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 چكيده :

هيم ، می توانيم همه ی زندگی را در مدرسه شبيه سازی در مدرسه یاد بد  اگر قرار است زندگی کردن را    

کنيم . خلق هر نوع شبيه سازی در زندگی مدرسه ای ، همان زنگی واقعی است. زندگی کردن در مدرسه 

خود زندگی است. عين زندگی است. وقتی به بچه ها یاد می دهيم چه رفتارهای دلپسندی با یكدیگر داشته 

 (۶.ص۱۳۸۵ه ایم که زندگی کردن چقدر شيرین است. )علی رئوف .باشند ، به آن ها یاد داد

زنگ تفریح ، جزیی از زندگی و برنامه ی روزمره ی هر مدرسه ، و براساس نظر اکثر دانش آموزان ، بهترین 

زمان مدرسه است. در این فرصت کوتاه و پرهيجان ، دانشآموزان از محيط جدی و خشک کالس با سر و 

اخل حياط می شوند . برخی با توپ بازی ، کشتی ، دویدن یا انجام فعاليت های پرهيجان صدای فراوان ، د

دیگر ، انرژی های جسمانی خود را تخليه می کنند . برخی دیگر دست در دست هم یا در کنار هم راه می 

های روند تا داستان های تمام نشدنی خود را برای یک دیگر نقل کنند. بعضی نظاره گر خاموش بازی 
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سایرین هستند و گروهی دیگر خشم و عقده های درونی خود را با درگيری جسمانی یا خشونت کالمی بر 

سر همساالن یا دانش آموزان ضعيف تر خالی می کنند. زنگ تفریح ، هم فرصتی برای استراحت و رفع 

می رود و خستگی کودکان و نوجوانان است و هم مهم ترین وسيله ی اجتماعی شدن آنان به شمار 

تجربياتی کع دانش آموزان در زنگ تفریح بدست می آورند ، می تواند در تگرش آنان نسبت به خود ، 

مدرسه و تحصيل اثر بگذارد . در کشور ما ، مدیر مدرسه ، نقش چندانی در مدیریت زنگ تفریح بر عهده 

ت. بعضی از ناظم ها گاه خط ندارد. در عوض نقش ناظم یا معاون مدرسه در این زمينه کامال برجسته اس

کش یا وسيله ی تهدید کننده ی دیگری نيز برای ترساندن و احيانا تنبيه متخلفين به همراه دارند و در 

حالی که ميان دانش آموزان پرسه می زنند مترصدند تا دانش آموزان پرخاشگر ، بی انضباط و متخلف را به 

تصميم گرفته  پژوهشدر …………ن آموزشی آموزشگاهمعاو ..…اینجانب خود برسانند.   سزای اعمال

. اميد است اقدام پژوهی فوق زنگ تفریح را برای فرگيران شاد و مفرح؛ همراه بازی و سرگرمی ایجاد نمایمام 

 مورد قبول همگان واقع شود.

 

 

 

 )بيان و طرح موضوع ( مقدمه 

 اجتماعی وسيله مهمترین وهم ونوجوانان کودکان خستگی ورفع استراحت برای فرصتی هم تفریح زنگ

 نگرش در تواند می آورند می دست به تفریح درزنگ آموزان دانش که رودوتجربياتی شمارمی به آنان شدن

 های گروه آموزان دانش تا است فرصتی تفریح زنگ بنابرین.اثربگذارد وتحصيل مدرسه خود به نسبت آنان

 را اجتماعی مهم های شبكه:  بالچفورد قول به و شوند دوست باهم گروهی بازی ضمن مختلف سنی

 نقش ندارددرعوض برعهده تفریح زنگ درمدیریت چندانی نقش درکشورمامدیرمدرسه.  کنند ایجاد درمدرسه

 آموزان دانش برای غالباً که مقرراتی باوضع اومعموالً. است برجسته کامالً زمينه دراین مدرسه یامعاون ناظم

 کند می سعی...  و نكشيد خط زمين نكنيد،روی بازی نياورید،ندوید،کش توپ:مانند است نشده توجيه
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 گاه معاونين بعضی. کند یكدیگرجلوگيری به آنان اجتماعی وبروزخشونتهای آموزان دانش ودرگيری ازتصادم

 که ودرحالی دارند همراه به متخلفين بقيه واحياناً ترساندن ی نيزبرا دیگری تهدیدکننده یاوسيله کش باخط

 اعمال سزای رابه ومتخلف انضباط پرخاشگر،بی آموزان دانش تا مترصدند زنند می قدم آموزان دانش يانم

 ازخودنشان ها کالس درداخل رفتارمعقولی آموزان ازدانش بسياری که دارندبااین عقيده آنان. خودبرسانند

 تفریح زنگ ومنفی ثبتم اثرات. هستند کنترل وغيرقابل ،خشن انظباط بی مدرسه درحياط اما دهند می

 آموزان ازدانش بعضی ذینفع عوامل مهمترین نظرات وبررسی تفریح زنگ ومنفی مثبت درمورداثرات

 سایر همانند درمدرسه اززندگی بخش این که درحالی است گرفته ماصورت درکشور تحقيقاتی ومعلمان،

 داشته آموزان دانش واجتماعی یعاطف توانددرزندگی می که خاطراثراتی به وپرورشی آموزشی های برنامه

 آموز رفتاردانش که انتظارداشت توان شدنمی اشاره طورکه همان.  باشد می خاصی باشدنيازمندتوجه

 باهمساالن وی ،رابطه اودرگروه پذیرش ،نحوه کالس شرایط به توجه بدون مدرسه درحياط پرخاشگر

 حل راه.گردد کن ریشه رفتارنامناسب قیوتشوی تنبيهی بااقدامات.شود داده تشخيص خانوادگی وشرایط

 قوی بررهبری عالوه.  است درمدرسه زندگی مختلف های جنبه به وتوجه مختلف درسطوح مداخله مشكل

