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 چکیده تحقیق

تماعی و آموزشی و از ديدگاه دين مبین با نام و ياد يگانه ايزد توانا از آنجا که مسأله اخالق و تربیت از نظر اج

خصوصاً در زمینه ي  اسالم بسیار مورد اهمیت می باشد و اينجانب نیز نسبت به اين موضوع حساسیت خاص

پس از آغاز سال تحصیلی و ورود به مدرسه و شرکت در شورا ي مدرسه يکی از دانش . دانش آموزان داشته ام 

ضعیف و کم انگیزه ديدم و برخی کارهاي غیر هنجار از جمله تقلب در کالس،   نظر نظم و انضباطرا از آموزان را 

، بر آن شدم تا منشأ . را در مورد او می شنیدم. . . بی انگیزگی در يادگیري و بی حوصلگی در تحمل کالس و 

ادم گرفتن آزمون و در اين راه از راه هاي متفاوتی استفاده کردم و اقداماتی انجام د .اين مشکالت را پیدا کنم

در هر دو شرايط، نظرخواهی از  معلم و همکالسی هايشهايی در زمان وضع نامطلوب و مطلوب، گرفتن نظر 

همکاران و مديريت به طريقه پرسشنامه در رابطه با اين موضوع، تشکیل جلسه شوراي مربیان و کمک گرفتن از 

اندکی که در اين راه در اختیار داشتم شروع به کار  و با توجه به شواهد موجود و وقت دانش آموزوالدين اين 

 .کردم براي اعتباريابی اين پروژه از وجود همکاران، دانش آموزان، اولیاء بهره بردم
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 مقدمه

منجر  یکالس يها تهیشود اگر قرار است فعال یموثر گفته م يریادگي يبرا یبه نظم الزم کالس یانضباط کالس

اگر چه ممکن است . است رياجتناب ناپذ يامر یتوسط دانش آموزان شود، نظم و انضباط کالسموثر  يریادگيبه 

دانش آموزان است،  يرفتار شکالتم یعدم انضباط کالس یتصور در ذهن وجود داشته باشد که علت اصل نيا

 کيو خوب  سيتدر کي ي جهینت یاصل مهم را فراموش کرد که نظم و انضباط خوب کالس نيا دينبا یول

مطالب مشکالت  نياز ا يریاست با بهره گ دیام. طرح درس خوب است کيداشتن  ي جهیخوب نت سيتدر

کرد نظم خوب معموال مترادف  جاديا يریادگي يبرامناسب  يدانش آموزان به حداقل برسد و بتوان جو یانضباط

 .ستیبا سکوت مطلق ن

 

 «توصیف وضعیت و تبیین مسئله»

است که در نهاد آموزش و پرورش مشغول به خدمت می باشم و هم اکنون نیز در  سال 6مدت    اينجانب 

پس از شروع سال تحصیلی زمزمه هاي از بی انضباطی ، .خدمت می نمايم   کسوت معاون پرورشی در دبستان 

و دانش  آموزگار او. ناهنجاري و انجام رفتار هاي مخل نظم درباره يکی از دانش آموزان به نام نگین می شنیدم
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تا اينکه تصمیم گرفتم . آموزان هم کالسی اش از رفتار هاي او به ستوه آمده بودند و به رفتار او اعتراض داشتند

 .مشکل اخالقی و انضباطی او را بر طرف نمايم

است به قرار زير می نگین که مشکل اخالقی و انضباطی با توجه به شواهدي که داشته ام مسئله مورد نظرم 

 :باشد

دانش  يکی از در روزهاي آغازين سال تحصیلی متوجه برخی بی انضباطی و بی انگیزگی هايی از جانب  -1

اما بعد از دو سه جلسه . به من القا کرد اوشدم به حدي که اين مسئله نوعی گريز و بیزاري از آموزان به نام نگین 

 اونتیجه رسیدم که می توان از در دوستی با  کمی آرامتر و متمايل تر به کالس شده و به اين اومتوجه شدم که 

 وجدانی از نظر اين کار من و اگرچه شايد  چشم پوشی کردم و براي اين کار چند بار از خطاهايش وارد شد 

را آرام تر کرد و متوجه شدم با او ياري و  اومرا در جلب اعتماد و دوستی بیشتر با اما جالب و صحیح نبود 

 وان تا حدي مسئله را حل کرد ولی چگونه؟ مصالحت و دوستی می ت

دانش هم به شدت از اين  آموزشگاه طی چند ماه متوجه شدم که از طرف همکاران و عوامل اجرايی و دفتر  -1

ولی هیچ کس در صدد انجام می دهد خالف مقررات مدرسه است  نگینانتقاد می شود و کارهايی را که  آموز

 . آمداصالح وضعیت نابهنجار بر نمی 

در اين زمینه چندين بار با ايشان برخورد کردم ولی نمی دانستم چه کنم تا جلو اين بی نظمی ها را بگیرم و 

و براي اين  انجام دهمدانش آموز وضع را بهبود بخشم تا اينکه تصمیم گرفتم کاري را در زمینه حل مشکل اين 

انه بی انگیزگی و بی عالقگی در حل اين سؤاالت حتی در ارائه دادم که متأسفنگین را به  اي پرسشنامهکار ابتدا 

بیماري پرسشنامه خود را با گستاخی روي میز گذاشت و در زمان انجام اين آزمون با بهانه  و. موج می زداو بین 

بیمار : وقتی چرايی کارش را جويا شدم با بی تفاوتی شانه ها را باال انداخت و گفت. من امتحان نمی دهم: گفت
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اينگونه مسائل مرا بر آن داشت تا در رفع مشکل اين کالس با همکارانم در صدد حل مشکل ( تمارض)دم بو

 :و اينگونه شروع کردم. برآيم

بار به مدرسه آمد با  نیدوم يبرا یرا به آموزشگاه دعوت کردم وقت شانيا مادرمسئله ،  تیبرن به واقع یپ يبرا

 د،یبا نامه اطالع ده ديدار يهرکار ميایتوانم مرتب به مدرسه ب یکنم ونم یمن هم در مغازه کار م: گفت یناراحت

 یناراحت شد وبا ب یلی؟ خ دیبه من بده دیتوان یم یچه اطالعات نگیننابهنجار  يتارهادرمورد رف: به اوگفتم 

کمک هم  اورا با ديبا ديیگو یدارد به من م یمشکل یمن از لحاظ عقل يبچه  دیکن یشما فکر م: گفت یتفاوت

کردم اورا آرام کنم  یاست ؟ ابتدا سع وانهياو د دیکن یندارد شما فکر م يماریگونه ب چی؟فرزندم ه میدرمان کن

اخالق او در خانه چطور است ؟  دمیاز اوپرس. به کمک دارد  ازیآرام شد به اوگفتم هرگز بلکه اون یکم یوقت

تامل  یوقت. ميدهد خالصه از دست او خسته شده ا یبد اخالق است به حرف من گوش نم یلیگفت او خ شانيا

 :شد یحل مشکل درذهنم  به صورت سوال تداع رجهتينمودم اطالعات ز

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

 آيا به خاطر روابط غلط با او، ايشان دچار خود پنداري منفی از خود شده است؟ -1-1

 کمبود محبت شده است؟ آيااو دچار  -3-1

 با رفتارهاي خويش می خواهد د يگران را به خود متوجه سازد؟ يآياو  -4-1

 چه راه حل هايی براي مشکل وجود دارد؟  -1-1

      قیوضرورت تحق تیاهم

آنکه  يمتاسفانه مد ارس به جا.از مشکالت عمده مدارس ماکمک نکردن به دانش آموزان مشکل دار است یکي   

