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  چكيده :

در مدرسه ياد بدهيم ، مي توانيم همه ي زندگي را در مدرسه شبيه سازي   اگر قرار است زندگي كردن را    

زندگي كردن در مدرسه كنيم . خلق هر نوع شبيه سازي در زندگي مدرسه اي ، همان زنگي واقعي است. 

خود زندگي است. عين زندگي است. وقتي به بچه ها ياد مي دهيم چه رفتارهاي دلپسندي با يكديگر داشته 

  )6.ص1385باشند ، به آن ها ياد داده ايم كه زندگي كردن چقدر شيرين است. (علي رئوف .

ساس نظر اكثر دانش آموزان ، بهترين زنگ تفريح ، جزيي از زندگي و برنامه ي روزمره ي هر مدرسه ، و برا

زمان مدرسه است. در اين فرصت كوتاه و پرهيجان ، دانشĤموزان از محيط جدي و خشك كالس با سر و 

صداي فراوان ، داخل حياط مي شوند . برخي با توپ بازي ، كشتي ، دويدن يا انجام فعاليت هاي پرهيجان 

كنند . برخي ديگر دست در دست هم يا در كنار هم راه مي ديگر ، انرژي هاي جسماني خود را تخليه مي 

روند تا داستان هاي تمام نشدني خود را براي يك ديگر نقل كنند. بعضي نظاره گر خاموش بازي هاي 

سايرين هستند و گروهي ديگر خشم و عقده هاي دروني خود را با درگيري جسماني يا خشونت كالمي بر 

ضعيف تر خالي مي كنند. زنگ تفريح ، هم فرصتي براي استراحت و رفع سر همساالن يا دانش آموزان 

خستگي كودكان و نوجوانان است و هم مهم ترين وسيله ي اجتماعي شدن آنان به شمار مي رود و 

تجربياتي كع دانش آموزان در زنگ تفريح بدست مي آورند ، مي تواند در تگرش آنان نسبت به خود ، 

ارد . در كشور ما ، مدير مدرسه ، نقش چنداني در مديريت زنگ تفريح بر عهده مدرسه و تحصيل اثر بگذ

ندارد. در عوض نقش ناظم يا معاون مدرسه در اين زمينه كامال برجسته است. بعضي از ناظم ها گاه خط 

 كش يا وسيله ي تهديد كننده ي ديگري نيز براي ترساندن و احيانا تنبيه متخلفين به همراه دارند و در

حالي كه ميان دانش آموزان پرسه مي زنند مترصدند تا دانش آموزان پرخاشگر ، بي انضباط و متخلف را به 

در اقدام پژوهي فوق تصميم گرفته ام    معاون آموزشي آموزشگاه      اينجانب خود برسانند.   سزاي اعمال

. اميد است اقدام پژوهي فوق نمايم زنگ تفريح را براي فرگيران شاد و مفرح؛ همراه بازي و سرگرمي ايجاد

  مورد قبول همگان واقع شود.
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  مقدمه 

 اجتماعي وسيله مهمترين وهم ونوجوانان كودكان خستگي ورفع استراحت براي فرصتي هم تفريح زنگ

 توانددرنگرش مي آورند مي دست به تفريح درزنگ آموزان دانش كه رودوتجربياتي شمارمي به آنان شدن

 هاي گروه آموزان دانش تا است فرصتي تفريح زنگ بنابرين.اثربگذارد وتحصيل ودمدرسهخ به نسبت آنان

 را اجتماعي مهم هاي شبكه:  بالچفورد قول به و شوند دوست باهم گروهي بازي ضمن مختلف سني

 نقش ندارددرعوض برعهده تفريح زنگ درمديريت چنداني نقش دركشورمامديرمدرسه.  كنند ايجاد درمدرسه

 آموزان دانش براي غالباً كه مقرراتي باوضع اومعموالً. است برجسته كامالً زمينه دراين مدرسه يامعاون ناظم

 كند مي سعي...  و نكشيد خط زمين نكنيد،روي بازي نياوريد،ندويد،كش توپ:مانند است نشده توجيه

 گاه معاونين بعضي. كند يكديگرجلوگيري به آنان اجتماعي وبروزخشونتهاي آموزان دانش ودرگيري ازتصادم

 كه ودرحالي دارند همراه به متخلفين بقيه واحياناً ترساندن ي نيزبرا ديگري تهديدكننده ياوسيله كش باخط

 اعمال سزاي رابه ومتخلف انضباط پرخاشگر،بي آموزان دانش تا مترصدند زنند مي قدم آموزان دانش ميان

 ازخودنشان ها كالس درداخل رفتارمعقولي آموزان ازدانش يبسيار كه دارندبااين عقيده آنان. خودبرسانند

 تفريح زنگ ومنفي مثبت اثرات. هستند كنترل وغيرقابل ،خشن انظباط بي مدرسه درحياط اما دهند مي

 آموزان ازدانش بعضي ذينفع عوامل مهمترين نظرات وبررسي تفريح زنگ ومنفي مثبت درمورداثرات

 ساير همانند درمدرسه اززندگي بخش اين كه درحالي است گرفته رتماصو دركشور تحقيقاتي ومعلمان،

 داشته آموزان دانش واجتماعي عاطفي توانددرزندگي مي كه خاطراثراتي به وپرورشي آموزشي هاي برنامه

 آموز رفتاردانش كه انتظارداشت توان شدنمي اشاره طوركه همان.  باشد مي خاصي باشدنيازمندتوجه

 باهمساالن وي ،رابطه اودرگروه پذيرش ،نحوه كالس شرايط به توجه بدون رسهمد درحياط پرخاشگر

 حل راه.گردد كن ريشه رفتارنامناسب وتشويقي تنبيهي بااقدامات.شود داده تشخيص خانوادگي وشرايط

 قوي بررهبري عالوه.  است درمدرسه زندگي مختلف هاي جنبه به وتوجه مختلف درسطوح مداخله مشكل

 بين مشترك هاي وارزش اهداف مشوق بايدباشدكه درمدرسه اي وروحيه ،جو كادرآموزشيمديرو ومثبت
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 درزندگي آنان دادن ،مشاركت آموزان دانش از باال انتظار داشتن. باشد واوليا ،معلمان آموزان دانش

