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چکیده
به آموزان دوره دبیرستانهاي موجود دانششناخت چالش

دالیل واقع شدن در مرحله حساس رشد شخصیت و 
ضرورت پاسخگویی به انتظارات این مرحله، داراي اهمیت 

نیازمند شناخت ايمشاورهمداخله اي است زیرا هرگونه ویژه
بررسی تجارب هاست. هدف پژوهش حاضراین چالش

معلمان، مشاوران و مدیران مدارس از مشکالت رفتاري 
از پژوهش کیفی واین . دبیرستان بودآموزان مقطعدانش

ي پژوهش شامل کلیه جامعه. استنوع پدیدارشناسی
معلمان، مشاوران و مدیران دوره دبیرستان شهرهاي تبریز، 

48آباد، اصفهان و اردبیل بود. رشت، تهران، کرمانشاه، خرم
الذکر به روش نفر از پرسنل مدارس مختلف شهرهاي فوق

داوطلبانه برگزیده شدند. اطالعات با استفاده از گیري نمونه
ساختار یافته و روش کدگذاري و استخراجنیمههاي مصاحبه
مورد تحلیل قرار گرفتند. فرعیواصلیهايمضمون

هايارتباطی، چالشهايها نشان داد که چالشیافته
پیشرفت، عدم مهارت در حل انگیزهکاهشانضباطی،

هیجانی - هاي عاطفیت و چالشمسأله، سردرگمی هوی
اجتماعی و تحصیلی هستند. - هاي هیجانیترین چالشمهم

شناسایی مشکالت اصلی این دوره موجب خواهد بنابر این، 
هاي کاربردي بیشتري در آینده مد ها و مداخلهشد تا برنامه

نظر قرار گیرند. 
هاي هیجانی، مشکالت رفتاري، چالشهاي کلیدي:واژه

.آموزان دبیرستانیاجتماعی، تحصیلی، دانش

Abstract
Recognizing available challenges in the high
school students has the particular significance, due
to being located in a sensitive stage personality
development and the need to meet the
expectations of the stage. Any consulting
intervention requires understanding this
challenges. The purpose of current research was
investigate the experiences of teachers,
administrators and school counselors of high
school students of behavioral social-emotional
problems. This study is a qualitative of type
phenomenological research. The research
population consisted of all teachers,
administrators and counselors of high schools of
seven cities including Tabriz, Rasht, Tehran,
Kermanshah, Isfahan, Khoramabad, and Ardebil.
48 participant of teachers, administrator, and
counselors of above cities were selected by the
voluntary sampling method. Data were analyzed
by using semi-structured interviews and coding
method and extraction the main and sub-themes.
The findings showed that communication
challenges, discipline challenges, reduce of
achievement motivation, lack of skill in problem
solving, identity confusion and emotional
affective challenges are the most important social-
emotional, and academic challenges. Identify the
main problems of this course will cause be
considered more practical programs and
interventions in future.

Key words: Behavioral problems, emotional,
social, academic challenges, high school students
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مقدمه
طوربه، مورد استفاده قرار گیردخانه و مدرسهنهادهاي تربیتیدر هامدتکه هاییشیوهرویکردها و 

صرف نظر از آنچه که در عمل دیده . کندمیدر رفتار افراد آن نسل بیشترین نقش را ایفاء ناپذیرياجتناب
ا چاره اندیشی کرد، اهمیت مسائل تربیتی و مشکالتی که باید در کوتاه مدت و بلند مدت براي آنه، شودمی

به دقت مورد مطالعه قرار مختلف تحصیلی باید هايدورهدر آموزاندانش. استباقیهمیشه به قوت خود 
که نشان دادند) 2015(هاموند- همدانی و دارلینگها مورد توجه قرار گیرد. گیرند تا نیازها و انتظارات آن

رفتارهاي شود وايویژهند که به آنها توجه رانتظار دااز والدین و معلمان خود دوره متوسطه آموزاندانش
که هاییمداخلهو هابرنامهحتی از اجراي آموزاندانشمختلف آنها بدرستی مورد تحلیل و ارزشیابی قرار گیرد. 

.ارندگالیه د،شودمیبدون در نظر گرفتن نیازهاي آنها انجام 
از سوي دیگر بر این موضوع تأکید دارند که هاپژوهشاصلی و جانبی هايیافتهاز یکسو و عینیشواهد 

عملی و کاربردي براي حل مشکالت و کارهايراهاز ارائه هاپژوهشو هابرنامهتمرکز اخیر هايسالبویژه در 
غیر هايآموزشنکوري و در خانه و مدرسه، به سوي افزایش آمار و ارقام کآموزاندانشمختلف هايچالش

هايیافتهدر بخشی از ). 1391قاسم و حسین چاري،؛ 1394جوانمرد و پورقهرمانی، (ضروري بوده است
ضمن آموزش هايبرنامهآمده است که محتواي )به نقل از معلمان،1395(پرورگل، ادیب و آذرفتحیپژوهش 

تا میزان کارایی معلمان و هر دوره باشدآموزاندانشاصلی هايچالشخدمت باید با تمرکز بر مشکالت و 
دوره متوسطه تحت تأثیر تجارب جدید آموزاندانشعملکرد تحصیلی در مشاوران در مدارس افزایش یابد.

هر دوره، یکی از هايچالشبراي رویارویی با آموزاندانشسازيآماده، گیردمیاجتماعی قرار –هیجانی
تعلیم و تربیت است که به دالیل مختلف به اندازه اهمیت خود مورد توجه قرار هاينظامکارکردهاي اصلی 

در بیشتر تحقیقاتی که به منظور مداخله در مشکالت رفتاري ). 2015هاموند، - همدانی و دارلینگ(گیردنمی
مورد بررسی قرار رامختلفهايبرنامه، پژوهشگران بصورت تجربی، اثربخشی گیردمیانجام آموزاندانش

این در ).1394، آذرفتحیو پرورگل؛ هاشمی، 1393،دانش، سلیمی نیا، قدرتی، سابقی و شمشیري(دهندمی
در عمل هاپژوهش، نتایج آموزاندانشرایج هايچالشنیازها و شناخت دقیق ازکه به دلیل عدم استحالی

تا به شناسایی مشکالت رایج بر اساس شده استمل نیست. در طرح پژوهشی حاضر ابتدا سعی ل تأچندان قاب
آینده تربیتیهايمداخلهو هابرنامهراهگشاي هایییافتهچنین تاپرداخته شود.ايمدرسهتجارب عینی عوامل 

در خانه و مدرسه باشد.
سائلی که مموانع و ازايگسترهتوصیفبراياستاصطالحی1و تحصیلیاجتماعی- هیجانیهايچالش

مختلف فردي و اجتماعی هايموضوعشامل هاچالش. این رشد با آنها مواجه استمختلفهايدورهدرهر فرد
مدرسه تحصیلی و، شکستهااضطراب،هاهیجان، ضعف در مدیریت و تنظیم مشکالت ارتباطی:نظیر

هايسالدر پیامدهاي عدم توجه به این مشکالت).2015هیمل،وریچیشونرتباشد (میگریزي 
ءهاي قابل توجهی قرار و خالهابحراندر معرض راخانه و مدرسهتربیتی هاينظامهمه عامالن،اخیر

1. social-emotional challenges and academic
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و هامهارتناکافی بودنبا اذعان بهمدارس کادر آموزشی و پرورشیو هاخانوادهکه داده است، بطوري
وپرورگلبیرامی،؛ 2014، استیفن و فوردوفاضل(،دارنداشاره هابحران، به اینخودهايتوانایی