 بين مشترک های وارزش اهداف مشوق بایدباشدکه درمدرسه ای وروحيه ،جو مدیروکادرآموزشی ومثبت

 درزندگی آنان دادن ،مشارکت آموزان دانش از االب انتظار داشتن. باشد واوليا ،معلمان آموزان دانش

 وایجادمحيط ورفتاری تحصيلی ،تمرکزبرپيشرفت موفقيت کسب برای تشویقی نظام ،برقراری وامورمدرسه

 خصوص به مختلف های درزمينه مدرسه موفقيت ضامن تواند می که است دیگری ازعوامل جذاب فيزیكی

 دیگر بسياری ایران مدارس در تفریح زنگ مشابه نمودکه اشاره مطلب نای به باید نيز پایان در. باشد رفتاری

 هم و همكاری با باید نظر تجدید این و نظراست تجدید و توجه نيازمند مدرسه در زندگی های جنبه از

با توجه به آن . گيرد انجام آنان اولياء و آموزان دانش خصوص وبه ،معلمان پرورش و آموزش مسئوالن فكری
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گفته شد و از آن جایی که در مدرسه به کار جمعی و فعاليت گروهی تاکيد زیادی می شود و کار چه که 

چگونه جمعی و گروهی تاثير فراوانی در رشد بهتر دانش آموزان دارد لذا اینجانب به بررسی این موضوع که 

دازم اميدوارم که این می پر زنگ تفریح را برای فرگيران شاد و مفرح؛ همراه بازی و سرگرمی ایجاد نمایم

 موضوع و اقدام در جهت ارتقای آن بتواند راهگشای همكاران محترم باشد . 

 و ارزیابی از وضع موجودمسئله  بيان

به عنوان معاون آموزشی مدرسه .................مشغول به خدمت  94-95اینجانب ...................... در سال تحصيلی 

 بودم .

ه در زنگ تفریح بسيار با هم درگير می شدند و نظم مدرسه را به هم می ریختند. این دانش آموزان مدرس

 موضوع سبب شد تا بنده به فكر راه حلی برای این موضوع باشم .

 اهداف گزارش تخصصی :

 هدف اصلی :

 شاد و مفرح سازی و منظم کردن دانش آموزان در زنگ تفریح

 اهداف فرعی :

 موزان در زنگ تفریحبررسی علل بی نظمی دانش آ

 ارائه و اجرای راه حل برای منظم کردن و شاد کردن دانش آموزان در زنگ تفریح

 مقایسه با شاخص : 

در مقایسه با شاخص دانش آموزان مدرسه باید در زنگ تفریح با شادی در کنار هم باشند و نظم را رعایت 

 کنند .
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 جمع آوری اطالعات

در ساعات  همكارانانش آموزان به صورت غير مستقيم توسط معلم کالس و رفتار د، در جمع آوری اطالعات 

تفریح مورد مشاهده قرار گرفته است . نتایج این مشاهده در جدولی گردآوری شده است که در زیر آمده 

است . در مورد دليل این درگيری ها با خود دانش آموزان درگير و افرادی که از موضوع اطالع داشتند و 

و والدین دانش آموزان مصاحبه به عمل آمده است که دو مورد از این درگيری ها در ادامه و   معلم همچنين

 بعد از ارائه جدول آمده است. 

 30/07/94جدول تعداد مشاجره ها و درگيری های دانش آموزان پایه دوم در مورخه  

 5/08/94تا

 انواع درگیری ها در ساعات تفریح ایام هفته

 درگيری لفظی یكیدرگيری فيز

 2 1 شنبه

 1 0 یک شنبه

 3 1 دوشنبه

 2 0 سه شنبه

 1 1 چهارشنبه
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 ارائه دو نمونه از درگيری بين دانش آموزان در ساعت تفریح  

 : نمونه ی اول

در ساعت تفریح  01/07/94و در مورخه   این درگيری از نوع درگيری فيزیكی و بين دو دانش آموز

یكی از ت که در این مورد دانش آموز نيز به عنوان شاهد این قضيه بودند و همچنين افتاده اس اتفاق  سوم

 . نيز از دور شاهد ماجرا بوده است معلمين 

دانش آموز اول و دوم با هم مشغول بازی بودند که دانش آموز اول در حين بازی ضربه ای به صورت شوخی 

ش آموز اول فرار کرده و دومی به دنبال او می کند. فرد می زند . در این هنگام دان  دوم به سر دانش آموز

پایش پيچ می خورد و به زمين می خورد و فرد دوم نيز زمانی که به او می رسد ضربه ای  اول که فرار کرده

به او وارد می کند که در این لحظه سر دانش آموز اول که به او ضربه وارد شده به زمين اصابت می کند و 

می شود. شكستگی و به دنبال آن خونریزی باعث می شود تا وی به درمانگاه اعزام شود . دچار شكستگی 

پس از این ماجرا دانش آموز اول به مدت یک هفته از مدرسه غيبت می کند .این غيبت از نظر درسی نيز 

  . برای او زیان به همراه می آورد

ان دانش آموز دوم را چنين توصيف کرد . او به عمل آمد ایش  معلم ها یكی از در طی مصاحبه ای که از

شخصی است که از سال گذشته هيچ موردی به این شدت درگيری نداشته و فردی آرام است از طرفی معلم 

مدرسه او را به عنوان شخصی آرام و قانون گرا می داند که دوستان زیادی دارد و بچه ها نيز او را دوست 

دی می داند که به دليل بيماری خانواده به او اهميت زیادی داده و به همه ی دارند . اما دانش آموز دوم را فر

خواسته های او پاسخ مثبت می دهند. از طرفی مصاحبه با والدین او نيز این نكته را تایيد می کند. او تنها 

به آن دچار  فرزند خانواده است و خانواده به او توجه زیادی می کنند. علت این امر نيز بيماری است که او
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کالس نيز او را به عنوان فردی کم حرف و گوشه گير می شناسد که بعضی اوقات بچه ها از او  معلماست.

