بن

و  مياست كه معلم به عنوان محور تعل يريخط تيمعلم مسئول تيمسئول نياديبا توجه به سند تحول بن پس

 ريآوردم شور و شعف غ یرا م كالسخوشحال بودم ، هر زمان نام  یليم خاندانش آموز یاست با شاداب تيترب

پرخاشگر به  انكردم كه خود دانش آموز یكردم . مشاهده م یمشاهده م اندانش آموز نيرا در ا یقابل وصف

كردن به دوستان و همكالسان منع  يو تند يیند و از تند خونك یم يیمارا راهن گريد يبچه ها ميصورت مستق

فرزندشان  شرفتيشده از اول سال از پ هيدعوت كردم و با توجه به جداول ته اندانش آموز اءياز اول ندكرد یم

 تيادانش آموز از اصالح رفتار او رض نيا انيمرب ي هيو معون و بق ريت بخش بود . مديرضا یليسوال كردم خ

كه قبالً از رفتار دانش  یآموزش يگروهها یكرده است ، حت رييگفتند كه هشتاد درصد تغ یكامل داشتند و م

در  انو مشاور ردندتعجب ك دنديدانش آموز فعال و با نشاط و شاداب د نيدر آخر سال ا یآموز خبر داشتند موقع

هم رفته تمام عوامل دست  يت . پس روكامل داش تيمشاوره كرد رضا انبا دانش آموز یمراحل آخر موقع

 یگرفتم به جواب سوالم كه چگونه م جهيكامل داشتند . پس نت تيرضا اندانش آموز نيآرام كردن ا ياندكار برا

در جهت  یخوشحال هستم كه گاه یليو خ دميكنم رس رفبرط يیرا در دانش آموزان ابتدا يتوانم پرخاشگر

تالش و پشتكار خود  ونيهمه را مد نيبرداشتم ، و ا اءياول یآموز و خوشحالدانش  نيا یو نشاط و شاداب یسالمت

 باشم . یمدرسه و مشاور م ريدانش آموز و مد یو همكاران و ول

 نيآنها خواهد بود. ا يريپذ تيآن مسئول جهيكنند نت تيآموزان در مدرسه نظم و انضباط را رعا اگر دانش

و احترام متقابل، از عصاره بدست  نيبا مخالف یمنطق ياد و برخوردهاافر یحقوق تمام تيآموزان با رعا دانش

در سطح اجتماع رفتار  تر يكاربرد كردن ادهيرفتار و عمل به آن در سطح مدرسه و بعد از آن پ تيآمده از رعا

 باشد. یموجود در داخل اجتماعات انسان ياز مشكالت و كشمكشها ياريبس يراهگشا تواند یكه م كنند یم

 نيآن را تجربه كنند قطعاً ا ميو اجازه ده ميرا بده یتيفعال مدرسه مسئول  كم ايو  انضباط یآموزان ب به دانش راگ

 و خطاست. شيآزما نديكار مستلزم فرآ نيخواهند كرد فقط ا دايپ يبهبود یآموزان از نظر انضباط دانش
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را نشان داد  تيمسئول يفايا تياز خود قابل آموز از كوچك شروع شود و پس از آنكه دانش ديبا ها تيمسئول نيا

و مشاركت در  يريگ ميكردن، به بحث و تصم تيآموز، با احساس مسئول مهم داده شود. دانش يها تيمسئول

آموزش فراهم  يرا برا يهترب طيو مح شود یم بخش جهينت يا مدرسه جاديكه باعث ا پردازد یمدرسه م

 متقابل است. يا رابطه ،يريپذ تي.رابطه نظم و انضباط با مسئولكند یم

 ميكه در آن قرار دار یبا توجه به اجتماع ينظم و انضباط در مدارس امروز يباورند كه برقرار نيبر ا ها یبعض

مدرسه موفق نخواهد  نيا یكه نتوان در آن نظم را برقرار كرد، طبق مباحث قبل يا مشكل است. مدرسه یليخ

