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    چکیده

معلمان مدارس  این پژوهشو از روش داده بنیاد استفاده گردید. جامعه آماری این پژوهش از نوع کیفی   

 هدفمند گیرینمونهروش  بامدارس  باسابقه معلماننفر از  51احصای تجارب  منظوربه متوسطه اول بودند که

کارگیری وسیله بهکنندگان به. با نظرخواهی از مشارکتب شدندمقوله انتخانظری تا رسیدن به اشباع و 

شاخص به دست آمد که با حذف  511ها، ، و انجام مقایسه و تطبیق دادهآن تحلیل محتوایمصاحبه عمیق و 

های مربوط به علل و عوامل بروز سوء ، درنهایت مقولهو مشابه جنسهمهای موارد تکراری و ادغام شاخص

مقوله فراگیر)کدگذاری گزینشی(،  1مقوله محوری و  22فرعی)کدگذاری باز( و  مقوله 14لب رفتار در قا

توان به عوامل برون کالسی مانند عوامل محیطی رفتار می آورنده سوء از علل و عوامل به وجود .ترسیم شد

یران، الگوسازی ای )فضای فیزیکی و روانی، ضعف ارتباطی مد)خانواده، جامعه و رسانه( و عوامل مدرسه

نامناسب( اشاره کرد. عوامل درون کالسی نیز مانند عوامل مرتبط با معلم )سبک تدریس، رویکرد معلم، 

آموز )ضعف علمی، کمبود انگیزه، ( و عوامل مربوط به خود دانشای معلممدیریت کالس، صالحیت حرفه

 شود.یتی ارائه میباشد که متناسب با هرکدام راهکارهای مدیراختالالت رفتاری( می
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مقدمه     

ها، مدیران، معلمان و رفتار دانش آموزان موردتوجه رسانه در بسیاری از کشورها مسئله سوء      

جوامع فروکش نکرده  رمندی به بررسی این موضوع دگذاران بوده است و میزان عالقهسیاست

وپرورش آن جامعه ای به چگونگی کیفیت آموزشپیشرفت هر جامعه (Rosaria, 2011:1). است

یکی از عواملی که در ایجاد کیفیت آموزش  (Mahmoudi & et al., 2017:17). بستگی دارد

از  مؤثر است تدریس در محیطی آرام و بدون تنش است. بنابراین رعایت نظم و انضباط کالس

یابد یادگیری هنگامی به سهولت ادامه می -های یاددهیهای تدریس است و فعالیتشرطپیش

به  وپرورشآموزشگر به ا (Mohammadi, 2010). که مسائل انضباطی در کالس رعایت گردد

کشورهای ، اگرچه شودآن اهمیت دهیم باعث پیشرفت جامعه می دید واقعی نگاه کنیم و به

ریزی مناسب و بوده است. برنامه هاآندلیل پیشرفت  هاوپرورش آننوع آموزش، یافتهتوسعه

، باعث به ثمر وپرورشآموزشبودن  دارجهت و مدارس نظم و انضباط در وجودمدارس، یت جذاب

، وپرورشآموزشهدف از نظم و انضباط در . شودمی جامعه شدهتعیینرسیدن اهداف از پیش 

باشند، دلیل هر فرمان و دستوری را بدانند و چنین  مستقلو  اتکاخودتربیت افرادی است که 

سازد تا مفاهیم جهان دهد و او را قادر میمی دیدی از انضباط، ظرفیت ذهنی افراد را افزایش

  . (Gordon, 1998)اجتماعی و طبیعی را درک کند

مسئوالن  و مربیان شده است. معلمان، شایع و بسیار گسترده سازرفتارهای مسئله در مدارس  

مدرسه  غیبت، تأخیر، چون با موضوعاتی هم ایهای شخصی و حرفهاز طریق تجربه مدارس

دارند. هدف  آشنایی مسائل جنسی و اهانت به مقدسات، خشونت، تخریب نافرمانی، گریزی،

 دانش آموزان در اساسی عنوان یک مؤسسه اجتماعی به وجود آوردن تغییراتبه مدرسه اصلی

 یادگیری نبوده بلکه گستره وسیعی از و به رفتارهای ادراکی این تغییرات محدود .است

متصدیان  و دربرمی گیرد. معلمان حرکتی و اخالقی را اجتماعی، عاطفی، رفتارهای

گزارش خشونت و رفتارهای ضداجتماعی در مدارس اظهار  در مورد افزایش وپرورشآموزش

و  مدارس مدیران شدید کنترل دانش آموزان موردتوجه کنند. در دو دهه گذشتهنگرانی می

 نارضایتی بسیاری از آموزان عامل اصلی کنترل شایسته دانش بوده است. عدم توانایی شهروندان

 برخی دانش شده است. بدرفتاری بندیدولتی رتبه سه دغدغه اصلی مدارس جزو و معلمان

آورد. به بار می مدرسه و مسئوالن انمعلم زیادی برای که مشکالت قدر جدی استآن آموزان

تعلیم و تربیت  اصول مهمی  دارد. بر اساس یا کنترل بدرفتاری نقش مدرسه در پیشگیری

 و مؤثرترین معنادارترین ترین،شود، راحت گرا چنانچه یادگیری در محیطی امن انجامانسان
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ترین علت عدم موفقیت هممدیران، م و معلمان از داشت. به باور بسیاری را خواهد شکل ممکن

آموزی که دانشاست. هنگامی اداره کالس و آموزان دانش به انضباط مربوط معلمان، مسائل

توانند محیط مناسب شود، معلمان  نمیمی مدرسه و کالس هایگسیختگی فعالیتمسبب ازهم

رعایت  حفظ و علم نخستین مسئول مستقیمم . (Shirbaghi,2014)کنند برای یادگیری ایجاد

و  شود. وی باید مدیر باشد، توانایی اداره کالسمحسوب می انضباط کالس و ترتیب و مظن

آگاه باشد، صدایش رسا و  مطلوب را دارا باشد، از فنون مختلف اداره کالس به نحو آموزاندانش

 طوربهها را رفع و متمردان و سرکشان را صورت لزوم آمرانه باشد، بتواند نابسامانی در گیرا و

 آموزان را بدونقادر باشد دانش و ایجاد تنش فرمان درآورد و در هنگام برخورد تحت منطقی

معلم باید به یاد داشته باشد که با تهدید و . کشمکش باشد، مهار کند اینکه نیازی به فریاد و

با تهیه قبلی طرح درس،  باید توان انضباط را در کالس برقرار ساخت. بلکهنمی تحقیر

های جالب تدریس و اداره کالس و پرورش شخصیت سالم خویش، از پیدایش روشکارگیری به

 طوربهو با اتخاذ روش کار مناسب،  آوردهعملدر کالس درس جلوگیری به  انضباطیبی هرگونه

 .  (Fathi Azar,2015)     ددر کالس درس فراهم آور ی ایجاد نظم و انضباط رازمینه طبیعی

ترین تفاوت میان معلمانی که در ایجاد نظم و انضباط در حقیقات صورت گرفته، مهمطبق ت     

کالس موفق هستند با معلمانی که در این کار موفقیتی ندارند در نوع واکنش آنان به هنگام بروز 