  .شكایت می کنند

 مورد دوم

در ساعت ورزش دانش آموزان کالس دو تيم را تشكيل می دهند. دو تيم بازی را شروع می کنند و این بازی 

تيجه این بازی یک به صفر به پایان می رسد که این خود باعث با نظارت معلم ورزش صورت می گيرد ن

دوم ادعا می کند که گلی را   درگيری و مشاجر ه لفظی بين دانش آموز اول و دوم می شود که دانش آموز

است که معلم ورزش و بقيه دانش   به ثمر رسانده اما معلم ورزش آن را نادیده گرفته است و این در صورتی

برخی از هم تيمی های او نيز ادعای او را قبول ندارند. این مشاجره همچنان ادامه   مقابل و حتیآموزان تيم 

 به درگيری فيزیكی بين دو دانش آموز می انجامد.  می یابد تا این که در ساعت تفریح

 شرح درگيری:

و فرار می کند .پس از دانش آموز اول زده   پای  ابتدا دانش آموز دوم با لگد ضربه ای نه چندان محكم به 

مدتی هنگامی که دانش آموز دوم که ضربه را زده بود و مقصر بود با دوستش مشغول صحبت کردن بود که 

  به او ضربه ای را وارد  دانش آموز اول فرصت را غنيمت شمرده و برای جبران ضربه ای که به او وارد شده

نگامی به دو ميله ی پرچم رسيدند دوباره دانش آموز اول می کند. دانش دوم دنبال او کرده و ه  کرده و فرار

که در حياط  یكی از معلمين. دانش آموز دوم عصبانی و به   دیگر به او وارد می کند  با زیرکی ضربه ای

و آن ها را به دفتر مدرسه فرا می خواند و موضوع را مورد بررسی قرار می دهد. او نيزاست شكایت می کند . 

وم را که ضربه ی اول را وارد کرده بود مقصر می داند و از طرفی دانش آموز اول را که باید د آموز دانش
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و این کار را می کرد مقصر می   به دفتر مدرسه مراجعه می کرد و شكایت خود را بيان می کرد  همان ابتدا

 داند.

 پرسشنامه

این پرسشنامه بررسی .تهيه گردیدبرای بررسی علل درگيری بين بچه ها در ساعات تفریح پرسشنامه ای 

تحليل این پرسشنامه به شرح زیر می باشد.همكارانی که به این  گردید و نتایج آن به صورت نمودار تهيه شد

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

پنجاه درصد همكاران ناثير .رای مدرک کارشناسی می باشندهشتاد درصد از همكاران پاسخ دهنده دا

راهنمایی ها و تذکرات اوليای مدرسه در جلوگيری از بروز رفتارهای نامطلوب در ساعات تفریح را خيلی زیاد 

 .می دانند

تاثير نظر خواهی از دانش آموزان در جهت ایجاد شرایط مطلوب در مدرسه از نظر پنجاه درصد پاسخ 

استفاده از همكاری دانش آموزان در ساعات تفریح برای جلوگيری از رفتارهای .خيلی زیاد استدهندگان 

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

علم در کالس رفتار مناسب م.تفریح توسط معاون مدرسه به نظر ده درصد پاسخ دهندگان مقيد خواهد بود

 .درس به نظر سی درصد پاسخ دهندگان ناثير خيلی زیاد در جهت کاهش رفتارهای نامطلوب خواهد داشت

تنها ده درصد پاسخ دهندگان کاهش مدت حضور درکالس را عاملی در جهت کاهش بروز رفتارهای 

هندگان می تواند موجب افزایش مدت زمان ساعت تفریح به اعتقاد ده درصد از پاسخ د.نامطلوب می دانستند

اما هفتاد درصد از پاسخ دهندگان شرایط نامناسب فرهنگی و اقتصادی .کاهش بروز رفتارهای نامطلوب شود
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هنچنين شصت درصد پاسخ .خانواده های دانش آموزان را عاملی جهت بروز رفتارهای نامطلوب می دانند

املی در جهت بروز رفتارهای نامناسب از سوی دهندگان افزایش سن دانش آموزان در پایه های باالتر را ع

آنان می دانند. دکتر زهرا بازرگان در کتاب تغيير و نوآوری در مدرسه با بيان این که در سال های اخير در 

هایی در جهت بهبود رفتار در کالس و حياط مدرسه انجام   بسياری از کشورهای صنعتی پيشرفته ، نوآوری

ای مدیریت زنگ تفریح و در جهت کاهش رفتار اختالل زا مورد استفاده قرار و روش های جدیدی بر  شده

 .می گيرد ، به بيان چهار روش در این مورد می پردازد

 شامل سه سطح می باشد.  بهبود رفتار در سطح سازمان ، کالس و فرد که -۱

 الف( بهبود رفتار در سطح سازمان یا مدرسه :  

آن رفتار نامطلوب بروز می کند مورد ارزیابی و اصالح قرار نگيرد ، ارائه   درتا سازمان مدرسه و محيطی که 

ی راه حل های مختلف برای مسائل انضباطی دانش آموزان چاره ساز نخواهد بود . بهبود رفتار در سطح 

سازمان را می توان با ایجاد فرصت هایی برای ارزیابی مدیریت کالس ها ، روش های تدریس ، مقررات 

، نظام حمایت از کارکنان و چگونگی ارتباطات فراهم آورد و در صورت لزوم هر یک   رسه ، الگوی رهبریمد

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

 ب( بهبود رفتار در سطح کالس : 

ارت اصلی معلم مه  عوامل دیگری که می تواند بر دفتار معلم و شاگرد تاثير بگذارد ، شرایط کالس است. زا 

اگر در کالس نظام فعاليت جریان نداشته باشد ، انضباط حاکم  . برقراری یک نظام فعاليت در کالس است

نخواهد شد . نظام فعاليت های کالس ، شامل تعيين اهداف ، تعيين تكليف ، توجه به ارتباطاات ، در نظر 
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ناسب برای آن فعاليت است که برای هر یک از گرفتن زمان برای هر فعاليت ، و در اختيار گذاردن منابع م

موارد فوق باید قبال برنامه ریزی گردد. از اقدامات دیگری که می تواند در کاهش رفتار نامناسب در کالس 

موثر باشد ، مشارکت دانش آموزان در تنظيم مقررات کالس و تقویت مهارت های ارتباطی آنان به ویژه 

 ا همتایان است.آموزش رفتار ارتباطی مناسب ب

 ج( بهبود رفتار در سطح فرد : 

هر دانش آموز به علت شرایط ویژه ی خود ، دارای الگوی رفتاری خاص می باشد. لذا هرگز نمی توان  

دستورالعمل ساده ای برای پاسخ گویی به رفتارهای اختالل زای دانش آموزان در شرایط مختلف ارائه داد . 