 وايجادمحيط ورفتاري تحصيلي ،تمركزبرپيشرفت موفقيت كسب براي تشويقي نظام ،برقراري وامورمدرسه

 خصوص به مختلف هاي درزمينه مدرسه موفقيت ضامن تواند مي كه است ديگري ازعوامل جذاب فيزيكي

 ديگر بسياري ايران مدارس در تفريح زنگ مشابه نمودكه اشاره مطلب اين به بايد نيز پايان در. باشد رفتاري

 هم و همكاري با بايد نظر تجديد اين و نظراست تجديد و توجه نيازمند مدرسه در زندگي هاي جنبه از

با توجه به آن . گيرد انجام آنان اولياء و آموزان دانش خصوص وبه ،معلمان پرورش و آموزش مسئوالن فكري

چه كه گفته شد و از آن جايي كه در مدرسه به كار جمعي و فعاليت گروهي تاكيد زيادي مي شود و كار 

چگونه ن دارد لذا اينجانب به بررسي اين موضوع كه جمعي و گروهي تاثير فراواني در رشد بهتر دانش آموزا

مي پردازم اميدوارم كه اين  زنگ تفريح را براي فرگيران شاد و مفرح؛ همراه بازي و سرگرمي ايجاد نمايم

  موضوع و اقدام در جهت ارتقاي آن بتواند راهگشاي همكاران محترم باشد . 

  مسئله  بيان

كه قبالً    سال آخر خدمت خود را در شهر  7      ورش شهرستان سال خدمت در آموزش و پر   بنده با 

سپري نموده ام كه از اين مدت چند سال آنرا بعنوان مدير آموزگار و معاون آموزشي بوده ام هم اكنون در 

  همين سمت را به عهده دارم. اين مدرسه تنها آموزشگاه پسرانه شهر     در آموزشگاه  92-93سال تحصيلي 

  .نفر دانش آموز در آن تحصيل مي كنند 364كالس به ترتيب از پايه اول تا ششم كه جمعاً  12 داراي

دانش آموزان در خانواده هايي زندگي مي كنند كه اكثر والدين آنها از نظر ميزان سواد از ديپلم به پايين 

 12ر اين آموزشگاه بوده و به شغل كشاورزي ، دامداري و كارگري و تعداد اندكي كارمند مي باشند. د

نفر همكار خدماتي  2آموزگار يك مدير مستقل، سه معاون آموزشي ، پرورشي ، اجرايي و مربي ورزش و 

مشغول به خدمت هستند. براي اينجانب كه معاون آموزشي مدرسه بوده مسئله زير برايم بسيار مشكل بود 

  كه توانستم با كمك ديگران آنرا حل نمايم.
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  موضوع تحقيق:تعاريف عملياتي 

  ارتباط:

ارتباط به زبان ساده روند ارسال و دريافت به صورت گويشي و غير گويشي است.ارتباط را زماني مي توانيم 

مناسب بخوانيم كه عكس العمل مطلوبي را درگيرنده باعث شود.بنابراين ارتباط يك سيستم دو طرفه رد و 

 )1375حمد جعفر مدير نيا بدل كردن اطالعات است. (ام آ ليزنا ترجمه دكتر م

  بچه ها :

 .است    شهر آموزشگاه منظور دانش آموزان 

  ساعت تفريح: 

 زماني است كه براي استراحت دانش آموزان بعد از هر ساعت آموزشي در نظر گرفته مي شود 

  تقويت:

 )1390هر محركي كه بتواند درجه احتمال پاسخ به خصوصي را افزايش دهد .(دكتر حسين زارع

 پيشينه تحقيق 

گروهي از دانشجويان دانشكده علوم تربيتي دانشگاه اصفهان به نام هاي لطيفي زهره*,اميري شعله,ملك پور 

اجتماعي بر بهبود روابط  - موضوع اثربخشي آموزش حل مساله شناختي   به بررسي  مختار,مولوي حسين
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وزان مبتال به ناتواني يادگيري پرداختند بين فردي تغيير رفتارهاي اجتماعي و ادراك خودكارآمدي دانش آم

كه در نهايت به اين نتيجه رسيدند كه از آنجا كه دانش آموزان مبتال به ناتواني يادگيري، عالوه بر مشكالت 

تحصيلي، افسردگي و تنهايي را تجربه مي كنند و نسبت به دانش آموزان عادي از عزت نفس كمتري 

 به بهبود روابط بين فردي آنها كمك كند. برخوردارند، مداخله فوق مي تواند

مي    دكتر علي رئوف در كتاب مديريت در مدرسه به موضوع اين كه چگونه مي توانيم مدرسه را اداره كنيم

پردازد. تمام مواردي را كه وي براي اداره ي مدرسه مطرح مي كند با آوردن مثال هايي از يك مدرسه و به 

 .ستصورت يك داستان اراائه شده ا

را مديريت صحيح   يكي از عوامل تعيين كننده  دكتر نادر سليماني در كتاب مديريت تعارض در مدرسه

تعارض ها در محيط كار مي داند . وي اين مساله را در مديريت آموزشي كه در محيطي اعمال مي شود كه 

مي داند.او   اهميت مضاعفدر آن هم عمل كنندگان و هم عمل شوندگان هر دو افراد انساني هستند ، حائز 

راجع به تعارض   به بررسي انواع نگرش هاي قديم و نگرش هاي جديد 23و  22در اين كتاب و در صفحات 

كتاب به ترتيب رقابت ، همكاري ،  51در مدرسه مي پردازد.او شيوه هاي حل تعارض را در صفحه ي 

به بحث حل تعارض در مدرسه مي پردازد او مصالحه ، اجتناب و انطباق مي داند.مولف كتاب در فصل ششم 

در ادامه چهار رويكرد را در تعارض در مدرسه بيان مي كند كه به ترتيب رويكرد ميانجيگري همتا، رويكرد 

برنامه درسي فرآيندي ، رويكرد كالس آشتي جو و رويكرد مدرسه آشتي جو مي پردازد.. مدل پيشنهادي 

 .م اين كتاب مطرح شده استمديريت تعارض در مدرسه در فصل هفت

ويليام گالسر در كتاب مديريت بدون زور و اجبار كه توسط دكتر علي صاحبي ترجمه شده است راه هايي را 