ریزی برای آموزش مؤثر و مشکالت نیست بلکه تفاوت میان این دو گروه از معلمان در برنامه

نظمی و اخالل است. درنتیجه توجهی و ایجاد بیمنظور پیشگیری از بیهی بهمدیریت گرو

های های مدیریت کالس است که با آگاهی از علتمدیریت مبتنی بر پیشگیری یکی از روش

طورکلی عواملی که از بینی کرد. بههایی برای آن پیشحلتوان راهبروز مسائل و مشکالت می

های شخصیتی معلم یریت کالس مؤثر واقع شود عبارت است از ویژگیتواند بر مدجانب معلم می

چراکه معلم از کلیدی ترین از (Mahmoudi & et al., 2017:23).های تدریس معلم و روش

جمله نظام اصلی آموزش و پرورش است و کاستی و کمبود در سایر اجزا از این عنصر تاثیر می 

 (safari & et al., 2019).پذیرد 

آموز الزم است زیرمجموعه علل و عوامل به وجود آورنده رفتار دانش در بحث مدیریت سوء     

ها، تغییرات مناسب ی راهکارهای کاربردی برای کاهش آناین رفتارها شناسایی شوند تا با ارائه

نظمی دانش رفتار و بی و مثبت در کیفیت نظم و انضباط کالس ایجاد شود. علل و عوامل سوء

های توان به پنج دسته تقسیم کرد: الف: علل مربوط به دانش آموزان )ویژگیرا می آموزان

، کالس درس و کارکنان ج( عوامل مربوط به فضای مدرسه ب( عوامل مربوط به معلم؛ فردی(؛

 & Mahmoudi). عوامل اجتماعی  و( خانوادگی دانش آموزان ؛ هایویژگید(  ؛ مدرسه ستادی
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et al., 2017) از عوامل بروز سوء توان مدارس را جدایجه به اینکه در دنیای امروز نمیبا تو 

 رفتارها در حذف کامل سوء قرارداد و ازآنجاکه امکان مورد مطالعه دانش آموزان در آن رفتارهای

تواند معلمان، مدیران و والدین را در کاهش ها میآن بروز از نحوه آگاهی ندارد، وجود مدارس

یاری دهد که این پژوهش بررسی این موضوع را در دستور کار خود قرار  هاآن اثرات مخرب

رفتار در این پژوهش یکی دیگر از اهداف این  غیراز بررسی عوامل بروز سوءدهد. همچنین بهمی

آموز در کالس درس است. رفتارهای دانش بررسی حاضر ارائه راهکارهای مدیریتی در مورد سوء

کند؛ حس دادن را به مخاطب القاء می فشار قراراحساسی مبنی بر تحت اصطالح مدیریت رفتار،

های بیرونی. درهرصورت، مدیریت رفتار زمانی رخ های شخصی با کنترلکشمکش بین خواسته

وتعدیل بتوانند دسترسی یکسانی را در خصوص رویدادهای دهد که معلمان بامهارت و جرحمی

آموز بازتابی از رفتار دانش راهم سازند. مدیریت سوءتک دانش آموزان فیادگیری برای تک

واسطه تعامل مناسب با محیط به آموز راوادار می سازد تا بهانتظارات معلم است که دانش

یادگیری بپردازد. معلم باید از خود بپرسد برون دادهای مورد انتظار کدامها هستند؟ چه چیزی 

آموز کدام های دانششود؟ اولویت برنامهگرفته می آموز یاددرستی درنتیجه تعامالت دانشبه

های های دانش آموزان توجه نموده و استراتژیاست؟ معلمان اثربخش به نیازها و مهارت

بنابراین  . (Donna,1982)گیرند مدیریت رفتار را در جهت آموزش رفتارهای مناسب به کار می

رفتار دانش  بر سوء ایی عوامل مؤثربا توجه به مطالب مذکور هدف از پژوهش حاضر شناس

رفتار دانش آموزان مدارس پسرانه مقطع متوسطه  منظور ارائه راهکارهای مدیریت سوءآموزان به

کوشد به این سؤاالت پاسخ دهد: چه عواملی در بروز سوء رفتار باشد و میاول شهر سنندج می

آموز در کالس رفتار دانش تواند در کاهش سوءمؤثرند؟ راهکارهای مدیریتی چگونه می

 کننده باشد یا آن را کاهش دهد؟   کمک

 

 پژوهشاهمیت و ضرورت 

مسئله سوء رفتار در مدارس توجهات بسیاری را در سراسر جهان به خود جلب کرده است. سوء 

رفتار دانش آموزان جدی و شایع دانسته می شود، و یادگیری دانش آموزان را به شکل منفی 

با بررسی اظهارات مدیران و کارکنان  (.Salimi & Ghasemi, 2018)ار می دهد. تحت تاثیر قر

احترامی دانش های فضای کنونی مدارس ازجمله بی درگیری و بیمدارس و یک سری واقعیت

آموزان نسبت به همدیگر و معلمانشان، اهمیت و ضرورت پرداختن به موضوعاتی شبیه به 

های اخیر هایی که در سالنظرسنجی . (Akbia, 2019)شود موضوع پژوهش حاضر را نمایان می
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ها آموزش کافی در مورد نحوه مدیریت رفتار دهد آناز معلمان صورت گرفته نشان می

ای از افزایش تواند نشانهمندی معلمان از نبود آموزش کافی میاند. گلهآموز دریافت نکردهدانش

رفتاری در میان دانش آموزان باشد. در تحقیقات رفتار و گستردگی اختالالت عاطفی و  سوء

آموز عنوان رفتار دانش ای معلمی را سوءشده یکی از دالیل دست کشیدن معلمان از حرفهانجام

از زمان معلمان متوسطه اول  %97ای این مسئله است که دهندهها همچنین نشانکنند. یافتهمی

رفت  رفتار منجر به هدر شود، درنتیجه سوءیکننده مدر کالس، صرف کنترل رفتارهای مختل

ترین ی آن مهمانضباط، کنترل کالس و اداره (Rosaria, 2011).شود سرمایه و زمان می

ی موردتوجه معلم است. الزم نیست تمام دانش آموزان کالس ناهنجاری داشته باشند، مسئله

را دچار اختالل نمایند که حتی توانند فرایند یادگیری کالس آموز میسه یا چهار نفر دانش

با توجه به  (Mohammadi, 2010).دانش آموزان خوب نیز نتوانند از کالس استفاده نمایند 

آورنده استرس در معلمان، فرسودگی شغلی،  تواند از عوامل به وجودرفتار کودکان می اینکه سوء

یادگیری سایر دانش آموزان  عنوان عاملی در جهت ایجاد مانع دربازنشستگی پیش از موعد و به

و درگیری معلم و تلف شدن زمان کالس را به همراه داشته باشد اهمیت و ضرورت پرداختن به 

تواند از کارگیری نتایج حاصل از آن میشود که بهرفتار دانش آموزان احساس می موضوع سوء

ر جهت بهبود اقتصادی بکاهد و تالشی د -های اجتماعیرفتن سرمایه فرصت سوزی و هدر

که     تر از گذشته شده، همچنانیادگیری باشد. اخیراً نقش اجتماعی مدارس پررنگ

(Ingersol,1996) ای نقشی را که قبالً خانواده، مدارس و طور فزایندهمتذکر شده که مدارس به