مكن است نشان دهنده ی مشكل شخصی و نيازمند توجه خاص باشد . به هر هم چنين م  رفتار دانش آموز

حال مداخله در سطح فردی الزم است که متناسب با وضعيت دانش آموز و شناخت کمبود های او باشد باید 

مشخص شود که دانش آموز در اقدام به رفتار ناشایست در جست و جوی چيست، پرهيز از شكست ؟ کسب 

بيت نزد افراد خاص در مدرسه ؟ و ... بر اساس نظر واتكينس مداخل هایی که بتواند کسب محبو  شهرت

دانش آموز را اط طریق راه های قابل پذیرش به هدف خود برساند ، از موثرترین روش ها برای بهبود رفتار 

برای دانش دانش آموزان می باشد.به همين ترتيب ، تقویت مهارت های مشاور مدرسه و تعيين معلم راهنما 

آموزانی که دچار اختالالت رفتاری هستند ، از روش های موثر در کاهش رفتار ناسازگار است. اگر رفتار 

نامناسب در همه ی شرایط بروز می کند که این امر بسيار نادر است ، الزم است به شرایط خارج از مدرسه و 

  .ی و پزشكی استفاده گرددتوجه و برای رفع مشكل ، از همكاری خانواده ، خدمات بهزیست
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بهبود رفتار دانش آموزان از طریق جلب مشارکت آنان در بازسازی حياط و محوطه ی  -۲

 : بازی

ی که دانش آموزان مشارکت بيش تری در طراحی محققان به این نتيجه رسيدند که به طور کلی در مدارس 

و ساخت محوطه ی بازی داشتند ، نتایج تحقيق برای دست یابی به اهداف ، مثبت تر بوده است . بدین 

معنی که رضایت دانش آموزان از زمين بازی و احساس آنان در مورد ایجاد تغييرت مطلوب در حياط مدرسه 

مصاحبه با معلمان ، در همه ی مدارسی که مداخله برای بهسازی بيش اط سایر مدارس بود . بر اساس 

حياط انجام گرفت ، ميزان دعوا و زد و خورد و شكایات دانش آموزان در زنگ تفریح کاهش قابل مالحظه ای 

یافته بود . به همين ترتيب ، ميزان خستگی و بی حوصلگی دانش آموزان کم تر شد و رضایت آنان از حياط 

  (1994بازی افزاسش یافته بود ) هيگينز ، و محوطه ی 

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

از موثر ترین برنامه ها در زمينه ی بهبود رفتار دانش آموزان در مدرسه که مورد تایيد محققان بی شماری  

زمينه ی حل اختالفات در مدرسه قرار گرفته است ، آگاه سازی دانش آموزان از روش های مسالمت آميز در 

و تقویت تفاهم و هم بستگی ميان دانش آموزان است. مهم ترین طرح ها در این زمينه ، برنامه ی حل 

مشارکت آميز تعارض توسط دانش آموزان به ویژ ه توانایی گوش دادن ، تقویت اعتماد به نقس و خود باوری 

وزان در شرایط دشوار نه تنها به حل تعارضات خود است . مهارت های فوق باعث می شود که دانش آم

  .بپردازند ، بلكه از همتایان خود نيز که مورد آزار قرار می گيرند ، دفاع کنند
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  : بهبود رفتار دانش آموزان از طریق آموزش معلمان و بهبود جو مدرسه- 4

ان ، می توان به طرح هایی در در بين روش های دیگر پيش گيری و مقابله با اختالالت دفتاری دانش آموز

زمينه ی بهبود کيفيت استخدام ، آموزش ضحن خدمت معلمان ، برنامه های افزایش احترام متقابل ، و 

 .بهبود رابطه بين دانش آموزان و معلمان ، اشاره کرد

مر آموزش مهم ترین اقدام برای بهبود رفتار در مدرسه و تقویت ارزش های اخالق ، ارائه ی برنامه های مست

ضمن خدمت برای مدیران و معلمان در جهت تقویت مهارت های ارتباطی آنان است. هم چنين معلمان به 

معيارهایی که در هر مدرسه وجود دارد باید عمل کنند تا دانش آموزان نيز از آن ها الگو بگيرند و به آن 

تماد متقابل و صميميت بين مسئوالن معيارها توجه داشته باشند. اگر در مدرسه روح انصاف ، عدالت ، اع

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

به طور خالصه ، الزمه ی مدیریت صحيح زنگ تفریح ، اتخاذ یک سياست کلی انضباطی با مشارکت همه ی 

اشاره شد نمی توان انتظار داشت که رفتار دانش آموز عوامل ذی نفع در مدرسه است . همان طور که 

پرخاشگر در حياط مدرسه بدون توجه به شرایط کالس ، نحوه ی پذیرش او در گروه ، رابطه ی وی با 

همساالن ، و شرایط خانوادگی تشخيص داده شود و با اقدامات تنبيهی و تشویقی ، رفتار نامناسب ریشه کن 

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

مسئله ی زنگ تفریح در مدارس ایران مانند بسياری دیگر از جنبه های زندگی در مدرسه ، نيازمند توجه و 

تجدید نظر است و این تجدید نظر باید به همكاری و هنفكری مسئوالن آموزش و پرورش ، معلمان و به ویژه 