  . براي ارتباط صحيح با ديگران مطرح مي كند
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در   دكتر سيد محمد مير كمالي در كتاب رهبري و مديريت آموزشي برخي از شاخص هاي روابط انساني را

كتاب مطرح مي كند كه اول درك نيازها ، استعداد ها و مشكالت ديگران و كوشش براي تامين  227 صفحه

، شكوفائي و حل آن ها ااست.شاخص ديگر پذيرش تفاوت هاي فردي است. مورد سوم خوب گوش دادن و 

ط در محس  پذيرفتن افراد و شاخص چهارم دوست داشتن ديرگران مي باشد. برقراري بهداشت رواني

 .كتاب به آن اشاره كرده است 233است كه وي در صفحه   آموزشي پنجمين موردي

پرداخته اند كه در نهايت به   آموزان همچنين آقاي قرني و امين پور به بررسي موضوعروابط بين فردي دانش

اي باشد. با اين وجود بر اين نتيجه رسيده اند بيشتر مشكالت كاري به علت وجود ارتباطات ضعيف مي

ها برقراري ارتباط است . برقراري ارتباط به شكل كامل و يا ضعيف  جلوگيري از مشكالت ، تنها يكي از انگيزه

دهد. ما براي كسب اعتبار ، كمك دادن ، كمك گرفتن ، خريد كردن ،  ، بخش اصلي زندگي ما را تشكيل مي

س ، حفظ ادب ، اجتماعي شدن ، انجام وظيفه ، كسب اطالعات ، كسب احترام ، افزايش اعتماد به نف

هاي آموزشي نيز نيازمبرم به  آموزان در محيط كنيم. در نتيجه دانش ارتباط برقرار مي …اطمينان دادن و

هاي  هاي الزم از طريق كانال برقراري ارتياط از نوع سالم و مؤثر دارند كه براي احقاق اين مهم آموزش

  .رسد جمعي ضروري به نظر ميهاي  ارتباطي موجود مانند مدرسه و رسانه

توان به چند مورد از آن اشاره داشت ازجمله: فقدان  باشد كه مي نتايج حاصل از ضعفهاي ارتباطي زياد مي

شور و اشتياق در انجام كار ، نداشتن حوصله ، از دست دادن كار، عدم حسن نيت ، كاهش حس همكاري، 

، فقدان روحيه اجتماعي ، نااميدي و خصومت كه اين نتايج دلسردي ازكار، فقدان خالقيت ، بروز اشتباهات 

باشد بلكه مانع تحقق اهداف مطلوب افراد در جامعه به طور عموم و  نه تنها مورد نظر يك ارتباط مؤثر نمي

 گردد. طور اخص هم مي آموزان به دانش
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   1شواهدگرد آوري 

استفاده شده است . رفتار دانش آموزان به  از ابزار مشاهده و مصاحبه 1در گردآوري اطالعات در شواهد 

در ساعات تفريح مورد مشاهده قرار گرفته است . نتايج  همكارانصورت غير مستقيم توسط معلم كالس و 

اين مشاهده در جدولي گردآوري شده است كه در زير آمده است . در مورد دليل اين درگيري ها با خود 

و والدين دانش آموزان مصاحبه   معلموضوع اطالع داشتند و همچنين دانش آموزان درگير و افرادي كه از م

  به عمل آمده است كه دو مورد از اين درگيري ها در ادامه و بعد از ارائه جدول آمده است. 

 30/07/92جدول تعداد مشاجره ها و درگيري هاي دانش آموزان پايه دوم در مورخه  

 5/08/92تا

 ر ساعات تفريحانواع درگيري ها د ايام هفته

 درگيري لفظي درگيري فيزيكي

 2 1 شنبه

 1 0 يك شنبه

 3 1 دوشنبه

 2 0 سه شنبه

 1 1 چهارشنبه
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  ارائه دو نمونه از درگيري بين دانش آموزان در ساعت تفريح  

 : نمونه ي اول

تفريح در ساعت  01/07/92و در مورخه   اين درگيري از نوع درگيري فيزيكي و بين دو دانش آموز

يكي از افتاده است كه در اين مورد دانش آموز نيز به عنوان شاهد اين قضيه بودند و همچنين  اتفاق  سوم

 . نيز از دور شاهد ماجرا بوده است معلمين 

دانش آموز اول و دوم با هم مشغول بازي بودند كه دانش آموز اول در حين بازي ضربه اي به صورت شوخي 

مي زند . در اين هنگام دانش آموز اول فرار كرده و دومي به دنبال او مي كند. فرد   دوم  به سر دانش آموز

پايش پيچ مي خورد و به زمين مي خورد و فرد دوم نيز زماني كه به او مي رسد ضربه اي  اول كه فرار كرده

صابت مي كند و به او وارد مي كند كه در اين لحظه سر دانش آموز اول كه به او ضربه وارد شده به زمين ا

دچار شكستگي مي شود. شكستگي و به دنبال آن خونريزي باعث مي شود تا وي به درمانگاه اعزام شود . 

پس از اين ماجرا دانش آموز اول به مدت يك هفته از مدرسه غيبت مي كند .اين غيبت از نظر درسي نيز 

  . براي او زيان به همراه مي آورد

به عمل آمد ايشان دانش آموز دوم را چنين توصيف كرد . او  آموزگاران  ز يكي ادر طي مصاحبه اي كه از

شخصي است كه از سال گذشته هيچ موردي به اين شدت درگيري نداشته و فردي آرام است از طرفي معلم 

مدرسه او را به عنوان شخصي آرام و قانون گرا مي داند كه دوستان زيادي دارد و بچه ها نيز او را دوست 

ند . اما دانش آموز دوم را فردي مي داند كه به دليل بيماري خانواده به او اهميت زيادي داده و به همه ي دار

خواسته هاي او پاسخ مثبت مي دهند. از طرفي مصاحبه با والدين او نيز اين نكته را تاييد مي كند. او تنها 

اين امر نيز بيماري است كه او به آن دچار فرزند خانواده است و خانواده به او توجه زيادي مي كنند. علت 
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كالس نيز او را به عنوان فردي كم حرف و گوشه گير مي شناسد كه بعضي اوقات بچه ها از او  معلماست.

