
 . فایل برای مشاهده است ین ا

برای خرید فایل ورد و قابل ویرایش این گزارش تخصصی با 

 قیمت فقط دوهزار تومان به سایت مراجعه کنید .
 

1 
 

 

 

 

 گزارش تخصصی مشاور مدرسه :

در دانش آموز با روش های و عصبانیت  خشونتمشکل   برطرف سازی

 مناسب

 

 

 

 

 

 

 



 . فایل برای مشاهده است ین ا

برای خرید فایل ورد و قابل ویرایش این گزارش تخصصی با 

 قیمت فقط دوهزار تومان به سایت مراجعه کنید .
 

2 
 

 

 

 فهرست مطالب

 3 ................................................................................................................................................................................. دهیچک

 4 .................................................................................................................................................................................. مقدمه

 6 ......................................................................................................................................................................... مسئله انیب

 6 ........................................................................................... یا مدرسه یها بچه در زیآم خشونت رفتار یها شهیر

 8 .................................................................................................................................................................. وضوعم تیاهم

 9 .............................................................................................................................................................. موجود وضع انیب

 11............................................................................................................................................................................... : سواالت

 11.............................................................................................................................................................. قیتحق ضرورت

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

 12............................................................................................................................................................. : شاخص با سهیمقا

 12.......................................................................................................................................................... اطالعات یآور جمع

 14................................................................................................................................................................. : موضوع نهیشیپ

 16................................................................................................................................................. : نیوالد ضیتبع عوامل

 17........................................................................................................................................................ : یا مدرسه عوامل

 17............................................................................................................................. موقّت صورت به دیجد راه انتخاب



 . فایل برای مشاهده است ین ا

برای خرید فایل ورد و قابل ویرایش این گزارش تخصصی با 

 قیمت فقط دوهزار تومان به سایت مراجعه کنید .
 

3 
 

 18............................................................................................................................. آن بر نظارت و دیجد طرح یاجرا

 20......................................................................................................................................( قوت طنقا) اجرا از بعد یابیارز

 22.........................................................................................................................................................................: ضعف نقاط

 22................................................................................................................ اعتبار نیوتعی جدید اقدام تاثیر ارزشیابی

 23...................................................................................................................................... آموزان دانش به ییها هیتوص

 25.................................................................................................................................................................... گیری نتیجه

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

 چکیده 

 در هم شود هاهمشاگردی به آسیب به منجر تواندمی حتی كه آموزان انشد تهاجمی رفتارهای و یخشن

 یزیکیف كمتر یخشن این پسران به نسبت دختران در چه اگر شود،می مشاهده دختران در هم و پسران

 .است همراه كمتری جسمانی آسیب با و است

 اغلب آورد،می همراه به او رایب خشونت كه دیگری اجتماعی و اخالقی هایآسیب از جدای حال هر در اما

 .داشت واهدخ دنبال به نیز دیگری اجتماعی مسائل نیز امر این كه شودمی جمع از آنها حذف باعث یخشن

 یك توجهم را مشکل این اصلی تقصیر تواننمی صرفا و دارد زیادی عوامل به بستگی آموز دانش خشونت

 هر كه دارند ایپیچیده تاثیرات هورمونی عوامل نیز و شناختی زیست و محیطی ارثی، عوامل. كرد عامل

 خود، موثر نقش با تواندمی خانواده میان این در اما. شوند انهخشن رفتارهای بروز به منجر توانندمی كدام

 .شود آموز دانش خشونت تشدید یا و خشم كنترل و آرامش موجبات

 كه افرادی از دارند تمایل آموزان دانش. است زیسا الگو آموزان دانش در خشونت بروز مهم عوامل از یکی

 باالتر سنین در و مادر یا پدر از خردسالی سنین در علت همین به. كنند رفتاری الگوبرداری دارند دوستشان
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 تقلید به را كودك خشن، الگوهای كه است طبیعی و گیرندمی الگو آنها امثال یا و تلویزیون هایهنرپیشه از

 تقویت موجب كه است عواملی از نیز تنبیه و تشویق از نامناسب و نابجا استفاده.كندمی دعوت خشونت

 ترینكوچك مشاهده از پس والدین خندیدن و خوشحالی میان این در. شودمی آموزان دانش یخشن و خشم

فتم از این رو بنده تصمیم گر. شودمی محسوب آن تقویت و ادامه برای پاداشی كودك در خشونت هایجرقه

به پژوهش  مینا دانش آموزم مینا )اسم مستعار( عصبانیت خشونت و در سال تحصیلی اخیر درباره مشکل 

 بپردازم.

 

 

 مقدمه

 جامعه از متفاوت و جدا مدرسه،. كنیم زندگی دیگران با مجبوریم كه است مکانی نخستین اغلب مدرسه،

 یندهآ زندگی برای كه است محلی رسهمد ولی هست، هم مدرسه در هست، خشونت جامعه در وقتی.نیست

. آموزیم می نانآ پذیرفتن و دیگران به احترام طریق از را «شدن اجتماعی انسان» آموزش و شویم می آماده

 .است نداده انجام را خود وظیفه آینده نسل برابر در بدهد هایی آموزش چنین نتواند مدرسه اگر

 جامعه نهایت در و فرد روان سالمت كه است هایی آسیب ینتر مهم از یکی خشونت دانید می كه طور همان

 از دیگر اماكن با مقایسه در مدرسه در خشونت آموزش كه است دلیل همین به. اندازد می خطر به را ای

 ایم شده موجب بدهیم امکان و فرصت مدرسه در خشونت به اگر زیرا است برخوردار ای ویژه های حساسیت

 ها خشونت این شود؟ می دیده هایی شکل چه به مدرسه در خشونت اما شود امروز از تر خشن فردا، جامعه
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 دانش بین مدرسه محیط و حیاط در خشونت و آموز دانش و معلم بین ها، شاگردی هم بین در كالس، در

  .شود می مشاهده آموزان

 جاهای از هك وانانیج و آموزان دانش بین چه و آموزان دانش بین در چه مدرسه، راه در خشونت همچنین

 اموال تخریب ی،دزد گیری، باج زورگویی، شامل تواند می آمیز خشونت رفتار. نماید می بروز آیند می دیگر

 شکست هك دارند متفاوتی علل ها خشونت این. باشد مدرسه تجهیزات و وسایل محل، به رساندن آسیب و

 بد حساسا نباشد، موفق مدرسه در كه وزیآم دانش. است ورزی خشونت دالیل ترین مهم از یکی تحصیلی