 .ش آموزان و اوليای آنان انجام گيرددان
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 علمی پژوهشپيشينه 

گروهی از دانشجویان دانشكده علوم تربيتی دانشگاه اصفهان به نام های لطيفی زهره*,اميری شعله,ملک پور 

اجتماعی بر بهبود روابط  -موضوع اثربخشی آموزش حل مساله شناختی   به بررسی  مختار,مولوی حسين

ارهای اجتماعی و ادراک خودکارآمدی دانش آموزان مبتال به ناتوانی یادگيری پرداختند بين فردی تغيير رفت

که در نهایت به این نتيجه رسيدند که از آنجا که دانش آموزان مبتال به ناتوانی یادگيری، عالوه بر مشكالت 

فس کمتری تحصيلی، افسردگی و تنهایی را تجربه می کنند و نسبت به دانش آموزان عادی از عزت ن

 برخوردارند، مداخله فوق می تواند به بهبود روابط بين فردی آنها کمک کند.

می   دکتر علی رئوف در کتاب مدیریت در مدرسه به موضوع این که چگونه می توانيم مدرسه را اداره کنيم

ک مدرسه و به پردازد. تمام مواردی را که وی برای اداره ی مدرسه مطرح می کند با آوردن مثال هایی از ی

 .صورت یک داستان اراائه شده است

را مدیریت صحيح   یكی از عوامل تعيين کننده  دکتر نادر سليمانی در کتاب مدیریت تعارض در مدرسه

تعارض ها در محيط کار می داند . وی این مساله را در مدیریت آموزشی که در محيطی اعمال می شود که 

می داند.او   شوندگان هر دو افراد انسانی هستند ، حائز اهميت مضاعفدر آن هم عمل کنندگان و هم عمل 

راجع به تعارض   به بررسی انواع نگرش های قدیم و نگرش های جدید ۲۳و  ۲۲در این کتاب و در صفحات 

کتاب به ترتيب رقابت ، همكاری ،  ۵۱در مدرسه می پردازد.او شيوه های حل تعارض را در صفحه ی 

ب و انطباق می داند.مولف کتاب در فصل ششم به بحث حل تعارض در مدرسه می پردازد او مصالحه ، اجتنا

در ادامه چهار رویكرد را در تعارض در مدرسه بيان می کند که به ترتيب رویكرد ميانجيگری همتا، رویكرد 
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يشنهادی برنامه درسی فرآیندی ، رویكرد کالس آشتی جو و رویكرد مدرسه آشتی جو می پردازد.. مدل پ

 .مدیریت تعارض در مدرسه در فصل هفتم این کتاب مطرح شده است

ویليام گالسر در کتاب مدیریت بدون زور و اجبار که توسط دکتر علی صاحبی ترجمه شده است راه هایی را 

  . برای ارتباط صحيح با دیگران مطرح می کند

در   رخی از شاخص های روابط انسانی رادکتر سيد محمد مير کمالی در کتاب رهبری و مدیریت آموزشی ب

کتاب مطرح می کند که اول درک نيازها ، استعداد ها و مشكالت دیگران و کوشش برای تامين  ۲۲۷صفحه 

، شكوفائی و حل آن ها ااست.شاخص دیگر پذیرش تفاوت های فردی است. مورد سوم خوب گوش دادن و 

در محسط   ان می باشد. برقراری بهداشت روانیپذیرفتن افراد و شاخص چهارم دوست داشتن دیرگر

 .کتاب به آن اشاره کرده است ۲۳۳است که وی در صفحه   آموزشی پنجمين موردی

پرداخته اند که در نهایت به   آموزانهمچنين آقای قرنی و امين پور به بررسی موضوعروابط بين فردی دانش

باشد. با این وجود برای ود ارتباطات ضعيف میاین نتيجه رسيده اند بيشتر مشكالت کاری به علت وج

ها برقراری ارتباط است . برقراری ارتباط به شكل کامل و یا ضعيف جلوگيری از مشكالت ، تنها یكی از انگيزه

دهد. ما برای کسب اعتبار ، کمک دادن ، کمک گرفتن ، خرید کردن ، ، بخش اصلی زندگی ما را تشكيل می

العات ، کسب احترام ، افزایش اعتماد به نفس ، حفظ ادب ، اجتماعی شدن ، انجام وظيفه ، کسب اط

های آموزشی نيز نيازمبرم به آموزان در محيطکنيم. در نتيجه دانشارتباط برقرار می …اطمينان دادن و

ی هاهای الزم از طریق کانالبرقراری ارتياط از نوع سالم و مؤثر دارند که برای احقاق این مهم آموزش

  .رسدهای جمعی ضروری به نظر میارتباطی موجود مانند مدرسه و رسانه
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توان به چند مورد از آن اشاره داشت ازجمله: فقدان باشد که مینتایج حاصل از ضعفهای ارتباطی زیاد می

شور و اشتياق در انجام کار ، نداشتن حوصله ، از دست دادن کار، عدم حسن نيت ، کاهش حس همكاری، 

ردی ازکار، فقدان خالقيت ، بروز اشتباهات ، فقدان روحيه اجتماعی ، نااميدی و خصومت که این نتایج دلس

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

 گردد.طور اخص هم میآموزان بهدانش

  : تجزیه و تحليل یافته ها

و شرایط   جه به بررسی پرسشنامه تاثير نظر خواهی از دانش آموزان در جهت ایجاد شرایط مطلوببه تو

مناسب فرهنگی و اقتصادی خانواده های دانش آموزان تاثير زیادی در بروز نوع رفتارهای مطلوب از سوی 

  .دانش آموزان را دارد 

نوآوری در مدرسه توسط دکتر زهرا بازرگان  از طرفی کاربرد روش های چهار گانه ای که در کتاب تغيير و

  . ارائه شده است با توجه به مستنداتی که ایشان در کتاب خود آورده اند مفيد خواهد بود