از  یوحالت دفع.سازند یدورم شترآنهاراازخودیدارند ب يناسازکار امشکلي یکه عقب افتادگ یکمک به کسان آماده
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 ميوتکر قيمواقع به تشو شتریوب الهستندوبا نمره با ياغلب مدارسبه دنبال دانش آموزان قو.دهند یخود نشان م

وبه طور ناخواسته آنهارا  رندیگ یقرار م يمهر یمورد ب فیدر مقابل دانش آموان به ظاهر ضع.پردازطند  یآنهام

 (74ص.1379.یکمال ریم)کنند  یرها وسرکوب م

رفتار به  نيا یسازد وگاه یرا فراهم م انیواطاف نيهمواره موجبات رنج وزحمت والدبی انضباطی دانش آموزان 

وبه .دارد یباز م زین لیصوگاه افراد را از راه تح.گردد یم زین يوعذاب افراد عاد جاست که موجب رن ديشد يحد

بر ما  لذا(11ص.1387.یحمزه گنج)گرداند  یمبتال م یاخالق گريوانحرافات د بد دهنیمانند  يیکار ها

 يها هينسل جوان وسرما حیصح يها وهیکه با استفاده از  منابع گوناگون وش فاستیتکل کيپ .خدمتکاران امر آ

 .میکن تيکشور را هدا

مشکلش احتماالکاهش  یاقدام پزوه نيشده که دانش آموزمورد نظر ا یناش نجاياز ا قیتحق نيوضرورت ا تیاهم

 جيحل خواهد شدونتا زیمشکل ن جهیعلل مشخص شود راه حل هم مشخص ودر نت یوقت رايز.افتيخواهد 

 تیوترب میکاران امر تعل اندرهمکاران ودست  ريتواند  در موارد مشابه مورد استفاده سا یبدست آمده از آن م

 .ردیقرار گ

 اهداف پژوهش

 نگین يمشکالت ناسازگار  يیشناسا: یکل اهداف

 

 :يجزئ اهداف

 

 نگین يحل مشکل ناسازگار يشناخت روشها(  1



برای خرید فایل قابل . یل برای مشاهده است فاین ا

 .ویرایش به سایت مراجعه کنيد 

 

8 

 

 نگین در یارائه راه حل درمورد بوجودآمدن مشکل اخالق( 1

 

  

 

  

 : ياقدام پزوه نهیشیپ

دانش آموزان دوره  نیانضباط در ب شيافزا ياروش ه:مشهد باموضوع یبهشت دیمعلم شه تیدرمرکز ترب یقیتحق

 راههايی.صورت گرفته است 99دربهار  یدکتر تلخاب يآقا يیبه راهنما یمیابراه دیسع يتوسط اقا يیابتدا ي

که مشکالت "کانین "با توجه به تحقیق .و نحوه استفاده از روش ها را نیزمورد بحث قرار داده است  يپیشنهاد

سپس . شود یگیري اين عمل ارائه م راههاي براي پیش. داند ي معلم می گیرانه امات پیشبی انضباطی را از اقد

براي برخورد با رفتارهاي . علل ارائه خواهد شد اينو راههايی براي کاهش   انضباطی را بررسی کرده علل بی

 موز و اجتماعانضباطانه نیز باتوجه به ديدگاههاي دانشمندان ،معلم ،مدرسه،دانش آ انضباطی و بی بی

اهمیت و ضرورت نظم و انضباط در کالس  روش تدريس  یبه بررس يدر مقاله ا يیايریپ نیحس يآقا نیهمچن

مناسب    راه ها و فنون ايجاد نظم کالس و يا مديريت کالس ويژگی هاي رفتاري و اخالقی يک معلم و رابطه ي 

موارد ذکر شده و ارائه ي راه  وتوضیحله ضمن تبیین همچنین در اين مقا. آن با ايجاد نظم کالس پرداخته است 

حل هاي کاربردي بر مبناي تئوري هاي علم تعلیم و تربیت در رابطه با موضوع مقاله ، در پايان پیشنهادهايی نیز 

براساس موضوع مهم مديريت کالس که همه ي معلمان و استادان دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی با آن درگیر 

 .، ارائه کرده اند می باشند
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  يراهکارها هيبه ارا م؟یرا در مدارس برقرار کن حیبا عنوان  چگونه انضباط صح یتوکّل نیخانم مه نامه انيپا

 .پردازد یخود در مورد انضباط م  قیتحق يشنهادیپ

رشد  نهءیمثبت آن در زم يآمدها یو پ راتیانضباط، تأث یاجتماع يدر مورد کارکردها شانيبرنظر ا عالوه

به اهداف  دنیو رس تيو هدا  انضباط،رفتار انسان را کنترل.توجه است  از جمله موارد قابل زیانسانها ن تیشخص

 نيا.رود یکارآمد او به هدر م يرویو ن اردند ینیّمع  فرد شکل يتهايبدون انضباط،فعا.کند یم  لیرا تسه يفرد

  به یدانش و تجربهء کاف یو اجتماع یشخص  یندگمسئله،بخصوص در مورد کودکان و نوجوانان،که هنوز در ز

همواره در آموزش و پرورش مطرح   که یليمسا نيتر از ملموس یکيحال،  نیدر ع.است اند،محسوس اوردهیدست ن

 يمشکالت رفتار  انضباط در کالس درس و اصالح يبرقرار دارد،مسئلهء یماست و ذهن معلمان را مشغول 

 یواقع  يمعنا کودک به یپانزده سال زندگ نینخست»: دارد دهیشناس معروف عق ان،رو«گزل». آموزان است دانش

 يرهاانجام دادن کا يریادگي نديفرآ  قتیرشد و نمو کودک در حق رايز.است  نیپلیسياعمال انضباط و د يسالها

شدن،منظم  متحد  يکودکان آرزو.است دار یمعن يا گونه و به  در زمان درست،در مکان مناسب و درست  حیصح

 رندیبگ  میخود تصم يآزاد باشند و برا خواهند یم  پرورانند؛بلکه یانضباط خاص را در سر نم ايشدن  تیبودن،ترب

 «.نباشند  ینظم و انضباط چگونهیو تحت ه

 (ا  -شواهد) گرد آوري اطالعات 

ه صورت ترکیبی براي پژوهش ، از چند روش ب نيدر  ا. گرد آوري اطالعات روشهاي متعددي وجود داشت براي

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

 رينمودم و با مصاحبه  با معلم ومد ياز طريق مشاهده رفتارهاي او را زير نظر گرفته واطالعات الزم را جمع آور
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او نظم  کالس را بر هم می زد و درچنین محیطی . زم بدست آمد اواطالعات ال يوپدردرمورد سابقه رفتار

 . آموزش امکان پذير نبود

داد  یجواب م اوبه  يبا لحن بد نگینداد  ینابهنجارش به او تذکر م يبه خاطر کار ها یدرکالس وقتمعلمش  

 یلجباز وکج خلق اریبسکار را نکرد ،بچه  نياش ، معذرت بخواهد ا یادب یروز از او خواستم که به خاطر ب کي

. او با بچه ها بگذارد يدعواها يگریانجیوم اوآرام کردن  يشد نصف زنگ کالس را برا یمعلمش مجبور م.بود

ندارد بلکه  يریبچه که تقص نيبه خودم گفتم ؛ ا نکهيتوانم ؟تا ا یچرا؟ چگونه م دمیشياند  یمرتبا با خود م