انی آموزتواند در جهت تربیت دانشکشند. انتظارات معلم میعهده داشتند به دوش می جوامع بر

آگاه به رفتار موردقبول جامعه و پیروی از الگوهای رفتاری هوشمند در جهت شهروند دارای 

  Quoted from Rosaria,2011).  ( رفتار دموکراتیک سوق داده شود

 

 ی پژوهشپیشینه

 (A'ali & et al., 2012) در مدرسه  نوین انضباطی یهاوهیشبه راهبردها و  خود پژوهش در

با  را دانش آموزان کنترل رابطه منبع  (Ramazani & et al., 2012).کنندیاشاره م مطرح

مطالعه کردند. در تحقیق  معلمان انضباطی یهاسبکانواع  به هاآن گرایش

(Mohammadi,2010)  مدیریت  یهاروش سوء رفتار دانش آموزان و یرابطهبا عنوان

به  یتوجه، کمیکاراشگری، تنبلی و کم، چهار سوء رفتار خشونت و پرخیبدنتیترب یهاکالس

نتایج تحقیق نشان داد که خشونت و پرخاشگری و  شد.شناسایی  ینظمیو نافرمانی و ب آموزش،

. همچنین نحوه ارتباط بود یبدنتیترب یهاسوء رفتارها در کالس نیترعیشا ینظمینافرمانی و ب
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عنوان بررسی عوامل مؤثر بر  قیقی باتح (Sekhavat, 2010)ها باهم شناسایی شد. این مؤلفه

جنسیت و ، تحصیلی فردی نظیر وضعیت یهایژگیبرخی و، رفتاری دانش آموزانی هایناهنجار

است.  شدهیپنداشت از نظم در مدرسه بررس وخانوادگی دانش آموزان  یهایژگیبرخی و

(Kordzanganeh, 2006) ی هایهنجارنای بروز هانهیزمبررسی  در پژوهش خود با عنوان

ی که داری دوستان ناباب بودند، آموزاندانشارتباطی در میان دانشجویان شهر رامهرمز دریافت 

در پژوهشی با  (Shaterian & et al., 2013) . بیشتر در معرض رفتارهای نابهنجار قرار داشتند

یجه رسید که به این نت آموزدانشی رفتاری هایناهنجاربر  مؤثرعنوان بررسی عوامل اجتماعی 

از :  اندعبارتی رفتاری دانش آموزان هایناهنجاربیشترین تأثیر متغیرهای مستقل به ترتیب بر 

دسترسی به منابع و امکانات، عملکرد جامعه، معدل تحصیلی، پایگاه اجتماعی، عملکرد خانواده. 

تماعی و نیز با عنوان ارتباط بین سرمایه اج(Navabakhsh & Vahedi, 2010)  در پژوهش

که کم بودن حمایت از سوی والدین و کم بودن  شدهانیبی رفتاری دانش آموزان هایناهنجار

کنترل از سوی معلم و کم بودن اعتماد بین اشخاص با رفتار بزهکارانه همبستگی مثبت دارد و 

در  (Leach & Tanl, 1996). در بروز ناهنجاری در دانش آموزان باشد مؤثراز عوامل  تواندیم

ی انضباطی به والدین در مدارس متوسطه اول دریافتند هاکارنامهارسال  ریتأثپژوهشی با عنوان 

که پس از شاخص ایجاد سروصدا در کالس، صحبت کردن بدون درخواست اجازه از معلم، 

در بررسی رفتار  (Infantino & Little, 2005) دومین میزان فراوانی را در کالس داشته است.

و اثربخشی رفتارهای انضباطی پی بردند که بیشترین میزان رفتارهای دردسرساز  دردسرساز

دانش آموزان عبارت بودند از صحبت خارج از نوبت، جابه جاکردن محل نشستن و خوردن 

در تحقیقی با عنوان حقوق، وظایف و ادراک دانش  (Osler, 2000). شدیمتنقالت را شامل 

ی دانش آموزان اکثرًا به دالیل غیرمعقول رخ هایریدرگه آموزان از نظم مدرسه دریافت ک

این است که دانش آموزان و  شودیمتحقیقات استخراج  دستنیازادرنهایت  آنچهو  دهدیم

درجه و  ازلحاظیی نیز هاتفاوتادراک یکسانی از موضوع ندارند بلکه  سوء رفتارمعلمان در مقوله 

 ,Ozben) (Quoted from Rosaria, 2011)..دارند باهم سوء رفتارمیزان اهمیت قائل شدن به 

دانش آموزان، به این  سوء رفتاری معلم در غلبه بر هایاستراتژدر پژوهشی با عنوان  (2010

را خنثی  هاآن، معلمان دهدیمیی که در کالس رخ سوء رفتارهای از ادستهنتیجه رسید که 

 سوء رفتاربا انواع متفاوتی از  سشانیتدرو سابقه  . عالوه بر این معلمان بسته به جنسیتکنندیم

در  یانضباطیدر بررسی علل و عوامل ب (Amador & Ferrier, 2010). شوندیممواجه 

 برخی دانش .عوامل فردی است اولین سطح،. به سه سطح اشاره دارند یبدنتیترب یهاکالس
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دومین سطح شامل درگیری  .گذارندیم ریکالس تأث خود بر عملکرد با رفتارهای نابهنجار آموزان

انتظارات و  معلم با آموزشی یهاتضاد میان برنامه سطح شامل میان همساالن است و سومین

 Quoted from Nadarian) که ممکن است موجب خشونت شود باشدیآموزان م نیازهای دانش

Jahromi, 2014). 

 

 روش تحقیق

 .داده بنیاد در این پژوهش مالک عمل واقع شدو روش نظریۀ  می باشدپژوهش حاضر کیفی   

ها غیر از استفاده از نتایج دادهابزار گردآوری  تصادفی مبتنی بر هدف بود. غیر، گیرینمونهروش 

 اشباعح سط به رسیدن تاها باشد و مصاحبهمی عمیقمصاحبه  تحقیقات پیشین، استفاده از

در این . شدندثبت  یمنطق مناسب و یبنددسته کیبا  قیتحق یابد. نتایج مصاحبه درمی ادامه

اند با استفاده از روش هایی که با علل بروز سوء رفتار و مدیریت آن ارتباط داشتهمرحله، گزاره

وتحلیل و مورد تجزیه 51نسخه  MAXQDAافزار تحلیل محتوای نظری و با استفاده از نرم

شده های به کار گرفتهشده و کلیدواژهتخابی انبررسی قرار گرفت و بر اساس برداشت از گزاره

های آن شناسایی و در ابعاد ها و مقولهوسیله تحلیل محتوای محوری، مؤلفهدر آن، به

های اساس مقوله شده، جانمایی شدند که درنهایت در بخش تحلیل محتوای انتخابی، برمشخص

 محتوا و شود. سپس رواییاج میآموز استخرآمده، علل و عوامل بروز سوء رفتار دانشدستبه

 وسیله اخذ نظرات خبرگان تعلیم و تربیت به دست خواهد آمد. و در پایان ازروایی صوری آن به

 شود.کیفی استفاده می هایداده اعتباریابی علمی دانشگاهی برایهیئت نظرات اعضای

 