). 2015هیمل،وریچی؛ 1394نظري، ؛ 1394میرنسب،
یکی ازباید ،هر دورهآموزاندانشهايچالشو مشکالت ماهیتدر موردهاپرسشبا وجود اینکه 

چندان مورد توجه قرار ولی این موضوع ،باشدآموزشی و پرورشیهايریزيبرنامهاصلیهايبخش
، آذرفتحیو پرورگل، هاشمی؛ 2010اجتماعی،-هیجانییادگیريگروه؛ 1388زاده، کریم(گیردنمی

بعدي و تکهايمداخلهموجب اجراي آموزاندانشعدم شناخت ماهیت مشکالت چندگانه ). 1393
اصالحی هايبرنامهآموزش، درمان و هرگونهدر حالیکه .)2015زیمرمن،وهاموند(استشده ثمربی

مارچنت،وسوساکولهو،(گیرنددر نظر همزمانطوربهرادر خانواده و مدرسهاثرگذارباید عوامل اصلی 
رابطه میان به بررسی یامرتبط، هايپژوهشکه اغلب دهدمیپژوهش نشان يپیشینه). 2015

جلیلیان، رخشانی، احمدپناه، زینت (اندپرداختهمختلف متغیرهايباآموزاندانشرفتاري هاياختالل
، نعمتی، فیروز جاه، موللی وزادهخانپرند، بناب،غباري؛ 1391، مطلق، معینی، مقیم بیگی و امدادي

رفتاري را بر اساس هاياختاللو فراوانی انواع میزان شیوعدر بیشتر موارد به بررسی و یا ) 1388
قاسمی، ؛ 1393فرخی و مرادي، (اندپرداختهو هیجانی رفتاري هاياختاللموجود از هايبنديطبقه

و به این ترتیب تالش )1394؛ حبیبی، مرادي، پورآوري و صالحی، 1393فروزان، رجبی و بیگلریان، 
با توجه به تجارب مختلف آنها در خانه و مدرسه آموزاندانشموجود هايچالشبراي شناخت مسائل و 

گام کهشودمیاصلی پژوهش حاضر محسوب هايانگیزهمورد غفلت واقع شده است. این خأل یکی از 
.داندمیآموزاندانش)و تحصیلیاجتماعی-هیجانی(مستلزم شناخت مشکالت رفتاريرااول

مشکالت اصلی ی مناسبی براي شناخت اطالعاتمنبعمدارس،و مدیرانمشاورانمعلمان، 
، وکیلی، سیاح فخاري).1393،و همکاراندانش؛ 1395،پرورگلو پرورگل، پرورگل(هستندآموزاندانش

آموزاندانشازپنجمیکدرروانشناختیهاياسترسانواعکهنشان دادند) 2012(جاوید و فرهنگ
اصلی هدف بنابراین فردي و اجتماعی است.مشکالتانواعگیريشکلآن، متعاقبکه،داردوجود

بر دوره دبیرستانآموزاندانشو تحصیلیاجتماعی-هیجانیهايچالشترینمهمشناخت حاضرپژوهش
کهاست این پژوهش این سوال .مدارس بودو مدیرانمشاورانلمان،معو تفاسیرجاربتاساس مطالعه 

؟کدام استدبیرستان دورهآموزاندانشو تحصیلی اجتماعی- هیجانیمشکالت ترینشایع

روش
واقعیتجربیاتبررسیبهروش پدیدارشناسی.بود1شناسیپدیداراز نوعکیفی وحاضرپژوهش

بررسیوفهمقابلکهدارندوجودهاییجوهرهتجربیاتایندرکهاستاینبراعتقادوپردازدمیافراد
بودنمعتبراز:عبارتندشده در این روشآوريجمعهايدادهبودنموثقاثباتبرايمعیارچهارهستند.

1. phenomenology



گل پرور، فتحی آذز، میرنسب، واحدي56

.)1390صلصالی،وپرویزيباقري،حاج(ادیبتأییدپذیريوانتقالقابلیتوابستگی،قابلیتمقبولیت،یا
(گیالن)،رشت شرقی)،شهرهاي تبریز (آذربایجانآموزاندانشپژوهش حاضر شامل همه يجامعه
هاياستانبود، که به روش تصادفی ساده از میان اردبیلوکرمانشاه(لرستان)،آبادخرماصفهان،تهران،

به این صورت بود که پس از مراجعه به اداره کل کنندگانشرکتگیرينمونهکشور انتخاب شدند. فرایند 
دریافت گردید. با توجه به هاشهرهايدبیرستانبه همه ، مجوز ورود هاانآموزش و پرورش مراکز است

و مدارس هامحلهمناطق باال و پایین مدنظر بود، اطالعاتی درباره گیرينمونهاینکه استفاده از روش 
. سپس به صورت تصادفی به شددریافت هانآبرخوردار و کمتر برخوردار شهرها از اداره آموزش و پرورش 

خترانه در هر کدام از مناطق باال و پایین شهر مراجعه کرده و پس از معرفی تعدادي از مدارس پسرانه و د
طرح پژوهش براي همکاران هر مدرسه، مصاحبه با هر کدام از معلمان، مشاوران یا مدیرانی که داوطلب 

مدرسه، 8. به این ترتیب در شهرهاي تهران پس از مصاحبه در گرفتانجام مصاحبه بودند، انجام 
مدرسه و در8مدرسه، تبریز 6مدرسه، اردبیل در 6مدرسه، رشت در 7مدرسه، اصفهان در 6در آبادخرم

درباره هادادهمصاحبه در هفت شهر، به اشباع 48مصاحبه و در مجموع با انجام 7در کرمانشاه پس از 
معیار .مطرح شده رسیدیم. الزم به توضیح است که در هر مدرسه یک مصاحبه انجام گردیدسؤاالت

ریس، مدیریت یا مشاوره در مدارس بود.سال سابقه تد10داشتن کنندگان به پژوهش شرکتاصلی ورود 
ازمصاحبهسؤاالتآن،درکهاستايمصاحبه،یافتهساختارنیمهيمصاحبه: 1ساختاریافتهمصاحبه نیمه 

طریقیهربهآزادندآنهااما،شودمیپرسیدهمشابههايپرسشدهندگان،پاسختمامازوشودمیمشخصقبل
. شودنمیذکرآنهاترتیبوبیانيشیوهمصاحبه،جزئیاتمصاحبهراهنمايدرالبته. دهندپاسخخواهندمیکه
یااعتبارتضمینبراي).1390،و همکارانباقريحاج(ادیبشوندمیتعیینمصاحبهفرایندطیدرموارداین

معیارهایی وجود دارد که به شرح زیر در پدیدارشناسیبدست آمده از طریق مصاحبه در روش هايیافتهصحت
وهاروشتلفیق،هادادهآوريجمعبرايکافیزماناختصاصباتاشدسعیپژوهش حاضر رعایت شدند.

