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 به : تقدیم

 فههه   اهههه یاک شهههکه ب  هههمش مش متهههکه   ههه      هههک     یثهههک معلمهههکه اهههه   یهمهههه   
دل هکشهههکه  ا هههدش  ب عتههه  بهههه فشب هههد ه      یهههک   ب  ق یهههش هعههها    یدگک تهههکهد

 یهه بکشههد    ههکا ب  تههکه     ی ههکم یتههکه ه اههه  ب   یمههشب ب بهه ا   هه      بهه  یهه معصهه ا  
  ههکه   هه    اشتتههکه مملهه   ب  اههش ب    ههک       یمجکهههد  هههک  یمههشب ب بهه ا  مههشش   

 بکد   ی  ه
  
  

 :تشكر و قدرداني

 

 

   

به لطف ايزد منان به اتمام رسيده بر خود الزم می به لطف ايزد منان به اتمام رسيده بر خود الزم می به لطف ايزد منان به اتمام رسيده بر خود الزم می اقدام پژوهی اقدام پژوهی اقدام پژوهی ه اين ه اين ه اين اينك كاينك كاينك ك               

با راهنمايی و مساعدت خويش مارا با راهنمايی و مساعدت خويش مارا با راهنمايی و مساعدت خويش مارا    پژوهشپژوهشپژوهشدانيم كه از همه كسانی كه طی اين دانيم كه از همه كسانی كه طی اين دانيم كه از همه كسانی كه طی اين 



 فایل برای مشاهده است .ین ا

 برای خرید فایل ورد قابل ویرایش به سایت مراجعه کنید . 

 

3 
 

ياري كرده اند تشكر نماييم. و جهت ارائه نظرات مفيد و ارزنده شان و وقتی كه در ياري كرده اند تشكر نماييم. و جهت ارائه نظرات مفيد و ارزنده شان و وقتی كه در ياري كرده اند تشكر نماييم. و جهت ارائه نظرات مفيد و ارزنده شان و وقتی كه در 

   داشته اند متشكريم.داشته اند متشكريم.داشته اند متشكريم.   پژوهشپژوهشپژوهشروند هدايت روند هدايت روند هدايت 

 

 

 البفهرست مط

 4 .................................................................................................................................................................................................................................... دهيچك

 5 ..................................................................................................................................................................................................................................... مقدمه

 7 ............................................................................................................................................................................................................................ مسئله انيب

 7 .............................................................................................................................................. يا مدرسه يها بچه در زيآم خشونت رفتار يها شهير

 9 ..................................................................................................................................................................................................................... موضوع تياهم

 10 ................................................................................................................................................................................................... موجود وضعيت توصيف

 12 ..................................................................................................................................................................................................................قيتحق ضرورت

 12 ................................................................................................................................................................................................................... پژوهش اهداف

 13 ...................................................................................................................................................................................................... : یپزوه اقدام نهيشيپ

 14 ...................................................................................................................................................................................................... كي شواهد آوري گرد

 16 .................................................................................................................................................................................................... : نيوالد ضيتبع عوامل

 17 ........................................................................................................................................................................................................... : يا مدرسه عوامل

 17 ................................................................................................................................................................................ موقّت صورت به ديجد راه انتخاب

 18 ................................................................................................................................................................................ آن بر نظارت و ديجد طرح ياجرا

 20 ....................................................................................................................................................................................................... دو شواهد  آوري گرد

 21 ................................................................................................................................................................... اعتبار نيوتعي جديد اقدام تاثير ارزشيابی

 22 ......................................................................................................................................................................................... آموزان دانش به يیها هيتوص



 فایل برای مشاهده است .ین ا

 برای خرید فایل ورد قابل ویرایش به سایت مراجعه کنید . 

 

4 
 

 25 ....................................................................................................................................................................................................................... گيري نتيجه

 27 ................................................................................................................................................................................................................... :منابع فهرست

 

 

 

 چكیده 

 در هم شود هاهمشاگردي به آسيب به منجر تواندمی حتی كه آموزان دانش تهاجمی رفتارهاي و یخشن

 فيزيكی كمتر یخشن اين پسران به نسبت دختران در چه اگر شود،می مشاهده دختران در هم و پسران

 .است همراه كمتري جسمانی آسيب با و است

 اغلب آورد،می همراه به او براي خشونت كه ديگري اجتماعی و اخالقی هايآسيب از جداي حال هر در اما

 .داشت خواهد دنبال به نيز ديگري ماعیاجت مسائل نيز امر اين كه شودمی جمع از آنها حذف باعث یخشن

 يك متوجه را مشكل اين اصلی تقصير تواننمی صرفا و دارد زيادي عوامل به بستگی آموز دانش خشونت

 هر كه دارند ايپيچيده تاثيرات هورمونی عوامل نيز و شناختی زيست و محيطی ارثی، عوامل. كرد عامل

 خود، موثر نقش با تواندمی خانواده ميان اين در اما. شوند انهشنخ رفتارهاي بروز به منجر توانندمی كدام

 .شود آموز دانش خشونت تشديد يا و خشم كنترل و آرامش موجبات

 كه افرادي از دارند تمايل آموزان دانش. است سازي الگو آموزان دانش در خشونت بروز مهم عوامل از يكی

 باالتر سنين در و مادر يا پدر از خردسالی سنين در علت مينه به. كنند رفتاري الگوبرداري دارند دوستشان

 تقليد به را كودك خشن، الگوهاي كه است طبيعی و گيرندمی الگو آنها امثال يا و تلويزيون هايهنرپيشه از

 تقويت موجب كه است عواملی از نيز تنبيه و تشويق از نامناسب و نابجا استفاده.كندمی دعوت خشونت
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 ترينكوچك مشاهده از پس والدين خنديدن و خوشحالی ميان اين در. شودمی آموزان دانش یخشن و خشم

از اين رو بنده تصميم گرفتم . شودمی محسوب آن تقويت و ادامه براي پاداشی كودك در خشونت هايجرقه

ه پژوهش ب مينا دانش آموزم مينا )اسم مستعار( عصبانيت خشونت و در سال تحصيلی اخير درباره مشكل 

 بپردازم.