 .كرد خواهد پیدا خشونت به گرایش ها، شکست نسبت به و دارد ناخوشایندی و

 خشونت بروز ازس زمینه علل دیگر از خانوادگی و اقتصادی اجتماعی، های نابسامانی اجتماعی، های دشواری

 به اجتماعی ایه نابسامانی از مواردی تیاداع و طالق مادر، و پدر بیسوادی بیکاری، فقر،. است مدرسه در

. سازد یم گرفتار را مركز از دور های شهرك و محروم مناطق مدارس همه، از بیشتر كه روند می شمار

 معلمان و ركنانكا مدیران، مسووالن، همه به آموزان دانش روانی تعادل حفظ و خشونت با مبارزه بنابراین

 .دارد همه عهدت و آگاهی به نیاز و شود می مربوط آموزان دانش همه به و مادران و پدران همه به مدرسه

»  بیاموزند باید و شوند می آماده زندگی برای كه آموزانی دانش. است آموزان دانش برای مهم مکانی مدرسه،

 صورت انآن پذیرفتن و دیگران به احترام طریق از امر، این كه را اطرافیان با تعامل نحوه و را «شدن اجتماعی

 . گیرد می

 یادگیری ضرورت رسد می نظر به اما نباشد ای پیچیده موضوع ظاهر به شاید دیگران، به احترام مقوله اما و...

 به ورود اولیه سنین در آموز دانش یك اگر و است برخوردار زیادی اهمیت از آموزان، دانش برای موضوع این

 مداوم طور به البته و كند رشد عمل الگوی این یا و بیاموزد را احترام به مربوط رفتری ای مقولهه مدرسه،
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 اعضای كه كند زندگی ای خانواده در و كند مشاهده هم مدرسه اولیای جانب از را اجتماعی رفتارهای این

 با و طبیعی شخصیت با فردی كه بود امیدوار توان می زمان آن هستند، معتقد مقوله این به هم آن

 می وارد بزرگتری جامعه به ها خصلت این با و كرده رشد مودب و محترم انسان یك رهایمعیا از برخورداری

 .بپردازد خویش نقش ایفای به تا شود

 بیان مسئله

 مدرسه رد خشونت مشکل اند شده درگیر آن با ها مدرسه بیشترین روزها این كه مشکلی ترین وحشتناك

 دیگر های چهب نتیجه در و ورزند می خشونت ای زایندهف مقیاس در ها بچه كه شود می دیده امروزه. است

 دیگر تنها هن آنها. سازند می مضطرب نیز را كنند كار سخت و بخوانند درس حسابی و درست خواهند می كه

 معمول طور هب. كنند می مضطرب نیز را مدرسه فرادستان دیگر و مدیران، آموزگاران، بلکه آموزان دانش

. آورند می مدرسه به. … و چاقو تیر، هفت شامل كه هایی سالح گرا خشونت ایه بچه كه شود می دیده

 و جالتخ احساس هیچ مدرسه كارمندان دیگر و آموزگاران ها، بچه دیگر كشتن حتی و درگیری از آنها

 جوان یها بچه این های ذهنیت در نگرشی چنین به كه هست چیزهایی حال این با. كنند نمی شرمساری

 .باشیم داشته مدرسه در خشونت های ریشه به دقیق نگاهی ما كه بدهید اجازه. دزن می دامن

 

 

 ای مدرسه های بچه در آمیز خشونت رفتار های ریشه

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

 .گذارد می نمایش به مدرسه در را آن و آورد
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 خیلی رد،بخو شکست خانه در پربار و خوب محیط یك داشتن در شما جوان بچه اگر: خانوادگی محیط  -۲

 زد حال در را ودخ مادر و پدر معمول طور به بچه اگر. آید می وجود به او در ورزی خشونت برای تمایلی زود

 .كند می تقلید را ها همان مدرسه در و بازی در ببیند، … و آمیز توهین زبان از استفاده نزاع، خورد، و

. كند رزیو خشونت باالتر، اضطراب سطوح علت به است ممکن فرد یك زیاد خیلی احتمال به: اضطراب  -۳

 می یشافزا اش ورزی خشونت احتمال شده باالتری استرس دچار كه جوانی شود می دیده ها وقت خیلی

 .باشد. … و ها، امتحان كار، مطالعه، خاطر به است ممکن اضطراب این. یابد

 قانونی غیر اهر هر از سالحی، هر به آسانی به توانند می ها بچه سده این در: سالح به آسان دسترسی  -۴

 برای سپس و كنند می تالش نادرست های راه طریق   از سالح خریداری برای ها آن. كنند پیدا دست

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

 زیادی قدارم ها بچه. هاست بچه در منفی رفتارهای وجودآوردن به علت مهمترین این: ها رسانه اثر  -۵

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

 اسلحه و چاقو دمانن هایی سالح از استفاده و دارند میزآ خشونت های صحنه كه هایی فیلم و تلوزیونی های

 می یاد را همان بنابراین و بینند می را ها این ها بچه. دهند می نشان عمومی طور به و آشکار شکل به را

 .گیرند

 خشن زود خیلی نکنند، دریافت ای شایسته عشق یا محبت مشاوره، شما های بچه اگر: مشاوره نبود  -۶

 .شد خواهند
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 او باشند راگ خشونت اش دوستان همه آن در كه باشد داشته دوستی گروه یك ای بچه اگر: دوستان اثر  -۷

 تقلید نیز او ندده نشان آمیز خشونت گفتار و رفتار دوستانش اگر. كند می پیدا گرایش ورزی خشونت به نیز

 .كند تالش كه آن ونبد. دهد می انجام آسانی به و كامال را همان و گیرد می یاد و كند می

 راهنمایی و پشتیبانی به نیاز بیشترین بچه كه زمانی در اگر: سختی های زمان در راهنما نداشتن  -۸

 خودشان کالتمش ها آن. آید می پدید شدن خشن برای او در گرایشی شود، توجهی بی او به دارد را مناسب

 .كند می بانیعص شدت به را ها آن موضوع این و كنند حل توانند نمی را

 با كند، می ریجلوگی بچه در آمیز خشونت رفتار احساسات از مناسب زمان در مناسب اقدامات انجام چه اگر

 است. دانش آموز آن ی آینده روی پیش چالشی آمیز خشونت رفتار از جلوگیری همه این

 اهمیت موضوع

 متاسفانه دیمق از بالعکس و آموز نشدا و مدرسه اولیای و معلمان بین مدارس در مختلف درجات با خشونت

 حال. علمانم و مدرسه اولیای دیگر طرف و است آموز دانش آن طرف یك دارد طرف دو دعوا این. است بوده