کهودبترتیباینبهکنندگانمشارکتبازنگري. شودرعایتمهماصلاینکنندگانمشارکتبازنگري
آنبهتوضیحیاستالزمکهجاهرتاگرفتقرارمصاحبه شوندگاناختیاردرهامصاحبهمتنحاويهايبرگه

رعایتمنظوربه. کننداصالحیاوحذفنیستمنطبقاظهاراتشانباآنهانظره بکهراعبارتیهریاواضافه
وشودپرهیز،نتایجاستخراجومصاحبهفراینددرسوگیريهرگونهازتاتالش کردیم،هادادهتأییدپذیرياصل
وراهنماییاز،گیريتصمیموتحلیلوتجزیهروندکفایتازاستعبارتکهاطمینانقابلیتافزایشبراي

.گردیداستفادهنظرصاحباساتیدنظارت
انجام در هر مدرسه تمایل خود را برايکنندگانشرکتپژوهش، پس از اینکه هايمصاحبهبراي انجام 

مسأله دربارهالزمهايتوضیحاز ارائه سواالت، ابتدا قبل.شدمی، جریان مصاحبه شروع دادندمینشان مصاحبه
به در مرحله بعد .شدمیداده نتایج پژوهش به آنهاپیامدها و کاربردهاي آتیوپژوهشاهدافو 

هیچ نقشی ندارد هادادهو تحلیل در فرایند تجزیهآنهااطالعات شخصیداده شد که اطمینانشوندگانمصاحبه

1. semi-structured interviews
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ت ساعبهتوجهبامصاحبه شونده،هربامصاحبهانجامزمانمورد نیاز است.هاپاسخو تنها محتواي پرسش و 
طوربه،کنندهشرکتجلسه با کسب اجازه از هر در جریان مصاحبه، محتواي بود.کاري و زمان فراغت آنها 

. بودمتغیر دقیقه60تا50ازبراي هر فردمصاحبهزمان مدت. به روي کاغذ آورده شدندسپسوضبطکامل
.گرفتانجامکتبیبصورتمصاحبهشود،ضبطهایشانصحبتراضی نبودندکهمصاحبه شوندگانازنفر3براي

خواندنشاملکهشداستفاده)1978(کالیزيايمرحلههفتروشازهادادهتحلیلوتجزیهبراي
درمهمجمالتاستخراجوافراددركمنظوربهکنندهشرکتافرادباشدناحساسهمومهمهايیافته
ومفاهیمبنديدستهشده،استخراججمالتبهخاصمفاهیمدادنمطالعه،موردپدیدهبارابطه
درومطالعهموردپدیدهتوصیف،هادادهايمقایسهواصلیمطالببهرجوعآمده،بدستهايخوشه
. بودآمدهبدستنتایجاعتمادپذیريبررسیجهتکنندگانشرکتبههاپدیدهتوصیفبازگردانینهایت
اعتبار. گرفتانجامهامضمونزیرواصلیهايمضموناستخراجوبه شیوه کالیزيکدگذاريسپس
مدیرانمعلمان،باشدهاستخراجفرعیواصلیهايمضمونشتنگذانمایشانطریقازنیزهادادهنهایی

.گرفتقراربررسیموردیپدرپیمکاتباتوهاتماسطریقازمشاورانو

هایافته
با نفر 32کارشناسی ارشد و با تحصیالت نفر 12دانشجوي دکتري، هاکنندهشرکتاز نفر4

18سال و 15تا10با نفر10سال، 20تا15با سابقه شغلیکنندهشرکت20وکارشناسیتحصیالت
سال بودند.25سابقه باالي بانفر 

1جدول 
آموزاندانشاجتماعی و تحصیلی -هیجانیمشکالتفرعیواصلیهايمضمون
فرعیهايمضموناصلیهايمضمون

ارتباط با جنس مخالفارتباطیهايچالش
روابطدراحترامنقض

حل مسألهدرذیريپمسئولیتعدممهارت در حل مسألهعدم
مقطعیهايحلراهواتخاذ اهداف

خانه و مدرسههنجارهايوقوانیندرگیريسهلانضباطیهايچالش
آلودگیخوابوکالسدرتمرکزعدم

ضعف خودآگاهیسر در گمی هویت
غیرمتعارفهايالگوبرداريخودنمایی با

کاهش اضطراب تحصیلیانگیزه پیشرفتکاهش 
تر عملکردعدم توجه به معیارهاي عالی

عدم صمیمت با والدینعاطفی و هیجانیهايچالش
عدم اعتماد و پذیرش والدین و معلمان
ضعف در مهارت کنترل خشم و استرس
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هاي ارتباطی. چالش1مضمون اصلی 
آموزان هاي ارتباطی دانشمدیران مدارس نشان داد که مهارتمطالعه و تحلیل تجارب معلمان، مشاوران و 

هایی روبرو است:بویژه در موارد زیر با چالش
. ارتباط با جنس مخالف: تمایل براي تعامل با جنس مخالف و گسترش روابط 1- 1مضمون فرعی 

شود این دوره محسوب میآموزان اجتماعی دانش- هاي رفتاري و هیجانیتر در بین دو جنس، از ویژگیپیچیده
افزاید. هاي قبل بر حساسیت موضوع میکه البته مسائل اکتساب شده مربوط با آن در طول سال

هاي هاي موجود فرهنگی، آموزشی و مواردي از این قبیل موجب شده است که موضوع مهارتمحدودیت
معلمان، مدیران و مشاوران دوره ارتباطی با جنس مخالف به یکی از خالءهاي اساسی این دوره تبدیل شود.

آموزان به هاي اساسی مدارس با ورود دانشدبیرستان همگی به این مسأله اشاره کردند و آن را یکی از چالش
اي از اظهارات به این صورت بود:دانستند. نمونهاین دوره می

باهاي اصلی شده ارتباطغدغهدهاي ارتباطی و بلوغ زودرس و ...، یکی ازاالن دیگه با وجود این کانال«
»مخالفجنس
کنم چون حساسیت زیاد آموزان ما بیشتر فکر و ذکرشون شده دوست دختر و دوست پسر، فکر میدانش«

»بوده سر این موضوع
االن دیگه دغدغه ما داشتن دوست دختر دوست پسر نیست که، االن مهم اینه که محدوده این رابطه رو «

»ها بلد باشنبه
پدیده یا،فردبهاعتناونهادنارجازمثبتاحساسیاحترام:در روابطاحترامنقض .2- 1ون فرعیمضم

، جایگاهبه شایسته توجه ).1385شهرآراي،(شماردمیاحترامسزاوارراآنگزارندهاحترامفردکهاستئشی
مهارتاز سوي دیگر و اخالقی- فرهنگیارزشیک سو از طرفین در رابطه،هاياحساسوافکار، هاارزش

و اجتماعی- هیجانیهايسازگاريکه کارکردهاي مختلفی براي شودمیمحسوب توجهیقابل ارتباطی
حفظ حرمت در روابط ،همدرسانسانی تحلیل تجارب عواملکه بنا به استحالیاین در دارد.طرفینرفتاري 
بهنظراتازاينمونه. زیادي از دست داده استودخود را تا حداخیر ارزش و جایگاههايسالدر، بویژهمتقابل

:بودشکلاین
»ایستنمی...و والدین وهامعلمدر روي خیلی راحت روهابچه، رفتهبینازدیگرانوخودبهگذاشتن احترامکأل«
»باالي شهرهايبچه، خصوصا زننمیگاهی سر نیم نمره هر حرفی که دوس دارن به معلم هابچه«
»روچه دوستاشونا روکنن، چه بزرگتراشمسخرهتا کننمیگاهی یه نفر و شاخص هابچه«
»و افکار و بویژه چیزهایی که از طرف بزرگترها مطرح میشه، خودش شده یا ارزشهاارزشبی احترامی به «