  :ارائه راه حل موقت

برای تقویت روابط بين دانش آموزان و کاهش درگيری آنان در زنگ تفریح با توجه به مطالب فوق در قسمت 

روش   ان شا اهلل   تحليل یافته ها از روش های زیر استفاده می شود. با اميد به آن کهشواهد یک و تجزیه و 

 .های فوق موثر واقع شود.الزم به ذکر است که توضيح هر یک از روش های فوق در باال آمده است

 جلب مشارکت آنان در بازسازی حياط و محوطه ی بازی
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 مان و بهبود جو مدرسهبهبود رفتار دانش آموزان از طریق آموزش معل 

 بهبود رفتار از طریق بهبود روابط بين دانش آموزان 

   نظر خواهی از دانش آموزان در جهت ایجاد شرایط مطلوب

 :اجرای راه حل 

 جلب مشارکت آنان در بازسازی حياط و محوطه ی بازی-۱ 

 ه باید کرد؟نظر خواهی به عمل آمد که برای زیبا سازی محيط مدرسه چ  از دانش آموزان  

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

دفتر مدرسه ارائه دهند .پس از بررسی   شفاهی شنيده و نتيجه گيری کند و نظرات اصلی و عمومی را به

 .جمع بندی نظرات به شرح زیر می باشد

 . نظافت عمومی صحن مدرسه 

 طراحی دیوارهای مدرسه 

 پخش موسيقی مورد عالقه 

 اجرای مسابقات در زنگ تفریح و سرگرمی ها 
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 بهبود رفتار دانش آموزان از طریق آموزش معلمان و بهبود جو مدرسه-۲  

و ارائه راه حل هایی توسط   مورد بهبود جو مدرسه  جلسه ی شورای معلمين و نظر خواهی از همكاران در 

که نتایج آن به شرح زیر می  ای بهبود رابطه با دانش آموزان در یكی از ساعات تفریح برگزار شد همكاران بر

 :باشد

  .همكاران تاکيدکردند که معلم خود باید یک الگو ونمونه برای دانش آموزان باشد-

 .در برابر رفتارهای دانش آموزان سریع قضاوت نكند -

  .قائل شدبه دانش آموزان باید احترام و شخصيت -

 .در موقع ناراحتی و عصبانيت واکنش تند نشان ندهيم-

 .ناراحتی های بيرون از مدرسه را به محيط مدرسه نياوریم-

 بهبود رفتار از طریق بهبود روابط بين دانش آموزان -۳  

ه پيام های با بهبود روابط بين شا گردان در مراسم صبح گاه توسط مدیر مدرسه . ارائ  ارئه ی نكاتی در رابطه

مطلوب . نصب جمله هایی که در رابطه با رفتار مناسب ودوستانه در سالن و   قرآنی در رابطه با روابط انسانی

کردند که با همكاری   تحقيق می و جمله ها را   راه روهای مدرسه توسط دانش آموزان که خود این پيام ها

 ..دود زیادی باعث بهبود روابط بين بچه ها گردیدمربی پرورشی آن ها را نصب کردند که این فعاليت تا ح
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   نظر خواهی از دانش آموزان در جهت ایجاد شرایط مطلوب-۴ 

ویژگی هایی را باید داشته باشد   بنویسند که یک مدرسه ی خوب چه  از دانش آموزان خواسته شد که . 

مطرح گردید که نتایج آن را  .این سوال نيز به همراه سوال اول در کالس درس توسط معلمين هر کالس

آموزشگاه نتایج آن به   معلمان به دفتر آموزشگاه ارائه دادند و پس از بررسی در جلسه ی شورای معلمان

 .شرح زیر مطرح گردید

 .ای دوستانه دارد  در مدرسه ی خوب معاون با دانش آموزان رابطه-

  .معلم با دانش آموزان مثل یک دوست رفتار می کند -

 .یر با معلمان و دانش آموزان رابطه ای صميمانه و خوبی داردمد -

 .در مدرسه ی خوب به نظرات بچه ها توجه می شود و آن ها را اجرا می کنند-

گردد مثال استعداد در زمينه ی شعر   مختلفی که دانش آموزان دارند توجه به توانایی ها و استعداد های -

 ...،سرود ، تئاتر و ورزشی و

 ی بعد از اجرای طرح ارزیاب

پس از اجرای راه حل های فوق تغيير در رفتار دانش آموزان در زنگ تفریح مشاهده گردید . دانش آموزان 

کارها به صورت گروهی مشارکت کردند و سعی کردند با همكاری معاون مدرسه محيط مدرسه را به   در

ه آن ها به فعاليت های مختلف مشغول شوند صورت محيطی با نشاط و جذاب دربياورند. این کار باعث شد ک
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و اجرای   که بسياری از این کارها می بایست به صورت گروهی انجام شود از قبيل نظافت عمومی مدرسه

 …سرود و مسابقات و

 نقاط قوت اجرای طرح :

آن اهم   پرسشنامه ای که در قسمت شواهد یک آمده است در مدرسه اجرا شد و نظرات همكاران بررسی و

مفيد دانسته و  است را  اجرای کليه ی راه حل هایی که در باال ارائه شده ها به اجرا گذاشته شد .همكاران

 مشاهده نموده اند. نتایج آن را

 نقاط ضعف :

 کمبود فضای آموزشی و بازی از مهم ترین نكات منفی اجرای طرح بود .

