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  به تقديم

  آفرينش  موزون  اندام بر را  هستي  كسوت   كه سزاست را خداوندي  ستايش و سپاس

! الها بار. گردانيد  نمايان  طبيعت آثار و مظاهر در را اليتزالي   قدرت  تجليات و بپوشانيد

 تو از و ميĤورم  شفيع تو  پيشگاه   به را تو و  جويم  مي  تقرّب تو  به ، تو ياد با  من

 بر و  كني   الهام  من  به را خود ياد و  گرداني  نزديك  خودت  به مرا كرمت، به خواستارم،

 در و  دهي قرار خشنودم اي،  ساخته  من  نصيب و  بهره   آنچه  به و  آوري  رحمت  من

تقديم به تمامي فرهنگيان پژوهشگر كه عمر خود را .داري وا  ام  فروتني   به  حال  همه

  صرف خدمت به دانش آموزانشان مي نمايند.
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  چكيده :

اقتصادي و فرهنگي و ... نياز به افرادي دارد كه - اي پيشرفت و رشد در ابعاد مختلف اجتماعيهر جامعه اي بر

امروز، صاحبان بالفصل آينده جامعه هستند،  نوجواناناز نظر رواني و جسماني سالم باشند. با توجه به اينكه 

ي قابل توجه خواهد داشت. سالمتي و بيماري آنان در سالمتي و بيماري جامعه فردا و نسلهاي آينده اثرات

جسماني اين قشر عظيم بيشتر توجه شود و گامهايي اساسي در جهت -بنابراين، الزم است به سالمت رواني

پيشگيري و درمان بيماريها و اختالالت رواني و رفتاري آنان برداشته شود. در مجموع، تحقيقات معتبر انجام 

در مناطق مختلف متغير بوده و معموال  نوجوانانت رفتاري در شده در جهان نشان داده اند كه ميزان اختالال

درصد است كه در غالب موارد بررسي شده، ميزان شيوع اين اختالالت در پسران بيشتر از  12تا  2بين 

دختران بوده است. عالوه بر آن نتايج بررسيهاي انجام شده نشان مي دهد كه ميزان شيوع اين اختالالت در 

. اينجانب       مدير    در سال تحصيلي اخير با دانش بيش از ساير پايه هاست متوسطه اولدانش آموزان 

آموزي به نام عليرضا در آموزشگاه برخورد نمودم كه از اختالل رفتاري لجبازي و خودنمايي رنج مي برد بنا 

  برطرف سازم. بر اين در صدد برآمدم تا با مشاوره و بررسي هاي به عمل آمده اين مشكل را در او
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  مقدمه

 مدرسه در اطرافيان با مستمر بازي لج صورت به نوجوانان و كودكان در  ،" لج بازي و خود نمايي اختالل " 

 با شدن رور روبه صورت در و كرده بحث و جر كوچكتر افراد يا بزرگترها با اغلب شود، مي ديده منزل و

 و بوده رنج زود بسيار كنند، مي گويي ناسزا به شروع و رفته در ورهك از خود هاي خواسته مقابل در مخالفتي

 در داند، مي مقصر را ديگران خود، مناسب نا رفتارهاي در هميشه دارند، حدي از بيش توقع اطرافيان از

 رفتار اين ها مكان همه در مواقع اكثر در ولي شود مي ديده منزل يا مدرسه در لجبازي اين موارد بعضي

  ).-99 ص ،1372 رئيسي، فرقاني-(شود، مي داده بروز

 باعث كه است نوجوان نافرماني و لجبازي هستند، روبرو آن با مدارس مربيان و والدين كه مواردي از يكي

 به توجه. باشد داشته همراه به آينده در نوجوان براي كه خطراتي بسا چه و شود مي طرف دو در آرامش عدم

 به نوجوانان و كودكان در اختالل اين  ·.كند پيشگيري آينده در مشكالت از اريبسي از تواند مي امر اين

 افراد يا بزرگترها با مرتب  ·.شود مي ديده منزل در و مدرسه در چه اطرافيان با مستمر لجبازي صورت

 گويي ناسزا به شروع و رود مي در كوره از مخالفتي با شدن روبرو صورت در و كرده بحث جرو كوچكتر

 ديگران خود نامناسب رفتارهاي در هميشه ·.دارد حد از بيش توقع اطرافيان از و بوده رنج زود بسيار  ·.ميكند

 علت به را آنها اطرافيان يا كنند نمي اجتماعي ارتباط ايجاد و هستند تنها اوقات بيشتر  ·.داند مي مقصر را

  .باشند مي مضطرب و افسرده خلق داراي  ·.كنند مي طرد نامناسب رفتار

  مسئله بيان

 جاي به ارس مد متاسفانه.است دار مشكل آموزان دانش به نكردن ماكمك مدارس عمده مشكالت از يكي

 دورمي بيشترآنهاراازخود دارند ناسازكاري يامشكل افتادگي عقب كه كساني به كمك آماده آنكه

 باالهستند نمره وبا قوي موزانآ دانش دنبال مدارسبه اغلب.دهند مي نشان خود از دفعي وحالت.سازند
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 قرار مهري بي مورد ضعيف ظاهر به آموان دانش مقابل در. پردازطند آنهامي وتكريم تشويق به مواقع وبيشتر

  )74ص.1379.كمالي مير( كنند مي وسركوب رها آنهارا ناخواسته طور وبه گيرند مي

 وزحمت رنج وموجبات.شود مي حسوبم بشر عادي زندگي مخل وعوامل علل از همواره رفتاري اختالالت

 دهد مي عذاب را خود هم دارد) لجبازي ( فتاري ر اختالل كه وفردي سازد مي فراهم را واطافيان والدين

 عادي افراد وعذاب رنج موجب كه است شديد حدي به رفتار اين وگاهي اندازد مي زحمت رابه ديگران وهم