حل مسألهدر مهارت عدم.2مضمون اصلی
با بزند. موقعیت دست به تغییر و اقدامآن براي بهبودفردتا شودمیمسأله موقعیتی است که موجب 

را بهبود بخشد خود تا بتواند کیفیت زندگی کندمیتالشحل مسأله فرد بطور خالقانه و منتقدانه مهارت 
).2013،دزاریالو، نزونزو)کنداز کاهش کیفیت آن جلوگیري یا
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یکی از پذیريمسئولیت: اجتماعیوفرديمسائلدرپذیريمسئولیتعدم. 1- 2فرعیمضمون 
معلوم شد که شده آوريجمعهايدادهبا توجه به مجموع . باشدمیضروري براي حل مسأله نیازهايپیش
استفاده از مهارت حل انگیز که نیاز به برچالشجدید و هايموقعیتاین دوره در رویارویی با آموزاندانش

را الزم پذیريمسئولیتو انگیزهآموزاندانشبه نظر آنها .کنندنمیچندان مسئوالنه رفتار ، داردمسأله 
براي مثال:. دهندنمیخود نشان ازفردي و اجتماعی براي حل مسائل 

»دارهگیريتصمیمنیاز به فکر کردن و که براشون پیش میاد،هاموقعیتبعضی دونن نمیاصالًاینا «
طفره رفتن و بهونه ،دادیممیرو انجام با دوره ما خیلی فرق کردن، ما خودمون کارهامون هايبچه«

»خیلی رایج شدههابچهآوردن بین 
ضرورت و رو در خودشون ندارن،پذیريمسئولیتاالن انگار هیچ مفهومی از تعهد و آموزايدانش«

»دونننمیاصالًاهمیت این چیزا رو تو زندگیشون 
یکی پیگیري آنها و حلراه، اهدافتعیین:مقطعیهايحلراهاتخاذ اهداف و . 2-2فرعیمضمون 

تحلیل تجارب عوامل انسانی ). 2013همکاران،ونزو)باشدمیحل مسألهمهارتنیازهايپیشدیگر از
هايحلراهو اهداف در خانه و مدرسه داراي آموزاندانشاز این موضوع نشان داد که اکثر مدرسه

در و پیامدهاي آنشودمیهستند که مانع از حل مسأله کامل در شرایط مختلف نامشخص و مقطعی 
که:شدمیبراي مثال گفته بخوبی آشکار است. و تحصیلیاجتماعی-هیجانیعملکردهاي

»مشخصی نیستنهدفاالن انگار هیچ آرزویی ندارن، دنبال هیچ آموزايدانشاصالً«
پشتکار الزم براي رسیدن به باشن، مشکالت مربوط به هايحلراه پیگیرتونننمیاصالًهابچه«

»نتیجه دلخواه رو ندارن 
موجب شده که دیگه حتی اعتماد به نفس آموزادانشبی دلیل هايکالفگیکارهاي نیمه تمام و «

»حل مسأله هم نداشته باشن

باطیانضهايچالش. 3مضمون اصلی
، رفتار در رسهمده اشاره دارد به شناخت و رعایت حقوق مربوط به خانه و سخانه و مدرانضباط در 

در تالش براي یادگیري، تمرین و پیگیري استانداردهاي مورد قبول ، گستره چارچوب خانواده و مدرسه
).2012رافیل،)مدرسه، تمرکز و توجه به انجام تکالیف تعیین شده براي هر فرد در خانه و خانه و مدرسه

مطرح خانه و مدرسهامروزه به عنوان انضباط در که آنچه معلوم گردیدتجارب مطالعه شده،بر اساس
چندان سازگار نیست. این چالش خود را در دو زمینه زیر بیشتر آن و مورد قبولبا تعریف رایجاست، 
. دهدمینشان 

عوامل انسانی مدرسه به نقل : مدرسهوخانههنجارهايوقوانیندرگیريسهل. 1-3مضمون فرعی
ارزش ، یکموجه در خانه و مدرسهاگر زمانی رعایت اصول و قوانین که کردندمیاز خود و والدین مطرح 
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خانه و راه یافته در چارچوب غیرمنطقیپذیريانعطافشرایط فعلیدر ، شدمیتلقی ناپذیراجتنابامر و
:براي مثالرا کم رنگ کرده است.هاارزش، این مدرسه
ساالري شده که البته متأسفانه دارن از این سیاست حمایت هم آموزدانشاالن دیگه اونقدر «

»ت اشتباههبگیم رفتارآموزدانشبه تونیمنمیاصالً، ما کننمی
خودش خودش برايآموزدانشممکنه ايبهونهغیبت از مدرسه که دیگه یه چیز عادي شده به هر «

»غیبت رد کنه
»میان از ما کمک بگیرن که چیکار کنیم اینا یکم به ما و به حرفامون و قوانین خونه توجه کننهابچهوالدین «
براي انجام دادن تکالیف مدرسه اهمیتی قایل اصالًتکلیف داد...اونا آموزادانشنمیشه به اصالً«

»نیستن...البته حق دارن چون ما هم دستمون براي هر جور تنبیهی بسته شده
ايپدیدهنظم و انضباط : بی توجهی بهآلودگیخوابوکالسدرتمرکزعدم.2-3مضمون فرعی

افراطی از هاياستفادهنظیر هاییپدیدهگیريهمه. دهندمینشان در خانه و مدرسهآموزاندانشاست که 
از جمله ،دیگراز سويیانگیزه تحصیلو و کاهش اضطراب ،از یکسواجتماعی و تلفن همراه هايشبکه

براي مثال:در کالس مطرح شدند. آموزاندانشآلودگیخوابمواردي بودند که براي عدم تمرکز و 
موبایل و...هستن، معموال تو یا مشغولبین می..یون و .تا دیر وقت یا تلویزهابچهاز اونجایی که «

»هستنمدرسه خسته و خواب آلود
یشتر وقتا حواسشون به درس و کالس نیست و این باعث میشه حواس بقیه رو هم پرت کنن، «
»ذهنشون به هزار چیز دیگه گرفتارههابچهانگار 
که آخه اینا مگه درس ندارن...نه زمان خوابشون معلومه نه پرسنمیمدام از ما هابچهوالدین «

»بیداري و...
سردرگمی هویت.4اصلیمضمون 

شده، آوريجمعهايدادهتحلیل این دوره را بر اساس آموزاندانشاساسی هايچالشازیکی دیگر
اجتماعی، عاطفی، تی، شخصیهايمشخصهنمایی از مجموع . هویت نامیدسردرگمی هویت توانمی

هویت رشد هاينشانهو از گیردمیافراد است که بر اساس تجارب مختلف شکل جسمی وفرهنگی، ملی
باشد.بینیپیشو شناساییقابلاین است که باید براي خود فرد و دیگران پذیرسازشیافته و 

میزان شناخت و دهندهنشانواقعدرخودآگاهی: مهارت خودآگاهیضعف.1-4مضمون فرعی
باشدمیخودشاهداف و انتظارات و....،هاضعفوهاتوانایینیازها،،هااحساس،هاهیجانازفردآگاهی

درسازگاريکارکرددارايآموزاندانشبراي داشتن مهارت خودآگاهی). 2015،و همکارانکولهو(
این مورد از سوي عوامل مدرسه با جمالت زیر .باشدمیاجتماعی- مختلف تحصیلی و هیجانیهايجنبه