حل  دياست که با یوروان يرده است در واقع او دچار مشکالت رفتارشکل بار آو نياورا بد یروابط غلط خانوادگ

الزم را جهت حل  يهايیراهنما شانيگذاشتم ا انیاز مشاوران ارشد منطقه در م یکيرا با  ئلهلذا  مس. شوند 

را سپس با دو تن از مشاورين همکار در اين زمینه مشورت کردم آن ها نیز راهنمايهاي الزم . مشکل ارائه نمود 

رشد ، روابط انسانی در  سیدنبال کتابهاي روانشناسی اختاللهاي رفتاري، روانشنا بعد به. عرضه داشتند 

آموزشگاه و تحقیقاتی که در اين زمینه انجام گرفته بود  رفته ومورد مطالعه قرار دادم تا ببینم مشکل را چگونه 

پول  نيشتریب. ن مغاير با مقررات کالس می باشد است که رفتارهاي ايشا ياو دانش آموز. می توانم حل نمايم 

رنگارنگ اما بدون  شيپر از لواشک بود، کتابها کهنه و دفترچه ها فشیک هرروزآورد و یرا به مدرسه م یبیتوج

مشاهدات من   یچسباند  وقت یناخوانا ونارسا بود همه حروف را بهم م اریدر آنها ، خطش بس یفیتکل چیانجام ه

 :دادیخود را نشان م ريز جيتاشد ن یکامل م

 .اوهر روز دانش آموزان را مسخره می کند

 .او هر روز با دانش آموزان دعوا می کند

 .اودر خانه و مدرسه بد اخالق است
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 .او از نظر درسی ضعیف است

 .او بی حوصله است

 .روابط والدين با او غلط بوده است

 .معلمین  به او توجه الزم را نکرده اند

 .به تفاوتهاي فردي ايشان توجه نکرده اند معلمین 

 .بهداشت فردي را رعايت نمی کند

 .است ياو دانش آموزي پررو و مغرور

 :تجزيه و تحلیل وتفسیرداده ها

داد ه ها استفاده نموده ام که به  ریوتفس لیوتحل هيدر تجز میمفاه میروش ترس يپزوهش از  الگو نيدر ا من

 .ميپرداز یآن م حیتوض

تا بتوانم در ابتدا علت رفتارش را بدانم و بعد بتوانم  مياستفاده نما یمختلف يردم از منابع و کتابهاک یسع

علت رفتار  یوچگونگ يیبه دنبال چرا ديبا لیو تحل هيدر تجز. کاهش رفتارش ارائه دهم يرا برا يیراهکارها

 .عامل را مهم دانستم نيبنده چند عاتومطاال1طبق اطالعات بدست آمده  از شواهد  .ميبپرداز يناسازگار

 

 

 عامل فقر خانواده

فرزندانشان  شتریکه ب يیباشد عامل فقر خانواده ها ی،علل فقر مبی انضباطی دانش آموزان  گرياز دالئل د یکي 

متعلق به مناطق  ايدر آن حاکم است و  یهستند که فقر مال يیبعنوان ناسازگار شناخته شده اند خانواده ها
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احساس کمبود  زیخانواده در همه چ ناسبنام يخانواده ها به خاطر وضع اقتصاد نيتند فرزند در امحروم هس

خود دست به واکنش بزند که  لیرغم م ینوجوان گاه عل ايشود که کودک  یباعث م یطيشرا نیکند چن یم

 ( يدکتر ابوالقاسم اکبر) باشد  زانيشود که کودک از مدرسه گر یباعث م زیعامل ن نیهم

 یبه نوع کيدارد که هر  یفراوان يآموزشگاه علت ها طیکودکان در مدرسه و مح بی انضباطی يعلت ها البته

 شتریب یآگاه يشود که برا یکودکان م يباعث ناسازگار راتیتاث نيشود که ا یگذاردن بر کودکان م ریباعث تاث

 .   دیمراجعه کن يدکتر ابوالقاسم اکبر يقابه کتاب علل ناسازگار در کودکان آ شتریو به دست آوردن اطالعات ب

 : نيوالد ضیعوامل تبع

خود  يمشکل رفتار-گريکديخانواده نسبت به  ياعضا يپرخاشگر -نسبت به بچه ها نيوالد يمهر یب: لیاز قب

 یو کم توجهّ يمهر یدانش آموز، به خاطرتولد فرزند دوم ، مورد ب یبا توجّه به سوابق خانوادگ..... و نيوالد

. شده و نسبت به آنان احساس خصومت کرده است  یتيدچار نارضا نيوالدکار  نيو از ا. قرار گرفته است  نيوالد

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

 يها سبکرده و برچ ریو تحق هیرا تنب ي، و يمهر یعالوه برب نياو باعث شده ، والد يو نابهنجار يپرخاشگر. 

 یو روان یروح يفشارها نيبنابر ا. شده است  یدر دانش آموزدرون یمنف يخاطر رفتارها نيبزنند ؛ به ا یمنف

 ديمشکل با يیبعد از شناسا.  شده است  يیشناسا يرسد مشکل تا حدّ یبه نظر م. شده  لیبر او تحم يديشد

 . ت به دنبال راه حل رف
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 : يعوامل مدرسه ا

خود مورد تمسخر  یاز موارد زندگ یاز بچه ها را به خاطر ضعف در  بر خ یدوستان وهم سن وساالن که برخ

از  یبرخ.شوند یافر اد م نگونهياختالالت در  ا نياز ا یعامل بوجود آورنده برخ یخود نوع نيدهند که ا یقرار م

که همه ...آنهاو يفرد يزنند مانند توجه نکردن به تفاوت ها یم نالت داماختال نيکردن ا ديبه تشد زین نیمعلم

، ابتدا بهتر است علل اختالالت مشخص  يرفع اختالالت رفتار يبرا.. موارد درمورد دانش آموزم صادق است نيا

 .گردد نییتع يجهت بهبود اختالالت رفتار  يیشود تا راه حلها

 به صورت موقّت ديانتخاب راه جد

 يیازآنجا.رسد  یشده م ينوبت به انتخاب راه حل طبق اطالعات گردآور  کيشواهد  ياز مر حله گرد آور بعد

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

 .استفاده نموده ام

 نيشود  الزم است که هر چه زودتر ا یاده معملکرد آن ها نشان د قيبچه ها از طر يمشکالت رفتار چون

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

. آورد  یرا دردوران بلوغ و بعد از آن به وجود م ياديشود که مشکالت ز یم یاجتماع يها يو ناسازگار يرفتار

 :دانش آموزم در نظر دارم عبارتند از  يبردن ناسازگار نیاز ب يحل موقت را که برا جا من چند راه نيکه در ا

 يدادن به و تیمسئول ايفعال کردن دانش آموزدر مدرسه و   

 نيتماس با والد 

 دانش آموزم یبرطرف کردن فقر مال 

 در مدارس و خانواده ها ضیبردن تبع ناز بی 
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 شود  یدانش آموزم ين ناسازگاررفت نیها که باعث از ب تیفعال یانجام برخ. 