– اعتياد مانند هايي كار وبه.دارد مي باز نيز وادامهĤن تحصيل راه زا را افراد وگاه.گردد مي نيز وخيابان كوچه

  )52ص.1387.گنجي حمزه( گرداند مي مبتال اخالقي ديگر وانحرافات دهني بد

 جوان نسلب صحيح هاي وشيوه گوناگون منابع  از استفاده با كه تكليفاست يك پ.آ امر خدمتكاران ما بر لذا

 نظر آموزمورد دانش كه شده ناشي اينجا از پژوهش اين وضرورت اهميت.يمكن هدايت را كشور هاي وسرمايه

 ودر مشخص هم حل راه شود مشخص علل وقتي زيرا.يافت خواهد احتماالكاهش مشكلش پزوهي اقدام اين

 ساير استفاده مورد مشابه موارد در  تواند مي آن  از ه آمد بدست شدونتايج خواهد حل نيز مشكل نتيجه

  .گيرد قرار وتربيت تعليم امر كاران اندر ستود همكاران

 مي خشمگين آساني بهبا نگاهي به رفتار عليرضا و شنيدن گفته هاي دبيران متوجه شدم كه وي در كالس 

 بي بزرگساالن مقررات و درخواستها به نسبت ، دارد ستيز سر باديگران ، رود مي در كوره از زود ، شود

 دهدكه مي انجام كارهايي ، عمدي صورت به يا كند مي توزي كينه ، دهد يم نشان همكاري عدم يا اعتنايي

 . كند مي سرزنش خود نادرست رفتارهاي و ها اشتباه براي را ديگران و است برانگيز مزاحمت ديگران براي

 مي ديگران منطقي غير شرايط و اوضاع به وابسته را خود رفتار و اندازد مي ديگران گردن به را تقصيرها 

  . داند
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  توصيف وضعيت موجود

دانش آموز  105كالس و  4اين دبيرستان داراي  .متوسطه اول مي باشم      مدير آموزشگاه     اينجانب 

نفر . كالس ها داراي  50كالس سوم مجموعا  2نفر  55كالس هفتم مجموعا  2است. كه عبارتند از : 

ده مي باشند.يك آزمايشگاه و كارگاه مشترك و يك امكاناتي از قبيل وايت برد ، شوفاژ، كولر آبي و پر

در ميان دانش آموزان اين آموزشگاه دانش آموزي وجود داشت كه  فروشگاه نيز در اين آموزشگاه وجود دارد.

دوره اول  دوم پايه آموز دانش عليرضا با وجود هوش زياد از اختالل لجبازي و خود نمايي برخوردار بود . 

 بي و ساده او براي درسي مباحث بعضي و دروس از برخي كه متوسط، باالتراز شيهو سطح با ،متوسطه 

 با كردن صحبت مشغول اغلب و است، توجه وكم نظم بي درس كالس در بنابراين كند، مي جلوه اهميت

 گرچه عليرضا  باشد، مي است، كالس نظم خوردن هم به موجب كه نامربوط كارهاي انجام اطرافيان،

 براساس(  آموزان دانش بين ولي آورد مي بدست عالي نمرات امتحانات در و دارد مطلوبي درسي وضعيت

 مند گاليه او عادي غير رفتارهاي از هم دبيران و نيست برخوردار زيادي مقبوليت از)  سنجي گروه اجراي

  .هستند

 از ديگران هتوج جلب در سعي و گيرد مي اشكال شده مطرح هاي بحث روي هميشه به گفته دبيران او

 اغلب و دهد-نمي انجام خوبي به را درس با مرتبط هاي فعاليت دارد، نامربوط سئواالت كردن مطرح طريق

 وارد آموزان دانش ساير بحث حين در موارد از بسياري كند، مي صحبت آن مباحث ضرورت عدم مورد در

 آميزي توهين كلمات گاهي و نموده نظر اظهار آنها با مخالفت در و كند مي قطع را آنها صحبت و شود مي

 سمت به را كالس جو كه طوري به آورد مي زبان به دارند، او با متفاوتي نظرات كه آموزاني دانش برابر در

 از شده مطرح هاي بحث موارد دربرخي كه حال عين در.است داده تغيير آموزان دانش ساير توجهي كم

 اغلب ولي باشد، مي او باالي ذهني درك و نظر دقت يني،تيزب دهنده نشان و است منطقي عليرضا  سوي

  .باشد مي طلبانه توجه جلب و منطقي غير نامربوط، او رفتارهاي يا شده مطرح هاي بحث
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  )1شواهد-( اطالعات آوري جمع

 رفتارهاي داليل و شود تر روشن برايم بود، كرده مشغول خود به را ذهنم كه اي مسئله اينكه براي

  .برآمدم مختلف ومنابع روشها از اطالعات آوري جمع درصدد دهم، قرار بررسي مورد را او عادي-غير

  : از عبارتند شده، گرفته بهره آنها از پژوهش اين در كه روشهايي

  مختلف هاي موقعيت آموزدر دانش رفتار مشاهده – 1

  او والدين و آموز دانش خود با مصاحبه – 2

  گرفت قرار آموز دانش مختلف دبيران ياراخت در كه اي پرسشنامه اجراي – 3

  كالس در سنجي گروه اجراي – 4

  :باشد مي زير قرار به نياز مورد اطالعات كسب منابع

  آموز دانش خود:  الف

  آموز دانش والدين:  ب

  او هاي همكالسي:  ج

  آموز دانش ديگر دبيران:  د

  وي تحصيلي پرونده:  ه

 او از دبيران اغلب. شدم جويا وي رفتار مورد در را نظرشان و رفتم ا عليرض دبيران سراغ به مرحله اولين در