 

 

 مقدمه

 جامعه از متفاوت و جدا مدرسه،. كنيم زندگی ديگران با مجبوريم كه است مكانی نخستين اغلب مدرسه،

 آينده زندگی براي كه است محلی مدرسه ولی هست، هم مدرسه در هست، خشونت جامعه در وقتی.نيست

. آموزيم می آنان پذيرفتن و ديگران به حتراما طريق از را «شدن اجتماعی انسان» آموزش و شويم می آماده

 .است نداده انجام را خود وظيفه آينده نسل برابر در بدهد هايی آموزش چنين نتواند مدرسه اگر

 جامعه نهايت در و فرد روان سالمت كه است هايی آسيب ترين مهم از يكی خشونت دانيد می كه طور همان

 از ديگر اماكن با مقايسه در مدرسه در خشونت آموزش كه است لدلي همين به. اندازد می خطر به را اي

 ايم شده موجب بدهيم امكان و فرصت مدرسه در خشونت به اگر زيرا است برخوردار اي ويژه هاي حساسيت

 ها خشونت اين شود؟ می ديده هايی شكل چه به مدرسه در خشونت اما شود امروز از تر خشن فردا، جامعه

 دانش بين مدرسه محيط و حياط در خشونت و آموز دانش و معلم بين ها، شاگردي هم بين در كالس، در

  .شود می مشاهده آموزان

 جاهاي از كه جوانانی و آموزان دانش بين چه و آموزان دانش بين در چه مدرسه، راه در خشونت همچنين

 اموال تخريب دزدي، گيري، باج زورگويی، شامل تواند می آميز خشونت رفتار. نمايد می بروز آيند می ديگر
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 شكست كه دارند متفاوتی علل ها خشونت اين. باشد مدرسه تجهيزات و وسايل محل، به رساندن آسيب و

 بد احساس نباشد، موفق مدرسه در كه آموزي دانش. است ورزي خشونت داليل ترين مهم از يكی تحصيلی

 .كرد خواهد پيدا تخشون به گرايش ها، شكست نسبت به و دارد ناخوشايندي و

 خشونت بروز ساز زمينه علل ديگر از خانوادگی و اقتصادي اجتماعی، هاي نابسامانی اجتماعی، هاي دشواري

 به اجتماعی هاي نابسامانی از مواردي اعتياد و طالق مادر، و پدر بيسوادي بيكاري، فقر،. است مدرسه در

. سازد می گرفتار را مركز از دور هاي شهرك و محروم مناطق مدارس همه، از بيشتر كه روند می شمار

 معلمان و كاركنان مديران، مسووالن، همه به آموزان دانش روانی تعادل حفظ و خشونت با مبارزه بنابراين

 .دارد همه تعهد و آگاهی به نياز و شود می مربوط آموزان دانش همه به و مادران و پدران همه به مدرسه

»  بياموزند بايد و شوند می آماده زندگی براي كه آموزانی دانش. است آموزان دانش براي مهم مكانی مدرسه،

 صورت آنان پذيرفتن و ديگران به احترام طريق از امر، اين كه را اطرافيان با تعامل نحوه و را «شدن اجتماعی

 . گيرد می

 يادگيري ضرورت رسد می نظر به ماا نباشد اي پيچيده موضوع ظاهر به شايد ديگران، به احترام مقوله اما و...

 به ورود اوليه سنين در آموز دانش يك اگر و است برخوردار زيادي اهميت از آموزان، دانش براي موضوع اين

 مداوم طور به البته و كند رشد عمل الگوي اين يا و بياموزد را احترام به مربوط رفتري اي مقولهه مدرسه،

 اعضاي كه كند زندگی اي خانواده در و كند مشاهده هم مدرسه اولياي بجان از را اجتماعی رفتارهاي اين

 با و طبيعی شخصيت با فردي كه بود اميدوار توان می زمان آن هستند، معتقد مقوله اين به هم آن

 می وارد بزرگتري جامعه به ها خصلت اين با و كرده رشد مودب و محترم انسان يك معيارهاي از برخورداري

 .بپردازد خويش نقش ايفاي به تا شود
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 بیان مسئله

 مدرسه در خشونت مشكل اند شده درگير آن با ها مدرسه بيشترين روزها اين كه مشكلی ترين وحشتناك

 ديگر هاي بچه نتيجه در و ورزند می خشونت اي فزاينده مقياس در ها بچه كه شود می ديده امروزه. است

 ديگر تنها نه آنها. سازند می مضطرب نيز را كنند كار سخت و بخوانند درس حسابی و درست خواهند می كه

 معمول طور به. كنند می مضطرب نيز را مدرسه فرادستان ديگر و مديران، آموزگاران، بلكه آموزان دانش

. آورند می مدرسه به. … و چاقو تير، هفت شامل كه هايی سالح گرا خشونت هاي بچه كه شود می ديده

 و خجالت احساس هيچ مدرسه كارمندان ديگر و آموزگاران ها، بچه ديگر كشتن تیح و درگيري از آنها

 جوان هاي بچه اين هاي ذهنيت در نگرشی چنين به كه هست چيزهايی حال اين با. كنند نمی شرمساري

 .باشيم داشته مدرسه در خشونت هاي ريشه به دقيق نگاهی ما كه بدهيد اجازه. زند می دامن

 

 

 ای مدرسه های بچه در آمیز خشونت ررفتا های ریشه

 می خشونت به رو باالتري احتمال به شود، افسردگی و استرس دچار اي بچه اگر: افسردگی و استرس  -۱ 

 .گذارد می نمايش به مدرسه در را آن و آورد

 خيلی بخورد، شكست خانه در پربار و خوب محيط يك داشتن در شما جوان بچه اگر: خانوادگی محيط  -۲

 زد حال در را خود مادر و پدر معمول طور به بچه اگر. آيد می وجود به او در ورزي خشونت براي تمايلی زود

 .كند می تقليد را ها همان مدرسه در و بازي در ببيند، … و آميز توهين زبان از استفاده نزاع، خورد، و
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. كند ورزي خشونت باالتر، طراباض سطوح علت به است ممكن فرد يك زياد خيلی احتمال به: اضطراب  -۳

 می افزايش اش ورزي خشونت احتمال شده باالتري استرس دچار كه جوانی شود می ديده ها وقت خيلی

 .باشد. … و ها، امتحان كار، مطالعه، خاطر به است ممكن اضطراب اين. يابد

 قانونی غير راه هر از حی،سال هر به آسانی به توانند می ها بچه سده اين در: سالح به آسان دسترسی  -۴

 براي سپس و كنند می تالش نادرست هاي راه طريقِ از سالح خريداري براي ها آن. كنند پيدا دست

 .معروفيت و نام كمی آوردن دست به براي فقط هم آن كنند می كوشش ها مدرسه در آن از استفاده

 زيادي مقدار ها بچه. هاست بچه در فیمن رفتارهاي وجودآوردن به علت مهمترين اين: ها رسانه اثر  -۵