  كنند؟ می مبادرت ها همکالسی یا معلم مقابل در خشونت به اموزان دانش چرا

 :پردازیم می ها آن از مورد چند به زیر در كه برشمرد آن برای توان می مختلف دالیل

 معلم آمیز خشونت رفتار مقابل در واكنش-۱

 ورزی نتخشو فرهنگ و هستند مانوس خشن های كارتون و خشن های فیلم با یدانش آموز از ها بچه -۲ 

 گیرد می شکل ها آن در

 .دارد تاثیر ها آن مزاجی تند روی كنند می مصرف كه ی تنقالت و تغذیه نوع -۳
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 و مند قدرت های ،شخصیت جو صلح و علمی های شخصیت جای به ها آن پذیرش مورد های الگو -۴

 .است زورمند

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

 جامعه در دانش و علم و معلم جایگاه آمدن پایین -۶

 . مدارس در متنوع و شاد های برنامه عدم -۷

 بیان وضع موجود

یز در نم اكنون سال است كه در نهاد آموزش و پرورش مشغول به خدمت می باشم و ه .......مدت   اینجانب 

ناهنجاری  ،خدمت می نمایم.پس از شروع سال تحصیلی زمزمه های از بی انضباطی آموزشگاه  مشاوركسوت 

می  میناام ندرباره یکی از دانش آموزان به و همچنین عصبانیت و خشونت و انجام رفتار های مخل نظم 

 و شد می یردرگ دوستانش با بودم. خشنو خود نیز شاهد این قضیه در این دانش آموز بی نظم و  شنیدم.

به ستوه  دانش آموزان هم كالسی اش از رفتار های او است ضعیف بسیار درس در و شتندا درسی تمركز

رف را بر ط ی اوی و انضباطآمده بودند و به رفتار او اعتراض داشتند. تا اینکه تصمیم گرفتم مشکل اخالق

 نمایم.

 ر زیر میه قرااست ب مینابا توجه به شواهدی كه داشته ام مسئله مورد نظرم كه مشکل اخالقی و انضباطی 

 باشد:

در روزهای آغازین سال تحصیلی متوجه برخی بی انضباطی و بی انگیزگی هایی از جانب یکی از  دانش  -1

ه این مسئله نوعی گریز و بیزاری از او به من القا كرد. اما بعد از دو سه شدم به حدی ك میناآموزان به نام 
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جلسه متوجه شدم كه او كمی آرامتر و متمایل تر به كالس شده و به این نتیجه رسیدم كه می توان از در 

از  و اگرچه شاید این كار من دوستی با او وارد شد و برای این كار چند بار از خطاهایش  چشم پوشی كردم

نظر وجدانی  جالب و صحیح نبود اما مرا در جلب اعتماد و دوستی بیشتر با او یاری و او را آرام تر كرد و 

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

این  از دتشطی چند ماه متوجه شدم كه از طرف همکاران و عوامل اجرایی و دفتر آموزشگاه  هم به  -2

كس در  لی هیچوانجام می دهد خالف مقررات مدرسه است  مینادانش آموز انتقاد می شود و كارهایی را كه 

 ردود شدهه هم مچون او پایه دوم را دوبار میخواند و سال گذشتصدد اصالح وضعیت نابهنجار بر نمی آمد. 

 بود.

رم و ا را بگیظمی هننستم چه كنم تا جلو این بی در این زمینه چندین بار با ایشان برخورد كردم ولی نمی دا

ی هم و براجام دوضع را بهبود بخشم تا اینکه تصمیم گرفتم كاری را در زمینه حل مشکل این دانش آموز ان

االت ل این سؤحگی در ارائه دادم كه متأسفانه بی انگیزگی و بی عالق مینااین كار ابتدا پرسشنامه ای را به 

شت و میز گذا ا رویرج می زد. و در زمان انجام این آزمون با بهانه بیماری پرسشنامه خود حتی در بین او مو

: خت و گفتاندا گفت: من امتحان نمی دهم. وقتی چرایی كارش را جویا شدم با بی تفاوتی شانه ها را باال

 ر صدد حلنم دارابیمار بودم )تمارض( اینگونه مسائل مرا بر آن داشت تا در رفع مشکل این كالس با همک

 مشکل برآیم. و اینگونه شروع كردم:

بار به مدرسه آمد  نیدوم یبرا یرا به آموزشگاه دعوت كردم وقت شانیا مادرمسئله ،  تیبرن به واقع یپ یبرا

به اوگفتم : درمورد  د،یبا نامه اطالع ده دیدار یهركار میایتوانم مرتب به مدرسه ب یگفت: من نم یبا ناراحت

گفت:  یتفاوت یناراحت شد وبا ب یلی؟ خ دیبه من بده دیتوان یم یچه اطالعات مینانابهنجار  یتارهارف
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 ازیآرام شد به اوگفتم هرگز بلکه اون یكم یكردم اورا آرام كنم وقت ینداردابتدا سع یماریگونه ب چیفرزندم ه

بد اخالق است به حرف من  یلیگفت او خ شانیاخالق او در خانه چطور است ؟ ا دمیبه كمك دارد . از اوپرس

 . ضمنا متوجه شدم پدر وی نیز معتاد بود  .میدهد خالصه از دست او خسته شده ا یگوش نم

 سواالت :

 .آیا تربیت غلط او، موجب اختالل رفتاری ایشان شده است 

 .آیا به خاطر روابط غلط با او، ایشان دچار خود پنداری منفی از خود شده است

 .د محبت شده استآیااو دچار كمبو

 .با رفتارهای خویش می خواهد د یگران را به خود متوجه سازد یآیاو

 .چه راه حل هایی برای مشکل وجود دارد

      قیضرورت تحق

 یابه ج از مشکالت عمده مدارس ماكمك نکردن به دانش آموزان مشکل دار است.متاسفانه مد ارس یکی

 یرمدو شترآنهاراازخودیدارند ب یناسازكار امشکلی یكه عقب افتادگ یآنکه آماده كمك به كسان

 ستندالهابوبا نمره  یدهند.اغلب مدارسبه دنبال دانش آموزان قو یاز خود نشان م یسازند.وحالت دفع

رار ق یمهر یرد بمو فیپردازطند .در مقابل دانش آموان به ظاهر ضع یآنهام میوتکر قیمواقع به تشو شتریوب

 (74.ص1379.یكمال ریكنند )م یواسته آنهارا رها وسركوب موبه طور ناخ رندیگ یم

رفتار  نیا یسازد وگاه یرا فراهم م انیواطاف نیهمواره موجبات رنج وزحمت والدبی انضباطی دانش آموزان 

