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  چكيده تحقيق

شي و از ديدگاه دين مبين با نام و ياد يگانه ايزد توانا از آنجا كه مسأله اخالق و تربيت از نظر اجتماعي و آموز

خصوصاً در زمينه ي  اسالم بسيار مورد اهميت مي باشد و اينجانب نيز نسبت به اين موضوع حساسيت خاص

. پس از آغاز سال تحصيلي و ورود به مدرسه و شركت در شورا ي مدرسه يكي از دانش دانش آموزان داشته ام 

انگيزه ديدم و برخي كارهاي غير هنجار از جمله تقلب در كالس، ضعيف و كم  نظر نظم و انضباط را از آموزان را 

، بر آن شدم تا منشأ را در مورد او مي شنيدم. بي انگيزگي در يادگيري و بي حوصلگي در تحمل كالس و . . . 

مون و در اين راه از راه هاي متفاوتي استفاده كردم و اقداماتي انجام دادم گرفتن آز اين مشكالت را پيدا كنم.

در هر دو شرايط، نظرخواهي از  معلم و همكالسي هايشهايي در زمان وضع نامطلوب و مطلوب، گرفتن نظر 

همكاران و مديريت به طريقه پرسشنامه در رابطه با اين موضوع، تشكيل جلسه شوراي مربيان و كمك گرفتن از 

اين راه در اختيار داشتم شروع به كار  و با توجه به شواهد موجود و وقت اندكي كه در دانش آموزوالدين اين 

  كردم براي اعتباريابي اين پروژه از وجود همكاران، دانش آموزان، اولياء بهره بردم.
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 مقدمه

منجر  يكالس يها تهيشود اگر قرار است فعال يموثر گفته م يريادگي يبرا يبه نظم الزم كالس يانضباط كالس

است. اگر چه ممكن است  رياجتناب ناپذ يامر يوزان شود، نظم و انضباط كالسموثر توسط دانش آم يريادگيبه 

دانش آموزان است،  يرفتار شكالتم يعدم انضباط كالس يتصور در ذهن وجود داشته باشد كه علت اصل نيا

 كيخوب و  سيتدر كي ي جهينت ياصل مهم را فراموش كرد كه نظم و انضباط خوب كالس نيا دينبا يول

مطالب مشكالت  نياز ا يرياست با بهره گ ديطرح درس خوب است. ام كيداشتن  ي جهيوب نتخ سيتدر

كرد نظم خوب معموال مترادف  جاديا يريادگي يبرامناسب  يدانش آموزان به حداقل برسد و بتوان جو يانضباط

  .ستيبا سكوت مطلق ن

  

  »توصيف وضعيت و تبيين مسئله«

هاد آموزش و پرورش مشغول به خدمت مي باشم و هم اكنون نيز در سال است كه در ن 6مدت    اينجانب 

خدمت مي نمايم.پس از شروع سال تحصيلي زمزمه هاي از بي انضباطي ،    كسوت معاون پرورشي در دبستان 

ناهنجاري و انجام رفتار هاي مخل نظم درباره يكي از دانش آموزان به نام نگين مي شنيدم. آموزگار او و دانش 

ان هم كالسي اش از رفتار هاي او به ستوه آمده بودند و به رفتار او اعتراض داشتند. تا اينكه تصميم گرفتم آموز

  مشكل اخالقي و انضباطي او را بر طرف نمايم.
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است به قرار زير مي نگين كه مشكل اخالقي و انضباطي با توجه به شواهدي كه داشته ام مسئله مورد نظرم 

  باشد:

دانش  يكي از آغازين سال تحصيلي متوجه برخي بي انضباطي و بي انگيزگي هايي از جانب در روزهاي  - 1

به من القا كرد. اما بعد از دو سه جلسه  اوشدم به حدي كه اين مسئله نوعي گريز و بيزاري از آموزان به نام نگين 

 اوكه مي توان از در دوستي با  كمي آرامتر و متمايل تر به كالس شده و به اين نتيجه رسيدم اومتوجه شدم كه 

 وجداني از نظر اين كار من و اگرچه شايد  چشم پوشي كردم و براي اين كار چند بار از خطاهايش وارد شد 

را آرام تر كرد و متوجه شدم با او ياري و  اومرا در جلب اعتماد و دوستي بيشتر با اما جالب و صحيح نبود 

  سئله را حل كرد ولي چگونه؟ مصالحت و دوستي مي توان تا حدي م

دانش هم به شدت از اين  آموزشگاه طي چند ماه متوجه شدم كه از طرف همكاران و عوامل اجرايي و دفتر  - 2

ولي هيچ كس در صدد انجام مي دهد خالف مقررات مدرسه است  نگينانتقاد مي شود و كارهايي را كه  آموز

  اصالح وضعيت نابهنجار بر نمي آمد. 

زمينه چندين بار با ايشان برخورد كردم ولي نمي دانستم چه كنم تا جلو اين بي نظمي ها را بگيرم و  در اين

و براي اين  انجام دهمدانش آموز وضع را بهبود بخشم تا اينكه تصميم گرفتم كاري را در زمينه حل مشكل اين 

گي و بي عالقگي در حل اين سؤاالت حتي در ارائه دادم كه متأسفانه بي انگيزنگين را به  اي پرسشنامهكار ابتدا 

بيماري پرسشنامه خود را با گستاخي روي ميز گذاشت و در زمان انجام اين آزمون با بهانه  وموج مي زد. او بين 

گفت: من امتحان نمي دهم. وقتي چرايي كارش را جويا شدم با بي تفاوتي شانه ها را باال انداخت و گفت: بيمار 

ينگونه مسائل مرا بر آن داشت تا در رفع مشكل اين كالس با همكارانم در صدد حل مشكل بودم (تمارض) ا

  برآيم. و اينگونه شروع كردم:
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بار به مدرسه آمد با  نيدوم يبرا يرا به آموزشگاه دعوت كردم وقت شانيا مادرمسئله ،  تيبرن به واقع يپ يبرا

 د،يبا نامه اطالع ده ديدار يهركار مياينم مرتب به مدرسه بتوا يكنم ونم يگفت: من هم در مغازه كار م يناراحت

 يناراحت شد وبا ب يلي؟ خ ديبه من بده ديتوان يم يچه اطالعات نگيننابهنجار  يتارهابه اوگفتم : درمورد رف

اورا با كمك هم  ديبا دييگو يدارد به من م يمشكل يمن از لحاظ عقل يبچه  ديكن يگفت: شما فكر م يتفاوت

كردم اورا آرام كنم  ياست ؟ ابتدا سع وانهياو د ديكن يندارد شما فكر م يماريگونه ب چي؟فرزندم ه مين كندرما

اخالق او در خانه چطور است ؟  دميبه كمك دارد . از اوپرس ازيآرام شد به اوگفتم هرگز بلكه اون يكم يوقت

تامل  ي. وقتميز دست او خسته شده ادهد خالصه ا يبد اخالق است به حرف من گوش نم يليگفت او خ شانيا

 شد: يحل مشكل درذهنم  به صورت سوال تداع رجهتينمودم اطالعات ز

 آيا تربيت غلط او، موجب اختالل رفتاري ايشان شده است ؟ -2- 1

 آيا به خاطر روابط غلط با او، ايشان دچار خود پنداري منفي از خود شده است؟ -2- 2

 شده است؟آيااو دچار كمبود محبت   -2- 3

 با رفتارهاي خويش مي خواهد د يگران را به خود متوجه سازد؟ يآياو  -2- 4

 چه راه حل هايي براي مشكل وجود دارد؟  -2- 5

      قيوضرورت تحق تياهم

آنكه  ياز مشكالت عمده مدارس ماكمك نكردن به دانش آموزان مشكل دار است.متاسفانه مد ارس به جا يكي   