مورد ارزیابی قرار گرفت: 
»هیچ شناختی از خودشون ندارن، شاید بخاطر همین اینقدر هم اعتماد بنفسشون پایینههابچهاالن «
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هاخواستهاالن خیلی از هر نظر وابسته به دیگران هستن، اینا حتی در مورد خودشون و هايجوون«
»دونننمین زیاد چیزي و نیازهاشو

شاهد هستیم، بخاطر اینه که هیچ هاجوونو هانوجوونبنظرم اینهمه آزمون و خطایی که االن تو «
» کننمیشناختی از خودشون ندارن و تالشی هم 

از جلب توجه و تأیید دیگران : متعارفغیرهايالگوبردارياز طریق خودنمایی.2- 4مضمون فرعی
). 2012رافیل،(باشدمیدبیرستانیدوره آموزاندانشخودمحوري این مرحله از رشد در هايمشخصه

. گیردمیمورد استفاده قرار و تحسین براي جلب توجه معموالًخودنمایی مختلف هايشیوهاستفاده از 
آموزاندانشمنفی مورد استفاده براي خودنمایی توسط هايروشغیر متعارف، از هايمدلالگوبرداري از 

به دالیل مشخص و نامشخص، اخیر هايسالدر آموزاندانش، پژوهشهايیافتهبر اساس . باشدمی
چندان رایج و در خانواده، مدرسه، جامعه و فرهنگ خود کهيبرداري از مواردالگوگرایش بیشتري به

از اظهارات به این شکل بود:اينمونه. دهندمینشان متعارف نیست، 
نه به اصالت اصالًیا...در میارن، اینا هنرپیشه،هر روز خودشون رو به شکل یه بازیگرهابچه«

»کنننمیفرهنگی و نه خانوادگی خودشون توجه 
هر جا که یه کننمیبیشتر به الگوهاي منفی گرایش دارن، سعی آموزادانشچرا االن دونمنمی«

»دیدن ازش تقلید کننشخص یا یه چیز منفی و در عین حال متفاوت 
میارن، هم با رفتارهاي درمختلفهايشکلبهبیگانه شدن، خودشون رو خودازخیلیهابچه«

»م با ظاهرشون و گاهی هم با وانمود کردن به افکار مختلفه،مختلف

کاهش انگیزه پیشرفت.5مضمون اصلی
تالشمعیارها،ترینعالیبهتوجهباخودعملکردجانبههمهارزیابیبراياستگرایشیپیشرفتانگیزه

با ).1385شهرآراي، (استهمراهعملکرددرموفقیتباکهلذتیازبرخورداريوعملکرددرموفقیتبراي
معیارهايو گیرندمیبکار بهتر تکالیف تالش و پشتکار خود را براي انجام آموزاندانشوجود انگیزه پیشرفت، 

دو مورد زیر به عنوان مدرسهکادر آموزشی و پرورشیتجارب . بررسی کنندمیدنبال عملکرد را عالی
آشکار ساخت. انگیزه پیشرفت در ارتباط با آموزاندانشاساسی هايچالش

میزانی از 1بر اساس نظریه انگیختگی بهینه: تحصیلیاضطرابکاهش.1- 5مضمون فرعی
براي دستیابی به عملکرد مطلوب در شودمیدر نظر گرفته 2اضطراب که به عنوان اضطراب بهینه

). انجام به موقع تکالیف، توجه به استاندارهاي الزم در 2002شانک، (فعالیتی ضروري استهر 
رفع اشتباهات تحصیلی گذشتهتالش برايو در محیط آموزشیرقابت هر آزمون، مطالعه مستمر، 

که تجارب عوامل انسانی باشدمیآموزاندانشاضطراب تحصیلی بهینه براي هاينشانهاز 

1. optimal arousal theory
2. optimized anxiety
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براي مثال . باشدمیاخیر هايسالحاضر در مدرسه نشان دهنده کاهش چشمگیر این موارد در 
:کردندمیاظهار 
ندارن، بویژه متحان و تکلیف و نمره بهتره و این چیزا توجه چندانی به اآموزهادانشاالن «

»کنننمیي کارهاشون براریزيبرنامهاینکه در طول ترم هیچ 
اینقدر هاشونبچههم خیلی از این موضوع شاکی هستن که چرا آموزهادانشاولیاي «

»ن به درس و امتحانخیال شدبی
مطرح آموزهادانشدیگه درس و تحصیالت به عنوان یه الویت مهم براي کنممیمن فکر «

اونا از اینکه تکلیف انجام ندن، امتحان و خراب کنن یا پیش بقیه نتونن پاسخگو باشن، نیست،
»شننمیهیچ ناراحت 

ترینمهمیکی از :عملکردعالیمعیارهايسوي بهتمایلعدم.2- 5مضمون فرعی
توجه و تالش فرد براي دست یافتن به معیارها و که در انگیزه پیشرفت وجود دارد، هاییمشخصه

مختلف وجود دارد. در زمینه هايزمینهاستانداردهاي باالتري است که براي عملکرد بهتر در 
موقعیت شغلی، اجتماعی و با دستیابی به استانداردهاي باالتر به تواندمیتحصیلی نیز که فرد 

در نظر ايویژههايبرنامهاقتصادي بهتر نیز دست یابد، الزم است تا براي بهبود عملکرد خود 
در دبیرستانی بویژهاموزاندانشاین مورد در هاتحلیلداشته باشد. طبق نتایج بدست آمده از 

ت. سیاخیر چندان چشمگیر نهايسال
بخوان با درس خوندن بهتر به جاهاي مثلکه بینمنمیهابچهمن انگیزه زیادي تو «

»باالتري برسن
که براي کننمی، اونا اعتراف کنیممیصحبت آموزادانشگاهی درباره آینده که براي «

»ندارنايانگیزهتالش بیشتر و پشتکار توي کارهاشون 
بیشتر که حاال چی بشه مثالًکننمیخیلی مطرح آموزهادانشرو هاجملهاین روزها این «

»ن بد و خوب مگه فرقی هم هست؟؟بیگنمیدرس بخونم و نمره بهتري بگیرم، 

هیجانی-عاطفیهايچالش. 6مضمون اصلی 
بخش از سوي دیگر، هیجانی همراه با آن هايمهارتاز یکسو و بخشرضایتبرقراري روابط عاطفی 

. شرایط باشدمیو تحصیلیاجتماعیمختلف زندگی فردي، هايموقعیتمهمی از جریان سازگاري فرد در 
هیجانی در دوره نوجوانی و جوانی به هايشایستگیاحساسی و عاطفی در خانه و مدرسه و موضوع 

در آموزاندانشهايچالشترینمهم. موارد زیر جزء باشدمیايویژهدالیل مشخصی حائز اهمیت 
موضوعات عاطفی و هیجانی موجود در خانه و مدرسه بودند که به دفعات فراوان مطرح شدند. 
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نیازمند احساس بخشرضایتعاطفی برقراري روابط:عدم صمیمت با والدین.1- 6مضمون فرعی
محبتابراز داشته باشد، بیشتريدر روابطی که فرد احساس صمیمتاست.صمیمیت، نزدیکی و همدلی 

بیشتر و... متقابل، پذیرش متقابلمتقابل، امنیت در رابطه، درك و توجه متقابل، پاسخگویی به انتظارات 
بر اساس ). 2009روداسیل،و؛ وریک1390،، طهماسبیان و وفاییطالعی؛ 1385شهرآراي، (خواهد بود