  .شكايت مي كنند

 مورد دوم

در ساعت ورزش دانش آموزان كالس دو تيم را تشكيل مي دهند. دو تيم بازي را شروع مي كنند و اين بازي 

ارت معلم ورزش صورت مي گيرد نتيجه اين بازي يك به صفر به پايان مي رسد كه اين خود باعث با نظ

دوم ادعا مي كند كه گلي را    درگيري و مشاجر ه لفظي بين دانش آموز اول و دوم مي شود كه دانش آموز

ورزش و بقيه دانش است كه معلم    به ثمر رسانده اما معلم ورزش آن را ناديده گرفته است و اين در صورتي

برخي از هم تيمي هاي او نيز ادعاي او را قبول ندارند. اين مشاجره همچنان ادامه   آموزان تيم مقابل و حتي

 به درگيري فيزيكي بين دو دانش آموز مي انجامد.   مي يابد تا اين كه در ساعت تفريح

  

  شرح درگيري:

دانش آموز اول زده و فرار مي كند .پس از   پاي  م بهابتدا دانش آموز دوم با لگد ضربه اي نه چندان محك 

مدتي هنگامي كه دانش آموز دوم كه ضربه را زده بود و مقصر بود با دوستش مشغول صحبت كردن بود كه 

  به او ضربه اي را وارد  دانش آموز اول فرصت را غنيمت شمرده و براي جبران ضربه اي كه به او وارد شده

د. دانش دوم دنبال او كرده و هنگامي به دو ميله ي پرچم رسيدند دوباره دانش آموز اول مي كن  كرده و فرار

كه در حياط  يكي از معلمين. دانش آموز دوم عصباني و به    ديگر به او وارد مي كند  با زيركي ضربه اي

و رسي قرار مي دهد.آن ها را به دفتر مدرسه فرا مي خواند و موضوع را مورد بر او نيزاست شكايت مي كند . 

دوم را كه ضربه ي اول را وارد كرده بود مقصر مي داند و از طرفي دانش آموز اول را كه بايد  آموز دانش
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و اين كار را مي كرد مقصر مي   به دفتر مدرسه مراجعه مي كرد و شكايت خود را بيان مي كرد  همان ابتدا

  داند.

  پرسشنامه

اين پرسشنامه بررسي .ا در ساعات تفريح پرسشنامه اي تهيه گرديدبراي بررسي علل درگيري بين بچه ه

تحليل اين پرسشنامه به شرح زير مي باشد.همكاراني كه به اين  گرديد و نتايج آن به صورت نمودار تهيه شد

پرسشنامه پاسخ داده اند همه ي آن ها مرد مي باشند.هفتاد درصد همكاران بيش از ده سال سابقه دارند. 

پنجاه درصد همكاران ناثير .درصد از همكاران پاسخ دهنده داراي مدرك كارشناسي مي باشندهشتاد 

راهنمايي ها و تذكرات اولياي مدرسه در جلوگيري از بروز رفتارهاي نامطلوب در ساعات تفريح را خيلي زياد 

 .مي دانند

نظر پنجاه درصد پاسخ  تاثير نظر خواهي از دانش آموزان در جهت ايجاد شرايط مطلوب در مدرسه از

استفاده از همكاري دانش آموزان در ساعات تفريح براي جلوگيري از رفتارهاي .دهندگان خيلي زياد است

آموزان در ساعات  مشاهده مستقيم رفتار دانش نامطلوب به اعتقاد سي درصد از همكاران موثر خواهد بود

رفتار مناسب معلم در كالس .تفريح توسط معاون مدرسه به نظر ده درصد پاسخ دهندگان مقيد خواهد بود

 .درس به نظر سي درصد پاسخ دهندگان ناثير خيلي زياد در جهت كاهش رفتارهاي نامطلوب خواهد داشت

جهت كاهش بروز رفتارهاي تنها ده درصد پاسخ دهندگان كاهش مدت حضور دركالس را عاملي در 

افزايش مدت زمان ساعت تفريح به اعتقاد ده درصد از پاسخ دهندگان مي تواند موجب .نامطلوب مي دانستند

اما هفتاد درصد از پاسخ دهندگان شرايط نامناسب فرهنگي و اقتصادي .كاهش بروز رفتارهاي نامطلوب شود

هنچنين شصت درصد پاسخ .رهاي نامطلوب مي دانندخانواده هاي دانش آموزان را عاملي جهت بروز رفتا

دهندگان افزايش سن دانش آموزان در پايه هاي باالتر را عاملي در جهت بروز رفتارهاي نامناسب از سوي 
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آنان مي دانند. دكتر زهرا بازرگان در كتاب تغيير و نوآوري در مدرسه با بيان اين كه در سال هاي اخير در 

هايي در جهت بهبود رفتار در كالس و حياط مدرسه انجام   عتي پيشرفته ، نوآوريبسياري از كشورهاي صن

و روش هاي جديدي براي مديريت زنگ تفريح و در جهت كاهش رفتار اختالل زا مورد استفاده قرار   شده

 .مي گيرد ، به بيان چهار روش در اين مورد مي پردازد

  شامل سه سطح مي باشد.  كهبهبود رفتار در سطح سازمان ، كالس و فرد  -1

  الف) بهبود رفتار در سطح سازمان يا مدرسه :  

آن رفتار نامطلوب بروز مي كند مورد ارزيابي و اصالح قرار نگيرد ، ارائه   تا سازمان مدرسه و محيطي كه در

سطح ي راه حل هاي مختلف براي مسائل انضباطي دانش آموزان چاره ساز نخواهد بود . بهبود رفتار در 

سازمان را مي توان با ايجاد فرصت هايي براي ارزيابي مديريت كالس ها ، روش هاي تدريس ، مقررات 

، نظام حمايت از كاركنان و چگونگي ارتباطات فراهم آورد و در صورت لزوم هر يك   مدرسه ، الگوي رهبري

  از موارد فوق را مورد تجديد نظر و اصالح قرار داد.