 یآموز ش درمان 

 

 و نظارت بر آن ديطرح جد ياجرا  

 یپرخاشگري ، لج بازي و ب گرانيکردن د تيرا می توان در حسادت ،اذبی انضباطی نگین رفتار او توجه به  با

هايی جهت بهبود  براي بهبود ابتدا بهتر است علل اختالالت رفتاري مشخص شود تا راه حل. خالصه کرد یتفاوت

 اختالالت رفتاري تعیین گردد

بهبود  يشاگردم به دست آوردم برا يدرست در صحت ناسازگار صیتشخ يالزم را برا قاتیتحق نکهياز ا بعد

در دانش آموزبه وجود  یراتییرا انتخاب کردم تا با انجام آن راه حلها بتوانم تغ یموقت يرفتار شاگردم راه حلها

بردن  نیدانش آموزم و از ب یکه انتخاب شده بود راه حل برطرف کردن فقر مال يیراه حلها نیکه از ب. آورم 

 یۀبق یمشکالت قابل اجرا نبود ول یو وجود برخ طيدر مدارس و خانواده ها به خاطر مناسب نبودن شرا ضیتبع

 به اجرا در آوردم ريراه حل ها را به قرار ز

                        يدادن به و تیسئولم ايفعال کردن دانش آموزدر مدرسه    

دانش  حيتفر يدر زنگها خواستم که چون دانش آموز شانيآموزشگاه مشورت کردم و از ا ريبا مد نکهيبعد از ا 

مواظبت از بچه ها را در  تیمسئول  کار به خود دانش آموز نياز ا يریجلوگ يکند برا یم تيآموزان را آزار و اذ

 روز به دفتر آموزشگاه بردم به اون گفتم که دانش آموز کي را  خاطر دانش آموز نیبه هم میهبد حيتفر يزنگها

 ايبه بعد تو مواظب باش تا آنها با هم دعوا و  نيکنند از ا یبا هم دعوا م یلیبچه ها خ حيتفر يچون در زنگها

 هفقط هر دو را ب یهارا بزنبچه  يکنند تو حق ندار یم يکه با هم کتک کار يدينکنند و اگر د  يکتک کار



برای خرید فایل قابل . یل برای مشاهده است فاین ا

 .ویرایش به سایت مراجعه کنيد 

 

15 

 

داده شده و  تیکه به اون اهم ديد  دانش آموز یوقت. ردیبگ میخودش در مورد آنها تصم ريتا مد اریدفتر ب

گذارم بچه ها با هم دعوا  یچشم اجازه، من اصالً نم: به او واگذار شده با احساس پر از غرور گفت  یتیمسئول

مواظب بچه ها  یتون یدانستم که تو م یهم م نشه به اون گفتم چون مب قيتشو شتریب نکهيا يکنند و من برا

با  يو از آن روز به بعد هر وقت دانش آموز را به تو بدهد  تیمسئول نيخواهش کردم که ا ريمد ياز آقا یباش

 دندیترس یازش م باًيرقاورد دفتر و چون بچه ها ت یگرفت و م یبا غرور هر دو را م یلیکرد خ یدعوا م يگريد

را با شرح  انيداد و جر یم ليآورد به دفتر تحو یآنها را م یوقت. کردند یدر آمدن همراه اون به دفتر اعتراض نم

از آن روز به بعد  یو مواظب بچه ها باش يبر یتون یگفتم که تو م یکرد بعد به اون م یم فيما تعر يکامل برا

کرده  تياذ ايمرا ترسانده و  نگینکند که  هيگر ايکند و تيشکانگین از دست  یکه کس دميند ايو  دمینشن گريد

بچه ها به حرفش  نکهيا يکه به اون داده شده بود توانسته بود اون را از کارهاش باز دارد و برا یتیچون مسئول

 .کرد یدعوا نم یگوش کنند خودش با کس

 نيتماس با والد

 يیضمن مشورت با پدرش از او خواهش کنم که کارها که. بود زکه انجام دادم تماس با پدر دانش آمو يبعد کار

به پدرش گفتم که تماس  یانجام دهم تا رفتار فرزندش اصالح شود بعد از سالم و احوال پرس ميگو یکه م

 .درست شود شيرفتار ها نيکنم تا ا یم يیرهاصحبت کنم و به او گفتم که دارم کا نگینگرفتم  تا در مورد 

از کارم  دميد یفقط به حرف شما گوش کند و وقت نگینگفت مگر  یکرد و م یم تشکر یلیخدا خ يبنده  

 .خوشحال شدم  یلیخ یلیاست خ یراض
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 .شود يدانش آموزم يرفتن ناسازگار نیها که باعث از ب تیفعال يانجام برخ

رو  تمرين در خواندن شع. داورا سرگروه نماي.  داو را در بازيهاي دسته جمعی شرکت ده به معلمش گفتم که 

واز مدير مدرسه .  دوبراي ابراز محبت ايشان را با نام کوچکش صدا بزن دمسائل رياضی بیشتراز او استفاده کن

 .خواستم تا اجازه دهد در مراسم صبحگاهی دعا بخواند

و  . ، به خاطر تولد فرزند دوم، مورد بی مهري ، کم توجهی قرار گرفته است نگینتوجه به سوابق خانوادگی  با

براي جلب توجه والدين ، به رفتارهاي نابهنجار روي می آورد واين عمل  باعث می گردد که والدين عالوه از بی 

به اين ترتیب رفتارهاي منفی در . هاي منفی بزنند سبمهري ، وي را تنبیه بدنی ، تحقیر کرده وبه ايشان بر چ

 .او درونی شده وبه خاطر فشارهاي عصبی د چار تناقض نیز می گردد

براي کاهش حسادت ، شرکت دادن فرد در گروه واحساس مسئولیت فرد نسبت به گروه ايجاد می گردد واز  

 .تارهايشان نسبت به فرد ماليم گرددوالدين فرد خواسته می شود که بین فرزندان تبعیض قائل نشود ورف

 

کاهش پرخاشگري ولج بازي ، از والدين  خواسته شد که بین فرزندان تبعیض قائل  نشوند وبا فرزندخود با  براي

تا فرزند دچار کمبود . ماليمت ومهربانی رفتار کنند وويژگی هاي مثبت فرزند خود را با تشويق تقويت نمايند 

پس به فرزند .تبعیض وکمبود محبت است يرسد يکی از علتهاي پرخاشگري ولج باز به نظر می. محبت نگردد

 .خود برچسب هاي مثبت بزنند تا کودک باور کند که واقعاً داراي ويژگی هاي مثبت است

 يآموزش درمان

درمانی عبارتست ازمجموعۀاصول وروشهاي آموزشی وروانشناسی که می تواند افراد معلول جسمانی ،  آموزش

در آموزش درمانی تطابق با ....وانی ، ذهنی و عاطفی را تا حد امکان به عضو مفید کار آمد جامعه تبديل کندر
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 نيکردم طبق ا یمن سع.محیط خانه ، مدرسه و تغییر نگرش کودک نسبت به يادگیري مسئله اساسی است

را نسبت به  يد امکان نگرش ودانش آموز تا ح نيصحبت کردن با دانش آموز وارتباط با والد قيازطر کرديرو

 .دهم رییمدرسه وخانواده اش تغ

 (2شواهد )گرد آوري اطالعات

 يبه وجود آمده است اما برا یراتییتغ نگینکه در  دمیرس جهینت نيبه ا ياز آنکه راه حلهارا اجرا کردم تا حد بعد

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

نه که  اي کندیم تيهنوز هم اذ ايبا شما چطور است آ نگینرفتار  ااز آنها سوال کردم وگفتم بچه ه نگین

 یم یلیاول ما را خ. کند ینم تيخوب ومهربان شده و حاال مثل اول سال مارا اذ یلیخ نگین ددوستانش گفتن