 برنامه. دهند نشان شان واقعی زندگی در را آن تا كنند می كوشش سپس و بينند می جا اين در خشونت

 اسلحه و چاقو مانند هايی سالح از استفاده و دارند آميز خشونت هاي صحنه كه هايی فيلم و تلوزيونی هاي

 می ياد را همان بنابراين و بينند می را ها اين ها بچه. دهند می نشان عمومی طور به و آشكار شكل به را

 .گيرند

 خشن زود خيلی نكنند، دريافت اي شايسته عشق يا محبت مشاوره، شما هاي بچه اگر: مشاوره نبود  -۶

 .شد خواهند

 او اشندب گرا خشونت اش دوستان همه آن در كه باشد داشته دوستی گروه يك اي بچه اگر: دوستان اثر  -۷

 تقليد نيز او دهند نشان آميز خشونت گفتار و رفتار دوستانش اگر. كند می پيدا گرايش ورزي خشونت به نيز

 .كند تالش كه آن بدون. دهد می انجام آسانی به و كامال را همان و گيرد می ياد و كند می

 راهنمايی و پشتيبانی به نياز بيشترين بچه كه زمانی در اگر: سختی هاي زمان در راهنما نداشتن  -۸

 خودشان مشكالت ها آن. آيد می پديد شدن خشن براي او در گرايشی شود، توجهی بی او به دارد را مناسب

 .كند می عصبانی شدت به را ها آن موضوع اين و كنند حل توانند نمی را



 فایل برای مشاهده است .ین ا

 برای خرید فایل ورد قابل ویرایش به سایت مراجعه کنید . 

 

9 
 

 با كند، می جلوگيري هبچ در آميز خشونت رفتار احساسات از مناسب زمان در مناسب اقدامات انجام چه اگر

 است. دانش آموز آن ي آينده روي پيش چالشی آميز خشونت رفتار از جلوگيري همه اين

 اهمیت موضوع

 متاسفانه قديم از بالعكس و آموز دانش و مدرسه اولياي و معلمان بين مدارس در مختلف درجات با خشونت

 حال. معلمان و مدرسه اولياي ديگر طرف و تاس آموز دانش آن طرف يك دارد طرف دو دعوا اين. است بوده

  كنند؟ می مبادرت ها همكالسی يا معلم مقابل در خشونت به اموزان دانش چرا

 :پردازيم می ها آن از مورد چند به زير در كه برشمرد آن براي توان می مختلف داليل

 معلم آميز خشونت رفتار مقابل در واكنش-۱

 ورزي خشونت فرهنگ و هستند مانوس خشن هاي كارتون و خشن هاي يلمف با يدانش آموز از ها بچه -۲ 

 گيرد می شكل ها آن در

 .دارد تاثير ها آن مزاجی تند روي كنند می مصرف كه ي تنقالت و تغذيه نوع -۳

 و مند قدرت هاي ،شخصيت جو صلح و علمی هاي شخصيت جاي به ها آن پذيرش مورد هاي الگو -۴

 .است زورمند

 .است خشونت با توام شود می ها آن با منزل در كه رفتاري -۵

 جامعه در دانش و علم و معلم جايگاه آمدن پايين -۶

 . مدارس در متنوع و شاد هاي برنامه عدم -۷
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 توصیف وضعیت موجود

سال است كه در نهاد آموزش و پرورش مشغول به خدمت می باشم و هم اكنون نيز در  .......مدت   اينجانب 

خدمت می نمايم.پس از شروع سال تحصيلی زمزمه هاي از بی انضباطی ، ناهنجاري آموزشگاه  اورمشكسوت 

می  مينادرباره يكی از دانش آموزان به نام و همچنين عصبانيت و خشونت و انجام رفتار هاي مخل نظم 

 و شد می گيردر دوستانش با بودم. خشنو خود نيز شاهد اين قضيه در اين دانش آموز بی نظم و  شنيدم.

دانش آموزان هم كالسی اش از رفتار هاي او به ستوه  است ضعيف بسيار درس در و شتندا درسی تمركز

آمده بودند و به رفتار او اعتراض داشتند. تا اينكه تصميم گرفتم مشكل اخالقی و انضباطی او را بر طرف 

 نمايم.

است به قرار زير می  مينال اخالقی و انضباطی با توجه به شواهدي كه داشته ام مسئله مورد نظرم كه مشك

 باشد:

در روزهاي آغازين سال تحصيلی متوجه برخی بی انضباطی و بی انگيزگی هايی از جانب يكی از  دانش  -1

شدم به حدي كه اين مسئله نوعی گريز و بيزاري از او به من القا كرد. اما بعد از دو سه  ميناآموزان به نام 

كه او كمی آرامتر و متمايل تر به كالس شده و به اين نتيجه رسيدم كه می توان از در  جلسه متوجه شدم

و اگرچه شايد اين كار من از  دوستی با او وارد شد و براي اين كار چند بار از خطاهايش  چشم پوشی كردم

را آرام تر كرد و  نظر وجدانی  جالب و صحيح نبود اما مرا در جلب اعتماد و دوستی بيشتر با او ياري و او

 متوجه شدم با مصالحت و دوستی می توان تا حدي مسئله را حل كرد ولی چگونه؟ 

طی چند ماه متوجه شدم كه از طرف همكاران و عوامل اجرايی و دفتر آموزشگاه  هم به شدت از اين  -2

است ولی هيچ كس در انجام می دهد خالف مقررات مدرسه  مينادانش آموز انتقاد می شود و كارهايی را كه 

چون او پايه دوم را دوبار ميخواند و سال گذشته هم مردود شده صدد اصالح وضعيت نابهنجار بر نمی آمد. 