 عنوان مثبت نكته عنوان به را او باالي ذهني درك گرچه علوم و رياضي دروس دبيران. بودند ناراضي

 حتي و كردند مي متهم خود، كردن مطرح براي نظمي بي و خواهي خود و غرور به را وي ولي كردند-مي
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 اجتماعي، مطالعات ادبيات، مثل نظري دروس دبيران بود، شده اخراج كالس از دبيران وسطت نوبت چندين

  .كردند مي مطرح را درسي تكاليف انجام وعدم نظمي بي درس، به عالقگي بي هم

 قبول را خودش حرف است، خودش فكر به فقط كه دانستند مي فردي را او هم عليرضا  هاي همكالسي

 و همكاري گروهي هاي فعاليت در آنها با يا كند توجه آموزان دانش ديگر نظرات به نيست حاضر و دارد

  .نمايد مشاركت

 خود آموز، دانش مورد در اطالعات كسب منابع از يكي كه آنجايي از و عليرضا  وضعيت از دقيق بررسي براي

 اينكه و كردم سئوال شا عاليق مورد در او از و بيايد مدرسه دفتر به كه كردم دعوت وي از باشد، مي او

 اوقات بيشتر و است عالقمند خيلي فيزيك مباحث و رياضي به كه داشت بيان او كند؟ مي چه فراغت اوقات

 درس در شده مطرح مباحث اينكه و گذراند مي موضوعات اين با ارتباط در مطالب مطالعه به را اش بيكاري

 كرده مطالعه را دبيرستان مقطع در باالتر هاي سال يكتابها او و است پائيني سطح در مدرسه علوم و رياضي

  .است گرفته ياد را آن مباحث برخي و

 اي اشاره همكالسيها و دبيران با او مشكالت مورد در او، اعتماد جهت به اول جلسه در است ذكر به الزم

 پرسشنامه تر دقيق اطالعات گردآوري براي. نمودم اكتفا هايش خواسته و عاليق درباره صحبت تنها و نكردم

 نظر اظهار او رفتاري خصوصيات مورد در تا دادم قرار عليرضا    دبيران از نفر 6 اختيار در و نمودم تهيه اي

 را فراواني بيشترين زير رفتارهاي و حاالت پرسشنامه اين اجراي از شده استخراج نتايج براساس كه نمايند

  .داشت

  مورد بي و زياد بحث و جر – 1

  اطرافيان نظرات و ها خواسته به توجه معد – 2

  عواطف و احساسات كنترل در توانايي عدم – 3

  اطرافيان سخنان پذيرش در كردن مقاومت – 4
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  بودن كنجكاو و زياد سئواالت كردن مطرح – 5

 انتظارات و پرسشنامه از آمده بدست نتايج از برخي جلسه اين در كردم، دعوت او از   ديگري جلسه در

 كالس در بنابراين و ندارد عالقه درسها از بعضي به كه بود معتقد وي. شد مطرح او از ها همكالسي و ندبيرا

 رود،-مي سر اش حوصله كه كنند مي تكرار زياد را مطالب برخي دبيران اينكه و ندارد كردن گوش حوصله

  .ودنم مطرح تدريس روش و خودش به نسبت دبيران برخي رفتار از انتقاداتي همچنين

 نمي جدي را كارهايم و كنند نمي درك مرا آنها ": گفت كردم، سئوال خانواده اعضاي با اش رابطه مورد در

 خيلي مرا كارها اين كنند،كه مي نصيحت هستند،خيلي ازكارهايم گرفتن اشكال دنبال به هميشه. گيرند

  "! فهمم نمي چيزي و ام بچه هنوز كه كنند مي فكر كند، مي وعصبي ناراحت

 نكرد، مخالفتي او كنم صحبت او والدين با باشد الزم شايد كه كردم مطرح آموز دانش با مصاحبه جلسه در

 و كرده تحصيل دو هر عليرضا  مادر و پدر( گرفتم تماس عليرضا  پدر با بيشتر اطالعات كسب براي بنابراين

 همكالسي از درسي موضوعات از بعضي در اينكه و فرزندش باالي ذهني درك او پدر به.) بودند فرهنگي

 را داشت ها همكالسي و دبيران با ارتباط در كه مشكالتي همچنين شدم، يادآور را است جلوتر خيلي هايش

 درد دچار هم را ما و است ادعا پر خيلي عليرضا  كه بود معتقد مطالب اين  تاييد ضمن وي نمودم، مطرح

 او دستورات همه دارد انتظار خانه در و ندارد قبول را يچكسه گيرد، مي اشكال چيز همه به است، كرده سر

  .كنند اجرا را

 و لج بازي و خود نمايي اختالل با ارتباط در كه مقاالتي و كتب و متون به آمده بدست اطالعات تكميل براي

 با مرتبط شده مطرح موارد از اي خالصه به كه نمودم مراجعه ، داشتم اختيار در ، آمد سر كودكان ويژگيهاي

  .شود مي اشاره بررسي، مورد آموز دانش مشكل
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  لج بازي و خود نمايي اختالل شناسي سبب

 تفهيم بزرگساالن به و سازند مطرح را خود آنكه براي خود رشد و كودكي دوره طي در نوجوانان و كودكان

 مقابل در و دهند انجام مستقل طور به را كارها كه هستند آن خواهان اند، شده بزرگ ديگر كه كنند

 طبيعي نوجواني دوره و سال 6 تا 3 سنين در حاالتي چنين دهند، نشان لجاجت و سرسختي بزرگساالن

  ). 87 ص ،1377 حسيني،( ندارد، مرضي جنبه و است

 كه شود مي اشاره محيطي و اجتماعي علل به بيشتر لج بازي و خود نمايي مورد در شده انجام تحققيات در