از والد ساالري هاخانوادهرویکردیران و مشاوران دوره دبیرستان، با وجود تغییر تحلیل تجارب معلمان، مد
بخشرضایتچندان براي هر دو طرف و فرزندان والدین متقابل بینبه فرزند ساالري، میزان صمیمیت

له به این مسأاظهارات زیر .شده استهاخانوادهدر عاطفی شکاف یک این موضوع منجر به نیست و 
:اشاره داشت

اعضاء چرا اینقدردونمنمی، پیش آوردههابچهتو خانواده خیلی مشکالت براي عاطفیگسستگی«
»کننمیاحساس دوري خانواده
خودشون مراقبت هايبچه، فرصت ندارن زیاد از هستنشاغل اکثر والدین هر دوبنظرم چون «

» و با هم صمیمی باشنعاطفی کنن
شون زیاد ارتباط ندارن، کنار پدر و مادرهابا هابچهخیلی کم شده، خانوادگیگفتگوهايمشارکت و«

»نهستن ولی خیلی دورهم
یکی دیگر از مسائلی که روابط عاطفی : و معلمانوالدینپذیرشاعتماد و عدم.2- 6مضمون فرعی

و نسبت به والدینآموزاندانشموجود در خانه و مدرسه را تحت تأثیر قرار داده است، عدم اعتماد 
اختالف با توجه به معلمان و والدینمتفاوت هايارزشوافکاردر نظر گرفتن. باشدمیهایشانمعلم
از و اعتمادپذیرشتبدیل شده است که عدم آموزاندانشبراي به مسأله چالش برانگیزي، هانسل

براي مثال:بارز آن است. هايمشخصه
نه ظاهر ما رو نه باطنمون رو، اونا اعتمادي به اینکه رو قبول ندارن، االن مااصالًآموزهادانش«

»شاید ما بتونیم کمکشون کنیم ندارن
»کنممیکه من واقعأ خودم به حرف و رفتار خودم شک ایستنمیگاهی طوري رودر روي ما آموزهادانش« 
»کنناعتمادو به ماپدر و مادرهاشونبهتونننمیدیگه هابچهشدهزیادهانسلفاصله«
، دوننمیسر در نمیاریم، اونا ما رو بیسواد هاتکنولوژياز هابچهبه اندازه ي مثالاا بروقتی م«

» اصالًدونننمیکه والدینمون هیچی گنمیهمیشه 
نظر پدر و مادرت پرسیممیوقتی ازشون نیستن.خوبیبازیگرانهابچهدنیايه تو دیگبزرگترها«

»زننمیداري چیه، گاهی یه لبخند معنی
مختلف یکی ازهايهیجان: مدیریت استرسوخشممدیریتمهارتدر. ضعف3- 6مضمون فرعی 

یکی از ،پژوهشهايیافتهبر اساس . باشدمیمختلف سنی هايدورههیجانی در شایستگیویژگی
، میزان بااليدهدمیرا تحت تأثیر قرار آموزاندانشگاري مختلف سازهايجنبهمهمی که هايچالش
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از این میزان ). در پزوهش حاضر نیز مصاحبه شوندگان1388نظري و سلیمانیان، )استاسترس خشم و 
. براي مثال:دانستندنمیعادي دوره دبیرستانآموزاندانشرا براي خشم و استرس

اینقدر اومده پایین، واقعأ نمیشه بهشون هابچهآستانه تحمل بینممیگاهی که کنممیمن تعجب «
»گفت باالي چشمت، ابروست

»که کمکی بکنیمخوانمیشکایت دارن، اونا از ما هاشونبچهاکثر والدین از میزان خشونت و پرخاشگري «
دارن از که اونا چقدر شممیمتوجه هاوقتخیلی استرس دارن، واقعأ من خیلی آموزهاموندانش«

»شنمیمنابع مختلف استرس اذیت 
، کاش یه مشکل روزانه بشهاالن شرایط مختلف انگار باعث شده دیگه پرخاشگري و استرس «

»الاقل ما و والدین بتونیم چیزهایی بهشون یاد بدیم یکم قدرت کنترلشون بیشتر باشه

بحث
مطابق با توانمیکهدبیرستان نشان داددوره لمان، مشاوران و مدیران مدارس بررسی تجارب مع

اجتماعی و - هیجانیهايچالشرا در سه حوزه آموزاندانشرفتاري مشکالتانجام شده، بینیپیش
شودمیموجب مختلف رشد شناخت مشکالت در ابعادبررسی و تحصیلی مورد بحث و بررسی قرار داد.

در پژوهش مورد نظر نیز بخوبی طراحی شده و کارایی بیشتري داشته باشند.هايمداخلهو هابرنامهتا
مضمون فرعی که نشان دهنده 13مضمون اصلی و 6در آموزاندانشحاضر مشکالت رفتاري 

در خانه و مدرسه هستند، مورد بحث و بررسی قرار آموزاندانشاخیر هايسالهايچالشتریناصلی
بیشتر در زمره سردرگمی هویت ارتباطی و هايچالشبا عنوان ژوهشمضمون اصلی پ2گرفتند. 

. بر اساس تفسیر و تحلیلباشندمیدوره دبیرستان قابل طرح آموزاندانشاجتماعیهايمهارتمشکالت 
بیش از سایر ارتباطیهايمهارتدر ضعف مدارس معلوم گردید که شاوران و مدیرانتجارب معلمان، م

.ابطه با بزرگساالن وجود داردبویژه در ردر برقراري ارتباط با جنس مخالف و نقض احترام متقابل هازمینه
ارتباطی این هايمهارت، آوردمیبوجود آموزدانشدوره نوجوانی براي بدلیل موقعیت حساسی که بلوغ

استرشد، بیشتر هايدورهفرد در مقایسه با سایر پذیريآسیبو گیردمیبه خود ايویژهماهیت ،دوره
، فرحبخش،(ابراهیمیپیشینهايپژوهشحاضر و پژوهشهايیافتهطبق ). 2015هیمل،وریچی(

لف در خانه و کیفیت روابط مختاین دوره از آموزاندانشتجربه) 1394، بجستانیسلیمیواسمعیلی
. باشدمیبزرگسالی ارتباطی در هايمهارتساسی براي ، به مثابه پایه و امدرسه

برقراري در ضعفو هاآگاهیداشتند که عدم تأکید،معلمان، مشاوران و مدیران مدارس براي مثال
بر اساس اخیر بوده است. هايسالناپایدار در هايازدواجزايآسیبیکی از علل مخالف، رابطه با جنس 

، آموزاندانشاعی ارتباطی و اجتمهايمهارتضعف در اجتماعی، - شایستگی هیجانیهايمدل
در این زمینه، موجب هکه هر مسأله حل نشد، بطوريدهدمیشایستگی کلی آنها را تحت تأثیر قرار 

در از دست دهد. در جریان رشد شخصیت فردي و اجتماعی بعدي راهايفرصتتا فرد بخشی از شودمی
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اساسی هايپایهبه عنوان یکی از آموزاندانشارتباطی توسط هايمهارتکسب شایستگی در این مدل 
تحلیل ).2015هیمل،وریچی(استرگسالی در نظر گرفته شده اعتماد بنفس و عزت نفس در دوره بز