 توضيحات بيشتر :

 تفریح کوتاه هایزنگ ●

 راحت گذاشتند، شرط و قيد عنوان به برایت که آنچه از فارغ را لحظاتی داری دوست باشی، که سنی هر در

 ... باشی خواهیمی که خودی باشی، خودت کنی، بازی و بخوری بخندی، بزنی، حرف

 وزد،می باد وقتی“ گویدمی چنين خود هایسخنرانی از یكی در جنوبی آفریقای پرورش و آموزش وزیر

 .”سازندمی بادی آسياب دیگر ایعده و دیوارند ساختن فكر به ایعده
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 به را تهدیدها که هستند افرادی مصداق واقع در سازند،می بادی آسياب که کسانی اما است، ایساده جمله

 تبدیل رحمت به را زحمت آسياب ایجاد اما شود خسارت موجب باد وزش شاید. کنندمی تبدیل هافرصت

 هستند درشت و ریز تهدیدهای یعنی تند بادهای مسير در دائما مدارس، مدیران لهجم از مدیران. کندمی

 پرسيدمی گردد، مدرسه سازمان شدن فلج حتی و کار در کندی موجب تواندمی تهدیدها این از کدام هر که

 املتع به تواندمی هابودن هم کنار در و آموزاندانش لحظات! دارد ما موضوع به ربطی چه حرفها این

 برای نامناسب بستری قضيه این عكس یا و باشد بودن یكدیگر با آموختن برای مناسب فرصت و اجتماعی

 .زیاد زحمت و است تهدید که باشد مسائلی موردبی هایکردن بدل و رد و غلط آموزش

 نمایيم؟ سودمند و سازنده شاد، چگونه را تفریح هایزنگ ●

 شاید ”پنهان آموزش“ اثربخشی که صورتی در گيریممی نادیده گاه ار ”پنهان آموزش“ ما آموزش، بحث در

 مربی و بهداشت مربی تربيتی، مربی مدرسه، معاون مدیریت با تفریح زنگ. باشد آشكار آموزش از بيشتر

 .باشد نيز مستقيم آموزش از بيش آن اثربخشی و باشد مفيد و سودمند بسيار تواندمی ورزش

 تفریح ساعات مورد در تفكر و گام اولين ●

 جسمانی بعد به رسيدگی تفریح، زنگ اولين در هم آن است، مدنظر تفریح زنگ در که مسائلی از یكی

 بدون آموزاندانش گاهی و باشندمی مشكل دچار صبحانه و تغذیه نظر از اکثرا متاسفانه. است آموزدانش

 گاهی اول ساعات که است شده گزارش نمعلمي توسط بارها امر این. آیندمی مدرسه به صبحانه خوردن

 از ناشی که) را دهان بوی و لبها بودن خشک یا و( شب در خوابيدن دیر علت به) آموزاندانش کسلی

 تغذیه به اختصاص است بهتر اول زنگ لذا. دهدمی نشان( است بهداشت رعایت عدم و صبحانه نخوردن
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 جلسات خانواده، آموزش طریق از) هاخانواده آموزش که است آن مستلزم امر این و شود داده آموزاندانش

 به آن ارسال و کتبی) بهداشتی هایپيام طریق از یا و...(  و انجمن گردهمایی، جلسات معلم، با مالقات

 :طرفی از و گيرد صورت( آموزاندانش منازل

 اول تفریح زنگ( ۱

 مدرسه بلندگوی از مالیم موسيقی یک پخش ▪

 آن فروش یا آموزاندانش خود توسط آن آوردن یا) شير دادن نتيجه در تغذیه پيشنهادی مهبرنا یک ارائه ▪

 شده آورده منزل از که سالم تغذیه اضافه به( مدرسه در

 سيب بخصوص ميوه خوردن و داشتن بر تاکيد با کند،می اجرا بهداشت مربی که مناسبی سياست ▪

 شدن یادآور را مناسب تغذیه از استفاده اهميت و آنان تغذیه بر نظارت با و بودن آموزاندانش کنار در ▪

 و مناسب تغذیه مورد در مطالبی ارائه بروند، کالس به تا شودمی بسته صف که زمانی و تفریح زنگ از بعد ▪

 این به و کنندنمی پرهيز هم شير و ميوه ازخوردن و اندخورده صبحانه که را تعدادی شویم یادآور اینكه

 .گيردمی صورت فوق آموزاندانش تشویق صورت

 دوم تفریح زنگ( ۲

 آموزاندانش هم و بپردازند بيشتری استراحت به معلمين هم تا کنيممی ترطوالنی را دوم تفریح زنگ معموال

 .”است کودک تفكر بازی،“ که بپردازند بازی به
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 نموده، منعكس را خود عاطفی كالتمش بازی در او. است کودک هایخواسته بيان از نوعی بازی دانيممی

 امكان. برسد داریخویشتن به کندمی کمک کودک به بازی. کندمی پيدا آن بر غلبه برای حلیراه سپس

 حس کند،می تجربه را موقعيت او. دهدمی افزایش او در را نفس به اعتماد ایجاد و جسمانی هایرقابت

 با بازی در. هاهمكالسی با مراودت و دوستی ایجاد برای ستا عاملی بازی. کندمی ارضا را خود کنجكاوی

 رعایت به ملزم را خود طرفی از و پردازدمی هم اجتماعی رفتارهای تمرین به تقليد و سازیمانند به توجه

 ... بازی و کندمی مقررات و قوانين

 از و پارک به بردن جهت ولياءا خالی ساعت عدم برگزیدن، را باال طبقات و نشينیاجاره کوچک هایآپارتمان

 عدم و خمودگی یک از ما دختران که است دیگری دالیل...  و درانظار دخترها بازی بودن زشت عده یک نظر

 .برخوردارند حرکتی رشد

 باشد، کوچک هم چقدر هر مدرسه حياط.کنيم تبدیل رحمت به را زحمت ”بسازیم بادی آسياب“ کنيم؟ چه

 بردن لذت و کردن بازی به دوستانشان کنار در را لحظاتی تا کندمی ایجاد آموزاندانش برای را بهتری فضای

 اضافی؛ شرط و قيد بدون تفریح زنگ شيرین لحظات. بپردازد

 باال و آموزاندانش توسط شعرها خواندن و بلندگو از آن پخش و کودکانه و شاد صوتی نوارهای از استفاده ▪

 معاون همراهی با دانندمی اکثرا هابچه که پورنگ عمو شعرهای مثل“ آنها نیهيجا تخليه و هاپریدن پایين و