 یباز م زین لیگردد.وگاه افراد را از راه تحص یم زین یوعذاب افراد عاد جاست كه موجب رن دیشد یبه حد
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 لذا(52.ص1387.یگرداند )حمزه گنج یمبتال م یاخالق گریوانحرافات د بد دهنیمانند  ییها دارد.وبه كار

نسل جوان  حیصح یها وهیكه با استفاده از  منابع گوناگون وش فاستیتکل كیبر ما خدمتکاران امر آ.پ 

 .میكن تیكشور را هدا یها هیوسرما

لش مشک یاقدام پزوه نیموزمورد نظر اشده كه دانش آ یناش نجایاز ا قیتحق نیوضرورت ا تیاهم

ل ح زیمشکل ن جهیعلل مشخص شود راه حل هم مشخص ودر نت یوقت رای.زافتیاحتماالكاهش خواهد 

اران ك اندرت ودس همکاران ریتواند  در موارد مشابه مورد استفاده سا یبدست آمده از آن م جیخواهد شدونتا

 .ردیقرار گ تیوترب ممیناامر ت

 اهداف پژوهش

 مینا خشونتمشکالت   یی: شناسایكل اهداف

 :یجزئ اهداف

 مینا خشونتحل مشکل  ی(  شناخت روشها1

 مینا در ی( ارائه راه حل درمورد بوجودآمدن مشکل اخالق2

 مقایسه با شاخص :

 در مقایسه با شاخص باید مشکل پرخاشگری و خشونت دانش آموز كاهش یابد .

 جمع آوری اطالعات

پژوهش ، از چند روش به صورت تركیبی  نیالعات روشهای متعددی وجود داشت. در  اگرد آوری اط برای

برای جمع آوری اطالعات استفا ده نمودم . در این پژوهش روشهای مشاهده ، و مصاحبه واسناد را انتخاب 
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مصاحبه   نمودم و با یشده است. از طریق مشاهده رفتارهای او را زیر نظر گرفته واطالعات الزم را جمع آور

اواطالعات الزم بدست آمد . او نظم  كالس را بر هم می زد و  یسابقه رفتار همکاران مدرسه و والدین مینابا 

 درچنین محیطی آموزش امکان پذیر نبود. 

 كیاد د یب مجوا یبا لحن بد مینا مداد ینابهنجارش به او تذكر م یبه خاطر كار ها یدركالس وقت وقتی

 یكج خلقوجباز ل اریكار را نکرد ،بچه بس نیاش ، معذرت بخواهد ا یادب یكه به خاطر بروز از او خواستم 

با . مرتمارا بگذهاو با بچه  یدعواها یگریانجیوم اوآرام كردن  ینصف زنگ كالس را برا مشد یبود. مجبور م

وابط ررد بلکه ندا یریبچه كه تقص نیبه خودم گفتم ؛ ا نکهیتوانم ؟تا ا یچرا؟ چگونه م دمیشیاند  یبا خود م

حل  دیابكه  است یوروان یشکل بار آورده است در واقع او دچار مشکالت رفتار نیاورا بد یغلط خانوادگ

حل  م را جهتالز یهاییراهنما شانیگذاشتم ا انیاز مشاوران ارشد منطقه در م یکیرا با  ئلهشوند . لذا  مس

زم النمایهای ز راهکار در این زمینه مشورت كردم آن ها نیمشکل ارائه نمود . سپس با دو تن از مشاورین هم

ر د یروابط انسان رشد ، سیدنبال كتابهای روانشناسی اختاللهای رفتاری، روانشنا را عرضه داشتند . بعد به

ل را بینم مشکتا ب آموزشگاه و تحقیقاتی كه در این زمینه انجام گرفته بود  رفته ومورد مطالعه قرار دادم

اشد . بس می است كه رفتارهای ایشان مغایر با مقررات كال یمی توانم حل نمایم . او دانش آموزچگونه 

 شیچه هاو دفتر بود، كتابها كهنهخوراكی پر از  فشیك هرروزآورد و یرا به مدرسه م یبیپول توج نیشتریب

باند  چس یهم مبرا  مه حروفناخوانا ونارسا بود ه اریدر آنها ، خطش بس یفیتکل چیرنگارنگ اما بدون انجام ه

 :دادیخود را نشان م ریز جیشد نتا یمشاهدات من  كامل م یوقت

 . شود می عصبانی سریع و باور زود بسیار

 .است ضعیف بسیار درس در و ندارد درسی تمركز و شود می درگیر دوستانش با
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 او هر روز با دانش آموزان دعوا می كند.

 ت.اودر خانه و مدرسه بد اخالق اس

 او از نظر درسی ضعیف است.

 او بی حوصله است.

 روابط والدین با او غلط بوده است.

 معلمین  به او توجه الزم را نکرده اند.

 معلمین  به تفاوتهای فردی ایشان توجه نکرده اند.

 بهداشت فردی را رعایت نمی كند.

 است. یاو دانش آموزی پررو و مغرور

 پیشینه موضوع :

دانش آموزان  نیانضباط در ب شیافزا یمشهد باموضوع:روش ها یبهشت دیمعلم شه تیربدرمركز ت یقیتحق

صورت گرفته  90دربهار  یدكتر تلخاب یآقا ییبه راهنما یمیابراه دیسع یتوسط اقا ییابتدا یدوره 

 و نحوه استفاده از روش ها را نیزمورد بحث قرار داده است.با توجه به تحقیق  یپیشنهاد راههاییاست.

گیری این داند. راههای برای پیشی معلم میگیرانهكه مشکالت بی انضباطی را از اقدامات پیش"كانین "

علل ارائه خواهد شد.  اینو راههایی برای كاهش  انضباطی را بررسی كردهشود. سپس علل بی یعمل ارائه م

دیدگاههای دانشمندان ،معلم انضباطانه نیز باتوجه به انضباطی و بیبرای برخورد با رفتارهای بی

 ،مدرسه،دانش آموز و اجتماع
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 روش  اهمیت و ضرورت نظم و انضباط در كالس یبه بررس یدر مقاله ا ییایریپ نیحس یآقا نیهمچن

یك  خالقیاتدریس مناسب    راه ها و فنون ایجاد نظم كالس و یا مدیریت كالس ویژگی های رفتاری و 

موارد  توضیحوظم كالس پرداخته است . همچنین در این مقاله ضمن تبیین معلم و رابطه ی آن با ایجاد ن

قاله موضوع م طه بائه ی راه حل های كاربردی بر مبنای تئوری های علم تعلیم و تربیت در رابذكر شده و ارا

 وشگاه ها ن دان، در پایان پیشنهادهایی نیز براساس موضوع مهم مدیریت كالس كه همه ی معلمان و استادا