از  يسازند.وحالت دفع يدورم شترآنهاراازخوديدارند ب يناسازكار امشكلي يكه عقب افتادگ يآماده كمك به كسان

 ميوتكر قيمواقع به تشو شتريوب الهستندوبا نمره با يدهند.اغلب مدارسبه دنبال دانش آموزان قو يخود نشان م

وبه طور ناخواسته آنهارا  رنديگ يقرار م يمهر يمورد ب فيپردازطند .در مقابل دانش آموان به ظاهر ضع يآنهام

 )74.ص1379.يكمال ريكنند (م يرها وسركوب م
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رفتار به  نيا يسازد وگاه يرا فراهم م انيواطاف نيهمواره موجبات رنج وزحمت والدبي انضباطي دانش آموزان 

دارد.وبه  يمباز  زين ليگردد.وگاه افراد را از راه تحص يم زين يوعذاب افراد عاد جاست كه موجب رن ديشد يحد

بر ما  لذا)52.ص1387.يگرداند (حمزه گنج يمبتال م ياخالق گريوانحرافات د بد دهنيمانند  ييكار ها

 يها هينسل جوان وسرما حيصح يها وهيكه با استفاده از  منابع گوناگون وش فاستيتكل كيخدمتكاران امر آ.پ 

 .ميكن تيكشور را هدا

مشكلش احتماالكاهش  ياقدام پزوه نيشده كه دانش آموزمورد نظر ا يناش نجاياز ا قيتحق نيوضرورت ا تياهم

 جيحل خواهد شدونتا زيمشكل ن جهيعلل مشخص شود راه حل هم مشخص ودر نت يوقت راي.زافتيخواهد 

 تيوترب ميكاران امر تعل اندرهمكاران ودست  ريتواند  در موارد مشابه مورد استفاده سا يبدست آمده از آن م

 .رديقرار گ

 اهداف پژوهش

 نگين يمشكالت ناسازگار  يي: شناسايكل اهداف

 

 :يجزئ اهداف

 

 نگين يحل مشكل ناسازگار ي)  شناخت روشها1

 نگين در ي) ارائه راه حل درمورد بوجودآمدن مشكل اخالق2
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 : ياقدام پزوه نهيشيپ

دانش آموزان دوره  نيضباط در بان شيافزا يمشهد باموضوع:روش ها يبهشت ديمعلم شه تيدرمركز ترب يقيتحق

 راههاييصورت گرفته است. 90دربهار  يدكتر تلخاب يآقا ييبه راهنما يميابراه ديسع يتوسط اقا ييابتدا ي

كه مشكالت "كانين "و نحوه استفاده از روش ها را نيزمورد بحث قرار داده است.با توجه به تحقيق   يپيشنهاد

شود. سپس  يگيري اين عمل ارائه م داند. راههاي براي پيش ي معلم مي انهگير بي انضباطي را از اقدامات پيش

علل ارائه خواهد شد. براي برخورد با رفتارهاي  اينو راههايي براي كاهش   انضباطي را بررسي كرده علل بي

 انضباطانه نيز باتوجه به ديدگاههاي دانشمندان ،معلم ،مدرسه،دانش آموز و اجتماع انضباطي و بي بي

اهميت و ضرورت نظم و انضباط در كالس  روش تدريس  يبه بررس يدر مقاله ا ييايريپ نيحس يآقا نيهمچن

مناسب    راه ها و فنون ايجاد نظم كالس و يا مديريت كالس ويژگي هاي رفتاري و اخالقي يك معلم و رابطه ي 

موارد ذكر شده و ارائه ي راه  وتوضيح آن با ايجاد نظم كالس پرداخته است . همچنين در اين مقاله ضمن تبيين

حل هاي كاربردي بر مبناي تئوري هاي علم تعليم و تربيت در رابطه با موضوع مقاله ، در پايان پيشنهادهايي نيز 

براساس موضوع مهم مديريت كالس كه همه ي معلمان و استادان دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي با آن درگير 

 ه اند.مي باشند ، ارائه كرد

  يراهكارها هيبه ارا م؟يرا در مدارس برقرار كن حيبا عنوان  چگونه انضباط صح يتوكّل نيخانم مه نامه انيپا

 پردازد. يخود در مورد انضباط م  قيتحق يشنهاديپ

رشد  نهءيمثبت آن در زم يآمدها يو پ راتيانضباط، تأث ياجتماع يدر مورد كاركردها شانيبرنظر ا عالوه

به اهداف  دنيو رس تيو هدا  توجه است.انضباط،رفتار انسان را كنترل  از جمله موارد قابل زيسانها نان تيشخص

 ني.ارود يكارآمد او به هدر م يرويو ن اردند ينيمع  فرد شكل يتهاي.بدون انضباط،فعاكند يم  ليرا تسه يفرد

  به يدانش و تجربهء كاف ياجتماع و يشخص  يمسئله،بخصوص در مورد كودكان و نوجوانان،كه هنوز در زندگ
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همواره در آموزش و پرورش مطرح   كه يليمسا نيتر از ملموس يكيحال،  نياست.در ع اند،محسوس اوردهيدست ن

 يمشكالت رفتار  انضباط در كالس درس و اصالح يبرقرار دارد،مسئلهء يماست و ذهن معلمان را مشغول 

 يواقع  يمعنا كودك به يپانزده سال زندگ نينخست«دارد:  دهيف عقشناس معرو ،روان»گزل«آموزان است.  دانش

 يرهاانجام دادن كا يريادگي نديفرآ  قتيرشد و نمو كودك در حق راياست.ز  نيپليسياعمال انضباط و د يسالها

متحد شدن،منظم   ياست.كودكان آرزو دار يمعن يا گونه و به  در زمان درست،در مكان مناسب و درست  حيصح

 رنديبگ  ميخود تصم يآزاد باشند و برا خواهند يم  پرورانند؛بلكه يانضباط خاص را در سر نم ايشدن  تيدن،ترببو

 »نباشند.  ينظم و انضباط چگونهيو تحت ه

 ا ) -گرد آوري اطالعات ( شواهد

ي براي پژوهش ، از چند روش به صورت تركيب نيگرد آوري اطالعات روشهاي متعددي وجود داشت. در  ا براي

جمع آوري اطالعات استفا ده نمودم . در اين پژوهش روشهاي مشاهده ، و مصاحبه واسناد را انتخاب شده است. 

 رينمودم و با مصاحبه  با معلم ومد ياز طريق مشاهده رفتارهاي او را زير نظر گرفته واطالعات الزم را جمع آور

. او نظم  كالس را بر هم مي زد و درچنين محيطي اواطالعات الزم بدست آمد  يوپدردرمورد سابقه رفتار

 آموزش امكان پذير نبود. 