 بود.
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در اين زمينه چندين بار با ايشان برخورد كردم ولی نمی دانستم چه كنم تا جلو اين بی نظمی ها را بگيرم و 

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

ارائه دادم كه متأسفانه بی انگيزگی و بی عالقگی در حل اين سؤاالت  مينااين كار ابتدا پرسشنامه اي را به 

حتی در بين او موج می زد. و در زمان انجام اين آزمون با بهانه بيماري پرسشنامه خود را روي ميز گذاشت و 

فت: من امتحان نمی دهم. وقتی چرايی كارش را جويا شدم با بی تفاوتی شانه ها را باال انداخت و گفت: گ

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

 مشكل برآيم. و اينگونه شروع كردم:

بار به مدرسه آمد  نيدوم يبرا یرا به آموزشگاه دعوت كردم وقت شانيا مادرمسئله ،  تيبرن به واقع یپ يبرا

به اوگفتم : درمورد  د،يبا نامه اطالع ده ديدار يهركار ميايتوانم مرتب به مدرسه ب یگفت: من نم یبا ناراحت

: گفت یتفاوت یناراحت شد وبا ب یلي؟ خ ديبه من بده ديتوان یم یچه اطالعات مينانابهنجار  يتارهارف

 ازيآرام شد به اوگفتم هرگز بلكه اون یكم یكردم اورا آرام كنم وقت ینداردابتدا سع يماريگونه ب چيفرزندم ه

بد اخالق است به حرف من  یليگفت او خ شانياخالق او در خانه چطور است ؟ ا دميبه كمك دارد . از اوپرس

تامل  یوقت در وي نيز معتاد بود ضمنا متوجه شدم پ .ميدهد خالصه از دست او خسته شده ا یگوش نم

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

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

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

 ه است؟آيااو دچار كمبود محبت شد  -3-2

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

 چه راه حل هايی براي مشكل وجود دارد؟  -5-2
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      قیضرورت تحق

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

 یدورم شترآنهاراازخوديدارند ب يناسازكار امشكلي یادگكه عقب افت یآنكه آماده كمك به كسان

 الهستندوبا نمره با يدهند.اغلب مدارسبه دنبال دانش آموزان قو یاز خود نشان م یسازند.وحالت دفع

قرار  يمهر یمورد ب فيپردازطند .در مقابل دانش آموان به ظاهر ضع یآنهام ميوتكر قيمواقع به تشو شتريوب

 (74.ص1379.یكمال ريكنند )م یناخواسته آنهارا رها وسركوب موبه طور  رنديگ یم

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

 یباز م زين ليگردد.وگاه افراد را از راه تحص یم زين يوعذاب افراد عاد جاست كه موجب رن ديشد يبه حد

 لذا(52.ص1387.یگرداند )حمزه گنج یمبتال م یاخالق گريوانحرافات د بد دهنیمانند  يیكار هادارد.وبه 

نسل جوان  حيصح يها وهيكه با استفاده از  منابع گوناگون وش فاستيتكل كيبر ما خدمتكاران امر آ.پ 

 .ميكن تيكشور را هدا يها هيوسرما

مشكلش  یاقدام پزوه نيش آموزمورد نظر اشده كه دان یناش نجاياز ا قيتحق نيوضرورت ا تياهم

حل  زيمشكل ن جهيعلل مشخص شود راه حل هم مشخص ودر نت یوقت راي.زافتياحتماالكاهش خواهد 

كاران  اندرهمكاران ودست  ريتواند  در موارد مشابه مورد استفاده سا یبدست آمده از آن م جيخواهد شدونتا

 .رديقرار گ تيوترب مميناامر ت

 هشاهداف پژو

 مينا خشونتمشكالت   يی: شناسایكل اهداف

 :يجزئ اهداف

 مينا خشونتحل مشكل  ي(  شناخت روشها1
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 مينا در ی( ارائه راه حل درمورد بوجودآمدن مشكل اخالق2

 : ياقدام پزوه نهیشیپ

دانش آموزان  نيانضباط در ب شيافزا يمشهد باموضوع:روش ها یبهشت ديمعلم شه تيدرمركز ترب یقيتحق

صورت گرفته  90دربهار  یدكتر تلخاب يآقا يیبه راهنما یميابراه ديسع يتوسط اقا يیابتدا يه دور

و نحوه استفاده از روش ها را نيزمورد بحث قرار داده است.با توجه به تحقيق   يپيشنهاد راههايیاست.

گيري اين براي پيشداند. راههاي ي معلم میگيرانهكه مشكالت بی انضباطی را از اقدامات پيش"كانين "

علل ارائه خواهد شد.  اينو راههايی براي كاهش  انضباطی را بررسی كردهشود. سپس علل بی یعمل ارائه م

انضباطانه نيز باتوجه به ديدگاههاي دانشمندان ،معلم انضباطی و بیبراي برخورد با رفتارهاي بی

 ،مدرسه،دانش آموز و اجتماع

اهميت و ضرورت نظم و انضباط در كالس  روش  یبه بررس ير مقاله اد يیايريپ نيحس يآقا نيهمچن

تدريس مناسب    راه ها و فنون ايجاد نظم كالس و يا مديريت كالس ويژگی هاي رفتاري و اخالقی يك 

موارد  وتوضيحمعلم و رابطه ي آن با ايجاد نظم كالس پرداخته است . همچنين در اين مقاله ضمن تبيين 

ئه ي راه حل هاي كاربردي بر مبناي تئوري هاي علم تعليم و تربيت در رابطه با موضوع مقاله ذكر شده و ارا

، در پايان پيشنهادهايی نيز براساس موضوع مهم مديريت كالس كه همه ي معلمان و استادان دانشگاه ها و 

 مراكز آموزش عالی با آن درگير می باشند ، ارائه كرده اند.

  يراهكارها هيبه ارا م؟يرا در مدارس برقرار كن حيبا عنوان  چگونه انضباط صح یتوكّل نيخانم مه نامهانيپا

 پردازد. یخود در مورد انضباط م  قيتحق يشنهاديپ

رشد  نهءيمثبت آن در زم يآمدهایو پ راتيانضباط، تأث یاجتماع يدر مورد كاركردها شانيبرنظر ا عالوه

به  دنيو رس تيو هدا توجه است.انضباط،رفتار انسان را كنترل لاز جمله موارد قاب زيانسانها ن تيشخص
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كارآمد او به هدر  يرويو ن اردند ینيّمع فرد شكل يتهاي.بدون انضباط،فعاكندیم ليرا تسه ياهداف فرد

دانش و  یو اجتماع یشخص یان و نوجوانان،كه هنوز در زندگدانش آموزمسئله،بخصوص در مورد  ني.ارودیم

همواره در  كه یليمسا نيتراز ملموس یكيحال، نياست.در ع اند،محسوساوردهيدست ن به یكاف تجربهء

انضباط در كالس درس و  يبرقرار دارد،مسئلهءیمآموزش و پرورش مطرح است و ذهن معلمان را مشغول 

پانزده سال  نينخست»دارد:  دهيشناس معروف عق،روان«گزل»آموزان است. دانش يمشكالت رفتار اصالح

در  دانش آموزرشد و نمو  راياست.ز نيپليسياعمال انضباط و د يسالها یواقع يمعنابه دانش آموز یزندگ

 ياگونهو به در زمان درست،در مكان مناسب و درست حيصح يرهاانجام دادن كا يريادگي نديفرآ قتيحق

انضباط خاص را در سر  ايشدن  تيمتحد شدن،منظم بودن،ترب يان آرزودانش آموزاست. داریمعن

 ینظم و انضباط چگونهيو تحت ه رنديبگ ميخود تصم يآزاد باشند و برا خواهندیم پرورانند؛بلكهینم

 «نباشند.