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

  یارهاراهک هیاه ارب م؟یرا در مدارس برقرار كن حیبا عنوان  چگونه انضباط صح یتوكّل نیخانم مه نامهانیپا

 پردازد. یخود در مورد انضباط م  قیتحق یشنهادیپ

رشد  نهءیمثبت آن در زم یآمدهایو پ راتیانضباط، تأث یاجتماع یدر مورد كاركردها شانیبرنظر ا عالوه

به  دنیو رس تیو هدا توجه است.انضباط،رفتار انسان را كنترل لاز جمله موارد قاب زیانسانها ن تیشخص

كارآمد او به هدر  یرویو ن اردند ینیّمع فرد شکل یتهای.بدون انضباط،فعاكندیم لیرا تسه یاهداف فرد

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

همواره در  كه یلیمسا نیتراز ملموس یکیحال، نیاست.در ع اند،محسوساوردهیدست ن به یكاف تجربهء

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

پانزده سال  نینخست»دارد:  دهیشناس معروف عق،روان«گزل»آموزان است. دانش یمشکالت رفتار اصالح

در  دانش آموزرشد و نمو  رایاست.ز نیپلیسیاعمال انضباط و د یسالها یواقع یمعنابه دانش آموز یزندگ

 یاگونهو به در زمان درست،در مکان مناسب و درست حیصح یرهاانجام دادن كا یریادگی ندیفرآ قتیحق

انضباط خاص را در سر  ایشدن  تیمتحد شدن،منظم بودن،ترب یان آرزودانش آموزاست. داریمعن
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 ینظم و انضباط چگونهیو تحت ه رندیبگ میخود تصم یآزاد باشند و برا خواهندیم پرورانند؛بلکهینم

 «نباشند.

 تجزیه و تحلیل وتفسیرداده ها:

به ه وده ام كده نمداد ه ها استفا ریوتفس لیوتحل هیدر تجز میمفاه میروش ترس یپزوهش از  الگو نیدر ا من

 .میپرداز یآن م حیتوض

بتوانم  نم و بعدا بداتا بتوانم در ابتدا علت رفتارش ر میاستفاده نما یمختلف یكردم از منابع و كتابها یسع

تار علت رف یگونگوچ ییبه دنبال چرا دیبا لیو تحل هیكاهش رفتارش ارائه دهم. در تجز یرا برا ییراهکارها

 دانستم. عامل را مهم نیبنده چند عاتومطاال1ده  از شواهد  .طبق اطالعات بدست آممیبپرداز خشونت

 : نیوالد ضیعوامل تبع

ود خ یتارمشکل رف-گریکدیخانواده نسبت به  یاعضا یخشن -نسبت به بچه ها نیوالد یمهر ی:ب لیاز قب

 یتوجهّ و كم یهرم یب دانش آموز، به خاطرتولد فرزند دوم ، مورد یو..... با توجّه به سوابق خانوادگ نیوالد

مت كرده اس خصوشده و نسبت به آنان احس یتیدچار نارضا نیوالدكار  نیقرار گرفته است . و از ا نیوالد

شان ناز خود  را ینابهنجار ی، رفتار ها نیجلب توجه والد یعلت دچار ناسازگار شده و برا نیاست . و به هم

رده و ك ریحقتو  هیرا تنب ی، و یمهر یوه بربعال نیاو باعث شده ، والد یو نابهنجار یخشنداده است . 

 یفشارها نیبر اشده است . بنا یدر دانش آموزدرون یمنف یخاطر رفتارها نیبزنند ؛ به ا یمنف یها سببرچ

بعد از   شده است . ییشناسا یرسد مشکل تا حدّ یشده . به نظر م لیبر او تحم یدیشد یو روان یروح

 ه حل رفت . به دنبال را دیمشکل با ییشناسا
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 : یعوامل مدرسه ا

 رد تمسخرد موخو یاز موارد زندگ یاز بچه ها را به خاطر ضعف در  بر خ یدوستان وهم سن وساالن كه برخ

 ید مفر اا نگونهیاختالالت در  ا نیاز ا یعامل بوجود آورنده برخ یخود نوع نیدهند كه ا یقرار م

 یفاوت هابه ت زنند مانند توجه نکردن یم نختالالت داما نیكردن ا دیبه تشد زین نیاز معلم یشوند.برخ

ابتدا بهتر  ، یاررفع اختالالت رفت یموارد درمورد دانش آموزم صادق است.. برا نیآنهاو...كه همه ا یفرد

 گردد. نییتع یجهت بهبود اختالالت رفتار  ییاست علل اختالالت مشخص شود تا راه حلها

 به صورت موقّت دیانتخاب راه جد

رسد  یشده م ینوبت به انتخاب راه حل طبق اطالعات گردآور  كیشواهد  یاز مر حله گرد آور بعد

م پزوه اقدا باشد بنده از نظرات چند فرد یمهم وحساس م یلیكه مرحله انتخاب راه حل ها خ یی.ازآنجا

 مانند خودم استفاده نموده ام.

 نیتر اه زودشود  الزم است كه هر چ یان داده معملکرد آن ها نش قیبچه ها از طر یمشکالت رفتار چون

الل ث اخت. چون در صورت عدم درمان به مرور باعردیصورت گ یداده شود و درمان فور صیتشخ هاخشونت

آورد  یموجود  را دردوران بلوغ و بعد از آن به یادیشود كه مشکالت ز یم یاجتماع یها خشونتو  یرفتار

 ز :بارتند ادارم ع دانش آموزم در نظر خشونتبردن  نیاز ب یموقت را كه براجا من چند راه حل  نی. كه در ا

 یدادن به و تیمسئول ایفعال كردن دانش آموزدر مدرسه و   

 نیتماس با والد 

 در مدارس و خانواده ها ضیبردن تبع ناز بی 

 شود . یدانش آموزم خشونترفتن  نیها كه باعث از ب تیفعال یانجام برخ 
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 یآموز ش درمان 

 و نظارت بر آن دیطرح جد یاجرا  

 یب ج بازی ولی ، خشن گرانیكردن د تیرا می توان در حسادت ،اذرفتار او  مینابی انضباطی توجه به  با

ی جهت ل هایحخالصه كرد. برای بهبود ابتدا بهتر است علل اختالالت رفتاری مشخص شود تا راه  یتفاوت

 بهبود اختالالت رفتاری تعیین گردد

ود بهب یاشاگردم به دست آوردم بر خشونتدرست در صحت  صیتشخ یالزم را برا قاتیتحق نکهیز اا بعد