  .شود مي اشاره زير داليل به و دانند مي محيطي دگيرييا نوعي را آن

 اي خانواده در هويت ايجاد كند، نمي سازي همانند آن با كودك كه خانواده اعضاي در لجبازي اختالل وجود

 ناچار او و دارند شديدي كنترل خود فرزند رفتارهاي به نسبت و هستند طلبانه قدرت معيارهاي داراي كه

 قدرت دادن نشان براي ذاتي استعداد كند، مقابله آنان هاي خواسته با خود، جايگاه و ويته اثبات براي است

  ).100ص ،1372 رئيسي، فرقاني،( اطرفيان، مقابل در وجود اظهار و

  .شود مي مشكل بروز باعث كه سرآمد آموزان دانش شخصيتي و شناختي ويژگيهاي

 پشتكار و يادگيري مقدار و سرعت زيرا شد، خواهد يمتعدد مشكالت گرفتار مدرسه در اغلب هوش با كودك

 مطالبي و بنشيند آموزان دانش ساير همراه كالس در است مجبور ولي است بيشتر ها همكالسي ساير از وي

 در منفي هاي العمل عكس و ها نظمي بي امر اين كه بياموزد است كننده خسته و ساده نظرش به كه را

  ). 334 ص ،1369 شاملو،(  ،كرد خواهد ايجاد كودك رفتار

  پذيرا فعاالنه را اطراف دنياي به مربوط اطالعات و)  فهم(  هستند كنجكاو عقالني نظر از استعدادها با

 و) پيشرفت( باشند، مي بودن بهتر براي معمول غير و قوي تمايلي داراي حال عين در) حساس( شوند-مي

 واكنش وقايع به نسبت آنكه جاي به دهند مي ترجيح و ندكن مقاومت اهدافشان به دستيابي راه در مايلند

 دستاوردهايشان دادن نشان به قوي تمايل ،آنان)گري سلطه(نمايند كنترل و هدايت را ديگران دهند، نشان
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 زير براي كمتري آمادگي متوسط نوجوانان به نسبت و) نمايي خود( دارند آنان توجه جلب و ديگران به

 ،ص1374 پارسا،(  ،)مثبت پنداره خود( باشند-مي دارا را مورد اين در قضاوت يا انخودش ارزش بردن سئوال

119 .(  

  پيروي مردم توده از نه هستند، مستقل اجتماعي رفتار و تفكر طرز داراي اغلب استعداد با و خالق افراد

 امر همين و شخصي هويت حس و قوي پنداره خود داراي زيرا گيرند، مي قرار آنها تاثير تحت نه و كنند-مي

  .بروند را خودشان راه كه دهد مي مجال آنها به

 بطور كه رود مي احتمال كنند نمي سركوب را تابو موضوعات اينكه دليل به سرآمد و خالق افراد همچنين

 كنترل هستند، مستقل اجتماعي رفتار و فكر طرز داراي كه آنجا از و باشند صراحت داراي و گو رك افراطي

 تمايالت كردن دنبال براي قوي باطني انگيزش داراي آنكه بدليل و است تر دشوار گروه يك در هاآن كردن

 مسيرهاي به آنها كشاندن براي ديگر اشخاص يا معلم هاي تالش برابر در است ممكن هستند، خودشان

  ). 349 ص ،1369 ورضواني، زاده مهدي:  ترجمه گاالگر،( دهند نشان مقاومت معين

  ها داده تفسير و حليلوت تجزيه

 زير نتايج به توان مي خالصه طور به آمد سر آموزان دانش هاي ويژگي با ارتباط در موجود متن بررسي با

  : يافت دست

  بودن جو تبعيت و معمولي هاي فعاليت جاي به استقالل و طلبي تنوع به گرايش – 1

  خشك قواعد و رسوم و آداب رسمي، دادهاي قرار برابر در نبودن مطيع – 2

  بزرگترها رفتار در متعارف هاي روش و موجود هاي ارزش با مخالف – 3

  شخصي هاي خواسته به بيشتر توجه و ديگران در نفوذ و رهبري به ميل خود، عقيده از افراطي دفاع – 4
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 اصلي علت كه رسيدم نتيجه اين به عليرضا  مورد در مختلف طرق از آمده بدست اطالعات بندي جمع با

 مدرسه و خانواده در اطرافيان، سوي از اش هوشي ظرفيت و سن با متناسب او درست درك عدم وي مشكل

  .است

 در وي از نامناسب انتظارات و عليرضا  هاي خواسته و عاليق مورد در خانواده در نادرست برخوردهاي برخي

 مثبت طريق از كه او و است شده يو جويانه مقابله و منفي رفتارهاي تشديد و ايجاد باعث مدرسه و خانواده

 او نياز و انگيزه ديگر سوي از شود، مي متوسل اي مقابله رفتارهاي به شود نمي ارضاء اش توجه جلب به نياز

 و كسالت احساس نتيجه در و نشده آورده بر اغلب مدرسه و كالس در مجهوالت كشف و  يادگيري به

  .آورد مي رو شود، مي كالس در نظمي بي موجب كه رفتارهايي به گاهي و دارد كالس در خستگي

  ها حل راه كاربرد

 به كالسي موقعيت در را اصالح و تغيير هاي روش گرفتم تصميم عليرضا  مطلوب نا رفتارهاي كاهش براي

 تقويت« و »خاموشي روش« از استفاده او عادي غير رفتارهاي و آموز دانش مشكل به توجه با ببرم، كار

  .دادم تشخيص مناسب را مغاير يا »همسازنا رفتارهاي

 كاسته آن نيرومندي از نكنيم، تقويت مدتي براي بود شده تقويت قبال كه را رفتاري اگر »خاموشي روش«در

 سيف،(  شد، خواهد رفتار آن كامل توقف به منجر سرانجام رفتار، تقويت دريافت بدون تكرار و شود مي