 شواهد یکگرد آوری 

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

عات استفا ده نمودم . در اين پژوهش روشهاي مشاهده ، و مصاحبه واسناد را انتخاب براي جمع آوري اطال

نمودم و با مصاحبه   يشده است. از طريق مشاهده رفتارهاي او را زير نظر گرفته واطالعات الزم را جمع آور

س را بر هم می زد و اواطالعات الزم بدست آمد . او نظم  كال يسابقه رفتار ميناهمكاران مدرسه و والدين با 

 درچنين محيطی آموزش امكان پذير نبود. 

 كيداد  یجواب م يبا لحن بد مينا مداد ینابهنجارش به او تذكر م يبه خاطر كار ها یدركالس وقت وقتی

 یلجباز وكج خلق اريكار را نكرد ،بچه بس نياش ، معذرت بخواهد ا یادب یروز از او خواستم كه به خاطر ب

. مرتبا ماو با بچه ها بگذار يدعواها يگريانجيوم اوآرام كردن  ينصف زنگ كالس را برا مشد یبود. مجبور م

ندارد بلكه روابط  يريبچه كه تقص نيبه خودم گفتم ؛ ا نكهيتوانم ؟تا ا یچرا؟ چگونه م دميشياند  یبا خود م
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حل  دياست كه با یوروان يمشكالت رفتارشكل بار آورده است در واقع او دچار  نياورا بد یغلط خانوادگ

الزم را جهت حل  يهاييراهنما شانيگذاشتم ا انياز مشاوران ارشد منطقه در م یكيرا با  ئلهشوند . لذا  مس

مشكل ارائه نمود . سپس با دو تن از مشاورين همكار در اين زمينه مشورت كردم آن ها نيز راهنمايهاي الزم 

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

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

ی باشد . است كه رفتارهاي ايشان مغاير با مقررات كالس م يچگونه می توانم حل نمايم . او دانش آموز

 شيبود، كتابها كهنه و دفترچه هاخوراكی پر از  فشيك هرروزآورد و یرا به مدرسه م یبيپول توج نيشتريب

چسباند   یناخوانا ونارسا بود همه حروف را بهم م اريدر آنها ، خطش بس یفيتكل چيرنگارنگ اما بدون انجام ه

 :داديخود را نشان م ريز جيشد نتا یمشاهدات من  كامل م یوقت

 . شود می عصبانی سريع و باور زود بسيار

 .است ضعيف بسيار درس در و ندارد درسی تمركز و شود می درگير دوستانش با

 او هر روز با دانش آموزان دعوا می كند.

 اودر خانه و مدرسه بد اخالق است.

 او از نظر درسی ضعيف است.

 او بی حوصله است.

 روابط والدين با او غلط بوده است.

 معلمين  به او توجه الزم را نكرده اند.

 معلمين  به تفاوتهاي فردي ايشان توجه نكرده اند.
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 بهداشت فردي را رعايت نمی كند.

 است. ياو دانش آموزي پررو و مغرور

 تجزیه و تحلیل وتفسیرداده ها:

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

 .ميپرداز یآن م حيتوض

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

علت رفتار  یوچگونگ يیبه دنبال چرا ديبا ليو تحل هيكاهش رفتارش ارائه دهم. در تجز يرا برا يیراهكارها

 عامل را مهم دانستم. نيبنده چند عاتومطاال1اطالعات بدست آمده  از شواهد   .طبقميبپرداز خشونت

 : نیوالد ضیعوامل تبع

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

 یو كم توجهّ يمهر ی، مورد ب دانش آموز، به خاطرتولد فرزند دوم یو..... با توجّه به سوابق خانوادگ نيوالد

شده و نسبت به آنان احساس خصومت كرده  یتيدچار نارضا نيوالدكار  نيقرار گرفته است . و از ا نيوالد

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

كرده و  ريو تحق هيرا تنب ي، و يمهر یعالوه برب نيشده ، والداو باعث  يو نابهنجار یخشنداده است . 

 يفشارها نيشده است . بنابر ا یدر دانش آموزدرون یمنف يخاطر رفتارها نيبزنند ؛ به ا یمنف يها سببرچ

شده است .  بعد از  يیشناسا يرسد مشكل تا حدّ یشده . به نظر م ليبر او تحم يديشد یو روان یروح

 به دنبال راه حل رفت .  ديبامشكل  يیشناسا
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 : یعوامل مدرسه ا

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

 یافر اد م نگونهياختالالت در  ا نياز ا یعامل بوجود آورنده برخ یخود نوع نيدهند كه ا یقرار م

 يزنند مانند توجه نكردن به تفاوت ها یم ناختالالت دام نيكردن ا ديتشدبه  زين نياز معلم یشوند.برخ

، ابتدا بهتر  يرفع اختالالت رفتار يموارد درمورد دانش آموزم صادق است.. برا نيآنهاو...كه همه ا يفرد

 گردد. نييتع يجهت بهبود اختالالت رفتار  يیاست علل اختالالت مشخص شود تا راه حلها

 به صورت موقّت دیانتخاب راه جد

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

باشد بنده از نظرات چند فرد اقدام پزوه  یمهم وحساس م یليكه مرحله انتخاب راه حل ها خ يی.ازآنجا

 مانند خودم استفاده نموده ام.

 نيشود  الزم است كه هر چه زودتر ا یعملكرد 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 هاخشونت

آورد  یرا دردوران بلوغ و بعد از آن به وجود م ياديشود كه مشكالت ز یم یاجتماع يها خشونتو  يرفتار

 دانش آموزم در نظر دارم عبارتند از : خشونتبردن  نياز ب يا من چند راه حل موقت را كه براج ني. كه در ا

 يدادن به و تيمسئول ايفعال كردن دانش آموزدر مدرسه و   

 نيتماس با والد 

 در مدارس و خانواده ها ضيبردن تبع ناز بي 

 شود یدانش آموزم خشونترفتن  نيها كه باعث از ب تيفعال یانجام برخ . 