  

  ر سطح كالس :ب) بهبود رفتار د 

مهارت اصلي معلم   عوامل ديگري كه مي تواند بر دفتار معلم و شاگرد تاثير بگذارد ، شرايط كالس است. زا 

اگر در كالس نظام فعاليت جريان نداشته باشد ، انضباط حاكم  . برقراري يك نظام فعاليت در كالس است

، تعيين تكليف ، توجه به ارتباطاات ، در نظر نخواهد شد . نظام فعاليت هاي كالس ، شامل تعيين اهداف 

گرفتن زمان براي هر فعاليت ، و در اختيار گذاردن منابع مناسب براي آن فعاليت است كه براي هر يك از 

موارد فوق بايد قبال برنامه ريزي گردد. از اقدامات ديگري كه مي تواند در كاهش رفتار نامناسب در كالس 
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نش آموزان در تنظيم مقررات كالس و تقويت مهارت هاي ارتباطي آنان به ويژه موثر باشد ، مشاركت دا

  آموزش رفتار ارتباطي مناسب با همتايان است.

  ج) بهبود رفتار در سطح فرد : 

هر دانش آموز به علت شرايط ويژه ي خود ، داراي الگوي رفتاري خاص مي باشد. لذا هرگز نمي توان  

اسخ گويي به رفتارهاي اختالل زاي دانش آموزان در شرايط مختلف ارائه داد . دستورالعمل ساده اي براي پ

هم چنين ممكن است نشان دهنده ي مشكل شخصي و نيازمند توجه خاص باشد . به هر   رفتار دانش آموز

حال مداخله در سطح فردي الزم است كه متناسب با وضعيت دانش آموز و شناخت كمبود هاي او باشد بايد 

شود كه دانش آموز در اقدام به رفتار ناشايست در جست و جوي چيست، پرهيز از شكست ؟ كسب  مشخص

كسب محبوبيت نزد افراد خاص در مدرسه ؟ و ... بر اساس نظر واتكينس مداخل هايي كه بتواند    شهرت

بهبود رفتار  دانش آموز را اط طريق راه هاي قابل پذيرش به هدف خود برساند ، از موثرترين روش ها براي

دانش آموزان مي باشد.به همين ترتيب ، تقويت مهارت هاي مشاور مدرسه و تعيين معلم راهنما براي دانش 

آموزاني كه دچار اختالالت رفتاري هستند ، از روش هاي موثر در كاهش رفتار ناسازگار است. اگر رفتار 

ر است ، الزم است به شرايط خارج از مدرسه و نامناسب در همه ي شرايط بروز مي كند كه اين امر بسيار ناد

  .توجه و براي رفع مشكل ، از همكاري خانواده ، خدمات بهزيستي و پزشكي استفاده گردد

بهبود رفتار دانش آموزان از طريق جلب مشاركت آنان در بازسازي حياط و محوطه ي  -2

 : بازي

ي كه دانش آموزان مشاركت بيش تري در طراحي محققان به اين نتيجه رسيدند كه به طور كلي در مدارس 

و ساخت محوطه ي بازي داشتند ، نتايج تحقيق براي دست يابي به اهداف ، مثبت تر بوده است . بدين 

معني كه رضايت دانش آموزان از زمين بازي و احساس آنان در مورد ايجاد تغييرت مطلوب در حياط مدرسه 
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مصاحبه با معلمان ، در همه ي مدارسي كه مداخله براي بهسازي بيش اط ساير مدارس بود . بر اساس 

حياط انجام گرفت ، ميزان دعوا و زد و خورد و شكايات دانش آموزان در زنگ تفريح كاهش قابل مالحظه اي 

يافته بود . به همين ترتيب ، ميزان خستگي و بي حوصلگي دانش آموزان كم تر شد و رضايت آنان از حياط 

  )1994بازي افزاسش يافته بود ( هيگينز ، و محوطه ي 

  بهبود رفتار از طريق بهبود روابط بين دانش آموزان : 3-

از موثر ترين برنامه ها در زمينه ي بهبود رفتار دانش آموزان در مدرسه كه مورد تاييد محققان بي شماري  

زمينه ي حل اختالفات در مدرسه قرار گرفته است ، آگاه سازي دانش آموزان از روش هاي مسالمت آميز در 

و تقويت تفاهم و هم بستگي ميان دانش آموزان است. مهم ترين طرح ها در اين زمينه ، برنامه ي حل 

مشاركت آميز تعارض توسط دانش آموزان به ويژ ه توانايي گوش دادن ، تقويت اعتماد به نقس و خود باوري 

وزان در شرايط دشوار نه تنها به حل تعارضات خود است . مهارت هاي فوق باعث مي شود كه دانش آم

   .بپردازند ، بلكه از همتايان خود نيز كه مورد آزار قرار مي گيرند ، دفاع كنند

  : بهبود رفتار دانش آموزان از طريق آموزش معلمان و بهبود جو مدرسه- 4

ان ، مي توان به طرح هايي در در بين روش هاي ديگر پيش گيري و مقابله با اختالالت دفتاري دانش آموز

زمينه ي بهبود كيفيت استخدام ، آموزش ضحن خدمت معلمان ، برنامه هاي افزايش احترام متقابل ، و 

 .بهبود رابطه بين دانش آموزان و معلمان ، اشاره كرد

مر آموزش مهم ترين اقدام براي بهبود رفتار در مدرسه و تقويت ارزش هاي اخالق ، ارائه ي برنامه هاي مست

ضمن خدمت براي مديران و معلمان در جهت تقويت مهارت هاي ارتباطي آنان است. هم چنين معلمان به 

معيارهايي كه در هر مدرسه وجود دارد بايد عمل كنند تا دانش آموزان نيز از آن ها الگو بگيرند و به آن 
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تماد متقابل و صميميت بين مسئوالن معيارها توجه داشته باشند. اگر در مدرسه روح انصاف ، عدالت ، اع

 .مدرسه و معلمان برقرار باشد ، دانش آموزان نيز عدالت ، صميميت و احترام متقابل را ياد مي گيرند

به طور خالصه ، الزمه ي مديريت صحيح زنگ تفريح ، اتخاذ يك سياست كلي انضباطي با مشاركت همه ي 

اشاره شد نمي توان انتظار داشت كه رفتار دانش آموز عوامل ذي نفع در مدرسه است . همان طور كه 