 آماری یجامعه 

شدند شامل  انتخاب کیفی محتوای تحلیل جهت موردنظر محتوای آن از که ایجامعه ف:ال

 نفر که با استفاده از 5511تمامی معلمان مدارس متوسطه اول پسرانه شهر سنندج به تعداد 

ها بر اساس آمد. انتخاب نمونه عمل به مصاحبه انننفر از آ 51 عمیق از تعدادمصاحبه 

های اساس ویژگی برها طور نمونه نمونهیافت. به ادامه اشباعح سط به رسیدن تاها مصاحبه

طور مثال مدارسی که دارای بندی شد و  بهمدارس تعیین شد. مدارس متوسطه در ابتدا طبقه

آموزی باالیی بودند، یا بر اساس مدارس مستقر در حاشیه شهرها، میزان جرم جمعیت دانش

ه اینکه حجم توجه ب اساس آمار مراکز قضایی، میزان سابقه معلم یا معاون. با خیزی در منطقه بر

ای از گیری تا آنجا پیش رفت که اطالعات تازهنمونه کیفی جهت مصاحبه معلوم نبود، روند نمونه

گیری متوقف گردید. همچنین در شوندگان بیان نشود و در این زمان روند نمونهسوی پرسش
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ره به نظرسنجی پیشنهادی مدل درونی اعتباربخشی برای هاآن از که ایاین پژوهش جامعه

 ساتید و خبرگان تعلیم و تربیت بود.ا شامل گرفته شد

 گیریروش نمونه

 هدف از .شودمی تصادفی مبتنی بر هدف استفاده ی غیرریگنمونهدر این پژوهش از روش    

 این است که بیشترین میزان اطالعات را بر اساس سؤال ها در پژوهش کیفیانتخاب نمونه

یعنی افراد ؛ گیری کیفی، نظری یا تئوریک خواهد بودوش نمونه، رجهیدرنت. پژوهش فراهم آورند

شوند و دارند انتخاب می موردمطالعهی موضوع به سبب اطالعات، تجربه یا دیدگاهی که درباره

گیری مبتنی بر هدف یا ی انتخاب نمونه را نمونهدر جریان تحقیق مشارکت دارند. چنین شیوه

گیری                               گیری با حداکثر تنوع بهرهمونهنامند. لذا، از روش نتئوریک می

نفر معلم مقطع متوسطه  51لذا بر این اساس از نظرات تعداد   (Fallahzadeh,2000).می شود

 سال سابقه کار تدریس داشتند. 21اول استفاده شد که بیش از 

 

 هاداده وتحلیلتجزیه هایروش

با استفاده از کدگذاری نظری مطابق جدول  تحلیل داده از کیفی هایدهدا وتحلیلتجزیه برای   

 واحد بر اساس معنایی قطعات ابتدا تحلیل، موردها برای انتخاب از بعد شد گرفته بهره 5

شد.  گرفته نظر کدی در یا برچسب هاآن از هرکدام برای سپس شد، خوانده تحلیل مضمون

 کدها و هاداده بین دائمی وبرگشتبا رفت گرفتند. ایج مقوله زیر یک در مشابه سپس کدهای

 یکدیگر با مشابه هایمقوله زیر نهادن هم از کنار سپس کردند.می هم تغییر در خالل کار

تحلیل  برای 10 نسخه maxqdaافزار نرم از پژوهش شدند. در این آشکار اصلی پژوهش مقوالت

 انجام را کدها کردن مرتب و بندیطبقه افزارمنر این که ذکر است به شد. الزم نظری استفاده

 آمدهدستبه هایاساس داده بر مدل تدوین درنهایت و مقوالت زیر مقوالت، و تشخیص دهدمی

کنندگان با نظرخواهی از مشارکت .دهدمی انجام پژوهشگر را خود کیفی تحلیل محتوای از

 511ها، ، و انجام مقایسه و تطبیق دادهنآ تحلیل محتوایکارگیری  مصاحبه عمیق و وسیله بهبه

، درنهایت و مشابه جنسهمهای حذف موارد تکراری و ادغام شاخص به دست آمد که با شاخص

 22فرعی)کدگذاری باز( و  مقوله 14های مربوط به علل و عوامل بروز سوء رفتار در قالب مقوله

م شد.  برای ارائه راهکارهای مدیریتی مقوله فراگیر)کدگذاری گزینشی(، ترسی 1مقوله محوری و 

 عالوه بر استفاده از نتایج پژوهش از نتایج تحقیقات پیشین نیز استفاده شد.
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کار  به مختلفی هایتکنیک اعتبارسنجی، جهت پژوهش این در کیفی: هایداده یابی اعتبار

 .شد استفاده بودن قبولقابل معیار از آمدهدستبه مدل روایی سنجش برای که ایگونهرفت؛ به

 این در دارد، روایی وجود سنجش برای مختلفی هایروش معیار، این اساس بر ازآنجاکه

 هاداده تحلیل و آوریفرایند جمع طی محقق بازبینی خود و همسوسازی هایپژوهش از روش

 استفاده بودن اعتماد قابل معیار آمده، ازدستبه مدل پایایی سنجش برای عالوهاستفاده شد. به

از روش  مدل این بودن اعتمادقابل برای تعیین که است گفتنی .((Creswell, 2003شد 

اجرای  و ارزیابی برای علمی دانشگاهیهیئت از اعضای استفاده و دقیق جریان مصاحبه هدایت

  شد. استفاده بیرونی عنوان داوربه و همچنین مصاحبه برنامۀ

 هایافته

( مورد تحلیل 5معلمان )جدول شماره  با گرفته صورت هایمصاحبه نخست، محتوای مرحلۀ در

 51نسخه  maxqdaافزار شد که این نتایج در نرم استخراج اولیه معنایی کدهای و گرفت قرار

حول  آمدهدستمعنایی به کدهای بعد، مرحلۀ درآمده است.  5ثبت و نتایج آن در نمودار شماره 

 یک تنها اختصار، به دلیل زیر جداول در شدند. بندیطبقه باز(پایه )کدگذاری  هایمحور مقوله

 قرارگرفته گروه یک مقوله پایه مشابه در سوم، در مرحلۀ است. شده هر مقوله آورده شاهد برای

 های سازمانمقوله این همۀ و درنهایت گرفت مقوله سازمان دهنده )کدگذاری محوری( شکل و

بندی شدند. طبقه و یر علل بروز سوء رفتار قرارگرفتهمقوله فراگ 1محور  تحت نیز دهنده

 مقوله در دوسته کلی تر به عنوان عوامل درونی و بیرونی نامگذاری شدند. 1همچنین این 

 
 با معلمان مصاحبه به مربوط هایشواهد و مقوله : 1جدول 

کد 

 منبع

         -کدگذاری محوری  کدگذاری باز جمالت کلیدی مصاحبه

 ای مشابهتلفیق کده

مقوله اصلی 

 )کدگذاری گزینشی(

CT7 

آموز رفتار دانش تعدادی از عواملی که موجب سوء

و  سرپرستیبشود مربوط به نوع خانواده مثل می

. همچنین ارتباط ضعیف شودیمبودن  بدسرپرست

ی که پدر یا اخانواده مثالً، هاخانوادهمابین اعضای 

دارای جایگاه  و باشندی علمئتیهمادر جزء اعضای 

مثبت  ریتأث آموزدانشاجتماعی باشند در شخصیت 

 دارد.