1370-، 467 .(  

 آن با كه رفتاري كردن تقويت و نامطلوب رفتار نكردن تقويت طريق از ناهمساز، رفتار تقويت روش در

  ). 464 ص ،1370 سيف،( پردازيم، مي نامطلوب رفتار كاهش به است مغاير و ناهمساز

 زياد ديگران مانند لذا ، گيرد مي ياد را درسها سرعت به هوش با كودك چون دارند، عقيده برخي همچنين

 باعث معلم توضيحات و آموخته را ها درس بعضي مدرسه، به ورود از قبل  اغلب بعالوه ، كند نمي تمرين
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 بيشتر تكاليف دادن با معلم است بهتر آموزان دانش اين مورد در كه شود، مي اش حوصلگي بي  و خستگي

  ). 143ص ،1369 فر، ميالني(  نمايد، گرم سر را آنها متنوع، و متعدد منابع از استفاده به ايشان تشويق و

 مطرح را بجايي و منطقي حرف و مطلب درس كالس در عليرضا  وقتي فوق هاي روش به توجه با بنابراين

 بيشتر موضوع آن درباره كالس آموزان دانش ساير از گرفتن كمك با و كردم مي تشويق را او. نمود مي

  كردم، مي صحبت

 سعي كرد، مي مطرح نظمي بي ايجاد و توجه جلب يبرا منطقي غير نظرات وقتي و)  مغاير رفتار تقويت( 

 سوي از كالس در شده مطرح هاي بحث تدريج به نتيجه در) خاموشي( بگذرم، آن از اعتنا بي كردم مي

  .دادم مي ادامه مطلوب نتيجه تا را آن بايد رفتار تغيير براي كه گرفت تري منطقي روال عليرضا 

 اختيارش در را كالس وقت از دقيقه 10 توانم مي كه دادم پيشنهاد او به كالس جلسات از يكي در همچنين

 اين از كه دهد كنفرانس كالس در و نمايد تهيه اي مقاله عالقه، مورد موضوعات با ارتباط در تا بگذارم

 در كالس وقت از دقيقه 20 شد مقرر كه خواهد مي بيشتري وقت كه گفت ولي نمود استقبال پيشنهاد

  ). آموزشي برنامه سازي غني يا بيشتر و جنبي تكاليف دادن(  باشد، اختيارش

 يكي با مرتبط كه را اش مقاله موضوع او رسيد، كالس در عليرضا  توسط مقاله ارائه به نوبت جلسه سه از بعد

 هر كرد، صحبت آن با ارتباط در ساعت نيم مدت به كامل تسلط با و نوشت تابلو روي بود فيزيك مباحث از

 بر او تسلط تاثير تحت ها بچه ولي بود مشكل درك نظر از كالس آموزان دانش براي شده مطرح بحث چند

 دانش علمي همايش براي را اش مقاله كه خواستم وي واز كردم تشويق را او بودند، گرفته قرار موضوع

 به تشويق را او هم كالس از خارج در بعدا نمايد، ارسال شد مي گزار-بر پرورش و آموزش طرف از كه آموزان

  .كردم ديگر تحقيقي و علمي هاي فعاليت و كار اين

 همكالسي و دبيران خانواده، اعضاي ديگر و والدين با او ارتباط زمينه در مشاوره اتاق در ديگري اي جلسه در

 و معقول انتظارات كنيم سعي بايد ما از يك هر اجتماعي زندگي در اينكه و كرديم بحث يكديگر با ها
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 داشت ذهن در كه منطقي غير افكار و تصورات برخي كردم تالش و سازيم آورده بر را اطرافيان قيمنط

  ). اليس آلبرت عاطفي، عقالني، ديدگاه براساس(  نمايم، اصالح

  قانع براحتي منطقي استدالل و بحث طريق از ،عليرضا  باالي ذهني درك بدليل اينكه ذكر قابل مثبت نكته

  .پذيرفت مي را واشتباهاتش شد-مي

 را آنها و كردم صحبت او عادي غير رفتارهاي برخي داليل و اش وضعيت مورد در هم آموز دانش دبيران با

 كنجكاوي كنند سعي و باشند داشته مناسبي هاي العمل عكس عليرضا  رفتارهاي قبال در كه كردم متقاعد

  .نمايند ارضاء مطلوب نحو به را اش توجه جلب به نياز و ها

 هاي ويژگي به خاص توجه و فرزندشان نيازهاي و عاليق به بيشتر توجه براي هاي توصيه عليرضا  والدين به

 نظرات به اينكه و دادم ارائه نامطلوب رفتاهاي كاهش و مطلوب رفتارهاي افزايش براي هايي روش او رشدي

 و احترام ديد با او علمي اليتهايفع به و باشند داشته متناسب انتظارات. بنمايند بيشتري توجه وي منطقي

  .باشند مي بهتر يادگيري براي او مشوق و كنند نگاه تحسين

  ) 2 شواهد(  اطالعات آوري-گرد

 اينكه براي اما بود، شده گرفته بكار هاي روش مثبت تاثير مبين مدرسه و  كالسها در عليرضا  عملكرد گرچه

 توسط پرسشنامه اوليه اجراي از ماه 6 حدود گذشت از بعد كنم، پيدا دست تري ملموس و عيني نتايج به

 دراختيار بود، شده تنظم بندي درجه مقياس بصورت كه را پرسشنامه همان مجددا گرفتم تصميم دبيران

  .نمايم مقايسه را، اجرا مرحله دو در آمده بدست نتايج بتوانم تا دهم قرار عليرضا  دبيران

  پرسشنامه اجراي مرحله دو در زآمو دانش ورفتارهاي حاالت فراواني

 پايان سال تحصيلي ابتداي سال تحصيلي دانش آموز خصوصيات و رفتارهاي

  بندرت گاهي اغلب بندرت گاهي اغلب
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 1 2 3 0 2 4 زياد صحبت كردن