 زیمراجعه کردم او ن يردکتر اکب يبه کتاب آقا یوقت. میدعوا نکنحاال خودش هم مواظب تا ما  یترساند ول

الزم  يها تیفعال ریتا در مس میده یم یتیما به کودکان ناسازگار مسئول یکرده که وقت ديیگفته را تا نيصحت ا

 رشينوجوان در جهت کنترل رفتار خود و پذ ايروش است که کودک  نيحضور داشته باشد مطلوب بودن ا

 نیب نيشود که در ا یاعتماد به نفس دانش آموزم شيعمل باعث افزا نيشوند که ا یم تيهدا تیمسئول

 .دهد  یاحساس بزرگ شدن به دانش آموزدست م

 

 یم فيتعر نگینکه همه از رفتار  دمیشن یو م دميد یکه مدتها بود خودم م نيبه سراغ همکارانم رفتم با ا بعد

صد در صد خوب نشده  نکهيبا ا ندتگف آنهاچطور است  نگیننظر شما رفتار به  دمیکنند باز هم از همکاران پرس

کرده و اضافه کرد  رییگذشته اش صد در صد تغ يکه نسبت به پارسال و رفتار ها گفتبه جرات   توان یم یول

 یاون را م يصداها حيتفر يامسال اصال قابل کنترل نبود و آنقدر روزها در زنگ ها ليکه پارسال و اواند 
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 مینیمدرسه نب اطیح ايکالس  يرا تو نگیناالن اگر  یبود ول دهکابوس ش کيما مثل  يکه شب ها برا ميدیشن

از  دمیرساز پدرش پ یوقت بعد.کند یسالم م ندیب یو هر بار که ما را م ميشو یکم متوجه حضور اون م یلیخ

رفتارش برام  شهیهم ديبه من کرد یبزرگ یلیتشکر کرد و گفت کمک خ ینه کل اي  یهست یراض نگینرفتار 

 فيتعر یکند و بعد از کل یهم به من کمک م یلیکند و خ یکم با برادرش دعوا م یلیحاال خ یغصه بود ول کي

 .کرده بود رییدر خانه هم تغ نگینمتوجه شدم که 

 اعتبار نیارزشیابي تاثیر اقدام جديد وتعی

ن قدم اين سئوال پیش می آيد که اين مسئله چرا بوجود اولی. نظر می رسد وقتی مسئله اي پیش می آيد  به

آمده است؟ مشکل چیست واز کجاست؟ قدم بعدي ، پیدا کردن علل مشکل است؟ البته ممکن است يک مسئله 

به احتمال زياد مشخص می  هاما با مطالعه دقیق مسئله ، علل اصلی مسئل. خاص ، از علل متفاوتی ناشی شود

 .مشخص می نمايد يچون علت را تا حد زياد. ايش مسئله خود خیلی مهم است تشخسص زمان پید. گردد

،  یتفاوت یرفتاري دانش آموز ، عبارت از حسادت ، پررويی ، لج بازي ، پرخاشگري ، بی حوصلگی ، ب اختالالت

جار درست وبهن يغلط ، رفتارها ياصالح وحذف رفتارها حیصح يها وهیضعف تحصیلی بود که با استفاده از ش

 اديز اریناسازگرانه  دانش آموزبس يفتارهاماه اول سال ر1در . رفت  ینابهنجار رو به خاموش يورفتارها نيگزيجا

نابهنجار  يبعد رفتارها يدر ماهها يکاربرد يها وهیواصرار بر ش یعمل يکهایسپس با استفاده از تاکت. بوده است

دانش آموزبه طور  يهايراه حلها ،نا بهنجار يبعد از اجرا.رفت  نیاز آنها ازب ياریبس یوحت افتيکاهش  اریبس

 شيها یبا اغلب همکالس.نظم کالس مشاهده نشد یدانش آموان بد و ب ستیدر ل گريد.افت يکاهش  يریچشمگ

 یگروه يمهربانتر و با آنان در کارها شيها ینسبت به همکالس.بر خالف گذشته رابطه دوستانه برقرار نموده بود

 یم يپرخاشگر دونکرده بود و به طور مثبت و ب دایپ يیاو عزت نفس باال.کرد یم يهمکار یمعج يو بحثها
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مثبت او  ياکنون انرژ. ديکه به او محول شده بودند،ابراز وجود نما يیتهایآموزشگاه با مسئول طیتوانست در مح

 اریبس ژهيدر کالس  به وِ.شد یمصروف م...و یورزش صبحگاه تيکتابخانه،هدا يدر کمک به مرتب نمودن کتابها

رسد  یبه نظر م.کشد  یم بايز يها ینقاش شتریز،بیکردن م یخط یخط يباشد،به جا یم دیآرام ،با محبت و مف

مثبت و قابل  يکه او به مدرسه و کالس هم عالقمندتر شده و پدرش هم بر خالف گذشته نسبت به او نظر

 . باشد یارزش م

 

از عوامل  يمجموعه ا ريز ديمتعدد  ،  با يدانش آموزان در مجموعه عامل ها ینظم یعلل و عوامل ب يیشنا سا

مناسب و مثبت در  راتییکاهش آن ها ، تغ ايبردن  نیاز ب يبرا يکاربرد يراه کار ها يکشف شوند تا با ارائه 

 . شود جادينظم و انضباط مدرسه ا تیفیک

 : کرد میج دسته تقسبه پن توان يدانش آموزان را م ينظم يعلل و عوامل ب 

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

  عوامل مربوط به معلم ؛(  ب

 مدرسه ؛ يمدرسه  ، کالس درس و کارکنان ستاد يعوامل مربوط به فضا(  ج

 دانش آموزان ؛ یخانوادگ يها یژگيو( د 

 . یعوامل اجتماع( و  

آنان را  يگان و تسلط بر عوامل رفتار رندیکنترل رفتار فرا گ يعده ا. رددا يمتعدد فينظم و انضباط تعار 

مدرسه و کالس است  طیدر مح یمعتقدند نظم و انضباط شامل هر نوع سازمانده گريد یبرخ. نامند  یانضباط م

عد و انضباط عبارت است از اعمال قوا »ديگو یم(  1383)  يصفو. شود  يریگ ادي شيکه سبب افزا ي،  به نحو
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لو فرانسوا ( .  166ص )دهد  یکند و اخالل در کالس را به حداقل کاهش م یم لیاز تسه يریگ اديکه  یمقررات

از  يیشود که مانع سر زدن  رفتارها یبه آن دسته از اعمال معلم اطالق م "انضباط "معتقد است (  1991)

،   نيبا وجود ا( 1378،  ینقل از زمان)کنند یبه اخالل م ديتهد ايرا مختل  یکالس تیدانش آموز است که فعال

دانش  ي لهیبه وس يرفتار ايانجام دادن هر عمل :  کرد  فيگونه تعر نيا توان یرا م یانضباط یب اي ینظم یب

از دانش  يیرهابروز رفتا. کند یبه اخالل م ديتهد ايکالس را مختل  يها تیمدرسه و فعال یآموز که سازمانده

بلکه همان طور که  ستند،یکنند  ، تنها به معلم و کالس درس مربوط ن یکالس را مختل م آموزان که انضباط

 اي میوجود دارند که به طور مستق... و ی، اجتماع یخانوادگ  ، یعوامل آموزشگاه رینظ يگريقبال گفته شد علل د

انضباط  يبرقرار ي،  برا نينابراب.  کنند یمخرب دانش آموزان فراهم م يبروز رفتار ها يرا برا نهیزم میمستق ریغ