موزبه ر دانش آد یتراییرا انتخاب كردم تا با انجام آن راه حلها بتوانم تغ یموقت یرفتار شاگردم راه حلها

 نیبزم و از ش آمودان یمالكه انتخاب شده بود راه حل برطرف كردن فقر  ییراه حلها نیوجود آورم . كه از ب

را نبود ل اجمشکالت قاب یو وجود برخ طیدر مدارس و خانواده ها به خاطر مناسب نبودن شرا ضیبردن تبع

 به اجرا در آوردم ریراه حل ها را به قرار ز یۀبق یول

                        یدادن به و تیمسئول ایفعال کردن دانش آموزدر مدرسه    

 حیتفر یدر زنگها خواستم كه چون دانش آموز شانیآموزشگاه مشورت كردم و از ا ریبا مد کهنیبعد از ا 

مواظبت از بچه  تیمسئول  كار به خود دانش آموز نیاز ا یریجلوگ یكند برا یم تیدانش آموزان را آزار و اذ

اه بردم به اون گفتم كه روز به دفتر آموزشگ كی را  خاطر دانش آموز نیبه هم میبده حیتفر یها را در زنگها

به بعد تو مواظب باش تا آنها با  نیكنند از ا یبا هم دعوا م یلیبچه ها خ حیتفر یچون در زنگها دانش آموز

 یبچه هارا بزن یكنند تو حق ندار یم یكه با هم كتك كار یدینکنند و اگر د  یكتك كار ایهم دعوا و 

كه به اون  دید  دانش آموز ی. وقتردیبگ میمورد آنها تصمخودش در  ریتا مد اریدفتر ب هفقط هر دو را ب

 یبه او واگذار شده با احساس پر از غرور گفت : چشم اجازه، من اصالً نم یتیداده شده و مسئول تیاهم
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دانستم كه  یهم م نبشه به اون گفتم چون م قیتشو شتریب نکهیا یگذارم بچه ها با هم دعوا كنند و من برا

و از آن روز به بعد  را به تو بدهد  تیمسئول نیخواهش كردم كه ا ریاز مد یظب بچه ها باشموا یتون یتو م

اورد دفتر و چون بچه  یگرفت و م یبا غرور هر دو را م یلیكرد خ یدعوا م یگریبا د یهر وقت دانش آموز

آورد به دفتر  یرا م آنها یكردند. وقت یدر آمدن همراه اون به دفتر اعتراض نم دندیترس یازش م باً یرقها ت

و  یبر یتون یگفتم كه تو م یكرد بعد به اون م یم فیما تعر یرا با شرح كامل برا انیداد و جر یم لیتحو

 هیگر ایكند و تیشکا مینااز دست  یكه كس دمیند ایو  دمینشن گریاز آن روز به بعد د یمواظب بچه ها باش

كه به اون داده شده بود توانسته بود اون را از  یتیسئولكرده چون م تیاذ ایمرا ترسانده و  میناكند كه 

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

 نیتماس با والد

م كه اهش كنرش از او خومادبود. كه ضمن مشورت با  زدانش آمو مادركه انجام دادم تماس با  یبعد كار

 گفتم كه او هب یانجام دهم تا رفتار فرزندش اصالح شود بعد از سالم و احوال پرس میگو یكه م ییكارها

 درست شیاهفتار ر نیكنم تا ا یم ییرهاصحبت كنم و به او گفتم كه دارم كا میناتماس گرفتم  تا در مورد 

 شود.

رم از كا دمید یفقط به حرف شما گوش كند و وقت میناگفت مگر  یكرد و م یتشکر م یلیخدا خ یبنده  

 .خوشحال شدم  یلیخ یلیاست خ یراض

 شود. یدانش آموزم خشونترفتن  نیها که باعث از ب تیفعال یانجام برخ
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عرو  شواندن . در خودم. اورا سرگروه نم دناو را در بازیهای دسته جمعی شركت ده گفتم كه  بچه هابه 

از و.  ی زدممصدا  حبت ایشان را با نام كوچکشوبرای ابراز م ردمتمرین مسائل ریاضی بیشتراز او استفاده ك

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

. و  رفته استگقرار  ، به خاطر تولد فرزند دوم، مورد بی مهری ، كم توجهی میناتوجه به سوابق خانوادگی  با

ه از دین عالوه والرد واین عمل  باعث می گردد كبرای جلب توجه والدین ، به رفتارهای نابهنجار روی می آو

فتارهای ررتیب تهای منفی بزنند. به این  سببی مهری ، وی را تنبیه بدنی ، تحقیر كرده وبه ایشان بر چ

 منفی در او درونی شده وبه خاطر فشارهای عصبی د چار تناقض نیز می گردد.

واز  ی گرددمسئولیت فرد نسبت به گروه ایجاد مبرای كاهش حسادت ، شركت دادن فرد در گروه واحساس  

 م گردد.مالی والدین فرد خواسته می شود كه بین فرزندان تبعیض قائل نشود ورفتارهایشان نسبت به فرد

 ندخود بابا فرزوی ولج بازی ، از والدین  خواسته شد كه بین فرزندان تبعیض قائل  نشوند خشنكاهش  برای

ند دچار ا فرزتند وویژگی های مثبت فرزند خود را با تشویق تقویت نمایند . مالیمت ومهربانی رفتار كن

ه ت.پس بتبعیض وكمبود محبت اس یی ولج بازخشنكمبود محبت نگردد. به نظر می رسد یکی از علتهای 

 ست.فرزند خود برچسب های مثبت بزنند تا كودك باور كند كه واقعاً دارای ویژگی های مثبت ا

 اجرا )نقاط قوت ( ارزیابی بعد از

به وجود آمده است اما  یراتییتغ میناكه در  دمیرس جهینت نیبه ا یاز آنکه راه حلهارا اجرا كردم تا حد بعد

اول به سراغ دوستانش رفتم ودر  نیهم یاطالعات پرداختم برا یوصحت گفته ها  به جمع آور دییتا یبرا

نه  ای کندیم تیهنوز هم اذ ایبا شما چطور است آ مینارفتار  ااز آنها سوال كردم وگفتم بچه ه مینا مورد رفتار

 یلیكند. اول ما را خ ینم تیخوب ومهربان شده و حاال مثل اول سال مارا اذ یلیخ مینا دكه دوستانش گفتن
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مشکل زود باوری وی حل شده بود و بسیار . میحاال خودش هم مواظب تا ما دعوا نکن یترساند ول یم

كرده كه  دییگفته را تا نیصحت ا زیمراجعه كردم او ن یردكتر اكب یبه كتاب آقا یوقتمنطقی شده بود. 