 1 2 3 1 1 4 حساس و زود رنج بودن

 عدم توجه به خواسته ها و

 نظرات اطرافيان

6 0 0 2 2 2 

 1 2 3 1 2 3 بودن عجول و بي حوصله

 مطرح كردن سئواالت زياد

 و كنجكاو بودن

5 1 0 4 2 0 

 1 3 2 0 0 6 جروبحث زياد وبي مورد

 مقصر داشتن ديگران در

 بروز اختالفات

4 2 0 2 2 2 

 عدم توانايي در كنترل

 احساسات و عواطف

5 1 0 2 2 2 

 مقاومت كردن در

 پذيرش سخنان اطرافيان

5 1 0 2 1 3 

 3 2 1 1 2 3 جو و مهاجم بودنستيزه 

    

 كه برد پي توان مي اوليه نتايج با آن مقايسه و شد اجرا سال اواخر در كه پرسشنامه از حاصل نتايج براساس

 اطرافيان، سخنان پذيرش در مقاومت اطرافيان، نظرات و ها خواسته به توجه عدم زياد، بحث و جر حاالت،
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 رضايت دبيران و است داشته اي مالحظه قابل كاهش دبيران نظر از رفتار تغيير هاي روش اجراي از پس

  .داشتند عليرضا  رفتار از كلي

 مراجعه مدرسه دفتر به كار اين براي كمتر كردند، مي مطرح را متعددي شكايات قبال كه هم همكالسيها

  .اند كرده

  آموز دانش با مدير ارتباط هاي راه

 افرادي هاي ديدگاه و نظرات از و بشناسيم خوب را محيط آن كه است اين مستلزم جمعي هر در موفقيت

  .آيد نمي دست به شناخت اين افراد با ارتباط بدون. باشيم داشته كافي شناخت هستند،  محيط آن در كه

  

  آموز دانش با مدير ارتباط هاي راه

 در ما چون. دارد چندان دو اهميت متوسطه مدارس در خصوصا مدرسه هاي محيط در وضعيتي چنين

 از كاري وجدان داشتن ضمن بايد ما همين براي. زنيم مي رقم را ملت يك آينده مدرسه هاي محيط

 در مديران سنگين مسئوليت كه است توضيحاتي چنين پي در. باشيم خوردار بر نيز بااليي پذيري مسئوليت

 و آموزان دانش با ارتباط بدون كه است اين حقيقت. شود مي مشخص آموزان دانش با ارتباط و شناخت

 امكان. بگذرد بايد يا و گذرد مي مدرسه در كه آنچه از آنان هاي نگرش و ها ديدگاه نظرات از آگاهي بدون

  .ندارد وجود مدرسه در خوب مديريت يك

 كه آنچه از آگاهي با بتواند تا كند فعال را اوليا و انجمن جلسات بايد مدرسه مدير كه راستاست همين در

 واقع در آموزان دانش اوليا با ارتباط. كند اعمال را كارآمدي مديريت شود، مي نگريسته آنان دريچه از ئلمسا

 كرده پيدا تجلي ها آن اوليا در آموزان دانش هاي برداشت از قسمتي چون است آموزان دانش با ارتباط نوعي

 چه بدانيم كه هستند مهم ما براي ها آن و كنيم مي مديريت ها آن فرزندان بر ما اين بر عالوه. است
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 همكاري با توانيم مي چگونه و است چگونه ها آن انتظارات و دارند مدرسه مختلف مسائل مورد در ديدگاهي

  .دهيم سوق تربيتي و آموزشي اهداف به رسيدن براي را آموزان دانش ها آن

  آموز دانش با مدير ارتباط هاي راه

 مي كاري كم زمينه اين در دارند اعتقاد اگر يا و. دارند كمتري اعتقاد اوليا و انجمن به ما مديران از بسياري

 جلسات سازي فعال و آموزان دانش اوليا با ارتباط.ندارند كردن كار براي را الزم مهارت هم شايد. كنند

 خيبر درد به فقط لزوم، صورت در نه و است فرماليته برخي قول به نه است واقعيت يك اوليا و انجمن

  .خورند مي خدماتي كارهاي

 و باشيم داشته آگاهي ها آن اوليا و آموزان دانش انتظارات و ها نگرش و ها ديدگاه از ما اگر شما، نظر به آيا

 چيز همه تنهايي به خود نه يا كنيم مديريت توانيم مي خوب بگيريم كمك مدرسه اداره در ها آن از بتوانيم

. باشيم داشته دست يك تنها دست، چند جاي به و. بنگريم خود دريچه از ار چيز همه و بگيريم عهده به را

  باشيم؟ خود تنها نيروها، بسيج جاي به. نكنيم ها آن به توجهي گذاري، ارزش جاي به

 مدير. باشد ها دركالس يا و سرصف مدير سخنراني تواند مي آموزان دانش با مدير ارتباط هاي راه ازجمله

 مدرسه مديريت در خود آموزان دانش نظرات و ها ديدگاه از مدرسه مدير با ارتباط صندوق ايجاد با تواند مي

  .جويد بهره

 ارتباط ديگر هاي راه از تواند مي خصوصي و موردي هاي ارتباط و آموزي دانش شوراي جلسات برگزاري

  .باشد آموزان دانش با مدير تر نزديك و مستقيم

  :كرد اشاره زير موارد به توان مي آموزان دانش با رمدي ارتباط عدم از ناشي عواقب از

  .مدرسه مسائل مورد در آموزان دانش هاي ديدگاه و نظرات با مدير آشنايي عدم - 1

  .آموزان دانش مشكالت با مدير آشنايي عدم - 2
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  .مدرسه مديريت انتظارات و ها ديدگاه با آموزان دانش آشنايي عدم - 3