 كرد. هدخوا تيواند و نه نظم كالس را رعاآموز درس خواهد خ بود. نه دانش

را درس نخواندن  یانضباط یعاقبت ب رايز كشند یزجر م یانضباط یاز معلمان مدارس ما از مشكل ب یليخ

خوب كالس،  تيرياز معلمان با مد گريد یدارند و بعض یكينزد یليارتباط خ تيو ترب مي. انضباط و تعلدانند یم

 .نددان یمعضل نم كيانضباط را 

وجود داشته باشد  ديبا هيو تنب قيتشو وهينظم حتماً ش يبرقرار ياعتقادند كه برا نيمعلمان و معاونان بر ا یبعض

 شرفتيپ  قدم گذاشتن در جاده يفراهم آورد كه در آن برا یطيمح ديآموز با دانش يمعتقدند برا گريد یو بعض

 یكاف نيدارد بنابرا یدرون  زهيآموز انگ آنان دانش ره نظو موانع سر راهش هموار گردد. ب رديقرار گ تيمورد حما

معلم كه  ه،ينظر نيطبق ا نيبنابرا نديكنترل شود تا بتواند به بار بنش نكهينه ا ابديپرورش  زهيانگ نياست كه ا

آموز را به حال خود رها  كه دانش ستيهم ن یمعن نيبه ا یول زند یجهت دهنده است حرف اول را در پرورش نم

 .مينك

 راياست ز یمهم یليخ  نكته ني. اميبرخورد كن يا آرام، خونسرد و حرفه انضباط، یآموزان ب با دانش ميكن یسع

 یقانون انتظام يكند حق اجرا مهيجر یرانندگ نينكردن قوان تيما را به خاطر رعا  هينقل  لهيوس یسياگر مأمور پل

و سرزنش شما را ندارد. در مورد  یرجزخوانو  ريحق تحق یول مه،يجر  صدور برگه یعنيرا دارد  یدولت
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 یول ميرا دار یبرنامه انضباط يخود حق اجرا فيوظا طهياست ما در ح نيهم ناًيهم ع انضباط یآموزان ب دانش

را به  یانضباط یو.... مورد ب دار شين ريتعاب ايو  زيدآميتهد يها نگاه ايزدن و حركت انگشت،  اديبا فر دينبا

آموز  دارد تا دانش يشتريباشد احتمال ب یابي شهيو همراه با ر ي. اگر برخورد ما با خونسردمييگوآموز ب دانش

. اگر ما از ميدر مدرسه، با هم باش یليسال تحص انيآموزان تا پا با دانش ميخواه یما م رايمتوجه رفتارش شود ز

. ما هنگام ميتسلط داشته باش وزآم نشبه دا ميتوان ینم گريد ميخود خارج شو یعيآموز، از حال طب دست دانش

  .كنند یم يريآموزان از رفتار ما الگوگ چرا كه دانش ميآرام و خونسرد باش ديبا انضباط یآموز ب برخورد با دانش

هم در  یآموزان . دانششود یخاص آشكار م فيتكل كيدر ادامه دادن  یآموزان، به صورت ناتوان به دانش یتوجه كم

است و هم  یناراض یآموزان دانش نيهستند كه هم خانواده از دست چن فعال شيمعموالً بمدرسه هستند كه 

و خشن  ريپذ كيدارند و تحر یتكانش يكردعمل كنند یآموزان در مدرسه، از دستورها اطاعت نم دانش نيمدرسه. ا

رشان مشكل دارند بعداً را دارند با هم ساالن خود و خواهر و براد یمشكالت نيآموزان چن دانش نيهستند. چون ا

كاربرد نظم و  ازمنديكه ن يیها تيافراد از فعال نيشوند. ا يريگ و گوشه يیممكن است در اجتماع دچار تنها

 ني. اديآ یبدشان م ايتمركز حواس است، اجتناب كرده و  اي یسازمان يو تقاضاها یذهنانضباط مداوم و كوشش 

هر  جهيو در نت شود یناآشكار منحرف م يها توسط محرک یتآموزان در كالس درس حواسشان به راح دانش