الزم حضور داشته باشد  یها تیفعال ریتا در مس میده یم یتیان ناسازگار مسئولدانش آموزما به  یوقت

 تیمسئول رشینوجوان در جهت كنترل رفتار خود و پذ ای دانش آموزروش است كه  نیمطلوب بودن ا

احساس  نیب نیشود كه در ا یاعتماد به نفس دانش آموزم شیعمل باعث افزا نیشوند كه ا یم تیداه

 دهد . یبزرگ شدن به دانش آموزدست م

 فیرتع مینا فتاركه همه از ر دمیشن یو م دمید یكه مدتها بود خودم م نیبه سراغ همکارانم رفتم با ا بعد

 ر صد خوبدصد  کهنیبا ا ندتگف آنهاچطور است  میناشما رفتار  به نظر دمیكنند باز هم از همکاران پرس یم

ه و كرد رییگذشته اش صد در صد تغ یكه نسبت به پارسال و رفتار ها گفتبه جرات   توان یم ینشده ول

 یصداها حیتفر یاامسال اصال قابل كنترل نبود و آنقدر روزها در زنگ ه لیكه پارسال و اواند اضافه كرد 

 اطیح ایالس ك یرا تو مینااالن اگر  یبود ول دهكابوس ش كیما مثل  یكه شب ها برا میدینش یاون را م

 از یوقت بعد.كند یسالم م ندیب یو هر بار كه ما را م میشو یكم متوجه حضور اون م یلیخ مینیمدرسه نب

 دین كردمبه  یبزرگ یلیتشکر كرد و گفت كمك خ ینه كل ای  یهست یراض مینااز رفتار  دمیرسپدرش پ

 یم ن كمكمهم به  یلیكند و خ یكم با برادرش دعوا م یلیحاال خ یغصه بود ول كیرفتارش برام  شهیهم

 كرده بود. رییدر خانه هم تغ مینامتوجه شدم كه  فیتعر یكند و بعد از كل
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 نقاط ضعف :

 همکاری كم والدین

 اعتبار نیارزشیابی تاثیر اقدام جدید وتعی

را چسئله مسئله ای پیش می آید . اولین قدم این سئوال پیش می آید كه این م نظر می رسد وقتی به

ت کن اسبوجود آمده است؟ مشکل چیست واز كجاست؟ قدم بعدی ، پیدا كردن علل مشکل است؟ البته مم

اد حتمال زیابه  هیك مسئله خاص ، از علل متفاوتی ناشی شود. اما با مطالعه دقیق مسئله ، علل اصلی مسئل

 یشخص می گردد. تشخسص زمان پیدایش مسئله خود خیلی مهم است . چون علت را تا حد زیادم

 مشخص می نماید.

،  یتفاوت یی ، بی حوصلگی ، بخشنرفتاری دانش آموز ، عبارت از حسادت ، پررویی ، لج بازی ،  اختالالت

درست  یلط ، رفتارهاغ یاصالح وحذف رفتارها حیصح یها وهیضعف تحصیلی بود كه با استفاده از ش

ناسازگرانه  دانش  یفتارهاماه اول سال ر2رفت . در  ینابهنجار رو به خاموش یورفتارها نیگزیوبهنجار جا

بعد  یدر ماهها یكاربرد یها وهیواصرار بر ش یعمل یکهایبوده است. سپس با استفاده از تاكت ادیز اریآموزبس

 یهایراه حلها ،نا بهنجار یرفت .بعد از اجرا نیاز آنها ازب یاریبس یوحت افتیكاهش  ارینابهنجار بس یرفتارها

نظم كالس مشاهده نشد.با  یدانش آموان بد و ب ستیدر ل گریافت .دیكاهش  یریدانش آموزبه طور چشمگ

مهربانتر  شیها یبر خالف گذشته رابطه دوستانه برقرار نموده بود.نسبت به همکالس شیها یاغلب همکالس

كرده بود و به طور  دایپ ییكرد.او عزت نفس باال یم یهمکار یجمع یو بحثها یگروه یكارهاو با آنان در 

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

و...مصروف  یاهورزش صبحگ تیكتابخانه،هدا یمثبت او در كمك به مرتب نمودن كتابها ی. اكنون انرژدینما

 شتریز،بیكردن م یخط یخط یباشد،به جا یم دیآرام ،با محبت و مف اریبس ژهیشد.در كالس  به و  یم
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رسد كه او به مدرسه و كالس هم عالقمندتر شده و پدرش هم بر  یكشد .به نظر م یم بایز یها ینقاش

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

از  یا موعهمج ریز دیمتعدد  ،  با یدانش آموزان در مجموعه عامل ها ینظم یلل و عوامل بع ییشنا سا

 و بمناس راتییتغ ،كاهش آن ها  ایبردن  نیاز ب یبرا یكاربرد یراه كار ها یعوامل كشف شوند تا با ارائه 

 شود.  جادینظم و انضباط مدرسه ا تیفیمثبت در ك

 توصیه هایی به دانش آموزان

 باشید؟ مدرسه در خشونت نگران ایدب آیا

 شنوید،می تاس افتاده اتفاق مختلف هایمدرسه در كه هاییخشونت درمورد والدینتان یا دوستان از وقتی

 .بیفتد شما برای اتفاقات نوع این روز یك مبادا كه شوید نگران كه است طبیعی

 رخ اتفاقاتی چنین وقتی اما افتدمی اتفاق ندرتبه معموالً  سرد هایسالح با زدوخورد مثل جدی هایخشونت

 قرار چه زا موضوع كه بفهمید بخواهید و كنید اضطراب و ناراحتی احساس كه است طبیعی كامالً دهد،می

 .است بوده

 دارند؟ امنیت اندازه چه تا مدارس

 ما ساله 19 تا 15 ننوجوانا از زیادی تعداد. است ماشین در بودن از ترایمن بسیار بودن مدرسه در مطمئناً

 اتفاقات و هازدوخورد در هرساله آنها از كمی بسیار تعداد اما دهندمی دست از را خود جان تصادفات در

 گفت جرات به نتوا می بنابراین. افتدمی خطر به جانشان یا شده مجروح مدرسه از برگشت راه در یا مدرسه

 .كنندنمی برخورد مدرسه در دیج خشونت با ما نوجوانان اتفاق به قریب اكثریت كه
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 مورد را خود امنیت و ایمنی وضعیت جامعه و هاخانواده هاینگرانی دلیل به باید مدارس از برخی بااینحال اما

 است مجرب و وبخ دربان داشتن دهند انجام باید مدارس كه اقداماتی مهمترین از یکی. دهند قرار بازنگری