  .مدرسه به مربوط مسائل با رابطه در آموزان دانش همكاري حس نبود يا تضعيف - 4

  .دانند مي عرضه بي و گو زور خيال، بي لياقت، بي را مدرسه مدير آموزان دانش كه اعتقاد اين بروز - 5

  .دهيم نمي اهميت ها آن به ما كه كساني بر حكومت و آموزان دانش روي گذاري ارزش عدم - 6

  .است پنهان ما ديد زا كه مشكالت از بسياري شناخت عدم - 7

  :  مدرسه مدير سوي از حسنه روابط درايجاد مهم اصول

:  مانند منفي احساس( متعارض و منفي ت احساسا ، خود احساسات شناسايي از پس كند سعي بايد مدير  

 فرد كه حالتي متعارض احساس و پذيرش عدم ، دشمني ، اعتماد عدم ، پوچي ، رنج ، گناه ، ترس احساس

) غيره و رضايت عدم و رضايت ، غم و شادي:  مانند.  سازد سويه يك را خود احساسات و افكار واندت نمي

 ، نفس به اعتماد ، پذيرش ، شادي ، امنيت:  مانند( مثبت احساسات و ببرد بين از منطقي طريق به را خود

 و نگرش »من« تا كه گيرد بكار را اصل اين و سازد آنها جايگزين را) شناسي حق ، محبت ، ارزشمندي

  ) .مثبت نگرش داشتن اصل( كنم برقرار رابطه آنان با توانم نمي باشم نداشته ديگران به مثبتي احساس

 را خود عواطف و احساسات معمولي و عادي شرايط در انسانها كه باشد داشته اعتقاد اصل اين به بايد مدير  

 اصل( است كرده منتقل آنان به را عواطفش و اتاحساس مدير كه كنند مي منتقل او به شكلي همان به

  ) .مبادله تعادل

 بگيرد بتواند را نتيجه بهترين كه گونه آن را احساساتش و عواطف انتقال توقف يا بروز توانايي بايد مدير  

  ) .عواطف و احساسات كنترل اصل(  باشد داشته

 را خود عواطف و احساسات اشاره و ايما ، حركات ، جمالت ، كلمات ، الفاظ از گيري بهره با بتواند بايد مدير 

 روحي داشتن.  كند درك خوبي به را مدير مثبت احساسات و عواطف مقابل طرف كه طوري به كند توصيف
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 انتقال اصل( كند مي كمك امر اين تحقق در ، خلقت مظاهر همه و ها انسان به نسبت ستايشگر و لطيف

  ) .احساسات و عواطف

  : حسنه روابط در كلي ونفن و قوانين

  . كنند رفتار شما با مايليد كه كنيد رفتار چنان آن ديگران با:  اول قانون

 در كه است انتظاري حداقل ، اغماض ، كرامت با همراه مناسب رفتاري ، مشكل بررسي ، دادن گوش انتظار

  . دارد وجود ها انسان روابط

  

  

  )نداشتن چاره( ناگزيري قانون:  دوم قانون 

 شكلي هر به را آن يا و باشد داشته خواهد مي خود كه شكلي همان به را چيز همه تواند نمي الزاما انسان 

 چگونه كه بگوئيم است بهتر ناخواسته امر از فرار و گريز بجاي قانون اين رعايت با.  دهد تغيير خواهد مي كه

  ؟ ساخت بهتر چيزي او از شود مي گونهچ باالخره و كرد زندگي او با و ساخت موجود وضعيت با توان مي

  ستيزه و جدال از دوري قانون:  سوم قانون

 مي مجادله طرف دو هر احترام و ارزش ، حرمت دادن دست از سبب لفظي درگيري حتي ستيزه و جدال

 طوري را خود ارزش و اهميت موردي هيچ در نبايد مدير.  كرد جبران را آن توان نمي سادگي به كه شود

 االمر عاقبت زيرا.  برخيزد ستيز به مخالف طرف با آن حفظ براي شود ناچار كه دهد قرار تهديد وشدستخ

 ميسر يك هيچ براي احترام دادن دست از بدون نشيني عقب كه آيد مي بوجود طرف دو هر براي وضعي

  . بود نخواهد

  : انساني روابط تحكيم و ايجاد عوامل -   الف
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  .محبت و دوستي ، ناناطمي و اعتماد جو ايجاد -

  مدرسه به تعلق احساس ، عقايد و افكار ، بيان آزادي احساس -

  خطاها از بعضي از اغماض ، مدير داري راز -

  گفتن سخن طرز ، نزاكت و ادب رعايت ،) تنبيه و تشويق( رفتار در عدالت رعايت -

 متانت و خونسردي حفظ ، اساحس درك انعكاس و احساسات شناخت و فرد احساسات و افكار به احترام -

  عاطفي هاي بحث مخصوصا ، بحراني مسائل در

  افراد هاي گرفتاري رفع و نيازها آوردن بر براي كوشش و سعي ، كردن دلسوزي دل صميم از -

  مشترك نقاط مبناي بر صميمي و رسمي غير روابط برقراركردن -

  هاآن شكوفايي و استعدادها پرورش و بروز براي محيط ايجاد -

  آنها كاربرد در تفريط و افراط از دوري و اختيار و قدرت از موقع به و جا به كاربرد -

  مقابل طرف ديد از مسائل و مشكالت درك و دادن قرار ديگران جاي به را خود توانايي -

  : انساني روابط در اختالل وجود هاي نشانه و عاليم -  ب

  . اداري دستورات و قوانين از سرپيچي يا و توجه عدم ، گري الابالي و نظمي بي وجود -

  متعارض نظرات و ديد با مختلف هاي گروه پيدايش ، مدير به نسبت تفاوتي بي وجود -

  سازمان اهداف با رابطه در مدرسه افراد بين هماهنگي عدم -

  كار محيط در حوادث ، ضايعات ، اشتباهات وجود ، كاركنان مورد بي هاي تراشي دليل -

  مورد بي انتقاالت و نقل افزايش ، تمارض يا و قوانين به تمسك با ضروري غير هاي يبتغ وجود -
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  كاركنان به نسبت خواهي خير مورد در مديريت و سازمان به نسبت اعتماد عدم -