داد  يجواب م اوبه  يبا لحن بد نگينداد  ينابهنجارش به او تذكر م يبه خاطر كار ها يدركالس وقتمعلمش  

 يوكج خلقلجباز  اريكار را نكرد ،بچه بس نياش ، معذرت بخواهد ا يادب يروز از او خواستم كه به خاطر ب كي

او با بچه ها بگذارد.  يدعواها يگريانجيوم اوآرام كردن  يشد نصف زنگ كالس را برا يبود.معلمش مجبور م

ندارد بلكه  يريبچه كه تقص نيبه خودم گفتم ؛ ا نكهيتوانم ؟تا ا يچرا؟ چگونه م دميشياند  يمرتبا با خود م

حل  دياست كه با يوروان ياقع او دچار مشكالت رفتارشكل بار آورده است در و نياورا بد يروابط غلط خانوادگ

الزم را جهت حل  يهاييراهنما شانيگذاشتم ا انياز مشاوران ارشد منطقه در م يكيرا با  ئلهشوند . لذا  مس
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مشكل ارائه نمود . سپس با دو تن از مشاورين همكار در اين زمينه مشورت كردم آن ها نيز راهنمايهاي الزم را 

رشد ، روابط انساني در  سيدنبال كتابهاي روانشناسي اختاللهاي رفتاري، روانشنا ند . بعد بهعرضه داشت

آموزشگاه و تحقيقاتي كه در اين زمينه انجام گرفته بود  رفته ومورد مطالعه قرار دادم تا ببينم مشكل را چگونه 

پول  نيشتريقررات كالس مي باشد . باست كه رفتارهاي ايشان مغاير با م يمي توانم حل نمايم . او دانش آموز

رنگارنگ اما بدون  شيپر از لواشك بود، كتابها كهنه و دفترچه ها فشيك هرروزآورد و يرا به مدرسه م يبيتوج

مشاهدات من   يچسباند  وقت يناخوانا ونارسا بود همه حروف را بهم م اريدر آنها ، خطش بس يفيتكل چيانجام ه

 :داديرا نشان م خود ريز جيشد نتا يكامل م

 اوهر روز دانش آموزان را مسخره مي كند.

 او هر روز با دانش آموزان دعوا مي كند.

 اودر خانه و مدرسه بد اخالق است.

 او از نظر درسي ضعيف است.

 او بي حوصله است.

 روابط والدين با او غلط بوده است.

 معلمين  به او توجه الزم را نكرده اند.

 فردي ايشان توجه نكرده اند. معلمين  به تفاوتهاي

 بهداشت فردي را رعايت نمي كند.

 است. ياو دانش آموزي پررو و مغرور
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 تجزيه و تحليل وتفسيرداده ها:

داد ه ها استفاده نموده ام كه به  ريوتفس ليوتحل هيدر تجز ميمفاه ميروش ترس يپزوهش از  الگو نيدر ا من

 .ميپرداز يآن م حيتوض

تا بتوانم در ابتدا علت رفتارش را بدانم و بعد بتوانم  مياستفاده نما يمختلف يو كتابها كردم از منابع يسع

علت رفتار  يوچگونگ ييبه دنبال چرا ديبا ليو تحل هيكاهش رفتارش ارائه دهم. در تجز يرا برا ييراهكارها

  امل را مهم دانستم.ع نيبنده چند عاتومطاال1.طبق اطالعات بدست آمده  از شواهد  ميبپرداز يناسازگار

  

 

 عامل فقر خانواده

فرزندانشان  شتريكه ب ييباشد عامل فقر خانواده ها ي،علل فقر مبي انضباطي دانش آموزان  گرياز دالئل د يكي 

متعلق به مناطق  ايدر آن حاكم است و  يهستند كه فقر مال ييبعنوان ناسازگار شناخته شده اند خانواده ها

احساس كمبود  زيخانواده در همه چ ناسبنام يخانواده ها به خاطر وضع اقتصاد نيا محروم هستند فرزند در

خود دست به واكنش بزند كه  ليرغم م ينوجوان گاه عل ايشود كه كودك  يباعث م يطيشرا نيكند چن يم

 ) يباشد ( دكتر ابوالقاسم اكبر زانيشود كه كودك از مدرسه گر يباعث م زيعامل ن نيهم

 يبه نوع كيدارد كه هر  يفراوان يآموزشگاه علت ها طيكودكان در مدرسه و مح بي انضباطي ياعلت ه البته

 شتريب يآگاه يشود كه برا يكودكان م يباعث ناسازگار راتيتاث نيشود كه ا يگذاردن بر كودكان م ريباعث تاث

 .   ديمراجعه كن يالقاسم اكبردكتر ابو يبه كتاب علل ناسازگار در كودكان آقا شتريو به دست آوردن اطالعات ب
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  : نيوالد ضيعوامل تبع

خود  يمشكل رفتار-گريكديخانواده نسبت به  ياعضا يپرخاشگر -نسبت به بچه ها نيوالد يمهر ي:ب لياز قب

 يو كم توجه يمهر يدانش آموز، به خاطرتولد فرزند دوم ، مورد ب يو..... با توجه به سوابق خانوادگ نيوالد

شده و نسبت به آنان احساس خصومت كرده است .  يتيدچار نارضا نيوالدكار  نيگرفته است . و از ا قرار نيوالد

را از خود نشان داده است  ينابهنجار ي، رفتار ها نيجلب توجه والد يعلت دچار ناسازگار شده و برا نيو به هم

 يها سبكرده و برچ ريو تحق هيا تنبر ي، و يمهر يعالوه برب نياو باعث شده ، والد يو نابهنجار ي. پرخاشگر

 يو روان يروح يفشارها نيشده است . بنابر ا يدر دانش آموزدرون يمنف يخاطر رفتارها نيبزنند ؛ به ا يمنف

 ديمشكل با ييشده است .  بعد از شناسا ييشناسا يرسد مشكل تا حد يشده . به نظر م ليبر او تحم يديشد

  به دنبال راه حل رفت . 

  

  

 

  : يل مدرسه اعوام

خود مورد تمسخر  ياز موارد زندگ ياز بچه ها را به خاطر ضعف در  بر خ يدوستان وهم سن وساالن كه برخ

از  يشوند.برخ يافر اد م نگونهياختالالت در  ا نياز ا يعامل بوجود آورنده برخ يخود نوع نيدهند كه ا يقرار م

آنهاو...كه همه  يفرد يزنند مانند توجه نكردن به تفاوت ها يم ناختالالت دام نيكردن ا ديبه تشد زين نيمعلم

، ابتدا بهتر است علل اختالالت مشخص  يرفع اختالالت رفتار يموارد درمورد دانش آموزم صادق است.. برا نيا

 گردد. نييتع يجهت بهبود اختالالت رفتار  ييشود تا راه حلها
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 به صورت موقّت ديانتخاب راه جد

 ييرسد .ازآنجا يشده م ينوبت به انتخاب راه حل طبق اطالعات گردآور  كيشواهد  يرد آوراز مر حله گ بعد

باشد بنده از نظرات چند فرد اقدام پزوه مانند خودم  يمهم وحساس م يليكه مرحله انتخاب راه حل ها خ

 استفاده نموده ام.