 یآموز ش درمان 
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 و نظارت بر آن دیطرح جد یاجرا  

 یی ، لج بازي و بخشن گرانيكردن د تيرا می توان در حسادت ،اذرفتار او  مينابی انضباطی توجه به  با

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

 تعيين گرددبهبود اختالالت رفتاري 

بهبود  يشاگردم به دست آوردم برا خشونتدرست در صحت  صيتشخ يالزم را برا قاتيتحق نكهياز ا بعد

در دانش آموزبه  یراتييرا انتخاب كردم تا با انجام آن راه حلها بتوانم تغ یموقت يرفتار شاگردم راه حلها

 نيدانش آموزم و از ب یبرطرف كردن فقر مال كه انتخاب شده بود راه حل يیراه حلها نيوجود آورم . كه از ب

مشكالت قابل اجرا نبود  یو وجود برخ طيدر مدارس و خانواده ها به خاطر مناسب نبودن شرا ضيبردن تبع

 به اجرا در آوردم ريراه حل ها را به قرار ز يۀبق یول

                        یدادن به و تیمسئول ایفعال کردن دانش آموزدر مدرسه    

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

مواظبت از بچه  تيمسئول  كار به خود دانش آموز نياز ا يريجلوگ يكند برا یم تيدانش آموزان را آزار و اذ

ز به دفتر آموزشگاه بردم به اون گفتم كه رو كي را  خاطر دانش آموز نيبه هم ميبده حيتفر يها را در زنگها

به بعد تو مواظب باش تا آنها با  نيكنند از ا یبا هم دعوا م یليبچه ها خ حيتفر يچون در زنگها دانش آموز

 یبچه هارا بزن يكنند تو حق ندار یم يكه با هم كتك كار يدينكنند و اگر د  يكتك كار ايهم دعوا و 

كه به اون  ديد  دانش آموز ی. وقترديبگ ميخودش در مورد آنها تصم ريتا مد اريدفتر ب هفقط هر دو را ب

 یبه او واگذار شده با احساس پر از غرور گفت : چشم اجازه، من اصالً نم یتيداده شده و مسئول تياهم

ه دانستم ك یهم م نبشه به اون گفتم چون م قيتشو شتريب نكهيا يگذارم بچه ها با هم دعوا كنند و من برا

و از آن روز به بعد  را به تو بدهد  تيمسئول نيخواهش كردم كه ا رياز مد یمواظب بچه ها باش یتون یتو م

اورد دفتر و چون بچه  یگرفت و م یبا غرور هر دو را م یليكرد خ یدعوا م يگريبا د يهر وقت دانش آموز
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آورد به دفتر  یآنها را م یكردند. وقت یدر آمدن همراه اون به دفتر اعتراض نم دنديترس یازش م باًيرقها ت

و  يبر یتون یگفتم كه تو م یكرد بعد به اون م یم فيما تعر يرا با شرح كامل برا انيداد و جر یم ليتحو

 هيگر ايكند و تيشكا مينااز دست  یكه كس دميند ايو  دمينشن گرياز آن روز به بعد د یمواظب بچه ها باش

كه به اون داده شده بود توانسته بود اون را از  یتيكرده چون مسئول تياذ ايمرا ترسانده و  ميناكند كه 

 كرد. یدعوا نم یبچه ها به حرفش گوش كنند خودش با كس نكهيا يكارهاش باز دارد و برا

 نیتماس با والد

رش از او خواهش كنم كه مادبود. كه ضمن مشورت با  زدانش آمو مادركه انجام دادم تماس با  يبعد كار

گفتم كه  او به یانجام دهم تا رفتار فرزندش اصالح شود بعد از سالم و احوال پرس ميگو یكه م يیارهاك

درست  شيرفتار ها نيكنم تا ا یم يیرهاصحبت كنم و به او گفتم كه دارم كا ميناتماس گرفتم  تا در مورد 

 شود.

از كارم  دميد یگوش كند و وقتفقط به حرف شما  ميناگفت مگر  یكرد و م یتشكر م یليخدا خ يبنده  

 .خوشحال شدم  یليخ یلياست خ یراض

 شود. يدانش آموزم خشونترفتن  نیها که باعث از ب تیفعال يانجام برخ

. در خواندن شعرو  ودم. اورا سرگروه نم دناو را در بازيهاي دسته جمعی شركت ده گفتم كه  بچه هابه 

. واز  می زدموبراي ابراز محبت ايشان را با نام كوچكش صدا  دمرتمرين مسائل رياضی بيشتراز او استفاده ك

 مدير مدرسه خواستم تا اجازه دهد در مراسم صبحگاهی دعا بخواند.

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

بهنجار روي می آورد واين عمل  باعث می گردد كه والدين عالوه از براي جلب توجه والدين ، به رفتارهاي نا
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هاي منفی بزنند. به اين ترتيب رفتارهاي  سببی مهري ، وي را تنبيه بدنی ، تحقير كرده وبه ايشان بر چ

 منفی در او درونی شده وبه خاطر فشارهاي عصبی د چار تناقض نيز می گردد.

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

 والدين فرد خواسته می شود كه بين فرزندان تبعيض قائل نشود ورفتارهايشان نسبت به فرد ماليم گردد.

ی ولج بازي ، از والدين  خواسته شد كه بين فرزندان تبعيض قائل  نشوند وبا فرزندخود با خشنكاهش  براي

مهربانی رفتار كنند وويژگی هاي مثبت فرزند خود را با تشويق تقويت نمايند . تا فرزند دچار ماليمت و

تبعيض وكمبود محبت است.پس به  يی ولج بازخشنكمبود محبت نگردد. به نظر می رسد يكی از علتهاي 

 .فرزند خود برچسب هاي مثبت بزنند تا كودك باور كند كه واقعاً داراي ويژگی هاي مثبت است

 شواهد دو گرد آوری 

به وجود آمده است اما  یراتييتغ ميناكه در  دميرس جهينت نيبه ا ياز آنكه راه حلهارا اجرا كردم تا حد بعد

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

نه  اي كنديم تيهنوز هم اذ ايبا شما چطور است آ مينارفتار  اه از آنها سوال كردم وگفتم بچه مينا مورد رفتار

 یليكند. اول ما را خ ینم تيخوب ومهربان شده و حاال مثل اول سال مارا اذ یليخ مينا دكه دوستانش گفتن

مشكل زود باوري وي حل شده بود و بسيار . ميحاال خودش هم مواظب تا ما دعوا نكن یترساند ول یم

كرده كه  دييگفته را تا نيصحت ا زيمراجعه كردم او ن يردكتر اكب يبه كتاب آقا یوقتد. منطقی شده بو

الزم حضور داشته باشد  يها تيفعال ريتا در مس ميده یم یتيان ناسازگار مسئولدانش آموزما به  یوقت