  كاركنان بين رغبت عدم و كسالت و خستگي احساس وجود ، تظاهر و مبالغه ، چاپلوسي ، تملق وجود -

  غيرعمدي و كوچك اشتباهي دليل به منطقي غير و بزرگ يهاتتنب از ترس وجود -

  منافقانه رفتار و نفاق و غيبت وجود ، كردار و گفتار در دوگانگي وجود -

  مديريت از كاركنان و كارمندان بين گاليه وجود -

  فرد به سازمان و سازمان به فرد تعلق عدم احساس ، شغلي امنيت عدم احساس -

  تصميمات در مشاركت عدم و نبودن موثر و سازمان در دنبو اهميت بي احساس -

 و خوشحالي احساس ايجاد ، مناسب شرايطي و سالم جوي ايجاد راستاي در مدير كارهاي ترين اساسي از

  . است اوليا و آموزان دانش ،) كاركنان( معلمين در خاطر رضايت

  ) :كاركنان( معلمين با حسنه رابطه ايجاد راه

  : گردد مي معطوف زير موارد به مدير هتوج جهت اين در

 و آنان مشاركت جلب و نظرات و ايده بيان جهت جلسات تشكيل با معلمين افكار و شخصيت به احترام

 رفتار داشتن.  دوستانه و صميمي ، نزديك روابط ايجاد راستاي در اجتماعي هاي فعاليت به آنها تشويق

 و آنان مشكالت به توجه ،) قبول مورد و مدرسه تربيتي جو نشا حد در سنجيده و متين ، وقار با( مناسب

  مشكالت رفع براي تالش
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  : آموزان دانش با حسنه رابطه ايجاد راه

 هر با.  گردد ايجاد شدن پذيرفته و تعلق احساس آموز دانش در كه نحوي به آموز دانش شخصيت به احترام

.  هستند او دوستان معلمان و مدير كه كند احساس زآمو دانش.  شود رفتار عادالنه و منصفانه آموز دانش

  . است مدرسه توجه مورد هايش توانايي و احساسات كه بداند آموز دانش

  : اوليا با حسنه رابطه ايجاد راه

 با آنها ارتباط چگونگي و آموزش ، تربيت ، استعدادها شكوفائي در خانواده نقش و ارزش شناخت با مدير

 و ها ويژگي شناخت با مدير.  دارد مي بر اوليا با حسنه رابطه ايجاد در را گام ترين زيربنايي مدرسه

 با ، اوليا مشاركت جلب در خانواده و جامعه فرهنگي و اخالقي ، مذهبي ، سياسي ، اجتماعي خصوصيات

 و تعلق احساس ، آن نتيجه كه طوري به كند تالش عمليات و ها مسئوليت ، وظايف در آنان دادن شركت

 را آموز دانش يعني مدرسه و خانه اتصال حلقه و ارتباط اصلي كليد بايد نيز مسير اين در.  باشد بودن موثر

 فكري و عاطفي ، رواني هاي پيوند پايه بر اوليا با رابطه استحكام اساسي اصل كه بداند بايد مدير.  دريافت

 در مثبت نگرش ايجاد و آموزان دانش نوشت سر به نسبت دلسوزي و سازنده و مثبت احساسات بيان.  است

  . است انساني روابط برقراري در موثر راهي مدرسه و مديريت به نسبت اوليا

  گيري نتيجه و رفته كار به هاي روش ارزشيابي

 و تحصيلي نظر از موفق آموزان دانش تشويق پيرامون نظر تبادل منظور به مدرسه آموزشي شوراي در   

 نظر از ممتاز و موفق آموز دانش عنوان به عليرضا  شد مقرر اند، داشته همكاري رسهمد امور در كه افرادي

 دريافت جايزه و شده تشويق آموزان دانش ساير همراه مدرسه كاركنان با مستمر و خوب همكاري و درسي

 غييرت خيلي گذشته زمان به نسبت فرزندش كه داشت مي اظهار مدرسه به مراجعه در هم عليرضا  پدر.دارد

 همكاري داوطلبانه طور به خانواده هاي فعاليت در و آورد بدست را آنها رضايت كه كند مي تالش و كرده

 در دارد، مدرسه امور با ارتباط در نويي ايده و طرح و كند، مي مراجعه گاهي چند از هر خودش عليرضا .دارد

 كالس در او محبوبيت كند، مي صحبت شا آينده ريزي برنامه و اهداف و اش عالقه مورد فعاليتهاي مورد



 

اقدام پژوهي با قيمت فقط پنج هزار اين فايل فقط براي مشاهده مي باشد . براي خريد فايل ورد و قابل ويرايش اين 

 www.asemankafinet.irتومان به سايت علمي و پژوهشي آسمان مراجعه كنيد .

٢٤ 

 

 در آموزان دانش ساير و وي رفتار مشاهده طريق از نتيجه اين كه شده بهتر خيلي گذشته به نسبت درس

 از بعد تحصيلي سال پايان در عليرضا  مرتبه يك.آمد بدست سنجي گروه اجرا همچنين و حياط و كالس

 به شما كردم، مي اذيت خيلي را شما من حاليكه در ": نمود عنوان من به مطلوب جهت در رفتارش تغيير

  ". كرديد كمك خيلي من
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٢٥ 
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