 .شوند یدر مدرسه م یانضباط یآنها را قطع كرده و باعث ب تيكار و فعال یتياهم یمحرک ب

آموز هماهنگ كند و به اصالح تجارب  دانش يها خود را با دانسته يها خواسته ديانضباط معلم با جاديا يبرا

همكاران بدانند كه  نيدارد. همچن تيرابطه اهم نيكند و تداوم در ا جاديا ديجد ينادرست پرداخته و رفتارها

را در عمل  حيمؤثر باشد و رفتار صح تواند یآموزان م رفتار مطلوب به دانش نيدادن فرصت و مشاهده و تمر

 آموزش دهند.
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 ديگو یو زشت م  كيعنوان نبه  يو آنچه را كه و دانند یخود م یاخالق يكادر مدرسه را، راهنما آموزان دانش

 باشد. كساني ديرفتار معلم با عمل او با ني. بنابرارنديپذ یم

انجام  يها یانسان است. براساس بررس ياختالالت رفتار نيعتريپرخاشگرانه از شا اي یتهاجم يارهارفتار هاي 

. وجود شود یم مربوط يمختلف به پرخاشگر نيكودكان تحت عناو ياز مشكالت رفتار ياديشده، درصد ز

 موضوع است.  یدگيچياز پ یمورد حاك نيمتنوع در ا اتينظر

 رانيدرفرد است كه به صورت زدن، كشتن و و شيگرا كي ايكشش و  كي يگفت پرخاشگر ديبا ینظر علم از

 . دهد یكردن خود را نشان م

رفتار  ايگفت مناسب عمل و  دياست كه با يا به گونه دهد یالعمل از خود بروز م كه فرد به عنوان عكس يامر

 یاز وجود احساسات یدر درون فرد و حاك یشورش و انقالب كيامر نشان دهنده  ني. ظاهر استيطرف مقابل ن

 از بازگو كردن آن وحشت دارد. يیاست كه فردگو

 آورد یدر م گرانيآن را سر د یتالف ريو ناگز ستيدر درون او وجود دارد كه قادر به رفع و جبران آن ن یرنج

و  يزيغر يامر يمعتقد است پرخاشگر دي. فروشود یم زيزجر دادن متوجه خودش ن نيا ياگرچه در موارد

 . آورد یم ايرا با خود به دن روين نيبوده و انسان از هنگام تولد ا يفطر

جهت  در يیروين نيباشد و وجود چن يزيغر تواند یم يپرخاشگر ي: اصل و مبناديگو یباره م نيدر ا نايس ابن

عوامل  ريو سازش دارد و تنها نحوه بروز آن در جامعه است كه تحت تأث یذات با نظام خلقت هماهنگ انتيص

 متفاوت باشد. تواند یم یاجتماع - یتيترب

   سخن گفت دیاز چند مسأله با یپرخاشگر شهیمنشاء و ر درباره

 : یو فطر یزمنشاء غری ▪

 يها است كه جلوه آن به صورت جنگ، دفاع، نزاع يد و آماده پرخاشگرحالت را دار نيبه همراه تولد خود ا طفل

 . شود یم دهيدر افراد د یجمع يها يريو درگ یشخص
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 : منشاء اجتماعی ▪

 یتي: نارضانديگو یو م دانند یو مكتسبات آن م یاجتماع يها از آموخته یحالت را ناش نياز روانشناسان ا یگروه

حالت و  نيا شيدايمعلم و مدرسه دارد سبب پ ر،يكه از پدر و مادر، مد يیها هو عقد انيو اطراف طيفرد از مح

 . شود یعقده در فرد م

 

 :یو اجتماع یزمنشاء غری ▪

 نياست بد یو اجتماع يزيو منشاء غر شهير يحالت در افراد دارا نيا مييباشد كه بگو نينظر ا نيبهتر ديشا

به  یبه صورت آشكار و نهان وجود دارد ول شيافراد كم و باست. در همه  يزيكه اصل آن در افراد غر یمعن