از  يریشگیپ ينظم و انضباط اقدامات الزم را برا  يقبل از برقرار ديآن  ، معلمان با يدر کالس درس و اداره 

در (  1979)  نیکان. مهم تر از در مان است   يریشگیپ راي؛ ز رندینامناسب دانش آموزان را به کار گ يرفتار ها

هاي عادي پرداخته  نا مطلوب وکالس يیرفتارها يدارا يرفتار معلمان در کالس ها ي هسيخود که به مقا قیتحق

ي پاسخ گويی معلمان به رفتار نامطلوب  دانش آموزان مربوط  ها به نحوه تفاوت اين کالس: گويد  است او می

 یبه هر حال ب ( 431ص  1381 ورينقل از کد)شود  یم یآن ها نا ش ي رانهیشگی،  بلکه از اقدامات پ ستین

 : دانش آموزان در کالس علل متعدد دارد  يها ینظم

  علل مربوط به دانش آموزان –الف  

 : علت ها عبارت است از نياز ا یبرخ. آموز است  از خود دانش یدر کالس ناش ینظم یعلل ب یگاه

 ؛ یو روان ی، روح یجسم يها یناراحت  1

 ؛  زهینداشتن عالقه و انگ  1 
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 و مقررات مدرسه و کالس درس ؛ نیبه انتظارات معلم و قوان يیاعتنا یگم بودن و ب سر در  3 

 مشخص مطالعه ؛ ينداشتن برنا مه   4 

 مفرط ؛ یو خستگ یکم خواب  1 

 خود ؛ فیانجام دادن تکال  6 

 نا مناسب ؛ ي هيتغذ  7 

 ؛  ندهيبه آ يدینا ام  8 

 . و مقابله با اقتدار معلم یاستقالل طلب  9 

خانه و مدرسه  انیم یو هماهنگ ياول مستلزم هم کار ي، در درجه  ینظم یکاهش عوامل ب ايبردن  نیب از

. نخواهند برد  شیاز پ يکار نيوالد يو بدون همکار يیمدرسه به تنها يایاست ، و روشن است که معلمان و اول

و  ایبه نام انجمن اول ینه و مدرسه نهاد مستقلخا انیار تباط م يبرقرار ي، در نظام آموزش و پرورش برا نيبنا برا

از مراحل رشد فرزندان خود در  نيوالد یآگا ه يبرا ينهاد در هر مدرسه ا نيبه وجود آمده است که ا انیمرب

 : کند یم تیمسائل فعال نيمتفاوت و آگاه کردن آن ها از ا نیسن

 فرزندان خود ؛ یو روح یجسم تیبه وضع نيتوجه والد 

 فرزندان خود ؛ یلیتحص شرفتیپ يبرا ازیو امکانات مورد ن تی، موقع  طياشر جاديا 

 اعتماد به نفس آن ها ؛ تيو تقو يو معنو يما د قيتشو 

 گر؛ينکردن آن ها با افراد د سهيخاص فرزندان خود و مقا تیوضع رشيپذ 

 آن ها ؛ نینشدن ب ليقا ضیتبع 

 سکوت هنگام مطالعه؛ تي، رعا ازیمورد ن لي، اتاق مطالعه ، وسا یو صندل زیم ي هیته 
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 مطالعه  ؛  يبرنامه  يو اجرا هیکمک به آن ها در ته 

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

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

 حقوق معلمان و کمک به دوستان و هم  تيو خانه ، رعاخود در مدرسه  فيآگاه کردن فرزندان از وظا

 کالسان خود  

عالقه مندند که  نينظم و انضباط  در مدرسه و کالس درس ،  اغلب، والد تيآن ها به رعا قيتشو تيو در نها 

به عهده  يا فهیفرزندان خود ، چه وظ یتیتر ب یوحت یلیدرخصوص امور تحص ،یلیبدانند در طول سال تحص

 . شود یفرزندانشان م یلیتحص شرفتیسبب پ يیوچه کمک ها دارند

 علل مربوط به معلم -ب

 معلم ؛ یو روان ی،  روح یجسم یفقدان آماد گ 1

 معلم ؛ يظا هر تینا مناسب بودن وضع  1 

 ؛ یسنت يمکرر از روش ها يو استفاده  سيتدر ديجد ياز روش ها ینا آگاه  3

 ؛ یعالقه بودن به شغل معلم یب  4

 ارتباط مطلوب با دانش آموزان ؛ يدر برقرار ینا توان  1 

 ؛(دانش آموزان  نیب ضیتبع)  ینکردن عدالت آموزش تيرعا  6 

 معلم؛ ينا مناسب و نا رسا نا بودن صدا   7

 نداشتن طرح درس؛  8 

 دانش آموزان؛ يها ازیبه ن یتوجه یب 9



برای خرید فایل قابل . یل برای مشاهده است فاین ا

 .ویرایش به سایت مراجعه کنيد 

 

23 

 

 فعال بودن معلم و منفعل بودن دانش آموزان ؛ 19

 ه؛یو تنب قينا مناسب از تشو ياستفاده  11 

 صدر ؛ يو سعه  يو نداشتن صــبر و بــر د بــار یحـوصــلگ یب 11 

 ؛... (آمدن به کالس و ترک زود هنگام آن و ريد رینظ)معلم  ینظم یب  13

 ؛يریگ اديتسلط نداشتن به موضوع مورد   14 

   دانش آموزان؛ يبه سوال ها يیاسخ گواز پ يو خود دار يريانتقاد پذ ي هینداشتن رو ح  11 

 رفتار با دانش آموز  تيريمد

 نیب یمحکم وندیارتباط مثبت پ. رفتار موثر، داشتن روابط مثبت با دانش آموزان است تيريمد انیو بن اساس

دن آنها کر تيقرار دادن و هدا ریتحت تاث ي، توان شما برا وندیپ نيکندبدون ا یشما و دانش آموزانتان بر قرار م

 . خواهد بود فیضع

 :دیکن تيروابط تان را با دانش آموزان تقو دیتوان یم رينکات ز تيرعا با

 .دیکن یشوند با آنها احوالپرس یدانش آموزان وارد کالس م یوقت •

 .دیو به تک تک آنها توجه کن دیقائل باش تیتک تک آنها اهم يبرا •

 .دیبا دقت گوش بده شانيبه نظر ها •

 .دیبده تینها مسئولبه آ •

 .ديآنها احترام بگذار تیبه شأن و شخص دیکن یم حیرفتار نامناسبشان را تصح ديکه دار یموقع یحت •

دانش آموزان به شما احترام بگذارند به آنها احترام  ديسزاوار دیکنیهمانقدر که فکر م»: نکهيو دست آخر ا •

 ..«ديبگذار
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با دانش آموزان وابسته است به  زیه روابط مثبت ، مهربانانه و اعتماد آمآنقدر که ب یشما در شغل معلم تیموفق»

 )جنسن کيپروفسور ار. ) «ندارد یبستگ یدستور العمل اي،ابزار  دهيمهارت ، ا چیه

 :کارآمد معلمان

 :را دارند اتیخصوص نيا یکنند همگ تيريبر رفتار دانش آموزان مد یتوانند به خوب یکه م یمعلمان

 .کنند یاستفاده م يگسترده ا يتها و ابزارهااز مهار •

 . افکار واقع گرانه دارند •

شور و شوق داشتن وبا . ستیتفاوت بودن ن یب یاحساسات متعادل داشتن به معن.بر احساسات خود مسلطند  •