 ...” مربی و
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 در راحت که شكلی به...  و دوز منچ، پله، و مار مثل زیبا آميزیرنگ با حياط کف بازی خط چند کشيدن ▪

 را مدرسه اولياء همكاری و نظارت شدنشان آشنا برای ابتدا آنها کنار در. شوند سرگرم نفر ۵-۶ قسمت هر

 .طلبدمی

 و زنندمی حلقه نشسته یا ایستاده یا هابچه مدرسه دور تا دور. آموزدانش از انتخابی یا و گروهی بازی ▪

 و دوندمی گونی با و کنندمی گونی در را پاها) بازی گونی مثل هاییبازی و کالس هر از انتخاب با توانمی

 ریزش علت به آموزاندانش که زمانی در بازیها این البته. داد انجام را...  و دو بازی، طناب( دهندمی مسابقه

 مثل گيرد انجام بازی نوع دادن تغيير و کالس تخته طریق از تواندمی نيز مانندمی کالس در برف یا و باران

 .آموزاندانش توجه و دقت حس بردن باال برای ”شده عوض چی با چی جای“

 بازی،“ گفتمی که ظریفی قول به شاید که چرا شود تفریح زنگ جایگزین تواندمی بازی زنگ صورت هر در

 مفيدی هایآموزش بازی، کنار در کودکانمان به ”است بازی کودک، زندگی تمام اما نيست کودک زندگی

 .دهيممی

 سوم تفریح زنگ( ۳

 این نام. است روز آخری ساعت به نزدیک که دارند هم دیگر کوتاه تفریح زنگ یک مدارس از بعضی معموال

 و آنان حرکات و رفتار بر نظارت جهت زنگ ازاین. گذاریممی سكوت آموزش یا ارتباط بر نظارت زنگ را زنگ

 برای قيدی نه آموزدانش زنگ این در. کنيممی استفاده نامناسب رفتارهای با مقابله جهت هاییحلراه یافتن

 کمال به رسيدن و شدن بزرگ نشانه انتخاب که کندمی انتخاب شخود. بازی برای قيدی نه دارد تغذیه

 دهيم؛می او به را انتخاب حق او گذاشتن آزاد با و است
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 .بپردازد...  مربی و مدرسه معاون یا هاهمكالسی با زدن حرف و خوردن به تواندمی

 .بپردازد کردن وورجه ورجه خودش قول به و بازی به تواندمی

 .بپردازد...  و کتابخانه در کتاب مطالعه به و خواندب درس تواندمی

 ... و کند دل درد باشد، خودش در کند، فكر برود، راه بزند، قدم تواندمی

 اهدافی؟ چه با تفریح زنگ سه ●

 دادن آموزش را مناسب تغذیه نوع( ۱

 آموزاندانش جسمانی وضعيت به رسيدگی( ۲

 اجتماعی تعامل به رسيدن و بودن هم با یادگيری و کودکان جانبه همه رشد( ۳

 ... و اجتماعی حرکتی، فرهنگی، زیستی، مختلف هایجنبه نظر از آموزدانش شناخت( ۴

 اجتماعی هایانسان ساختن عبارتی به و دیگران با معاشرت و دوستی حس ایجاد( ۵

 جوییستيزه کاهش و حسادت از دوری و رفاقت کنار در رقابت حس ایجاد( ۶

 را خود اميال و مقاصد و درآورده بازی صورت به دارد، ناخودآگاه یا آگاه صورت به خود درون در که آنچه( ۷

 .رساندمی فكنی برون و پاالیش به لذت کسب با

 کالس در کار راندمان رفتن باال نتيجه در و بردن لذت بودن، شاد خندیدن،( ۸
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 قانون و نظم از پيروی جهت در کیاشترا تمرین یک عبارتی به یا مقررات و اصول رعایت( ۹

 آن بازسازی و سنن و فرهنگ انتقال( ۱۰

 شرایط با مطابقت و سازگاری نتيجه در آن با منطقی و مناسب برخورد و شكست درک( ۱۱

 نتيجه گيری : ●

راه حل های پيشنهادی به اجرا گذاشته شد و قابليت اجرای آن نيز مشاهده گردید از طرفی تاثير آن در 

که با مشارکت دانش  آن ها مدرسه مشاهده گردید. دیگر همكارانر دانش آموزان نيز توسط معلم و رفتا

 .نمودندبه تاثير مثبت آن ها اشاره  ندآموزان اجرای راه حل ها را همراهی می کرد

 پيشنهادها:

ربيتی داشتن محيطی امن و بدون درگيری در مدرسه و مخصوصا در ساعت تفریح برای پيش برد اهداف ت

در بازسازی حياط و محوطه ی  دانش آموزان جلب مشارکت ضروری است که به همين منظور می توان از

و همچنين بهبود رفتار از   بازی و بهبود رفتار دانش آموزان از طریق آموزش معلمان و بهبود جو مدرسه

استفاده   جاد شرایط مطلوبطریق بهبود روابط بين دانش آموزان و نظر خواهی از دانش آموزان در جهت ای

 کرد.

 منابع:

 (1375الگوهای ارتباطی ام آ ليزنا ترجمه دکتر محمد جعفر مدیر نيا نشر دنيای نو) -۱
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 (۱۳۹۰روانشناسی یادگيری دکتر حسين زارع انتشارات دانشگاه پيام نور )-۲

 ۱۳۸۵مدیریت در مدرسه دکتر علی رئوف انتشارات ویرایش -۳

 ۱۳۸۴درسه دکتر نادر سليمانی انتشارات آرمان رشد مدیریت تعارض در م-۴

 ۱۳۹۰مدیریت بدون زور و اجبار ویليام گلسر ترجمه ی دکتر علی صاحبی انتشارات سایه سخن -۵

 ۱۳۷۵رهبری و مدیریت آموزشی دکتر سيد محمد مير کمالی نشر رامين  -۶

 وليا و مربيان تغيير و نوآوری در مدرسه دکتر زهرا بازرگان انتشارات انجمن ا -۷

 

 

 

 