پرخاشگر در حياط مدرسه بدون توجه به شرايط كالس ، نحوه ي پذيرش او در گروه ، رابطه ي وي با 

همساالن ، و شرايط خانوادگي تشخيص داده شود و با اقدامات تنبيهي و تشويقي ، رفتار نامناسب ريشه كن 

  .له در سطوح مختلف و توجه به جنبه هاي مختلف زندگي در مدرسه استگردد. راه حل مشكل ، مداخ

مسئله ي زنگ تفريح در مدارس ايران مانند بسياري ديگر از جنبه هاي زندگي در مدرسه ، نيازمند توجه و 

تجديد نظر است و اين تجديد نظر بايد به همكاري و هنفكري مسئوالن آموزش و پرورش ، معلمان و به ويژه 

  .ش آموزان و اولياي آنان انجام گيرددان

  : تجزيه و تحليل يافته ها

و شرايط   به توجه به بررسي پرسشنامه تاثير نظر خواهي از دانش آموزان در جهت ايجاد شرايط مطلوب

مناسب فرهنگي و اقتصادي خانواده هاي دانش آموزان تاثير زيادي در بروز نوع رفتارهاي مطلوب از سوي 

  .را دارد  دانش آموزان

از طرفي كاربرد روش هاي چهار گانه اي كه در كتاب تغيير و نوآوري در مدرسه توسط دكتر زهرا بازرگان 

  . ارائه شده است با توجه به مستنداتي كه ايشان در كتاب خود آورده اند مفيد خواهد بود
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  :ارائه راه حل موقت

آنان در زنگ تفريح با توجه به مطالب فوق در قسمت براي تقويت روابط بين دانش آموزان و كاهش درگيري 

روش   ان شا اهللا    شواهد يك و تجزيه و تحليل يافته ها از روش هاي زير استفاده مي شود. با اميد به آن كه

 .هاي فوق موثر واقع شود.الزم به ذكر است كه توضيح هر يك از روش هاي فوق در باال آمده است

 ازي حياط و محوطه ي بازيجلب مشاركت آنان در بازس

 بهبود رفتار دانش آموزان از طريق آموزش معلمان و بهبود جو مدرسه 

 بهبود رفتار از طريق بهبود روابط بين دانش آموزان 

   نظر خواهي از دانش آموزان در جهت ايجاد شرايط مطلوب

 :اجراي راه حل 

 جلب مشاركت آنان در بازسازي حياط و محوطه ي بازي-1 

 نظر خواهي به عمل آمد كه براي زيبا سازي محيط مدرسه چه بايد كرد؟  ز دانش آموزانا  

صورت  مطرح كند و نظرات دانش آموزان را به   از معلمان كالس ها خواسته شد تا سوال فوق را در كالس

بررسي  دفتر مدرسه ارائه دهند .پس از   شفاهي شنيده و نتيجه گيري كند و نظرات اصلي و عمومي را به

 .جمع بندي نظرات به شرح زير مي باشد

 . نظافت عمومي صحن مدرسه 

 طراحي ديوارهاي مدرسه 
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 پخش موسيقي مورد عالقه 

 اجراي مسابقات در زنگ تفريح و سرگرمي ها 

 بهبود رفتار دانش آموزان از طريق آموزش معلمان و بهبود جو مدرسه-2  

و ارائه راه حل هايي توسط   مورد بهبود جو مدرسه  كاران درجلسه ي شوراي معلمين و نظر خواهي از هم 

كه نتايج آن به شرح زير مي  همكاران براي بهبود رابطه با دانش آموزان در يكي از ساعات تفريح برگزار شد 

 :باشد

  .همكاران تاكيدكردند كه معلم خود بايد يك الگو ونمونه براي دانش آموزان باشد-

 .دانش آموزان سريع قضاوت نكند در برابر رفتارهاي -

  .به دانش آموزان بايد احترام و شخصيت قائل شد-

 .در موقع ناراحتي و عصبانيت واكنش تند نشان ندهيم-

 .ناراحتي هاي بيرون از مدرسه را به محيط مدرسه نياوريم-

 بهبود رفتار از طريق بهبود روابط بين دانش آموزان -3  

ا بهبود روابط بين شا گردان در مراسم صبح گاه توسط مدير مدرسه . ارائه پيام هاي ب  ارئه ي نكاتي در رابطه

مطلوب . نصب جمله هايي كه در رابطه با رفتار مناسب ودوستانه در سالن و   قرآني در رابطه با روابط انساني

دند كه با همكاري كر  تحقيق مي  و جمله ها را    راه روهاي مدرسه توسط دانش آموزان كه خود اين پيام ها

  ..مربي پرورشي آن ها را نصب كردند كه اين فعاليت تا حدود زيادي باعث بهبود روابط بين بچه ها گرديد
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    نظر خواهي از دانش آموزان در جهت ايجاد شرايط مطلوب-4 

باشد ويژگي هايي را بايد داشته   بنويسند كه يك مدرسه ي خوب چه  از دانش آموزان خواسته شد كه . 

.اين سوال نيز به همراه سوال اول در كالس درس توسط معلمين هر كالس مطرح گرديد كه نتايج آن را 

آموزشگاه نتايج آن به   معلمان به دفتر آموزشگاه ارائه دادند و پس از بررسي در جلسه ي شوراي معلمان

 .شرح زير مطرح گرديد

 .دوستانه دارد اي  در مدرسه ي خوب معاون با دانش آموزان رابطه-

  .معلم با دانش آموزان مثل يك دوست رفتار مي كند -

 .مدير با معلمان و دانش آموزان رابطه اي صميمانه و خوبي دارد -

 .در مدرسه ي خوب به نظرات بچه ها توجه مي شود و آن ها را اجرا مي كنند-

گردد مثال استعداد در زمينه ي شعر   مختلفي كه دانش آموزان دارند توجه به توانايي ها و استعداد هاي -

  ...،سرود ، تئاتر و ورزشي و

 :2شواهد گر آوري 

پس از اجراي راه حل هاي فوق تغيير در رفتار دانش آموزان در زنگ تفريح مشاهده گرديد . دانش آموزان 