 .دیکن يرو ادهيدر ابراز آنها ز دياما نبا. است یمعلم اتيو عالقه کار کردن از ضرور يانرژ

 گذارد یو معقول اثر م یفرد در داشتن تفکر منطق يیتوانا يرو یدر هر احساس يرو ادهيز

 :هیتنب

 .شود یرفتار نم رییموجب تغ هیاست که تنب نيآور شد ا ادي ديکه با ينکته ا نيمهمتر

 .اندازدیم قيوقوع رفتار نامناسب را به تعو يموثر شما فقط مدت زمان محدود هیتنب •

دانش آموز مطمئن  یعني. آن است تیکند بلکه قطع ینجام رفتار نامناسب را محدود مکه ا ستین هیشدت تنب •

 .دیکن یم هیباشد که شما قطعا او را تنب

 مثال. استفاده شوند ديبه شد فیموثر خواهند بود که از ضع یدر صورت یکالس هاتیتنب •

 اخطار دادن به دانش آموز .1

 او يدادن جا رییتغ .1

 قهیدق 1کالس به مدت  انيپس از پانگه داشتن او  .3
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 نياطالع دادن به والد .4

 اخراج از کالس .1

کار شما در واقع  نيدانش آموز متوجه شود ا دکهیعمل کن يطور شهیهم ديبا هیموقع تنب»:نکهيو دست آخر ا .6

 ) .عمل خودش بوده است یمنطق جهیاست که خود او کرده و نت یانتخاب

 :پاداش

 .شود یرفتار م رییاست که پاداش موجب تغ نيشد ا ادآوري ديکه با ينکته ا نيمهمتر

 يمثبت است مثل لبخند زدن ، تشکر کردن ، آرزو یعاطف يشکل پاداش استفاده از بازخوردها نيموثرتر •

 کردن تیموفق

آموز سر  از دانش یرفتار نادرست زهيجا افتياگر پس از در ديریآن را پس بگ ديهرگز نبا دیده یم زهيجا یوقت •

 .دیمناسب آن رفتار استفاده کن هیاز تنب ديزد با

 .عادالنه باشد ديپاداش با •

 :دانش آموزان در کالس يجا

 .دیدانش آموزان در کالس داشته باش يکردن جا نییتع يبرا یبرنامه مشخص شهیهم •

اند که دستور کار  تهرفيدرواقع پذ نندیدانش آموزان قبول کنند که طبق برنامه شما سر کالس بنش یوقت •

 .دیکن یم نییکالس را شما تع

 . دیدانش آموزان مشکل ساز را در همه کالس پخش نکن •

و اجازه  دیکن نییانها حد و مرز تع يبرا ديبا دیدور هم بنشان یدانش آموزان را به صورت گروه دیاگر بخواه •

 .بگذارند یاز رفتار اجتماع ینیپا را فراتر از سطح مع دینده
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 .دیده رییبار برنامه نشستن آنها را تغ کيهر چند وقت  •

که موجب حواس  يیو از جاها نندیشما بنش کيدارند نزد يکه قدرت تمرکز کمتر یدانش آموزان دیدقت کن •

 .شود مثل پنجره ها دور باشند یآنها م یپرت

 :معلم در کالس يجا

 .اشته باشدشما د يیدر کارآ ياديز ریتواند تاث یشما در کالس م يجا

نقاط کالس به منطقه تحت  ريسا دیستياگر مدام جلو کالس با. دیتمام مدت جلو کالس نباش سيهنگام تدر •

 .شود یم ليکنترل دانش آموزان تبد

 .دیکالس اعمال کن يتا نظارت خود را بر تمام قسمتها دیدر تمام کالس حرکت کن •

 .دیستيکالس با يشه هااز گو یکيدر  ديریگ یدر جلو کالس قرار م یوقت •

از  دینکن یهرگز سع ديشو کيصحبت ابتدا به او نزد يبرا دیرا اصالح کن يرفتار دانش آموز دیخواه یم یوقت •

 .دیکار را بکن نيدور ا

 ديشو کياز حد به آنها نزد شیاگر ب دیدانش آموزان تجاوز نکن يفرد ميهرگز به حر»: نکهيو دست آخر ا •

شود به طور  ليتبد ديخشن و شد يبه برخورد ینکته انضباط کيآرام در باره  یيگفتگو نکهياحتمال ا

 .«کند یم دایپ شيافزا يریچشمگ

 :دیداشته باش یخوب انيو پا شروع

 يکار جو و فضا نيبا ا رايدهد ز یم لیموثر رفتار را تشک تيرياز مد یشروع و تمام کردن درس بخش مهم نحوه

 .دیکن یقبل مشحص مدرس همان روز و روز بعد رااز 
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 ستیآن روز کالستان را از قبل ل يتهایفعال دیبا لبخند به دانش آموزان سالم کن ديشو یوارد کالس م یوقت •

 يو کار یمثبت اجتماع يفضا کيکار  نيبا ا. مناسب دانش آموزان بتوانند آن را انجام دهند يتا در زمانها دیکن

 .دیکن یم جاديا

و درس دادن به آنها  یاز هم صحبت ديیبه دانش آموزان بگو ديداشته ا یس مطلوبدر آخر درس چنانچه کال •

 دينداشته اند نپرداز یخوب شرفتیکه پ يو به موارد دیکن دیآن روز تاک زیآم تیموفق يتهایبه فعال ديلذت برده ا

 کي یحت ديیبگو یروند به هر کدام جمله مثبت یم رونیدانش آموزان از کالس ب یوقت»:نکهيو دست آخر ا •

 .«ستین ریتاث یلبخند ، و خدا حافظ هم ب

 :دیکن جاديا دهياز رفتار خوب و پسند يیفضا

 وندیرا به هم پ يشتریاست که روز به روز افراد ب یخوب یندارد اما مانند چسب اجتماع يا نهيرفتار مودبانه هز •

 . دهد یم

 . ديبگذار شيبه نما دياز دانش آموزان توقع داررا که  یمناسب یبا رفتار خودتان همان رفتار اجتماع •

 . دیکن حیکنند تصح یکه ادب را فراموش م یرفتار دانش آموزان متيبا مال •

 يگريتا رفتار نامناسب دانش آموز د دیقطع کن يصحبتتان را با دانش آموز دياگر مجبور»:  نکهيو دست آخر ا •

 .«دیکن یحتما از او عذر خواه دیکن حیرا تصح

 :ديتا سود ببر دیکن يگذار هيسرما

 .دیبهتر است اول آن را بده ديریبگ دیخواه یرا که م يزیهمان چ: ديگو یم یروابط انسان هیاز اصول اول یکي

 .به شما احترام خواهند گذاشت اديبه احتمال ز دياگر به آنها احترام بگذار •
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با آانها  نکهياحتمال ا دیار آنها عکس العمل نشان بدهنسبت به رفت یآرام و منطق يبا رفتار ديریبگ میاگر تصم •

 .است فیضع ديرو در رو بشو

با آنها  يبهتر يروابط کار نکهياحتمال ا( يریادگي ينهایماش)که دانش آموزان انسان هستند ونه  ميرياگر بپذ •

 .شود یم شتریب دیبرقرار کن

دانش آموزان مطابق  نکهياحتمال ا دیاط داشته باشحال عادالنه در مورد انضب نیقاطع و در ع يکردياگر رو •

 .شود یم شتریب اریانتظارات شما رفتار کنند بس

دوستانه ورود دانش آموزان را  ریصبح بخ کيبا لبخند و  دیکنیم ابیحضور و غ یاگر وقت:  نکهيو دست آخر ا •