باارتباطچگونگیدرآموزيمهارتویادگیريکه عدمدهدمیپژوهش در این مورد نشان هايیافته
درخودارزشیسطحترینپایینبهرابطهایناغلبتااستشدهموجبنوجوانی،دورهدرمخالفجنس
.کندنزولپسرودخترآموزاندانشمیان

هايچالشدومین مضمون اصلی بدست آمده از پژوهش حاضر بود که در طبقه سردرگمی هویت 
فردي وف خودآگاهیضع،پژوهشهايیافتهقابل طرح و بررسی است. بر اساس آموزاندانشاجتماعی 
که الگوهاي مختلفیجلب توجه و خودنمایی از طریقتالش براي و،از یکسوآموزاندانشاجتماعی 

در یمهماز سوي دیگر، تبدیل به آسیبفردي را بهبود بخشند،هویت منسجم حاصل از بتوانند خأل 
نشان )1388(سلیمانیان،ونظري) و1385(شهرآراي،هايپژوهشاست. شدهاجتماعیهايمهارت

با همه کم و ،هویت درونی و بیرونی خودنتوانند به شناخت واقعی ازآموزاندانشتا زمانی که دهندمی
،یک راه انحرافیشناختی نیز جزء پیمودنهايموفقیتبراي تالشدست یابند، ، آنهايکاستی
نیز به اشکال آموزاندانشنخواهد داشت. این موضوع بارها از سوي معلمان، مشاوران و مدیران اينتیجه

و هویت هامهارتدر ارزیابی تجارب خود از ادر آموزشی و پرورشی دوره دبیرستان. کمختلف مطرح شد
د بر مسائل تأکیبرايهاتالشاخیر هايسالدرکهخشنود نبودند و اظهار داشتندآموزاندانشاجتماعی 

براي و فشارهاي اجتماعی بی هدف ،مدارس از یکسووهاخانوادهکاذب در هايرقابتتحصیلی، کنکور و 
هايمهارتآموزش و یادگیري نتوانندآموزاندانشموجب شده است تا از سوي دیگرادامه تحصیل

اجتماعی بیش هايچالشی که در پژوهش حاضر براي تبیین دلیلترینمهم. الزم بدست آورنداجتماعی 
، هاخانوادههر دوره از رشد از سوي، هايحساسیت، عدم توجه به احتمالی مطرح شدهايعلتاز سایر 

،. براي مثالباشدمیموثر هايالگوسازيو هامداخله، هاآموزشمدارس و اجتماع براي لحاظ نمودن 
ضعف محتواي فرهنگی و تربیتی در نهادهاي کهدهدمینشان ) 2015)همکارانو کلهوپژوهش 

فرزندان در برقراري رابطه، رعایت اصول متقابل ارتباطی، ، اولین عامل سردرگمی آموزشی و پرورشی
-یادگیري هیجانیمدلبر اساس هویتی هايچالشدر تبیین . باشدمیضعف خودآگاهی و سردرگمی 

براي شکل دادن به هویت فردي و اجتماعی خود باید به آموزاندانشتأکید شده است که اجتماعی، 
خود با دیگران و هايشباهتو هاتفاوتدیگران، شناخت هايدیدگاهظیر در نظر گرفتن نهاییمهارت

) 2015هاموند، - دارلینگوهمدانی(شناخت و استفاده از منابع اصلی خانواده، مدرسه و جامعه دست یابند
آموزاندانشعاطفی و هیجانی هايچالشتریناصلیبر اصلی پژوهش هايمضمونیکی دیگر از 

و عاطفیهايچالش،اشاره دارد. بر اساس تجارب معلمان، مشاوران و مدیران مدارسدبیرستان دوره
عدم و بی اعتماديی در برقراري روابط صمیمانه با والدین وصورت مشکالتهبآموزاندانشهیجانی
مشهود است.کنترل خشم و استرسهايمهارتدر نسبت به آنها و همچنین پذیرش 
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-هیجانیهايچالشبصورت آموزاندانشمشکالت رفتاري بنديطبقهالزم به ذکر است که 
رات متقابل آنها بر اث، در حالیکه لیل سهولت بررسی و تبیین آنهاستبیشتر به د،اجتماعی و تحصیلی

اثرات غیرقابل کهانددادهنشان هاپژوهش،. براي مثالدر عمل به راحتی قابل تفکیک نیستیکدیگر
کارکردهاي سایرمانعی اساسی براي ، پذیرش و اعتماد نسبت به والدین و معلمانت، صمیمیعدماجتناب

در آندسته از ).2010اجتماعی، -انجمن یادگیري هیجانی(باشدمیآموزاندانشاجتماعی و تحصیلی 
، اثربخشی اندپرداختهو معلمانشان آموزاندانشمداخالتی که به بهبود روابط بین والدین و فرزندان و یا 

مانند اعتماد به دیگران، انعطاف پذیري آموزاندانشمختلف زندگی هايجنبهدر را هامداخلهاین دسته از 
در الگوبرداري از خانواده و مدرسه، پیشرفت تحصیلی و روحیه همدلی و همکاري نشان داده شده است

اصلی شخصیت فرد هايمولفهیمت، اعتماد و پذیرش دیگران به عنوان صم).2014کارول و کارل، (
و اصلی رشد شخصیت هايپایهبه عنوان این عواملنیازهاي مازلو نیزسلسله مدل . درشوندمیمحسوب 

یکی از . اندشدهتعیین کننده میل و رغبت فرد براي رسیدن به سایر مراحل رشد شخصیت در نظر گرفته 
مربوط به عدم اعتماد و پذیرش والدین و معلمان از سوي کنندگانشرکتهايپاسخکه در هایینگرانی
در تبیین ضعف بود. آموزاندانشیک دیدگاه کلی بی اعتمادي در گیريشکلوجود داشت، اموزاندانش

نه آستااشاره داشتند کهفراوانی کنترل خشم و استرس، کادر آموزشی و پرورشی مدرسه به هايمهارت
توانایی که ، بطورياخیر بطور چشمگیري کاهش یافته استهايسالبویژه در آموزاندانشتحمل 

. دهدمیبا پرخاشگري و تنش پاسخ نظر مخالف با نظر و رفتار خود را مقاومت در برابر هر گونه ناکامی یا 
ستفاده شود، و رابطه بین ا1آوريتاببراي تبیین مسأله از رویکرد اظهارات موجب شد تا این 

. مورد مطالعه قرار گیردآنهاآوريتابمیزان باآموزاندانشو تحصیلی اجتماعی-هیجانیهايسازگاري
هايسازگارينمره که آموزانیدانشمدل نظري پژوهش را مورد تأیید قرار دادند و معلوم شد ،هایافته

، میرنسب و آذرفتحی، پرورگل(کمتري نیز دارندآوريتاباست، اجتماعی و تحصیلی آنها کمتر - هیجانی
مورد نیزدر بررسی علل پرخاشگري و اضطراب نوجوانانآوريتابمربوط به هايیافته). 1395، واحدي

اساسی براي هايفرضمهارت و توانایی حل مسأله نیز جزء ).2014(کارول و کارل، تأیید قرار گرفته اند
توانایی مواجه به مسایل و آموزدانشکهزمانیاست. آموزاندانشهیجانی هايچالشپرداختن به 

منفی خشم و اضطراب اجتناب ناپذیر هايهیجانمشکالت خود را نداشته باشد، ضعف در مدیریت 
باید مدنظر قرار گیرد. هاچالشبراي کسب مهارت حل مسأله در تبیین این آموزش. باشدمی