و  سرپرستیب

 بودن بدسرپرست
 بد سرپرست بودن

ده
نوا

خا
ل 

عام
ی 

رون
 بی

ل
وام

ع
 

 ارتباط ضعیف در خانواده
نحوه ارتباطات در 

 خانواده

 جایگاه اجتماعی خانواده جایگاه اجتماعی والدین
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CT3 
حیح و درستی صورت نگرفته در خانواده تربیت ص

 است.  

ایفای درست نقش 

 خانواده در تربیت
 کارکرد ناسالم  خانواده

CT5 

آموزانی که سوء رفتار دارند درگیری و معموالً دانش

تنش باالیی با خانواده دارند. به دلیل دستور 

و اینکه فالن کار را انجام دهند. همچنین  هادادن

ها برای این خانوادهشده پافشاری گاهی مشاهده

درس خواندن زیاد است. به این دلیل برای نحوه 

درس خواندن همیشه درگیری و تنش عصبی در 

منزل وجود دارد. خانواده حتی برای بیرون رفتن 

. همچنین به خاطر صمیمیت رندیگیمسخت 

تواند رفتار خود را آموز نمیپایین در خانواده دانش

 کنترل کند.  

 دهتنش در خانوا
ارتباطات ناسالم در  

 خانواده
عدم وجود صمیمیت در 

 منزل

عدم برخورد صحیح در 

 خانواده
 تربیت غلط

CT3 

فقر خانواده که به دلیل نبود شغل مناسب در 

که  کندیمی فراهم انهیزم، جادشدهیاجامعه 

نیازهای کودکان را برآورده کند و  تواندینمخانواده 

ی هایناهنجاری برای انهیزمنیازها  این عدم برآورد

 .آوردیمستیزی به وجود رفتاری و جامعه

 فقدان شغل
 مشکالت اقتصادی

ی
ماع

جت
ط ا

حی
م

- 
ب

سی
و آ

ی 
اد

ص
اقت

ی 
ها

 آن

ی
رون

 بی
ل

وام
ع

 

 فقر خانواده

 عدم برآورد نیازها
 های اجتماعیآسیب

 ستیزیجامعه

CT1 

مسائلی است که مشکالت معیشتی معلمان یکی از 

بر روی انگیزه معلم و میزان اهمیتی که الزم است 

داشته باشد، مؤثر  آموزدانشبرای مدیریت رفتار 

 شود.است و این اهمیت قائل شدن کمتر می

 مشکالت اقتصادی معلم درآمد پایین

CT4 

هم  گسست و شکاف علمی بین   هارسانه

ه به اینکه . با توجاندکردهو معلم را کم  آموزدانش

های اجتماعی اطالعات در بعضی از دروس، رسانه

کنند و سطح اطالعات عمومی زیادی را منتقل می

معلم و دانش آموزان را در بعضی موضوعات در یک 

آید گفتمان دهد، لذا گاهی پیش میسطح قرار می

معلمان جذابیت زیادی نداشته باشد و این امر 

 شود.موجب گوش ندادن و سوء رفتار می

نقش رسانه در 

متحدالشکل ساختن 

افکار و اطالعات عمومی 

 آموزمعلم و دانش
 کارکرد رسانه

انه
رس

 

ی
رون

 بی
ل

وام
ع

 

CT2 

به وجود  هارسانهتغییرات فرهنگی که از طریق 

بندوباری و الگوسازی نامناسبی و آید نوعی بیمی

ی جنسی را در بین هایناهنجاربروز رفتارها و 

 وجب شده است.دانش آموزان م

 ایجاد تغییرات فرهنگی 

 الگوسازی نامناسب

ی هایناهنجارعامل بروز 

 جنسی

CT13 
ی به دانش توجهکمضعف مدیریت مدرسه در 

 آموزان
 ضعف ارتباطی مدیران مدیریت ضعیف مدرسه

ل 
وام

ع

سه
در

م

ی
ا

ل  
وام

ع

ی
رون

بی
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CT15 

در آموزان مدرسه با دانش مسئوالن رابطه ضعیف

آموز بفهمد ایجاد سوء رفتار تأثیر دارد وقتی دانش

مدیر مدرسه کنترل زیادی بر رفتارهای دانش 

 شود. خود سوء رفتار بیشتر میآموزان ندارد، خودبه

 مسئوالن رابطه ضعیف

 آموزانمدرسه با دانش

CT2 

است  علتنیابهبسیاری از رفتارهای پرخاشگرانه 

یکی از آرامش ندارند   در مدرسه آموزانکه دانش

وجود جو روانی نامناسب در مدرسه و دالیل وجود 

افراد بزهکار و پرخاشگر در بین دانش آموزان است 

 هاآندر  رفتار سوءاین عدم آرامش منجر به و 

 شود.می

جو روانی نامناسب در 

 مدرسه

 

 

 فضای روانی مدرسه

کد 

 منبع

         -ی محوری کدگذار کدگذاری باز جمالت کلیدی مصاحبه

 تلفیق کدهای مشابه

مقوله اصلی )کدگذاری 

 گزینشی(

CT9 

هست و  رفتار سوءمحیط حیاط بستری برای بروز  

زنگ ورزش  مشهود است. همچنین  خصوصبه

شود که سروصدای زیاد حیاط مدرسه عاملی می

آموز از این سروصدا سوءاستفاده کند و در دانش

 کالس پچ پچ کند.

 فضای فیزیکی مدرسه حیاط مدرسهسروصدای 

سه
در

ل م
وام

ع
ی

ا
 

ی
رون

 بی
ل

وام
ع

 

CT10 

تعدادی از دانش آموزان با دوستانی ارتباط دارند 

 شوندمیمجبور ها به دلیل همنوایی با آن که

د. نرفتاری غیر از شخصیت واقعی خود داشته باش

حتی طرز لباس پوشیدنشان و لحن صحبت 

 کند.کردنشان تغییر می

ی نامناسب با همنوای

 دوستان
الگوبرداری نامناسب از 

 دوستان

CT12 

ازاینکه یک نفر در کالس درس سوء رفتار و پس

شلوغی از خود نشان داد دوست او به جهت 

 شود. همراهی کردن با وی مرتکب سوء رفتار می

 تقلید رفتار نامناسب

CT4 
رفتار در کالس جمعیت  یکی  از عوامل بروز سوء

 کالس است.باالی 
 جمعیت کالس آموزتعداد باالی دانش

CT7 
سوء رفتار بستگی به سبک تدریس معلم و قدرت 

 نفوذ وی دارد.
 سبک تدریس سبک تدریس معلم

لم
مع

با 
ط  

رتب
ل م

وام
ع

 

ی
رون

 د
ل

وام
ع

 

CT7 

وجود مشکالت معیشتی در زندگی معلمان، اهمیت 

را کاهش  آموزدانشقائل شدن برای مدیریت رفتار 

 رفتار را ندارند. اده و دغدغه کافی برای رفع سوءد

 آموزدانش مدیریت رفتار

 مدیریت کالس

CT6 
نوع فنون کالس داری در مدیریت سوء رفتار 

 اهمیت دارد.
 فنون کالس داری

CT8  رویکرد معلمدار    تدریس منظم و هدفمعلمانی که با برنامه منظم و هدف از پیش 
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رفتار  روند سوءکالس درس می شده سرتعیین

 دهد.رخ میکمتری در کالس 

 ) معلم محور(

CT13 

 درو  آموزدانشی خود هاتیخالقی ریکارگبه

وقت او در کاهش  کردن پرو  آموزدانشن رکردیگ

 سوء رفتار مؤثر است.