 یم شتریب اریبس ديبشنو يانه امعمول پاسخ دوست يغرغر ها يبه جا نکهياحتمال ا ديیبه کالس خوش آمد بگو

 .شود

 رفتار با دانش آموز تيريمد اصول

 دیکن يزيخوب برنامه ر يبروز رفتارها يبرا .1

خوب از خود نشان بدهند دو عامل مهم  يکه دانش آموزان بتوانند رفتارها يیها نهیزم جاديا يبرا يزير برنامه

 .دارد یه مو کاهش رفتار نامناسب را در حالت تعادل نگ يریشگیپ

 .دیکن تيانتخاب رفتار مطلوب هدا ياورا به سو دیاشتباه دانش آموز تمرکز کن يرو نکهيا يجا به

 دیرفتار و رفتار کننده را از هم جدا کن .1

که انتقاد شما متوجه  دیدانش آموز روشن کن ينکته را برا نيا ديبا شهیروبرو شدن با رفتار نامناسب هم هنگام

کند با  یکه دانش آموز م یاشتباه میداشته باش اديبه .که رفتار از او سر زده است ینه کس خود رفتار است و

 و اگر به او بر چسب ستین یکياو  تیشخص
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 بسازد یفیضع یذهن ريکه او از خودش تصو شودیاغلب باعث م میآموز بد بزن دانش

 . دیاز زبان انتخاب استفاده کن .3

تا  دیبه آنها کمک کن.انتخاب کنند شانيرفتارها نیاز ب دیآموزان اجازه بدهعادالنه به دانش  یاساس اصول بر

 داشته باشند یانتخاب مناسب

 )هیتنب ايپاداش و)نندیرا که انتخاب کرده اند بب يرفتار جهیآنها نت ديبگذار

در ابتدا به انتخاب کنند ممکن است  شانيرفتارها نیکه به دانش آموزان کمک کند تا ب يیاستفاده از جمله ها.

از گفتارتان  يیعبارت ها جز نيتا در اثر تکرار ا ديمدام آنها را به کار ببر ديو نامناسب برسد اما با بینظرتان عج

 .ديآنها را به کار ببر یعیشود و به طور طب

 :دیدو جمله توجه کن نيا نیب ریتفاوت چشمگ به

 .ینیالس بشتنها گوشه ک يبر ديبا یطور حرف بزن نیهم ياگه بخوا رضا

تنها  يبرو يگرفته ا میتصم یعني یطور حرف بزن نیدهم هم یکه من درس م یوقت يریبگ میاگه تصم رضا

 .متشکرم. يریبگ میخواهم درست تصم یحاال از تو م ینیگوشه کالس بش

 میمستق ديتهد کيجمله  نيا.کنم  یمجبورت م ینکن ميگو یرا که من م ياگه کار:است  نيجمله اول ا یمعن

خواهم رفتار درست را انتخاب  یو از تو م یاست که خودت مسئول اعمالت هست نيجمله دوم ا یاما معن. است

 یکن

 .دیکن جاديا تيسرشار از اعتماد و حما يیفضا .4

 .متقابل وجود دارد تياست که در آن حما یروابط هیواساس کل هيپا اعتماد

 :مثال دیاستفاده کن دیتوان یم ياریبس يها وهیهدف از ش نيبه ا دنیرس يبرا
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 .دیباش بنديبه آنها پا شهیو هم دیرا مشخص کن یروشن يبا آنها حد و مرز ها تیمیصم زانیدر موردم •

 .دیانتظارات خود از دانش آموزان ثبات قدم داشته باش زانیدر نحوه بر خورد و م •

به آنها کمک  يریادگيدر  دیکن تيحما از تک تک آنها در کالس دیبه تعهدات خودتان نسبت به آنها عمل کن •

 .....دویکن

 .دیبه تک تک آنها توجه کن •

 ديکه از دانش آموز انتظار دار دیباش يهمان رفتار يالگو . 1

 يهستند که به کمک آنها بتوانند انتخابها یاجتماع يآموزان در حال کسب آن مجموعه از مهارت ها دانش

 کيکه شما  ستین يازین. رندیدارند که از رفتار شما الگو بگ ازیخاطر ن نیداشته باشند به هم یدرست يرفتار

کند و به خاطر آنها عذر  یکه خطا م یانسان معمول کي. .دینکن یاشتباه چیو ه دیباش يرفتار یعال يالگو

 .است یخوب اریبس يکند الگو یم یخواه

 دیکن يریگ یمسائل مهم را پ. 6

اشتباهات دانش آموزان  دیونخواه دیدور باش مارگونهیب ینیب زیتا از ت شود یکردن مسائل مهم باعث م مشخص

پر  اریبس يیو فضا ديشو یصورت به سرعت خسته م نيدر ا رايز دیوبا آنها برخورد کن ديبگذار نیذره ب ريرا ز

 دیکن یتنش را در کالس درس حاکم م

 دیکن حیو رابطه را تصح دیدوباره ارتباط برقرار کن .7

به  یوقت. دیکه با آنها ارتباط داشته باش ديمثبت بگذار ریرفتار دانش آموزان تاث يرو دیتوان یم یورتدر ص فقط

احساس تنفر از شما در او به وجود  ینوع دیکن هیاست او را تنب يانتخاب نامناسب رفتار دانش آموز ضرور لیدل
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رفتار دانش  حیفرصت ممکن بعد از تصح نیاولد تا در یمراقب باش ديبا. کندیو رابطه شما را دچار تنش م ديآ یم

 . دیآموز دوباره با او رابطه مثبت بر قرار کن

 .«دیدهیرفتار خوب را به دانش آموز نشان م مایکار مستق نيبا ا»: که  دیداشته باش ادي به

 يده مرحله ا یانضباط برنامه

 .دیکن قيکنند آنها را تشو یم یدانش آموزان کار خوب یوقت:اول مرحله

 .دیمثبت استفاده کن ياز الگو ساز:دوم  مرحله

از دانش آموزان به  یکي ديشو یمتوجه م:مثال دیشدن به دانش اموز استفاده کن کياز روش نزد:سوم  مرحله

که به سراغ  یو در حال ديشو یم کيبه او نزد جيو به تدر دیزن یدر کالس قدم م نيتوجه است بنابرا یکالس ب

 یش آموزاناز دان ديرو یاو م

به .برگردد یآن دانش آموز به کار کالس شودیکار شما باعث م نيا.  دیکنیم فيهستند تعر یکار کالس مشغول

 .دیکن فيکار را کرد به او توجه کرده و از او تعر نيا نکهيمحض ا

 .دیرفتار دانش آموزان از آنها سوال کن حیتصح يبرا: چهارم  مرحله

 : منابع و مآخذ  

 ، انتشارات مشعل ، یتیترب ی، روان شناس ی، عل يرعتمدايشر *

 در آموزشگاه ، انتشارات سروش ، چاپ سوم ، تهران ، ی، کاربرد روان شناس يمقدم بدر *

اصغر  ی، عل یپور ، احمد صاف دیرش دیماهر زاده ، مج بهی،  ط سندگانينظر شوران نو ريز وند،یپ يمجله  *

 ياحمد

 زش و پرورش ، شماره ششم ، اسفندوزارت آمو یماهنامه پرورش *
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 ، انتشارات رشد ، چاپ اول ، تهران ، القيی ژهیآموزش ، ترجمه من يبرا یآر ، روان شناس ي، گا سيلفرانکو* 
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