  و بر اثر اكتساب، دامنه آن گسترده خواهد شد.  جيتدر

 كمبود توجه و عاطفه: ▪

در فرد  یآنها كه سبب احساس ناامن يیجدا اي نيوالد يطرد كودک از سو زيو ن یدر هنگام كودك خصوصاً

 .شود یم

 پرخاشگرانه. يرفتارها دياست در جهت تشد یعامل نيوالد ادياعت ايپدر  بتيغ نيهمچن

 

  

 :یبردن حالت پرخاشگر نیاز ب یبرا یاصالح های راه ●

 

 دادن:  آگاهی ▪

ممكن و درست  يپرخاشگر قيشود راه وصول به هدف از طر ميآموز تفه است كه به دانش یمسأله مهم نيا

 نامطلوب است.  يامر انهيصورت وحش به كار بردن آن به ی. داشتن زور و قدرت خوب است ولستين
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 :اقدام به رشد فکری ▪
 

داشته  يفور يامر ممكن است اثر ني. اديآموزان داد كش بر سر دانش ايشد و  یعصبان دينبا يموقع پرخاشگر در

 است.  هودهيب يدر دراز مدت كار یباشد ول

 ها تيو واقع قيمسائل حقا انيو بها  ذكر داستان قيو از طر دياز جر و بحث و جار و جنجال دست كش ديبا

  سازد.  دهيپخته و ورز جياو را باالتر برده و او را به تدر شهيو اند یكه سطح آگاه ديكوش

 

 :گرانآشنا كردن به حقوق دی ▪

آشنا باشند و بدانند در برابر طرف  گرانيخود در قبال د فيها به حقوق و وظا است كه انسان اتيضرورت ح نيا

موظفند هر  گرانيد اناًيكه پدر و مادر و اح دياين شيپ شانيگمان برا نياتخاذ كنند تا ا ديبا یمقابل چه موضع

 كه از آنها بروز كرده متحمل شوند.  يرفتار

 امر: یبه زشت آگاهی ▪
 

كردن و پرخاش و  رانيرا انجام داده و هرگز از زدن و و يعمل ناپسند يكه با پرخاشگر ابديدر ديفرد با چنان هم

 نباشد.  یب خود راضعتا

 

 : ها تیو محروم ها رفع ناكامی ▪

 است.  یالعاده و اساس نقش فوق يحالت دارا نيا ليعامل خود در تعد نيبرداشتن ا انيم از

 

 :یمیصم طیمح جادای ▪

او فراهم  لياصالح و تعد يرا برا نهيزم ياديو گرم تا حد ز مانهيصم طيروابط دوستانه و مح جاديا قياز طر 

  . ديكن ميامر را به او تفه نيا  و كراهت یزشت ها یستيمالحظات و رودربا جاديو هم با ا سازد
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 و اشتغال:  یسرگرم جادای  ▪

اش سر برود و  را به خود مشغول كند سبب آن خواهد شد كه حوصله یكه آدم يا فهيوظ كيو نداشتن  يكاريب

 شود.  يآماده پرخاشگر

الزم و  اريباشد مراجعه به پزشك و دارو و درمان، بس كيولوژيزيعلل ف از یناش يكه پرخاشگر در صورتی ▪

 مختلف درمان قابل اعمال خواهد بود.  يها صورت طيشرا نياست در ا یهياست. بد يضرور

حساب شده  يزير برنامه كيوقت گذاشت و با  شتريمشكل هستند ب نيا يكه دارا يافراد يبرا ديبا یطور كل به

كنند و از  یزندگ یبتوانند به راحت انشيتا هم آن فرد پرخاشگر و هم اطراف ميرا ارائه ده یمناسب يها حل راه

 كنار هم بودن لذت ببرند.