 نيالزم است كه هر چه زودتر اشود   يعملكرد آن ها نشان داده م قيبچه ها از طر يمشكالت رفتار چون

. چون در صورت عدم درمان به مرور باعث اختالل رديصورت گ يداده شود و درمان فور صيتشخ هايناسازگار

آورد .  يرا دردوران بلوغ و بعد از آن به وجود م ياديشود كه مشكالت ز يم ياجتماع يها يو ناسازگار يرفتار

 دانش آموزم در نظر دارم عبارتند از : يبردن ناسازگار نياز ب يكه براجا من چند راه حل موقت را  نيكه در ا

   يدادن به و تيمسئول ايفعال كردن دانش آموزدر مدرسه و �

 نيتماس با والد �

 دانش آموزم يبرطرف كردن فقر مال �

 در مدارس و خانواده ها ضيبردن تبع ناز بي �

 شود . يدانش آموزم يرفتن ناسازگار نيها كه باعث از ب تيفعال يانجام برخ �

 يآموز ش درمان �

 

 و نظارت بر آن ديطرح جد ياجرا  

 يپرخاشگري ، لج بازي و ب گرانيكردن د تيرا مي توان در حسادت ،اذبي انضباطي نگين رفتار او توجه به  با

بود خالصه كرد. براي بهبود ابتدا بهتر است علل اختالالت رفتاري مشخص شود تا راه حل هايي جهت به يتفاوت

 اختالالت رفتاري تعيين گردد
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بهبود  يشاگردم به دست آوردم برا يدرست در صحت ناسازگار صيتشخ يالزم را برا قاتيتحق نكهياز ا بعد

در دانش آموزبه وجود  يراتييرا انتخاب كردم تا با انجام آن راه حلها بتوانم تغ يموقت يرفتار شاگردم راه حلها

بردن  نيدانش آموزم و از ب يكه انتخاب شده بود راه حل برطرف كردن فقر مال ييراه حلها نيآورم . كه از ب

 يةبق يمشكالت قابل اجرا نبود ول يو وجود برخ طيدر مدارس و خانواده ها به خاطر مناسب نبودن شرا ضيتبع

 به اجرا در آوردم ريراه حل ها را به قرار ز

                        يبه ودادن  تيمسئول ايفعال كردن دانش آموزدر مدرسه    

دانش  حيتفر يدر زنگها خواستم كه چون دانش آموز شانيآموزشگاه مشورت كردم و از ا ريبا مد نكهيبعد از ا 

مواظبت از بچه ها را در  تيمسئول  كار به خود دانش آموز نياز ا يريجلوگ يكند برا يم تيآموزان را آزار و اذ

 روز به دفتر آموزشگاه بردم به اون گفتم كه دانش آموز كي را  خاطر دانش آموز نيبه هم ميبده حيتفر يزنگها

 ايبه بعد تو مواظب باش تا آنها با هم دعوا و  نيكنند از ا يبا هم دعوا م يليبچه ها خ حيتفر يچون در زنگها

 هط هر دو را بفق يبچه هارا بزن يكنند تو حق ندار يم يكه با هم كتك كار يدينكنند و اگر د  يكتك كار

داده شده و  تيكه به اون اهم ديد  دانش آموز ي. وقترديبگ ميخودش در مورد آنها تصم ريتا مد اريدفتر ب

گذارم بچه ها با هم دعوا  يبه او واگذار شده با احساس پر از غرور گفت : چشم اجازه، من اصالً نم يتيمسئول

مواظب بچه ها  يتون يدانستم كه تو م يهم م نتم چون مبشه به اون گف قيتشو شتريب نكهيا يكنند و من برا

با  يو از آن روز به بعد هر وقت دانش آموز را به تو بدهد  تيمسئول نيخواهش كردم كه ا ريمد ياز آقا يباش

 دنديترس يازش م باًيرقاورد دفتر و چون بچه ها ت يگرفت و م يبا غرور هر دو را م يليكرد خ يدعوا م يگريد

را با شرح  انيداد و جر يم ليآورد به دفتر تحو يآنها را م يكردند. وقت يهمراه اون به دفتر اعتراض نمدر آمدن 

از آن روز به بعد  يو مواظب بچه ها باش يبر يتون يگفتم كه تو م يكرد بعد به اون م يم فيما تعر يكامل برا

كرده  تياذ ايمرا ترسانده و  نگينكند كه  هيگر ايكند و تيشكانگين از دست  يكه كس دميند ايو  دمينشن گريد
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بچه ها به حرفش  نكهيا يكه به اون داده شده بود توانسته بود اون را از كارهاش باز دارد و برا يتيچون مسئول

 كرد. يدعوا نم يگوش كنند خودش با كس

 نيتماس با والد

 ييا پدرش از او خواهش كنم كه كارهابود. كه ضمن مشورت ب زكه انجام دادم تماس با پدر دانش آمو يبعد كار

به پدرش گفتم كه تماس  يانجام دهم تا رفتار فرزندش اصالح شود بعد از سالم و احوال پرس ميگو يكه م

 درست شود. شيرفتار ها نيكنم تا ا يم ييرهاصحبت كنم و به او گفتم كه دارم كا نگينگرفتم  تا در مورد 

از كارم  دميد يفقط به حرف شما گوش كند و وقت نگينگفت مگر  يكرد و م يتشكر م يليخدا خ يبنده  

 .خوشحال شدم  يليخ يلياست خ يراض

 شود. يدانش آموزم يرفتن ناسازگار نيها كه باعث از ب تيفعال يانجام برخ

. در خواندن شعرو  تمرين د. اورا سرگروه نماي داو را در بازيهاي دسته جمعي شركت ده به معلمش گفتم كه 

. واز مدير مدرسه  دوبراي ابراز محبت ايشان را با نام كوچكش صدا بزن دائل رياضي بيشتراز او استفاده كنمس

 خواستم تا اجازه دهد در مراسم صبحگاهي دعا بخواند.

، به خاطر تولد فرزند دوم، مورد بي مهري ، كم توجهي قرار گرفته است. و   نگينتوجه به سوابق خانوادگي  با

توجه والدين ، به رفتارهاي نابهنجار روي مي آورد واين عمل  باعث مي گردد كه والدين عالوه از بي براي جلب 

هاي منفي بزنند. به اين ترتيب رفتارهاي منفي در  سبمهري ، وي را تنبيه بدني ، تحقير كرده وبه ايشان بر چ

 او دروني شده وبه خاطر فشارهاي عصبي د چار تناقض نيز مي گردد.

براي كاهش حسادت ، شركت دادن فرد در گروه واحساس مسئوليت فرد نسبت به گروه ايجاد مي گردد واز  

 والدين فرد خواسته مي شود كه بين فرزندان تبعيض قائل نشود ورفتارهايشان نسبت به فرد ماليم گردد.
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قائل  نشوند وبا فرزندخود با  كاهش پرخاشگري ولج بازي ، از والدين  خواسته شد كه بين فرزندان تبعيض براي

ماليمت ومهرباني رفتار كنند وويژگي هاي مثبت فرزند خود را با تشويق تقويت نمايند . تا فرزند دچار كمبود 

تبعيض وكمبود محبت است.پس به فرزند  يمحبت نگردد. به نظر مي رسد يكي از علتهاي پرخاشگري ولج باز

 ور كند كه واقعاً داراي ويژگي هاي مثبت است.خود برچسب هاي مثبت بزنند تا كودك با

 يآموزش درمان

درماني عبارتست ازمجموعةاصول وروشهاي آموزشي وروانشناسي كه مي تواند افراد معلول جسماني ،  آموزش

رواني ، ذهني و عاطفي را تا حد امكان به عضو مفيد كار آمد جامعه تبديل كند....در آموزش درماني تطابق با 

 نيكردم طبق ا ينه ، مدرسه و تغيير نگرش كودك نسبت به يادگيري مسئله اساسي است.من سعمحيط خا

را نسبت به  يدانش آموز تا حد امكان نگرش و نيصحبت كردن با دانش آموز وارتباط با والد قيازطر كرديرو

 دهم. رييمدرسه وخانواده اش تغ

 )2گرد آوري اطالعات(شواهد 

 يبه وجود آمده است اما برا يراتييتغ نگينكه در  دميرس جهينت نيبه ا يجرا كردم تا حداز آنكه راه حلهارا ا بعد

 اول به سراغ دوستانش رفتم ودر مورد رفتار نيهم ياطالعات پرداختم برا يوصحت گفته ها  به جمع آور دييتا

نه كه  اي كنديم تيهنوز هم اذ ايبا شما چطور است آ نگينرفتار  ااز آنها سوال كردم وگفتم بچه ه نگين