آموز    گیرکردن دانش در

 آموز محور() دانش

CT13 

و بیان در جلسه اول کالس  آموزدانشتوجیه 

تواند سوء رفتار را در انتظارات از طرف معلم می

 طول سال تحصیلی کاهش دهد. 

بیان اهداف و انتظارات    

 ) معلم محور(

CT13 

بررسی مشکالت دانش آموزان و اهمیت دادن به   

 کاهد.رفتار می ی فردی از سوءهاتفاوت

 

اهمیت دادن به 

ی فردی ) هاتفاوت

 آموز محور(دانش

کد 

 منبع

 -کدگذاری محوری  کدگذاری باز جمالت کلیدی مصاحبه

 تلفیق کدهای مشابه

مقوله اصلی )کدگذاری 

 گزینشی(

CT10 

ی اجتماعی و هامهارتمعلمان توانایی آموزش 

 آموزانی زندگی را به دانش هامهارترفتاری و 

 ندارند.  

 ای معلمناتوانی حرفه

ط  ای معلمصالحیت حرفه
رتب

ل م
وام

ع
 

لم
مع

با 
 

ی
رون

 د
ل

وام
ع

 

CT1 

در بعضی از دروس مانند مطالعات اجتماعی، به 

دلیل محتوای درسی و به دلیل دانش علمی باالی 

کالس و  دهد چونرفتار کمتری رخ می معلم سوء

محتوای درسی هیجان و نشاط خوبی ایجاد 

 کند.می

 توانایی علمی معلم

CT9 

، های فردیفاوتبه ت نمودن  توجهتوانایی معلم در 

های ظرفیت و یادگیری هر فرد،  سرعتبهتوجه 

منجر به کاهش سوء  یادگیری متناسب با هر فرد

 شود.می

 توانایی مدیریت شرایط

CT4 

ی اجتماعی در هامهارتعدم توجه معلم به تقویت 

رفتار  آموز  و ضعف ارتباطات منجر به سوءدانش

 شود.می

های عدم تقویت مهارت

 اطی و اجتماعیارتب

CT14 

 برنامهمشخص کردن اهداف هر جلسه و داشتن 

رفتار  منظم از طرف معلم منجر به  کاهش سوء

 شود.کالسی می

توانایی مدیریت برنامه  

 درسی

CT14 

نظمی احساس تبعیض در یکی از دالیل بی

آموز و توهین معلم به آنان است که منجر به دانش

 شود.میاعصاب خوردی و شلوغی 

 القاء حس تبعیض 

CT6 ع آموزضعف علمی دانشضعف در پایه تحصیلی هایی مانند توجه به اینکه دانش آموزان در درس با و ا م ل م  ر ت ب ط ب  ا  د ا ن

ش آ م و  ز
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ریاضی و زبان انگلیسی  پایه ضعفی دارند، لذا درس 

 شوند.را متوجه نمی

 قبلی

CT2 

و تگی خس ی کالسی منجر بههادر فعالیت کم تنوع

و درنتیجه کاهش  به داشتن فعالیت میلی نسبتبی

 شود.رفتار می انگیزه و سوء

ی هادر فعالیت کم تنوع

 کالسی

 انگیزگیبی
CT2 

دانش آموزان به دلیل کم بودن انگیزه الزم در 

 زنند. ها دست به شلوغی میبعضی از کالس
 کم بودن انگیزه

CT1 

رفتار خود را  تعدادی از دانش آموزان دلیل سوء

کردگان نداشتن امید به آینده و بیکاری تحصیل

رغبتی و کنند که خود یکی از دالیل بیاعالم می

 سوء رفتار در کالس است. 

 نداشتن امید به آینده

CT9 
از دالیل سوء رفتار، بیش فعالی تعدادی از دانش 

 آموزان است 

 بیش فعالی

 اختالالت رفتاری

CT4 

سوء رفتار دانش آموزان، وجود یکی از دالیل 

باشد که روحیه پروا میدانش آموزان قلدر و بی

 پرخاشگری هم دارند.

 رفتار قلدرمآبانه

 پرخاشگری
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 افزارنرمتحلیل نتایج و با استفاده از  بر اساس سوء رفتارمقوله  دهندهلیتشکمدل عوامل  .1نمودار شماره 
Maxqda 

 
رفتار را با استفاده از  اساس نتایج تحلیل مقوله سوء شده برل استخراج، مد5نمودار شماره   

شود سوء رفتارهای دانش آموزان گونه که مالحظه میدهد. هماننشان می Maxqdaافزار نرم

شود. همانطور که مشاهده می دارای منشأهای مختلفی بوده و شامل عوامل درونی و بیرونی می

توان به عوامل برون کالسی مانند عوامل رفتار می آورنده سوء ودشود از علل و عوامل به وج

ای )فضای فیزیکی و روانی، ضعف ارتباطی محیطی )خانواده، جامعه و رسانه( و عوامل مدرسه

مدیران، الگوسازی نامناسب( اشاره کرد. عوامل درون کالسی نیز  مانند عوامل مرتبط با معلم 

ای معلم( و عوامل مربوط به خود یت کالس، صالحیت حرفه)سبک تدریس، رویکرد معلم، مدیر

باشد. که متناسب با هرکدام آموز )ضعف علمی، کمبود انگیزه، اختالالت رفتاری( میدانش

 شود.راهکارهای مدیریتی ارائه می
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  کیفی هایداده یابی اعتبار

در بخش  شدهاستخراج هایمقوله اعتبار ها،داده همسوسازی روش از استفاده با مرحله این در

عنوان به قرار گرفتند. مورد تائید شده،انجام عملی هایپژوهش و نظری شواهد به توجه با کیفی

دسته کلی اشاره کرد: علل  7توان به نمونه در خصوص علل یابی پدیده سوء رفتار در کالس، می

آموز. در خود دانش ای، رسانه، خانواده، معلم واقتصادی(، علل مدرسه –محیطی )اجتماعی 

 Sepehrian) توسط شدهمفاهیم ارائه توان بهای و خانوادگی میبررسی علل محیطی و مدرسه

Azar, 2014)، (Sarabandi, 1997)، (Namdari, 1998) ،(Mahmoudi & et al., 2017) ،

(Kordzanganeh, 2006)  و(Shaterian & et al, 2013) وط اشاره کرد. همچنین برای علل مرب

 ,Mahmoudi & et al) ،(Enayati, 2017)شده توسط توان به مفاهیم ارائهبه معلم و رسانه می