   

 ( یی)گزارش نها یریگ جهیراه كار و نت 

 گرفت كه : جهيتوان نت یها ، راه حل ها و عملكرد آنها م یبررس از 

 یباشد . مرب ديدانش آموزان مف يبرا یم از نظر روحو ه یتواند هم از نظر جسم یسالم و شاداب م يفضا

 يو توسعه  جاديبه دانش آموزان كمك كند . ا يو رفتار یو روان یتواند از نظر روح یمتخصص و با تجربه م

شود . اگر رابطه  یم يپرخاشگر نو نشاط و كم كرد یپر كردن اوقات تفراغت باعث شاداب يبرا یورزش يكالسها

معلمان در رابطه با  يشورا يباشد دانش آموزان موفق تر هستند . اگر جلسه ها شتريسه ببا مدر اءياول ي

 داشت ميخواه يموفق تر يدانش آموزان باشد جامعه  یو روان یو روح یمشكالت درس

 است . يكمك مؤثر گرانيد يانجام شده  يو كارها نترنتيمختلف ، استفاده از ا يكتاب ها ي مطالعه

 در تمام كارها اثر بخش است . اءيم و اولمعل نيب ارتباط

 مؤثر است . یگروه يهايمانند استخرها و باز یورزش يو ارزان كردن ورود افراد به مكانها گانيرا
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 كرد . قيكار خوبشان تشو شرفتيدر مقابل پ دياثر مثبت تدارد كه حتماً آنها را با يدر هر كار قيتشو

 

 

 ش و پرورشآموز نیبه مسئول یتخصص یشنهادهایپ 

 

 : نی: به مسئول الف

 آموزگاران و مدارس بگذارند . اريدر اخت ياديز امكانات

 كنند . قيموفق را تشو آموزگاران

 ضمن خدمت استفاده كنند داشته باشند . يمعلمان از آموزش ها يهمه  نكهيا يبرا يا برنامه

 معلمان موفق و دلسوز احترام بگذارند . يشنهادهايپ به

 به پرورش جسم و روح دانش آموزان بپردازند . ميلكنار تع در

 

 آموزگاران : به  ب

 شمرد . متيفرصت ها را غن ديبا یآموزش يراه حل ها و بهتر كردن فضا ياجرا يبرا

 گرفت . يهمكاران همكار ي هيدانش آموزان و بق نياز والد ديخود با تيموفق يبرا شهيهم

 را مد نظر قرار داد . قيتشو ديبا دنيرس جهيو به نت تيموفق يبرا

 و پژوهش كرد . قيبرطرف كردن مشكالت بهتر است تحق يبرا

 بود . یميدانش آموزان احترام گذاشت و با آنان صم به

 همكاران قرار داد . ي هيبق اريارائه شده را هر سال در اخت يروشها

 جهيبه نت يیبگذارند چون به تنها انيو همكاران در م نيبرخورد كردند حتماً به مسئول یدر كالس با مشكل اگر

 . ديتوان رس ینم یخوب ي
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 . رنديمعلم كمك بگ اريو هم یدانش آموزان به عنوان معلم ثان از

 دانش آموزان ارتباط داشته باشند . اءياول با

 

 : به دانش آموزان ج

 احترام بگذارند رانيدب يگفته ها به

 توجه كنند . نيسخن والد به

 م ورزش ارامش خود را حفظ كنند .كالس درس به هنگا در

 كنند . تيها رعا نهيزم يرا در همه  یو اخالق ورزش ادب

 استفاده كنند . یدرس يدر كنار  كتاب ها یآموزش يتوجه كرده و از كتاب ها نيمشاور يگفته ها به

 آموزش دهند . زين گرانيرا به د یو آرامش و خوش خلق كوين اخالق

 . زنديبپره یخشن و جنگ يها لميگوش كردن به ف از

 

 اءی: به اولد

 جدال و بحث نكنند . گريكديبرابر فرزندانشان با  در

 آرامش با فرزندان رفتار كنند . با

 ببرند . يگردشگر يها طيرا به مح آنها

 داشته باشند . یفرزندان توجه خاص ي ندهيآ به

 بچه ها با مدرسه در ارتباط باشند . یحفظ سالمت يبرا

 خود آگاه شوند . فيبه وظا یعاطف یتوجه یب يامدهايبه پ يیآشنابا  نيوالد
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