 . كند یارزیاب را ناشناس افراد ورود كه

 و هاكردن لدریق مثل مشکالتی از افراد آگاهی بردن باال مدارس، داشن نگه ترامن راهکارهای از دیگر یکی

 باال به كمك و تمشکال نوع این با مقابله برای مختلفی اجرایی هایبرنامه مدارس از بسیاری. است تبعیضات

 .دارند هاخشونت نوع این دربرابر آموزاندانش از مراقبت برای مدرسه مدیران و معلمین دانش بردن

 افتد؟می اتفاق خشونت چرا

 دست آموزاندانش چرا كند مشخص كه نیست خاص دلیل یك. نیست ساده چندان مدرسه خشونت درك

 تلویزیون و مفیل كامپیوتری، هایبازی خیابان، درخانه، كه رفتارهایی آنها از بعضی. زنندمی خشونت به

 چند فقط اینها. كنندمی طرد را آنها همساالنشان و كرده انزوا احساس افراد این. كنندمی لیدتق را بینندمی

 .است آموزاندانش شدن خشن از دلیل

 ها،سالح نواعا به داشتن دسترسی كه است این دارند نظراتفاق آن در متخصصین همه تقریباً كه مسئله یك

 .كندمی تردهسا افراد برخی برای را خشونت به زدن دست

 بکنید؟ توانیدمی چه

 عالئم این. دهندمی نشان خود از ایهشداردهنده عالئم بزنند خشونت به دست است ممکن كه كسانی

 :از عبارتند

 سالح نوع هر با كردن بازی    •
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  دهد انجام است ممکن كه آمیزیخشونت اعمال و رفتارها درمورد زدن الف    •

 با كامپیوتری و ویدئویی هایبازی كردن بازی و آمیزخشونت هایفیلم به زیاد رغبت و میل دادن نشان    •

 مضامین این

 بقیه ترساندن و مدرسه در كردن قلدری    •

 شکالتیم بروز موجب است ممکن آن درمورد نزدن حرف اید،بوده شکل هر به خشونتی شاهد هم شما اگر

 ایجاد افرادی در كه شوید ترس از پس استرس اختال اردچ آیند در خودتان است ممکن حتی. شود جدی

 دشاه را جنسی یا جسمی آزار یا خطرناك خیلی تصادف یك مثل جدی ترسناك اتفاق یك كه شودمی

 .اندبوده

 شاهد اگر تیح. شوید مبتال اختالل این به كه باشد رسیده آسیبی خودتان به حتماً  كه نیست الزم البته

 كه است لیلد همین به. كند تحریك شما در را اختالل این بروز توانیدمی هم اشیدب بوده ماجرایی چنین

 و مسائل نگونهای با برخورد برای كه هستند اعتمادیقابل افراد مدرسه مشاورین. بگیرید كمك حتماً باید

 .دارند كامل آشنایی نیز مشکالت

 گیری نتیجه

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

 در خشونت ایجاد و خشم تحریك باعث كه را محیطی هایمحرك بایستی اول، درجه در والدین. شود

 .نمایند اقدام متخصصان و شناسان روان كمك به آن رفع برای سپس و شناسایی شود می فرزندشان

 دانش آموزان خشنی درمان برای اییه روش
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 . برسانید دانش آموز اطالع به را آنها و كنید وضع خشنی كنترل برای هایی محدودیت -۱

 :كنید استفاده زیر راهکارهای از توانید می. برسانید حداقل به را خشنی های مدل -۲

 . كنید محدود بیند، می تلویزیونی آمیز خشونت های فیلم دانش آموز كه را ساعاتی( الف

 . كنید انتخاب دقت به را دانش آموز روزنامه و تصاویر ها، فیلم(ب

 .نباشند خشنانه كه بگذارید دانش آموز اختیار در را الگوهایی( ج

 . كنید تفسیر را آن خشنانه صحنه و ببینید را تلویزیونی های برنامه دانش آموز همراه(ح

 به حیوانات یا ادافر در او خشنی اثر بر كه رنجی به نسبت را موزدانش آ آگاهی. دهید افزایش را همدلی -۳

 . دهید افزایش آید، می وجود

 . كنید تقویت است، خشنانه رفتار با مغایر كه را رفتارهایی -۴

 . كنید توجه شده پرخاش وی به كه دانش آموزی به خشن، دانش آموز جای به -۵

 . هیدد قرار بررسی مورد كنند، می زندگی او با كه افرادی با را دانش آموز ارتباط ی نحوه -۶

 منجر كه اشدب طریقی به است بهتر شود، تنبیه آمیزش خشونت رفتار دلیل به دانش آموز است قرار اگر -۷

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

 . كنید فراهم دانش آموز برای را هیجانات تخلیه فرصت -۸

 . گیرید كار به دارد، دیگران با همکاری بر تأكید كه را خانوادگی یا گروهی حثمبا -۹
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 . كنید شویقت دانش آموزان به مسئولیت دادن با را عالقه مورد مسائل پیگیری و مسئولیت همکاری، -۱۰

 ینبنابرا. شود واقع مفید حدودی تا است ممکن سازی محروم فنون دانش آموزان، رفتار مهار  برای -۱۱

 . نمایید بیان را آنها كیفرهای و ها پاداش و كنید تشریح وضوح به را پسندیده رفتارهای

 . كنید طراحی دیگر دانش آموزی شركت با امکان صورت در را او ساعتی های فعالیت -۱۲

 .  كنید پرهیز بدنی تنبیهات از -۱۳

 . بیابید را وی خشنانه رفتار علت -۱۴

 عنوان به ستا ممکن فعال دادن گوش و سازی جمله جالب، های بازی درمانی، ازیب روزانه، وقایع ثبت -۱۵

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

 . ندك می دور بیشتر شما از را خود آمیز، خشونت رفتار هر با كه بفهمانید دانش آموز به -۱۶

 كوتاه در را والگ رفتارهای از فهرستی و بیابد ودخ برای مطلوبی الگوی بخواهید خشن دانش آموز از -۱۷

 . نماید اجرا مدت

 اعمال نتیجه و كند دریافت جایزه مطلوبش رفتارهای برای تا ببندید رفتاری قرارداد دانش آموز با -۱۸

 ببیند را نامطلوبش

 :منابع فهرست

 .باراننشرارس: تهران .وكاربردها ها،مفاهیم نظریه: اجتماعی روانشناسی(.  1392) كریمی،یوسف –
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: رانته(.یازدهم چاپ)وكاربردها ها،مفاهیم نظریه: اجتماعی روانشناسی(.  1390) كریمی،یوسف –
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