 تيمسئول رشينوجوان در جهت كنترل رفتار خود و پذ اي دانش آموزروش است كه  نيمطلوب بودن ا

احساس  نيب نيشود كه در ا یاعتماد به نفس دانش آموزم شيعمل باعث افزا نيشوند كه ا یم تيهدا

 دهد . یبزرگ شدن به دانش آموزدست م
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 فيتعر ميناكه همه از رفتار  دميشن یو م دميد یكه مدتها بود خودم م نيبه سراغ همكارانم رفتم با ا بعد

صد در صد خوب  نكهيبا ا ندتگف آنهاچطور است  مينانظر شما رفتار به  دميكنند باز هم از همكاران پرس یم

كرده و  رييگذشته اش صد در صد تغ يكه نسبت به پارسال و رفتار ها گفتبه جرات   توان یم ینشده ول

 يصداها حيتفر يامسال اصال قابل كنترل نبود و آنقدر روزها در زنگ ها ليكه پارسال و اواند اضافه كرد 

 اطيح ايكالس  يرا تو مينااالن اگر  یبود ول دهكابوس ش كيما مثل  يكه شب ها برا ميديشن یاون را م

از  یوقت بعدكند. یسالم م نديب یو هر بار كه ما را م ميشو یكم متوجه حضور اون م یليخ مينيمدرسه نب

 ديبه من كرد یبزرگ یليتشكر كرد و گفت كمك خ ینه كل اي  یهست یراض مينااز رفتار  دميرسپدرش پ

 یهم به من كمك م یليكند و خ یكم با برادرش دعوا م یليحاال خ یغصه بود ول كيرفتارش برام  شهيهم

 كرده بود. رييدر خانه هم تغ مينامتوجه شدم كه  فيتعر یكند و بعد از كل

 اعتبار نیارزشیابي تاثیر اقدام جدید وتعی

ن قدم اين سئوال پيش می آيد كه اين مسئله چرا نظر می رسد وقتی مسئله اي پيش می آيد . اولي به

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

به احتمال زياد  هيك مسئله خاص ، از علل متفاوتی ناشی شود. اما با مطالعه دقيق مسئله ، علل اصلی مسئل

 يايش مسئله خود خيلی مهم است . چون علت را تا حد زيادمشخص می گردد. تشخسص زمان پيد

 مشخص می نمايد.

،  یتفاوت یی ، بی حوصلگی ، بخشنرفتاري دانش آموز ، عبارت از حسادت ، پررويی ، لج بازي ،  اختالالت

درست  يغلط ، رفتارها ياصالح وحذف رفتارها حيصح يها وهيضعف تحصيلی بود كه با استفاده از ش

ناسازگرانه  دانش  يفتارهاماه اول سال ر2رفت . در  ینابهنجار رو به خاموش يورفتارها نيگزيجاوبهنجار 

بعد  يدر ماهها يكاربرد يها وهيواصرار بر ش یعمل يكهايبوده است. سپس با استفاده از تاكت اديز اريآموزبس

 يهايراه حلها ،نا بهنجار ياز اجرارفت .بعد  نياز آنها ازب ياريبس یوحت افتيكاهش  ارينابهنجار بس يرفتارها
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نظم كالس مشاهده نشد.با  یدانش آموان بد و ب ستيدر ل گريافت .ديكاهش  يريدانش آموزبه طور چشمگ

مهربانتر  شيها یبر خالف گذشته رابطه دوستانه برقرار نموده بود.نسبت به همكالس شيها یاغلب همكالس

كرده بود و به طور  دايپ يیكرد.او عزت نفس باال یم يهمكار یجمع يو بحثها یگروه يو با آنان در كارها

كه به او محول شده بودند،ابراز وجود  يیتهايآموزشگاه با مسئول طيتوانست در مح یم یخشن دونمثبت و ب

و...مصروف  یورزش صبحگاه تيكتابخانه،هدا يمثبت او در كمك به مرتب نمودن كتابها ي. اكنون انرژدينما

 شتريز،بيكردن م یخط یخط يباشد،به جا یم ديآرام ،با محبت و مف اريبس ژهيبه وِ  شد.در كالس یم

رسد كه او به مدرسه و كالس هم عالقمندتر شده و پدرش هم بر  یكشد .به نظر م یم بايز يها ینقاش

 باشد.  یمثبت و قابل ارزش م يخالف گذشته نسبت به او نظر

از  يمجموعه ا ريز ديمتعدد  ،  با يزان در مجموعه عامل هادانش آمو ینظم یعلل و عوامل ب يیشنا سا

مناسب و  راتييكاهش آن ها ، تغ ايبردن  نياز ب يبرا يكاربرد يراه كار ها يعوامل كشف شوند تا با ارائه 

 شود.  جادينظم و انضباط مدرسه ا تيفيمثبت در ك

 توصیه هایي به دانش آموزان

 شيد؟با مدرسه در خشونت نگران بايد آيا

 شنويد،می است افتاده اتفاق مختلف هايمدرسه در كه هايیخشونت درمورد والدينتان يا دوستان از وقتی

 .بيفتد شما براي اتفاقات نوع اين روز يك مبادا كه شويد نگران كه است طبيعی

 رخ اتفاقاتی نچني وقتی اما افتدمی اتفاق ندرتبه معموالً سرد هايسالح با زدوخورد مثل جدي هايخشونت

 قرار چه از موضوع كه بفهميد بخواهيد و كنيد اضطراب و ناراحتی احساس كه است طبيعی كامالً دهد،می

 .است بوده

 دارند؟ امنیت اندازه چه تا مدارس
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 ما ساله 19 تا 15 نوجوانان از زيادي تعداد. است ماشين در بودن از ترايمن بسيار بودن مدرسه در مطمئناً

 اتفاقات و زدوخوردها در هرساله آنها از كمی بسيار تعداد اما دهندمی دست از را خود جان اتتصادف در

 گفت جرات به توان می بنابراين. افتدمی خطر به جانشان يا شده مجروح مدرسه از برگشت راه در يا مدرسه

 .كنندنمی برخورد مدرسه در جدي خشونت با ما نوجوانان اتفاق به قريب اكثريت كه

 مورد را خود امنيت و ايمنی وضعيت جامعه و هاخانواده هاينگرانی دليل به بايد مدارس از برخی بااينحال اما

 است مجرب و خوب دربان داشتن دهند انجام بايد مدارس كه اقداماتی مهمترين از يكی. دهند قرار بازنگري