 يم يليكند. اول ما را خ ينم تيخوب ومهربان شده و حاال مثل اول سال مارا اذ يليخ نگين ددوستانش گفتن

 زيمراجعه كردم او ن يردكتر اكب يبه كتاب آقا ي.وقت ميحاال خودش هم مواظب تا ما دعوا نكن يترساند ول

الزم  يها تيفعال ريتا در مس ميده يم يتين ناسازگار مسئولما به كودكا يكرده كه وقت دييگفته را تا نيصحت ا

 رشينوجوان در جهت كنترل رفتار خود و پذ ايروش است كه كودك  نيحضور داشته باشد مطلوب بودن ا
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 نيب نيشود كه در ا ياعتماد به نفس دانش آموزم شيعمل باعث افزا نيشوند كه ا يم تيهدا تيمسئول

 دهد . يموزدست ماحساس بزرگ شدن به دانش آ

 

 يم فيتعر نگينكه همه از رفتار  دميشن يو م دميد يكه مدتها بود خودم م نيبه سراغ همكارانم رفتم با ا بعد

صد در صد خوب نشده  نكهيبا ا ندتگف آنهاچطور است  نگينبه نظر شما رفتار  دميكنند باز هم از همكاران پرس

كرده و اضافه كرد  رييگذشته اش صد در صد تغ يال و رفتار هاكه نسبت به پارس گفتبه جرات   توان يم يول

 ياون را م يصداها حيتفر يامسال اصال قابل كنترل نبود و آنقدر روزها در زنگ ها ليكه پارسال و اواند 

 مينيمدرسه نب اطيح ايكالس  يرا تو نگيناالن اگر  يبود ول دهكابوس ش كيما مثل  يكه شب ها برا ميديشن

از  دميرساز پدرش پ يوقت بعدكند. يسالم م نديب يو هر بار كه ما را م ميشو يمتوجه حضور اون مكم  يليخ

رفتارش برام  شهيهم ديبه من كرد يبزرگ يليتشكر كرد و گفت كمك خ ينه كل اي  يهست يراض نگينرفتار 

 فيتعر يو بعد از كل كند يهم به من كمك م يليكند و خ يكم با برادرش دعوا م يليحاال خ يغصه بود ول كي

 كرده بود. رييدر خانه هم تغ نگينمتوجه شدم كه 

 اعتبار نيارزشيابي تاثير اقدام جديد وتعي

نظر مي رسد وقتي مسئله اي پيش مي آيد . اولين قدم اين سئوال پيش مي آيد كه اين مسئله چرا بوجود  به

مشكل است؟ البته ممكن است يك مسئله آمده است؟ مشكل چيست واز كجاست؟ قدم بعدي ، پيدا كردن علل 

به احتمال زياد مشخص مي  هخاص ، از علل متفاوتي ناشي شود. اما با مطالعه دقيق مسئله ، علل اصلي مسئل

 مشخص مي نمايد. يگردد. تشخسص زمان پيدايش مسئله خود خيلي مهم است . چون علت را تا حد زياد

،  يتفاوت يادت ، پررويي ، لج بازي ، پرخاشگري ، بي حوصلگي ، برفتاري دانش آموز ، عبارت از حس اختالالت

درست وبهنجار  يغلط ، رفتارها ياصالح وحذف رفتارها حيصح يها وهيضعف تحصيلي بود كه با استفاده از ش
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 اديز اريناسازگرانه  دانش آموزبس يفتارهاماه اول سال ر2رفت . در  ينابهنجار رو به خاموش يورفتارها نيگزيجا

نابهنجار  يبعد رفتارها يدر ماهها يكاربرد يها وهيواصرار بر ش يعمل يكهايبوده است. سپس با استفاده از تاكت

دانش آموزبه طور  يهايراه حلها ،نا بهنجار يرفت .بعد از اجرا نياز آنها ازب ياريبس يوحت افتيكاهش  اريبس

 شيها يم كالس مشاهده نشد.با اغلب همكالسنظ يدانش آموان بد و ب ستيدر ل گريافت .ديكاهش  يريچشمگ

 يگروه يمهربانتر و با آنان در كارها شيها يبر خالف گذشته رابطه دوستانه برقرار نموده بود.نسبت به همكالس

 يم يپرخاشگر دونكرده بود و به طور مثبت و ب دايپ ييكرد.او عزت نفس باال يم يهمكار يجمع يو بحثها

مثبت او  ي. اكنون انرژديكه به او محول شده بودند،ابراز وجود نما ييتهايبا مسئول آموزشگاه طيتوانست در مح

 اريبس ژهيشد.در كالس  به وِ يو...مصروف م يورزش صبحگاه تيكتابخانه،هدا يدر كمك به مرتب نمودن كتابها

رسد  ي.به نظر مكشد  يم بايز يها ينقاش شتريز،بيكردن م يخط يخط يباشد،به جا يم ديآرام ،با محبت و مف

مثبت و قابل  يكه او به مدرسه و كالس هم عالقمندتر شده و پدرش هم بر خالف گذشته نسبت به او نظر

  باشد.  يارزش م

  

از عوامل  يمجموعه ا ريز ديمتعدد  ،  با يدانش آموزان در مجموعه عامل ها ينظم يعلل و عوامل ب ييشنا سا

مناسب و مثبت در  راتييكاهش آن ها ، تغ ايبردن  نياز ب يبرا ياربردك يراه كار ها يكشف شوند تا با ارائه 

  شود.  جادينظم و انضباط مدرسه ا تيفيك

  : كرد ميبه پنج دسته تقس توان يدانش آموزان را م ينظم يعلل و عوامل ب 

  آنان ) ؛ يفرد يها يژگي) علل مربوط به دانش آموزان (و الف

   ) عوامل مربوط به معلم ؛ ب

  مدرسه ؛ يمدرسه  ، كالس درس و كاركنان ستاد يعوامل مربوط به فضا)  ج
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  دانش آموزان ؛ يخانوادگ يها يژگيد) و 

  . يو ) عوامل اجتماع 

آنان را  يگان و تسلط بر عوامل رفتار رنديكنترل رفتار فرا گ يدارد. عده ا يمتعدد فينظم و انضباط تعار 

مدرسه و كالس است  طيدر مح يم و انضباط شامل هر نوع سازماندهمعتقدند نظ گريد ينامند . برخ يانضباط م

انضباط عبارت است از اعمال قواعد و  «ديگو ي) م 1383(  يشود . صفو يريگ ادي شيكه سبب افزا ي،  به نحو

) . لو فرانسوا  266دهد (ص  يكند و اخالل در كالس را به حداقل كاهش م يم لياز تسه يريگ اديكه  يمقررات

از  ييشود كه مانع سر زدن  رفتارها يبه آن دسته از اعمال معلم اطالق م "انضباط ") معتقد است  1991(

،   ني) با وجود ا1378،  يكنند(نقل از زمان يبه اخالل م ديتهد ايرا مختل  يكالس تيدانش آموز است كه فعال

دانش  ي لهيبه وس يرفتار اين هر عمل كرد :  انجام داد فيگونه تعر نيا توان يرا م يانضباط يب اي ينظم يب

از دانش  ييرهاكند. بروز رفتا يبه اخالل م ديتهد ايكالس را مختل  يها تيمدرسه و فعال يآموز كه سازمانده

بلكه همان طور كه  ستند،يكنند  ، تنها به معلم و كالس درس مربوط ن يآموزان كه انضباط كالس را مختل م

 اي ميو... وجود دارند كه به طور مستق ي، اجتماع يخانوادگ  ، يعوامل آموزشگاه رينظ يگريقبال گفته شد علل د