ا به كارها به صورت گروهي مشاركت كردند و سعي كردند با همكاري معاون مدرسه محيط مدرسه ر   در

صورت محيطي با نشاط و جذاب دربياورند. اين كار باعث شد كه آن ها به فعاليت هاي مختلف مشغول شوند 
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و اجراي   كه بسياري از اين كارها مي بايست به صورت گروهي انجام شود از قبيل نظافت عمومي مدرسه

  …سرود و مسابقات و

  

  اعتبار سنجي: 

اهم آن   ده است در مدرسه اجرا شد و نظرات همكاران بررسي وپرسشنامه اي كه در قسمت شواهد يك آم

مفيد دانسته و  است را  اجراي كليه ي راه حل هايي كه در باال ارائه شده ها به اجرا گذاشته شد .همكاران

  مشاهده نموده اند. نتايج آن را

  تفريح كوتاه هاي زنگ ●

 راحت گذاشتند، شرط و قيد عنوان به برايت كه هآنچ از فارغ را لحظاتي داري دوست باشي، كه سني هر در

  ... باشي خواهي مي كه خودي باشي، خودت كني، بازي و بخوري بخندي، بزني، حرف

 وزد، مي باد وقتي“ گويد مي چنين خود هاي سخنراني از يكي در جنوبي آفريقاي پرورش و آموزش وزير

  .”سازند مي ديبا آسياب ديگر اي عده و ديوارند ساختن فكر به اي عده

 به را تهديدها كه هستند افرادي مصداق واقع در سازند، مي بادي آسياب كه كساني اما است، اي ساده جمله

 تبديل رحمت به را زحمت آسياب ايجاد اما شود خسارت موجب باد وزش شايد. كنند مي تبديل ها فرصت

 هستند درشت و ريز تهديدهاي يعني تند بادهاي مسير در دائما مدارس، مديران جمله از مديران. كند مي

 پرسيد مي گردد، مدرسه سازمان شدن فلج حتي و كار در كندي موجب تواند مي تهديدها اين از كدام هر كه

 تعامل به تواند مي ها بودن هم كنار در و آموزان دانش لحظات! دارد ما موضوع به ربطي چه حرفها اين
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 براي نامناسب بستري قضيه اين عكس يا و باشد بودن يكديگر با آموختن براي مناسب فرصت و اجتماعي

  .زياد زحمت و است تهديد كه باشد مسائلي مورد بي هاي كردن بدل و رد و غلط آموزش

  

  

  

  نماييم؟ سودمند و سازنده شاد، چگونه را تفريح هاي زنگ ●

 شايد ”پنهان آموزش“ اثربخشي كه صورتي در گيريم مي ناديده گاه را ”پنهان آموزش“ ما آموزش، بحث در

 مربي و بهداشت مربي تربيتي، مربي مدرسه، معاون مديريت با تفريح زنگ. باشد آشكار آموزش از بيشتر

  .باشد نيز مستقيم آموزش از بيش آن اثربخشي و باشد مفيد و سودمند بسيار تواند مي ورزش

  تفريح ساعات مورد در تفكر و گام اولين ●

 جسماني بعد به رسيدگي تفريح، زنگ اولين در هم آن است، مدنظر تفريح زنگ در كه مسائلي از يكي

 بدون آموزان دانش گاهي و باشند مي مشكل دچار صبحانه و تغذيه نظر از اكثرا متاسفانه. است آموز دانش

 گاهي اول ساعات كه است شده گزارش معلمين توسط بارها امر اين. آيند مي مدرسه به صبحانه خوردن

 از ناشي كه( را دهان بوي و لبها بودن خشك يا و) شب در خوابيدن دير علت به( آموزان دانش كسلي

 تغذيه به اختصاص است بهتر اول زنگ لذا. دهد مي نشان) است بهداشت رعايت عدم و صبحانه نخوردن

 جلسات خانواده، آموزش طريق از( ها خانواده آموزش كه است آن مستلزم امر اين و شود داده آموزان دانش

 به آن ارسال و كتبي( بهداشتي هاي پيام طريق از يا و...)  و انجمن گردهمايي، جلسات معلم، با مالقات

  :طرفي از و گيرد صورت) آموزان دانش منازل
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  اول تفريح زنگ) 1

  مدرسه بلندگوي از ماليم موسيقي يك پخش ▪

 آن فروش يا آموزان دانش خود توسط آن آوردن يا( رشي دادن نتيجه در تغذيه پيشنهادي برنامه يك ارائه ▪

  شده آورده منزل از كه سالم تغذيه اضافه به) مدرسه در

  سيب بخصوص ميوه خوردن و داشتن بر تاكيد با كند، مي اجرا بهداشت مربي كه مناسبي سياست ▪

  شدن يادآور را مناسب يهتغذ از استفاده اهميت و آنان تغذيه بر نظارت با و بودن آموزان دانش كنار در ▪

 و مناسب تغذيه مورد در مطالبي ارائه بروند، كالس به تا شود مي بسته صف كه زماني و تفريح زنگ از بعد ▪

 اين به و كنند نمي پرهيز هم شير و ميوه ازخوردن و اند خورده صبحانه كه را تعدادي شويم يادآور اينكه

  .گيرد مي صورت فوق آموزان دانش تشويق صورت

  دوم تفريح زنگ) 2

 آموزان دانش هم و بپردازند بيشتري استراحت به معلمين هم تا كنيم مي تر طوالني را دوم تفريح زنگ معموال

  .”است كودك تفكر بازي،“ كه بپردازند بازي به

 نموده، منعكس را خود عاطفي مشكالت بازي در او. است كودك هاي خواسته بيان از نوعي بازي دانيم مي

 امكان. برسد داري خويشتن به كند مي كمك كودك به بازي. كند مي پيدا آن بر غلبه براي حلي راه سپس

 حس كند، مي تجربه را موقعيت او. دهد مي افزايش او در را نفس به اعتماد ايجاد و جسماني هاي رقابت

 با بازي در. ها كالسيهم با مراودت و دوستي ايجاد براي است عاملي بازي. كند مي ارضا را خود كنجكاوي

 رعايت به ملزم را خود طرفي از و پردازد مي هم اجتماعي رفتارهاي تمرين به تقليد و سازي مانند به توجه