 . كند ارزيابی را ناشناس افراد ورود كه

 و هاكردن قلدري مثل مشكالتی از افراد آگاهی بردن باال مدارس، داشن نگه ترامن ايراهكاره از ديگر يكی

 باال به كمك و مشكالت نوع اين با مقابله براي مختلفی اجرايی هايبرنامه مدارس از بسياري. است تبعيضات

 .دارند هاتخشون نوع اين دربرابر آموزاندانش از مراقبت براي مدرسه مديران و معلمين دانش بردن

 افتد؟مي اتفاق خشونت چرا

 دست آموزاندانش چرا كند مشخص كه نيست خاص دليل يك. نيست ساده چندان مدرسه خشونت درك

 تلويزيون و فيلم كامپيوتري، هايبازي خيابان، درخانه، كه رفتارهايی آنها از بعضی. زنندمی خشونت به

 چند فقط اينها. كنندمی طرد را آنها همساالنشان و كرده انزوا ساحسا افراد اين. كنندمی تقليد را بينندمی

 .است آموزاندانش شدن خشن از دليل

 ها،سالح انواع به داشتن دسترسی كه است اين دارند نظراتفاق آن در متخصصين همه تقريباً كه مسئله يك

 .كندمی ترساده افراد برخی براي را خشونت به زدن دست

 بكنید؟ توانیدمي چه
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 عالئم اين. دهندمی نشان خود از ايهشداردهنده عالئم بزنند خشونت به دست است ممكن كه كسانی

 :از عبارتند

 سالح نوع هر با كردن بازي    •

  دهد انجام است ممكن كه آميزيخشونت اعمال و رفتارها درمورد زدن الف    •

 با كامپيوتري و ويدئويی هايبازي كردن بازي و آميزخشونت هايفيلم به زياد رغبت و ميل دادن نشان    •

 مضامين اين

 بقيه ترساندن و مدرسه در كردن قلدري    •

 مشكالتی بروز موجب است ممكن آن درمورد نزدن حرف ايد،بوده شكل هر به خشونتی شاهد هم شما اگر

 ايجاد افرادي در كه يدشو ترس از پس استرس اختال دچار آيند در خودتان است ممكن حتی. شود جدي

 شاهد را جنسی يا جسمی آزار يا خطرناك خيلی تصادف يك مثل جدي ترسناك اتفاق يك كه شودمی

 .اندبوده

 شاهد اگر حتی. شويد مبتال اختالل اين به كه باشد رسيده آسيبی خودتان به حتماً كه نيست الزم البته

 كه است دليل همين به. كند تحريك شما در را اختالل اين بروز توانيدمی هم باشيد بوده ماجرايی چنين

 و مسائل اينگونه با برخورد براي كه هستند اعتماديقابل افراد مدرسه مشاورين. بگيريد كمك حتماً بايد

 .دارند كامل آشنايی نيز مشكالت
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 گیری نتیجه

 می مربوط درونی علل به خاص موارد در فقط و دارد بيرونی عامل بيشتر خشنی و خشونت كلی طور به

 در خشونت ايجاد و خشم تحريك باعث كه را محيطی هايمحرك بايستی اول، درجه در والدين. شود

 .نمايند اقدام متخصصان و شناسان روان كمك به آن رفع براي سپس و شناسايی شود می فرزندشان

 وزاندانش آم خشنی درمان براي هايی روش

 . برسانيد دانش آموز اطالع به را آنها و كنيد وضع خشنی كنترل براي هايی محدوديت -۱

 :كنيد استفاده زير راهكارهاي از توانيد می. برسانيد حداقل به را خشنی هاي مدل -۲

 . كنيد محدود بيند، می تلويزيونی آميز خشونت هاي فيلم دانش آموز كه را ساعاتی( الف

 . كنيد انتخاب دقت به را دانش آموز روزنامه و اويرتص ها، فيلم(ب

 .نباشند خشنانه كه بگذاريد دانش آموز اختيار در را الگوهايی( ج

 . كنيد تفسير را آن خشنانه صحنه و ببينيد را تلويزيونی هاي برنامه دانش آموز همراه(ح

 به حيوانات يا افراد در او خشنی ثرا بر كه رنجی به نسبت را دانش آموز آگاهی. دهيد افزايش را همدلی -۳

 . دهيد افزايش آيد، می وجود

 . كنيد تقويت است، خشنانه رفتار با مغاير كه را رفتارهايی -۴

 . كنيد توجه شده پرخاش وي به كه دانش آموزي به خشن، دانش آموز جاي به -۵

 . دهيد قرار بررسی ردمو كنند، می زندگی او با كه افرادي با را دانش آموز ارتباط ي نحوه -۶
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 منجر كه باشد طريقی به است بهتر شود، تنبيه آميزش خشونت رفتار دليل به دانش آموز است قرار اگر -۷

 . نشود دانش آموز طرف از جويانه تالفی و انتقامی حمله به

 . كنيد فراهم دانش آموز براي را هيجانات تخليه فرصت -۸

 . گيريد كار به دارد، ديگران با همكاري بر تأكيد كه را خانوادگی يا گروهی مباحث -۹

 . كنيد تشويق دانش آموزان به مسئوليت دادن با را عالقه مورد مسائل پيگيري و مسئوليت همكاري، -۱۰

 بنابراين. شود واقع مفيد حدودي تا است ممكن سازي محروم فنون دانش آموزان، رفتار مهارِ براي -۱۱

 . نماييد بيان را آنها كيفرهاي و ها پاداش و كنيد تشريح ضوحو به را پسنديده رفتارهاي

 . كنيد طراحی ديگر دانش آموزي شركت با امكان صورت در را او ساعتی هاي فعاليت -۱۲

 .  كنيد پرهيز بدنی تنبيهات از -۱۳

 . بيابيد را وي خشنانه رفتار علت -۱۴

 عنوان به است ممكن فعال دادن گوش و سازي جمله جالب، هاي بازي درمانی، بازي روزانه، وقايع ثبت -۱۵

 . شود گرفته كار به خشن دانش آموزان درك جهت در كمكی

 . كند می دور بيشتر شما از را خود آميز، خشونت رفتار هر با كه بفهمانيد دانش آموز به -۱۶

 كوتاه در را الگو ايرفتاره از فهرستی و بيابد خود براي مطلوبی الگوي بخواهيد خشن دانش آموز از -۱۷

 . نمايد اجرا مدت

 اعمال نتيجه و كند دريافت جايزه مطلوبش رفتارهاي براي تا ببنديد رفتاري قرارداد دانش آموز با -۱۸

 ببيند را نامطلوبش
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