2017)، (Sekhavat, 2012) و (Navabakhsh & Vahedi, 2010) چنین برایاشاره کرد. هم 

 Mahmoudi)، (Rosaria, 2011) توسط شدهتوان به مفاهیم ارائهآموز میمربوط به دانش علل

& et al, 2017) و ،(Nadarian & et al, 2014) .اشاره کرد 

 توسط شدهرفتار، از مفاهیم ارائه همچنین در خصوص ارائه راهکارهای مدیریتی سوء      

(Mohammadi,2010:7)، (A'ali & et al, 2012)( ،(Enayati, 2017 و (Navabakhsh & 

Vahedi, 2010) .استفاده شد 
 

 گیریبحث و نتیجه

پژوهش، و بر اساس نتایج تحلیل علل یابی مقوله  این کیفی هایداده تحلیل نتایج به توجه با  

صورت گرفت نتایج نشان داد سوء رفتارهای دانش  Maxqdaافزار رفتار که با استفاده از نرم سوء

شود. از علل و عوامل به آموزان دارای منشأهای مختلفی بوده و شامل عوامل درونی و بیرونی می

توان به عوامل برون کالسی مانند عوامل محیطی )خانواده، جامعه و رفتار می آورنده سوء وجود

ای )فضای فیزیکی و روانی، ضعف ارتباطی مدیران، الگوسازی نامناسب( رسانه( و عوامل مدرسه

اشاره کرد. عوامل درون کالسی نیز  مانند عوامل مرتبط با معلم )سبک تدریس، رویکرد معلم، 

آموز )ضعف علمی، ای معلم( و عوامل مربوط به خود دانشکالس، صالحیت حرفه مدیریت

 باشد. کمبود انگیزه، اختالالت رفتاری( می

و  نظری روانشناسی مبانی رفتار دارای سوء کرد بیان توانمی هایافته تبیین این در

های ر یافتهد(Kordzanganeh, 2006) شناسی است. همسو با یافته های این پژوهش جامعه

تر درگیر مسائل مرتبط با بیش دوستان ناباب بودند، که دارای آموزانیکرد دانش خود گزارش

تأثیر  ترینبیش که بدین نتیجه رسیدند (Shaterian & et al, 2013)رفتار بودند.  سوء
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و  منابع به دسترسی :اند ازآموزان عبارترفتار دانش ترتیب بر سوء به متغیرهای مستقل

خانواده.  پایگاه اجتماعی، عملکرد جامعه، معدل تحصیلی، عملکرد جامعه، عملکرد امکانات،

از سوی  بودن کنترل و کم از سوی والدین شد کم بودن حمایت پژوهش بیان همچنین در این

 مؤثر از عوامل و دارد مثبت با رفتار نامطلوب همبستگی بین اشخاص اعتماد بودن کم و معلم

 خود دریافتند بین در مطالعه (Sekhavat, 2012)باشد.  آموزاندر دانش جاریبروز ناهن در

مثبت  آموزان همبستگیرفتار دانش و سوء روبودن دوستان جنسیت، کج خانواده، عملکرد

کودک در  اصلی شخصیت ساختار توان گفت:باال می هایدر تبیین یافته .دارد معناداری وجود

قرار  ... و رسانه تربیتی، جامعه، هایدیگر محیط تأثیر ن تحتازآو پس گرفتهخانواده شکل

 یابد. با ظهور و بروز هااین محیط با تعامل کودک یدرنتیجه رفتار ممکن است گیرد. سوءمی

 بلوغ، هایهیجان .دهدمی قرار تحت تأثیر را او رفتار متغیرهای دیگری افزایش سن کودک

و  نوجوان رفتار که هستند نوپدید و... ازجمله عواملی هایرسانهاقتصاد خانواده،  ساالن،گروه هم

رفتار در  سوء به رفتارشناسی، معطوف اغلب منابع منتشرشده در .سازدمی را متأثر جوان

دهد نشان می و شده استای گزارشو مدرسه فردی، خانوادگی، اجتماعی، همساالن بندیطبقه

بر آن  جوانان دارند. افزون و و نوجوانان کودکان رفتار در های گوناگون تأثیر متفاوتیمحیط که

از  مهمی شود، بخشکودک و نوجوان تجربه می رشد طی مراحل که در اییادگیری مشاهده

خویشاوندان،  با محیط خانواده، در تعامل کودک .دهداختصاص می به خود را یادگیری رفتاری

خود  مختلفی از هایو واکنش تأثیر قرارگرفته تحت هاو رسانه جامعه همساالن، محیط مدرسه،

طور به درونی عوامل محیطی و فرایندهای اجتماعی یادگیری ینظریه اساس دهد. بربروز می

 .کنندکنترل می را مشترک رفتارهای انسان

های شناختی، معطوف به مهارت فرد هر رفتارهای اجتماعی کفایت ینظریه بر اساس همچنین

 رفتار است. در واقع آورده به دست زندگی هایکه از محیط بوده انگیزشی  و نیرفتاری، هیجا

 را فردی هایو ویژگی هرچند نباید سهم وراثت است. پیرامون محیط و او از تعامل فرد تابعی

 صورتبه در کودک و نوجوان بلوغ مراحل رشد و اگر براین باورند نادیده گرفت. روانشناسان

داشت  انتظار توانمی سپری شود، زندگی کفایت یا مطلوب اشت روانیدر قالب بهد طبیعی

کودک و  بلوغ و رشد میزان که مراحل هر به همچنین باشد. بعد بهنجار هایدر دوره رفتار او

 ازآنجاکه سازد.می متأثر بعد هایدر دوره را او شود، رفتار و اختالل نقصان نوجوان دستخوش

 نیز گذران و است پسران بوده از در خانواده بیش ری دخترانفرهنگ ایرانی حمایت پذی در
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 دو این در داشت انتظار تواندهد، میمی از پسران رخ کمتر سنین در در دختران بلوغ دوران

 معرض در سن افزایش با متوسطه ٔ  دوره باشد.  دانش آموزان داشته رفتار وجود تفاوت گروه

 اقتصاد خانواده، همساالن، گروه بلوغ، هایگیرند. هیجانرفتار قرار می در تغییر بیشتری عوامل

 دهد.می قرار تحت تأثیر را هاآن که رفتار عواملی هستند ...و از آینده نگرانی نوپدید، هایرسانه

و  تحصیلی هایعرصه در پیروزی و ناکامی یا موفقیت تجارب شکست و توانمتغیرها می این بر

 ٔ  دوره با دانش آموزان مقایسه و جوانان در نوجوانان والًاص کرد. اضافه را زندگی شخصی

های تیم و هاباشگاه بودن در های اجتماعی تحرکات بیشتری دارند. عضوابتدایی به لحاظ تعامل

های هستند که و ... ازجمله محیط فرهنگی هایکانون کتابخانه، ها،ها، کلوپانجمن ورزشی،

 در مؤثر اجتماعی علل شناخت و بررسیدهند.  قرار تأثیر تحت را هاآن رفتارهای توانندمی

 اساس دانش ضروری است. بر امری هاکاهش یا حذف آن جهت بررسی و سوءرفتار گیریشکل

 و تجارب منتج از بلکه نیست بحرانی واقعیتی ٔ  اغلب این رفتارها، نتیجه رسدمی به نظر موجود

 .ستهای طوالنی ادر طی مدت ناسالم هاییادگیری

آموز در کالس، معلمان هستند که کننده نحوه رفتار دانشرسد فاکتور نهایی تعیینبه نظر می