انضباط  يبرقرار ي،  برا ني. بنابرا كنند يمخرب دانش آموزان فراهم م يبروز رفتار ها يرا برا نهيزم ميمستق ريغ

از  يريشگيپ يت الزم را برانظم و انضباط اقداما  يقبل از برقرار ديآن  ، معلمان با يدر كالس درس و اداره 

) در  1970(  نيمهم تر از در مان است  . كان يريشگيپ راي؛ ز رندينامناسب دانش آموزان را به كار گ يرفتار ها

هاي عادي پرداخته  نا مطلوب وكالس ييرفتارها يدارا يرفتار معلمان در كالس ها ي سهيخود كه به مقا قيتحق

ي پاسخ گويي معلمان به رفتار نامطلوب  دانش آموزان مربوط  ها به نحوه سگويد : تفاوت اين كال است او مي

 ي) به هر حال ب 431ص  1382 وريشود (نقل از كد يم يآن ها نا ش ي رانهيشگي،  بلكه از اقدامات پ ستين

  : دانش آموزان در كالس علل متعدد دارد  يها ينظم
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   علل مربوط به دانش آموزان –الف  

  : علت ها عبارت است از نياز ا يآموز است . برخ از خود دانش يدر كالس ناش ينظم يعلل ب يگاه

  ؛ يو روان ي، روح يجسم يها يناراحت  1

  ؛  زهينداشتن عالقه و انگ  2 

  و مقررات مدرسه و كالس درس ؛ نيبه انتظارات معلم و قوان يياعتنا يسر در گم بودن و ب  3 

  عه ؛مشخص مطال ينداشتن برنا مه   4 

  مفرط ؛ يو خستگ يكم خواب  5 

  خود ؛ فيانجام دادن تكال  6 

  نا مناسب ؛ ي هيتغذ  7 

  ؛  ندهيبه آ يدينا ام  8 

  . و مقابله با اقتدار معلم ياستقالل طلب  9 

خانه و مدرسه  انيم يو هماهنگ ياول مستلزم هم كار ي، در درجه  ينظم يكاهش عوامل ب ايبردن  نيب از

نخواهند برد .  شياز پ يكار نيوالد يو بدون همكار ييمدرسه به تنها ياين است كه معلمان و اولاست ، و روش

و  ايبه نام انجمن اول يخانه و مدرسه نهاد مستقل انيار تباط م يبرقرار ي، در نظام آموزش و پرورش برا نيبنا برا

از مراحل رشد فرزندان خود در  نيوالد يآگا ه يبرا ينهاد در هر مدرسه ا نيبه وجود آمده است كه ا انيمرب

  : كند يم تيمسائل فعال نيمتفاوت و آگاه كردن آن ها از ا نيسن

  فرزندان خود ؛ يو روح يجسم تيبه وضع نيتوجه والد �

  فرزندان خود ؛ يليتحص شرفتيپ يبرا ازيو امكانات مورد ن تي، موقع  طيشرا جاديا �

  فس آن ها ؛اعتماد به ن تيو تقو يو معنو يما د قيتشو �
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  گر؛ينكردن آن ها با افراد د سهيخاص فرزندان خود و مقا تيوضع رشيپذ �

  آن ها ؛ نينشدن ب ليقا ضيتبع �

  سكوت هنگام مطالعه؛ تي، رعا ازيمورد ن لي، اتاق مطالعه ، وسا يو صندل زيم ي هيته �

  مطالعه  ؛  يبرنامه  يو اجرا هيكمك به آن ها در ته �

  خواب و استراحت آن ها ؛ ميسالم و تنظ حاتيآن ها به ورزش و تفر قيتشو �

  مناسب  ، كمك به آن ها در انتخاب دوستان مناسب ؛ ي هيتغذ يداشتن برنامه  �

حقوق معلمان و كمك به دوستان و هم  تيخود در مدرسه و خانه ، رعا فيآگاه كردن فرزندان از وظا �

  كالسان خود  

عالقه مندند كه  نيدر مدرسه و كالس درس ،  اغلب، والد  نظم و انضباط تيآن ها به رعا قيتشو تيو در نها 

به عهده  يا فهيفرزندان خود ، چه وظ يتيتر ب يوحت يليدرخصوص امور تحص ،يليبدانند در طول سال تحص

  . شود يفرزندانشان م يليتحص شرفتيسبب پ ييدارند وچه كمك ها

  علل مربوط به معلم -ب

  معلم ؛ يانو رو ي،  روح يجسم يفقدان آماد گ 1

  معلم ؛ يظا هر تينا مناسب بودن وضع  2 

  ؛ يسنت يمكرر از روش ها يو استفاده  سيتدر ديجد ياز روش ها ينا آگاه  3

  ؛ يعالقه بودن به شغل معلم يب  4

  ارتباط مطلوب با دانش آموزان ؛ يدر برقرار ينا توان  5 

  )؛ دانش آموزان نيب ضي( تبع ينكردن عدالت آموزش تيرعا  6 

  معلم؛ ينا مناسب و نا رسا نا بودن صدا   7
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  نداشتن طرح درس؛  8 

  دانش آموزان؛ يها ازيبه ن يتوجه يب 9

  فعال بودن معلم و منفعل بودن دانش آموزان ؛ 10

  ه؛يو تنب قينا مناسب از تشو ياستفاده  11 

  صدر ؛ يو سعه  يو نداشتن صــبر و بــر د بــار يحـوصــلگ يب 12 

  آمدن به كالس و ترك زود هنگام آن و... )؛ ريد ريمعلم (نظ ينظم يب  13

  ؛يريگ اديتسلط نداشتن به موضوع مورد   14 

    دانش آموزان؛ يبه سوال ها يياز پاسخ گو يو خود دار يريانتقاد پذ ي هينداشتن رو ح  15 

  رفتار با دانش آموز  تيريمد

 نيب يمحكم ونديمثبت با دانش آموزان است. ارتباط مثبت پ رفتار موثر، داشتن روابط تيريمد انيو بن اساس

كردن آنها  تيقرار دادن و هدا ريتحت تاث ي، توان شما برا ونديپ نيكندبدون ا يشما و دانش آموزانتان بر قرار م

  . خواهد بود فيضع

  :ديكن تيروابط تان را با دانش آموزان تقو ديتوان يم رينكات ز تيرعا با

  .ديكن يشوند با آنها احوالپرس يموزان وارد كالس مدانش آ يوقت •

  .ديو به تك تك آنها توجه كن ديقائل باش تيتك تك آنها اهم يبرا •

  .ديبا دقت گوش بده شانيبه نظر ها •

  .ديبده تيبه آنها مسئول •

  .ديآنها احترام بگذار تيبه شأن و شخص ديكن يم حيرفتار نامناسبشان را تصح ديكه دار يموقع يحت •
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دانش آموزان به شما احترام بگذارند به آنها احترام  ديسزاوار ديكنيهمانقدر كه فكر م: «نكهيو دست آخر ا •

  ..«ديبگذار

با دانش آموزان وابسته است به  زيآنقدر كه به روابط مثبت ، مهربانانه و اعتماد آم يشما در شغل معلم تيموفق»

  )جنسن كيپروفسور ار». ( ندارد يبستگ يدستور العمل اي،ابزار  دهيمهارت ، ا چيه

  :كارآمد معلمان

  :را دارند اتيخصوص نيا يكنند همگ تيريبر رفتار دانش آموزان مد يتوانند به خوب يكه م يمعلمان