  ... بازي و كند مي مقررات و قوانين
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 از و پارك به بردن جهت اولياء خالي ساعت عدم برگزيدن، را باال طبقات و نشيني اجاره كوچك هاي آپارتمان

 عدم و خمودگي يك از ما دختران كه است ديگري داليل...  و درانظار دخترها بازي بودن زشت عده يك نظر

  .برخوردارند حركتي رشد

 باشد، كوچك هم چقدر هر مدرسه حياط.كنيم تبديل رحمت به را زحمت ”بسازيم بادي آسياب“ كنيم؟ چه

 بردن لذت و كردن بازي به دوستانشان كنار در را لحظاتي تا كند مي ايجاد آموزان دانش براي را بهتري فضاي

  اضافي؛ شرط و قيد بدون تفريح زنگ شيرين لحظات. بپردازد

 باال و آموزان دانش توسط شعرها خواندن و بلندگو از آن پخش و كودكانه و شاد صوتي نوارهاي از استفاده ▪

 معاون همراهي با دانند مي اكثرا ها چهب كه پورنگ عمو شعرهاي مثل“ آنها هيجاني تخليه و ها پريدن پايين و

  ...” مربي و

 در راحت كه شكلي به...  و دوز منچ، پله، و مار مثل زيبا آميزي رنگ با حياط كف بازي خط چند كشيدن ▪

 را مدرسه اولياء همكاري و نظارت شدنشان آشنا براي ابتدا آنها كنار در. شوند سرگرم نفر 5- 6 قسمت هر

  .طلبد مي

 و زنند مي حلقه نشسته يا ايستاده يا ها بچه مدرسه دور تا دور. آموز دانش از انتخابي يا و روهيگ بازي ▪

 و دوند مي گوني با و كنند مي گوني در را پاها( بازي گوني مثل هايي بازي و كالس هر از انتخاب با توان مي

 ريزش علت به آموزان دانش كه زماني در ابازيه اين البته. داد انجام را...  و دو بازي، طناب) دهند مي مسابقه

 مثل گيرد انجام بازي نوع دادن تغيير و كالس تخته طريق از تواند مي نيز مانند مي كالس در برف يا و باران

  .آموزان دانش توجه و دقت حس بردن باال براي ”شده عوض چي با چي جاي“
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 بازي،“ گفت مي كه ظريفي قول به شايد كه اچر شود تفريح زنگ جايگزين تواند مي بازي زنگ صورت هر در

 مفيدي هاي آموزش بازي، كنار در كودكانمان به ”است بازي كودك، زندگي تمام اما نيست كودك زندگي

  .دهيم مي

  سوم تفريح زنگ) 3

 اين نام. است روز آخري ساعت به نزديك كه دارند هم ديگر كوتاه تفريح زنگ يك مدارس از بعضي معموال

 و آنان حركات و رفتار بر نظارت جهت زنگ ازاين. گذاريم مي سكوت آموزش يا ارتباط بر نظارت زنگ را زنگ

 براي قيدي نه آموز دانش زنگ اين در. كنيم مي استفاده نامناسب رفتارهاي با مقابله جهت هايي حل راه يافتن

 كمال به رسيدن و شدن رگبز نشانه انتخاب كه كند مي انتخاب خودش. بازي براي قيدي نه دارد تغذيه

  دهيم؛ مي او به را انتخاب حق او گذاشتن آزاد با و است

  .بپردازد...  مربي و مدرسه معاون يا ها همكالسي با زدن حرف و خوردن به تواند مي

  .بپردازد كردن وورجه ورجه خودش قول به و بازي به تواند مي

  .بپردازد...  و كتابخانه در كتاب مطالعه به و بخواند درس تواند مي

  ... و كند دل درد باشد، خودش در كند، فكر برود، راه بزند، قدم تواند مي

  اهدافي؟ چه با تفريح زنگ سه ●

  دادن آموزش را مناسب تغذيه نوع) 1

  آموزان دانش جسماني وضعيت به رسيدگي) 2
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  اجتماعي تعامل به رسيدن و بودن هم با يادگيري و كودكان جانبه همه رشد) 3

  ... و اجتماعي حركتي، فرهنگي، زيستي، مختلف هاي جنبه نظر از آموز دانش شناخت) 4

  اجتماعي هاي انسان ساختن عبارتي به و ديگران با معاشرت و دوستي حس ايجاد) 5

  جويي ستيزه كاهش و حسادت از دوري و رفاقت كنار در رقابت حس ايجاد) 6

 را خود اميال و مقاصد و درآورده بازي صورت به دارد، خودآگاهنا يا آگاه صورت به خود درون در كه آنچه) 7

  .رساند مي فكني برون و پااليش به لذت كسب با

  كالس در كار راندمان رفتن باال نتيجه در و بردن لذت بودن، شاد خنديدن،) 8

  قانون و نظم از پيروي جهت در اشتراكي تمرين يك عبارتي به يا مقررات و اصول رعايت) 9

  آن بازسازي و سنن و فرهنگ انتقال )10

  شرايط با مطابقت و سازگاري نتيجه در آن با منطقي و مناسب برخورد و شكست درك) 11

  نتيجه گيري : ●

راه حل هاي پيشنهادي به اجرا گذاشته شد و قابليت اجراي آن نيز مشاهده گرديد از طرفي تاثير آن در 

كه با مشاركت دانش  آن ها مدرسه مشاهده گرديد. همكاران ديگررفتار دانش آموزان نيز توسط معلم و 

  .نمودندبه تاثير مثبت آن ها اشاره  ندآموزان اجراي راه حل ها را همراهي مي كرد
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  پيشنهادها:

داشتن محيطي امن و بدون درگيري در مدرسه و مخصوصا در ساعت تفريح براي پيش برد اهداف تربيتي 

در بازسازي حياط و محوطه ي  دانش آموزان جلب مشاركت ي توان ازضروري است كه به همين منظور م

و همچنين بهبود رفتار از   بازي و بهبود رفتار دانش آموزان از طريق آموزش معلمان و بهبود جو مدرسه

استفاده   طريق بهبود روابط بين دانش آموزان و نظر خواهي از دانش آموزان در جهت ايجاد شرايط مطلوب

  كرد.
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