توانند در نظم و انضباط دانش آموزان مؤثر واقع کنند عوامل دیگر چقدر میتوانند تعیین میمی

شوند. درواقع بسیاری از مشکالت رفتاری دانش آموزان نتیجه مستقیم نحوه عمل معلم در 

آموز رفتار تنها رفتار دانش مقابل کارهای دانش آموزان است و هرگز نباید در تشخیص علت سوء

توانیم رفتارهای نادرست معلمانمان را در طی دوران تحصیل راحتی میرا درنظرگرفت. ما همه به

ا هو رفتارشان باعث بروز و تداوم مشکالت انضباطی در کالس به یادآوریم که چگونه با گفتار

کند، کند و یا با دانش آموزان زیاد شوخی میشدند. معلمی که به دانش آموزان توهین میمی

ها در انضباطیکند و ... خود عامل اصلی شروع و شیوع بیانصافی میای بیآشکارا در حق عده

ترین مؤلفه کلی ترین و مهمبر این اساس اگر بخواهیم به (Mesrabadi, 2012). کالس است

کنیم، آن سبک تدریس گذارد، اشارهرفتار کالسی تأثیر می اری معلم که بر وقوع و تداوم سوءرفت

چالش پیش  ترینبزرگ از یکی کالس در رفتار مدیریت که دهندمی نشان هامعلم است. پژوهش

رفتار معلمان در  یسهیکانین به مقا .(Loizou,,2009)روی معلمان سراسر جهان است 

عادی پرداخت. در این مطالعه نشان داده شد  یهای رفتارهای نامطلوب و کالسدارا یهاکالس

پاسخگویی معلمان به رفتار نامطلوب دانش آموزان مربوط  یبه نحوه هاکالسکه تفاوت این 

احتیاج « نظارت». کانین معتقد است که شودیها ناشی مآن یرانهیشگینیست، بلکه از اقدامات پ
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آموز را موردتوجه قرار دهد، و طور فعال بیش از یک دانشیکی اینکه معلم به به دو مهارت دارد:

 (Quoted from Kadivar, 2000).ددانش آموزان فعالیتی مشخص کن یدوم اینکه برای همه

رفتار،  همچنین همسو با نتایج پژوهش در رابطه با عامل معلم در بروز یا کاهش سوء

(Ozben,2000:592)  دانش  سوء رفتاری معلم در غلبه بر هایاستراتژعنوان در پژوهشی با

و معلوماتشان با انواع  سیتدرآموزان، به این نتیجه رسید که معلمان بسته به جنسیت و سابقه 

آموز منجر به افزایش سوء رفتار عدم کنترل صحیح دانش . شوندیممواجه  سوء رفتارمتفاوتی از 

اند که ها اظهار داشتهشود. دانش آموزان این کالسیادگیری می –و کاهش عملکرد یاددهی 

کردن عواقب کار اشتباه،  های مداوم مانند گوشزدگونه معلمان با جدیت تمام و تذکر دادناین

انجامد. در ادامه گونه رفتارها به کسب نتایج متفاوتی میسعی در کنترل کالس دارند که این

ا به دست آمد راهکارهای مدیریتی مرتبط ارائه  می متناسب با نتایجی که از تحلیل یافته ه

 شود.

 آموز: رفتار دانش راهکارهای مدیریتی جهت کاهش سوء
برای ارائه راهکارهای مدیریتی عالوه بر استفاده از نتایج پژوهش از نتایج تحقیقات پیشین نیز 

 ترین این راهکارها آمده است:استفاده شد که در زیر خالصه مهم

 یی در رابطه با وظایف معلم:راهکارها

انتظار  دمنظم نباشمعلم و اگر  باشدآموز الگو بوده و عامل و مجری نظم باید برای دانشمعلم 

 . آموز بیهوده استنظم از دانش

  .ینظمیب یهاانیفواید نظم و ز ساختن آگاه

  آموز هایی در رابطه بانظم به دانشمسئولیت ارائه

 شوند  را جویا ینظمیاد نامنظم برخورد کرده دالیل بطور انفرادی با افربه

شود تا وی احساس کند که معلم فردی آموزان باعث میتوجهی به رفتار نامنظم دانشبی

 ناکارآمد است .

آموزان ملزم به رعایت آن را مشخص و قوانین کالس را مطرح کند و دانش نظمیرفتارهای ب

  .شوند

 ظایف مدرسه:راهکارهایی در رابطه با و

 قرارداد. یتوان از دو بعد فیزیکی و عاطفی موردبررسمحیط مدرسه را می
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وضعیت فیزیکی کالس مانند،نظافت و پاکیزگی،برخورداری از نور و  تأثیر محیط فیزیکی کالس:

،تخته و وسایل سرمایشی و گرمایشی مناسب نقش یهوای مناسب ،میز و صندلی راحت و کاف

 .جاد نظم و انضباط کالس دارندانکارناپذیری در ای

 تأثیر محیط عاطفی کالس :

ی درسی ،برخورد عالوه بر عوامل فیزیکی کالس ، عوامل عاطفی مانند تعویض مکرر برنامه

 یا  های صبحگاهیآموزان ،یکنواخت بودن برنامهستادی مدرسه با دانش انینامناسب متصد

توان نام برد آموزان و....را میرات معقول دانشها و انتظاخواسته به توجهیبی مدرسه عصرگاهی

. مدرسه در کندیآموزان فراهم مکه شرایط و موقعیت را برای بروز رفتارهای نامطلوب دانش

 .آموزان استدهد که خواهان حل مشکل دانشحرف و عمل نشان می

 راهکارهایی در رابطه با خانواده و دوستان:

گروه  گذاردالدین که تأثیر زیادی در رفتار کودکان میالگوی کودکان پس از و نیترمهم

 بنابراین الزم است خانواده بر انتخاب دوستان فرزندشان مراقبت کنند.  باشدیم  همساالن

 راهکارهایی در رابطه با رسانه:
و  خانوادههم، بنابراین در رفتار است کنندهنییالگوی رفتاری از عوامل مهم تعیک عنوان  رسانه

براین  مراقبت کافی را داشته باشند. هارسانهدر هدایت، کنترل و آموزش استفاده از  مدرسههم

 مدرسه هماهنگی وجود داشته باشد. باید میان خانه و مدیریت استفاده از رسانه،برای اساس 

 راهکارهایی در رابطه با جامعه:
 ن بستری فراهم کنند تاآموزشی و متولیان رفاه جمعی و قانون گذارا گذاراناستیس باید 

 .کند زندگیبدون دلهره و اضطراب آینده و در محیطی شاداب، به یادگیری بپردازد و آموز دانش

عامل جلوگیری از سوء رفتارهای دانش آموزان امر پیشگیری  نیترمهمبا همه این تفاصیل 

 :آموزان به دو دلیل مهم استگیری از رفتار نامطلوب دانشپیش .باشدیم

 .تر از تغییر آن استگیری از بروز رفتار نامطلوب آسانیعنی پیش: ه دلیل عملیب

 آموزدانشسوء رفتارهای یعنی معلم خود را مسئول اصالح و برطرف کردن : به دلیل انسانی

  بداند.
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