  .كنند ياستفاده م يگسترده ا ياز مهارتها و ابزارها •

  . افكار واقع گرانه دارند •

. شور و شوق داشتن وبا ستيتفاوت بودن ن يب يدل داشتن به معنبر احساسات خود مسلطند .احساسات متعا •

  .ديكن يرو ادهيدر ابراز آنها ز دياست. اما نبا يمعلم اتيو عالقه كار كردن از ضرور يانرژ

  گذارد يو معقول اثر م يفرد در داشتن تفكر منطق ييتوانا يرو يدر هر احساس يرو ادهيز

  :هيتنب

  .شود يرفتار نم رييموجب تغ هياست كه تنب نيآور شد ا ادي ديكه با ينكته ا نيمهمتر

  .اندازديم قيوقوع رفتار نامناسب را به تعو يموثر شما فقط مدت زمان محدود هيتنب •

دانش آموز مطمئن  يعنيآن است.  تيكند بلكه قطع يكه انجام رفتار نامناسب را محدود م ستين هيشدت تنب •

  .ديكن يم هيباشد كه شما قطعا او را تنب

  استفاده شوند. مثال ديبه شد فيموثر خواهند بود كه از ضع يدر صورت يكالس هاتيتنب •

  اخطار دادن به دانش آموز .1

  او يدادن جا رييتغ .2
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  قهيدق 5كالس به مدت  انينگه داشتن او پس از پا .3

  نياطالع دادن به والد .4

  اخراج از كالس .5

كار شما در واقع  نيدانش آموز متوجه شود ا دكهيعمل كن يطور شهيهم ديبا هيموقع تنب:«نكهيو دست آخر ا .6

  ) .عمل خودش بوده است يمنطق جهياست كه خود او كرده و نت يانتخاب

  :پاداش

  .شود يرفتار م ريياست كه پاداش موجب تغ نيشد ا ادآوري ديكه با ينكته ا نيمهمتر

 يمثبت است مثل لبخند زدن ، تشكر كردن ، آرزو يفعاط يشكل پاداش استفاده از بازخوردها نيموثرتر •

  كردن تيموفق

از دانش آموز سر  يرفتار نادرست زهيجا افتياگر پس از در ديريآن را پس بگ ديهرگز نبا ديده يم زهيجا يوقت •

  .ديمناسب آن رفتار استفاده كن هياز تنب ديزد با

  .عادالنه باشد ديپاداش با •

  :دانش آموزان در كالس يجا

  .ديدانش آموزان در كالس داشته باش يكردن جا نييتع يبرا يبرنامه مشخص شهيهم •

اند كه دستور كار  رفتهيدرواقع پذ ننديدانش آموزان قبول كنند كه طبق برنامه شما سر كالس بنش يوقت •

  .ديكن يم نييكالس را شما تع

  . ديدانش آموزان مشكل ساز را در همه كالس پخش نكن •

و اجازه  ديكن نييانها حد و مرز تع يبرا ديبا ديدور هم بنشان يدانش آموزان را به صورت گروه دياهاگر بخو •

  .بگذارند ياز رفتار اجتماع ينيپا را فراتر از سطح مع دينده
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  .ديده رييبار برنامه نشستن آنها را تغ كيهر چند وقت  •

كه موجب حواس  ييو از جاها ننديشما بنش كيدارند نزد يكه قدرت تمركز كمتر يدانش آموزان ديدقت كن •

  .شود مثل پنجره ها دور باشند يآنها م يپرت

  :معلم در كالس يجا

  .شما داشته باشد ييدر كارآ ياديز ريتواند تاث يشما در كالس م يجا

نقاط كالس به منطقه تحت  ريسا ديستي. اگر مدام جلو كالس باديتمام مدت جلو كالس نباش سيهنگام تدر •

  .شود يم لينترل دانش آموزان تبدك

  .ديكالس اعمال كن يتا نظارت خود را بر تمام قسمتها ديدر تمام كالس حركت كن •

  .ديستيكالس با ياز گوشه ها يكيدر  ديريگ يدر جلو كالس قرار م يوقت •

از  دينكن يسع هرگز ديشو كيصحبت ابتدا به او نزد يبرا ديرا اصالح كن يرفتار دانش آموز ديخواه يم يوقت •

  .ديكار را بكن نيدور ا

 ديشو كياز حد به آنها نزد شياگر ب ديدانش آموزان تجاوز نكن يفرد ميهرگز به حر: «نكهيو دست آخر ا •

شود به طور  ليتبد ديخشن و شد يبه برخورد ينكته انضباط كيآرام در باره  ييگفتگو نكهياحتمال ا

  .«كند يم دايپ شيافزا يريچشمگ

  :ديداشته باش يخوب انيپاو  شروع

 يكار جو و فضا نيبا ا رايدهد ز يم ليموثر رفتار را تشك تيرياز مد يشروع و تمام كردن درس بخش مهم نحوه

  .ديكن يدرس همان روز و روز بعد رااز قبل مشحص م
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 ستيز قبل لآن روز كالستان را ا يتهايفعال ديبا لبخند به دانش آموزان سالم كن ديشو يوارد كالس م يوقت •

 يو كار يمثبت اجتماع يفضا كيكار  نيمناسب دانش آموزان بتوانند آن را انجام دهند. با ا يتا در زمانها ديكن

  .ديكن يم جاديا

و درس دادن به آنها  ياز هم صحبت دييبه دانش آموزان بگو ديداشته ا يدر آخر درس چنانچه كالس مطلوب •

  دينداشته اند نپرداز يخوب شرفتيكه پ يو به موارد ديكن ديآن روز تاك زيآم تيموفق يتهايبه فعال ديلذت برده ا

 كي يحت دييبگو يروند به هر كدام جمله مثبت يم رونيدانش آموزان از كالس ب يوقت:«نكهيو دست آخر ا •

  .«ستين ريتاث يلبخند ، و خدا حافظ هم ب

  :ديكن جاديا دهياز رفتار خوب و پسند ييفضا

 ونديرا به هم پ يشترياست كه روز به روز افراد ب يخوب يندارد اما مانند چسب اجتماع يا نهينه هزرفتار مودبا •

  . دهد يم

  . ديبگذار شيبه نما ديرا كه از دانش آموزان توقع دار يمناسب يبا رفتار خودتان همان رفتار اجتماع •

  . ديكن حيكنند تصح يكه ادب را فراموش م يرفتار دانش آموزان متيبا مال •

 يگريتا رفتار نامناسب دانش آموز د ديقطع كن يصحبتتان را با دانش آموز دياگر مجبور: « نكهيو دست آخر ا •

  .«ديكن يحتما از او عذر خواه ديكن حيرا تصح

  :ديتا سود ببر ديكن يگذار هيسرما

  .ديهتر است اول آن را بدهب ديريبگ ديخواه يرا كه م يزي:همان چ ديگو يم يروابط انسان هياز اصول اول يكي

  .به شما احترام خواهند گذاشت اديبه احتمال ز دياگر به آنها احترام بگذار •

با آانها  نكهياحتمال ا دينسبت به رفتار آنها عكس العمل نشان بده يآرام و منطق يبا رفتار ديريبگ مياگر تصم •

  .است فيضع ديرو در رو بشو
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با آنها  يبهتر يروابط كار نكهي) احتمال ايريادگي ينهاينسان هستند ونه (ماشكه دانش آموزان ا ميرياگر بپذ •

  .شود يم شتريب ديبرقرار كن

دانش آموزان مطابق  نكهياحتمال ا ديحال عادالنه در مورد انضباط داشته باش نيقاطع و در ع يكردياگر رو •

  .شود يم شتريب اريانتظارات شما رفتار كنند بس

دوستانه ورود دانش آموزان را  ريصبح بخ كيبا لبخند و  ديكنيم ابيحضور و غ ي: اگر وقت هنكيو دست آخر ا •

 يم شتريب اريبس ديبشنو يمعمول پاسخ دوستانه ا يغرغر ها يبه جا نكهياحتمال ا دييبه كالس خوش آمد بگو

  .شود

  رفتار با دانش آموز تيريمد اصول

  ديكن يزيخوب برنامه ر يبروز رفتارها يبرا .1

خوب از خود نشان بدهند دو عامل مهم  يكه دانش آموزان بتوانند رفتارها ييها نهيزم جاديا يبرا يزير برنامه

  .دارد يو كاهش رفتار نامناسب را در حالت تعادل نگه م يريشگيپ

  .ديكن تيانتخاب رفتار مطلوب هدا ياورا به سو دياشتباه دانش آموز تمركز كن يرو نكهيا يجا به

  دير و رفتار كننده را از هم جدا كنرفتا .2

كه انتقاد شما متوجه  ديدانش آموز روشن كن ينكته را برا نيا ديبا شهيروبرو شدن با رفتار نامناسب هم هنگام

كند با  يكه دانش آموز م ياشتباه ميداشته باش اديكه رفتار از او سر زده است.به  يخود رفتار است و نه كس

  ر به او بر چسبو اگ ستين يكياو  تيشخص

  بسازد يفيضع يذهن ريكه او از خودش تصو شودياغلب باعث م ميآموز بد بزن دانش

  . دياز زبان انتخاب استفاده كن .3
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تا  ديانتخاب كنند.به آنها كمك كن شانيرفتارها نياز ب ديعادالنه به دانش آموزان اجازه بده ياساس اصول بر

  داشته باشند يانتخاب مناسب

  )هيتنب اي(پاداش وننديرا كه انتخاب كرده اند بب يرفتار جهيها نتآن ديبگذار

انتخاب كنند ممكن است در ابتدا به  شانيرفتارها نيكه به دانش آموزان كمك كند تا ب يياستفاده از جمله ها.

از گفتارتان  ييعبارت ها جز نيتا در اثر تكرار ا ديمدام آنها را به كار ببر ديو نامناسب برسد اما با بينظرتان عج

  .ديآنها را به كار ببر يعيشود و به طور طب

  :ديدو جمله توجه كن نيا نيب ريتفاوت چشمگ به

  .ينيتنها گوشه كالس بش يبر ديبا يطور حرف بزن نيهم ياگه بخوا رضا

تنها  يبرو يگرفته ا ميتصم يعني يطور حرف بزن نيدهم هم يكه من درس م يوقت يريبگ مياگه تصم رضا

  .. متشكرميريبگ ميخواهم درست تصم يحاال از تو م ينيكالس بشگوشه 

 ميمستق ديتهد كيجمله  نيكنم .ا يمجبورت م ينكن ميگو يرا كه من م ياست :اگه كار نيجمله اول ا يمعن

خواهم رفتار درست را انتخاب  يو از تو م ياست كه خودت مسئول اعمالت هست نيجمله دوم ا ياست. اما معن

  يكن

  .ديكن جاديا تيسرشار از اعتماد و حما ييفضا .4

  .متقابل وجود دارد تياست كه در آن حما يروابط هيواساس كل هيپا اعتماد

  :مثال دياستفاده كن ديتوان يم ياريبس يها وهيهدف از ش نيبه ا دنيرس يبرا

  .ديباش بنديبه آنها پا شهيو هم ديرا مشخص كن يروشن يبا آنها حد و مرز ها تيميصم زانيدر موردم •

  .ديانتظارات خود از دانش آموزان ثبات قدم داشته باش زانيدر نحوه بر خورد و م •
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به آنها كمك  يريادگيدر  ديكن تياز تك تك آنها در كالس حما ديبه تعهدات خودتان نسبت به آنها عمل كن •

  .....دويكن

  .ديبه تك تك آنها توجه كن •

  ديدانش آموز انتظار دار كه از ديباش يهمان رفتار يالگو . 5

 يهستند كه به كمك آنها بتوانند انتخابها ياجتماع يآموزان در حال كسب آن مجموعه از مهارت ها دانش

 كيكه شما  ستين يازي. نرنديدارند كه از رفتار شما الگو بگ ازيخاطر ن نيداشته باشند به هم يدرست يرفتار

كند و به خاطر آنها عذر  يكه خطا م يانسان معمول كي. .ديننك ياشتباه چيو ه ديباش يرفتار يعال يالگو

  .است يخوب اريبس يكند الگو يم يخواه

  ديكن يريگ يمسائل مهم را پ. 6

اشتباهات دانش آموزان  ديونخواه ديدور باش مارگونهيب ينيب زيشود تا از ت يكردن مسائل مهم باعث م مشخص

پر  اريبس ييو فضا ديشو يصورت به سرعت خسته م نيدر ا رايز دينوبا آنها برخورد ك ديبگذار نيذره ب ريرا ز

  ديكن يتنش را در كالس درس حاكم م

  ديكن حيو رابطه را تصح ديدوباره ارتباط برقرار كن .7

به  ي. وقتديكه با آنها ارتباط داشته باش ديمثبت بگذار ريرفتار دانش آموزان تاث يرو ديتوان يم يدر صورت فقط

احساس تنفر از شما در او به وجود  ينوع ديكن هياست او را تنب ينامناسب رفتار دانش آموز ضرور انتخاب ليدل

رفتار دانش  حيفرصت ممكن بعد از تصح نيد تا در اوليمراقب باش دي. باكنديو رابطه شما را دچار تنش م ديآ يم

  . ديآموز دوباره با او رابطه مثبت بر قرار كن

  .«ديدهيرفتار خوب را به دانش آموز نشان م مايكار مستق نيبا ا: «كه  ديداشته باش ادي به

  يده مرحله ا يانضباط برنامه
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  .ديكن قيكنند آنها را تشو يم يدانش آموزان كار خوب ياول:وقت مرحله

  .ديمثبت استفاده كن يدوم :از الگو ساز مرحله

از دانش آموزان به  يكي ديشو يتوجه ممثال:م ديشدن به دانش اموز استفاده كن كيسوم :از روش نزد مرحله

كه به سراغ  يو در حال ديشو يم كيبه او نزد جيو به تدر ديزن يدر كالس قدم م نيتوجه است بنابرا يكالس ب

  ياز دانش آموزان ديرو ياو م

برگردد.به  يآن دانش آموز به كار كالس شوديكار شما باعث م ني. ا ديكنيم فيهستند تعر يكار كالس مشغول

  .ديكن فيكار را كرد به او توجه كرده و از او تعر نيا نكهيمحض ا

  .ديرفتار دانش آموزان از آنها سوال كن حيتصح يچهارم : برا مرحله

  : منابع و مĤخذ  

  ، انتشارات مشعل ، يتيترب ي، روان شناس ي، عل يعتمداريشر *

  ، چاپ سوم ، تهران ، در آموزشگاه ، انتشارات سروش ي، كاربرد روان شناس يمقدم بدر *

اصغر  ي، عل يپور ، احمد صاف ديرش ديماهر زاده ، مج بهي،  ط سندگانينظر شوران نو ريز وند،يپ يمجله  *

  ياحمد

  وزارت آموزش و پرورش ، شماره ششم ، اسفند يماهنامه پرورش *

  رشد ، چاپ اول ، تهران ، ، انتشارات القيي ژهيآموزش ، ترجمه من يبرا يآر ، روان شناس ي، گا سي* لفرانكو
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