هايچالشترینمهمپژوهش بدست آمدند، به عنوان هايیافتهه از دو مضمون اصلی دیگري ک
معرفی شدند. بی توجهی به اصول و قوانین انضباطی از یکسو و اخیر هايسالدر آموزاندانشتحصیلی 

از سوي دیگر، آموزاندانشبین رقابت کارآمدکاهش و بدنبال آن پیشرفتهکاهش اضطراب و انگیز
از دست آموزدانشجایگاه و منزلت واقعی خود را در آینده هر هاکالسو مدارسموجب شده است تا 

پیشرفت را بویژه انگیزش هايمولفهتقویت در چارچوب نظري خود اهمیتانگیزه پیشرفت نظریه د. نبده

1. resiliency
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انگیزه پیشرفت با توجه به نظریه). تحقیقات انجام شده با2012شانک، (دهدمیدر دوره نوجوانی نشان 
و مدارس هاخانوادهکه اندکردهدوره نوجوانی، تأکید هايآسیبدر کاهش ايزمینهعوامل موثرنقش

.)1391صبحی قراملکی، (قدم بردارندآموزاندانشیزش انگپرورشبا مداخله مستقیم درموظفند 
، بی آموزاندانشانضباطیتحصیلی و مشکالتهايچالشدر تبیین مدارسمشاوران و مدیرانمعلمان،

و بویژه حاکم بر جامعه را نسبت به رعایت قوانین و حفظ انضباط فردي و اجتماعی،توجهی کلی 
، از علل اصلی بی توجهی و بی رش فعلیدر نظام آموزش و پروشدهمصلحتی رایجهايگیريسهل

اخیر همه حق و هايسالدر کهاظهار داشتند. آنها دانستندمیبه مسایل انضباطی آموزاندانشاحترامی 
براي رعایت اصول انضباطی مورد هجوم آموزاندانشوزشی و پرورشی مدرسه در انتظار از حقوق کادر آم

منطقی در هايگیريسختکه نبود دهدمینشان )2014(کارلوکارولپژوهشقرار گرفته است. 
بتدریج مجوز بی احترامی به معلمان و آموزاندانشتا شودمی، موجب رس براي احترام به هنجارهامدا

رعایت وآموزاندانشپیشرفتکه انگیزهکندمیاشاره ) 2002(شانکیادگیري را بدست آورند. 
. داردآموزاندانشمدرسه و کالس نزدکاربرديوارزشیجایگاهبامستقیمیرابطههنجارهاي مدرسه

روحیه تدریجی مسائل فردي و بین فردي و بدنبال آن تضعیف در حلآموزاندانشمهارت عدم 
مصاحبه بود که از سوي اکثریتهاییچالشترینمهم، یکی دیگر از در حل مسألهپذیريمسئولیت

، شدمیمرتبط و تحصیلی اجتماعی -هیجانیدیگرهايچالشبه اشکال مختلفی که با همه شوندگان 
مهارت الزم ، دارمسألههايموقعیتدر مقابل آموزاندانشکه دادند پژوهش نشان هايیافتهمطرح شد. 

با د مربوط به روابط خومشکالت، آنها در دهندنمیو پیگیري حل آن از خود نشان را براي تعریف مسأله
ممکن است یک مسألهکهجایی، تا کنندمیمعموال ناشیانه رفتار و ...مسائل تحصیلی، خانوادگیدیگران، 

زیادي با موضوع هايپژوهشاخیر هايسالبارها براي آنها تکرار شود و حل نشده باقی بماند. در 
انددادهنشان هامورد توجه قرار گرفته و یافتهآموزاندانشحل مسأله به مهارتگانهپنجآموزش مراحل 

مختلف تحت تأثیر یادگیري هايموقعیتدر آموزاندانشاجتماعی و تحصیلی -که شایستگی هیجانی
در پژوهش حاضر نیز معلمان، مشاوران و مدیران ). 1393دا و همکاران،(این مهارت قرار گرفته است

هايمهارتمدارس بر اساس تجارب خود براي اظهار نظر درباره حل این چالش، تأکید داشتند که 
آموزش داده شود. بخشی هاخانوادهو آموزاندانشاسی به باید از سوي متخصصان حوزه روانشنايویژه

از مصاحبه شوندگان همچنین معتقد بودند فرایند رویارویی با موقعیت مسأله باید به کادر آموزشی و 
کنند. الگوسازيآموزاندانشا بتوانند براي منسجم آموزش داده شود تا آنهصورتبهپرورشی مدارس نیز 

هیچ الگوي قابل اعتمادي را آموزاندانش،اخیرهايسالکه بویژه در ردندکمیمصاحبه شوندگان اظهار 
انجام شده هايپژوهشدر . کنندنمیحل مسأله مشاهده هايمهارتدر خانه و مدرسه براي یادگیري 

مسأله هايموقعیتکه فرزندان با دهندنشان می) 2011(مرل) و2005(زیمرمنوفرگوستوسط
اصلی و فرعی بدست آمده هايمضمون.اندکردهکه قبال در محیط خود مشاهده شوندمیهمانطور روبرو 

.دهدمیآینده در اختیار قرار هايپژوهشاز پژوهش حاضر، متغیرهاي قابل تأملی را براي 
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گیرينتیجه
مشکالت آموزشی و پرورشی موجود،هايبرنامهو هاتالشبا وجود کهدهندمینشان هایافته

را ملزم به مدارسوهاخانوادهدوره دبیرستان وجود دارد که آموزاندانشمیانقابل توجهی در تاريرف
. کندمیضروري هايمداخلهبهبراي روي آوردنتوجه بیشتر

وبیرامی(انددادهمطالعه قرار مورد مداخله وراآموزاندانشمشکالت رفتاري تحقیقات فراوانی 
) ولی در پژوهش 1393،همکارانودانش؛1393کارگر،؛1390همکاران،وطالعی؛1394همکاران،

با حداقل زمان و هزینه، ابتدا به در آیندهتجربی کارآمدهايمداخلهحاضر سعی شد تا به منظور انجام 
شود.پرداخته هایافتهبودنبومیموجود با توجه به اهمیتخالءهايمشکالت رفتاري و تردقیقشناخت

اصلی و فرعی شناخته شده که حاصل تحلیل تجارب مستقیم معلمان، مشاوران و هايمضمون
تربیتی رایج در خانه و مدرسه را روشن هايبرنامه، بی شک اهمیت بازنگري باشدمیمدیران مدارس 

در سیستم تعلیم و هاییشکافمختلف بطور جدي بر هاياستاندر شوندگانمصاحبهاظهارات .سازدمی
اجتماعی و تحصیلی در کنار - هیجانیهايمهارتتربیت موجود اشاره داشت که نشان دهنده ضعف در 

اظهار داشتند ن، مشاوران و مدیران مدارس دوره دبیرستان. معلماباشدمیدانش مربوط به این موضوعات 
اصلی هايمهارترا در یادگیري ، غفلت قابل توجهیاندوزيدانششناختی و هايجنبهکه تأکید بر 

در این راستا تحقیقاتی موجب شده است. ارتباطی هايمهارتو هاهیجانمانند حل مسأله، کنترل زندگی 
ونظري(اندکردهنیز وجود دارند که بر پیامدهاي منفی تأکید افراطی به موضوعات شناختی اشاره 

از سوي ).1386،آذرفتحیوزاده،زمان، عابدي،دهزاولی؛2015برگن،وگردمک؛1388سلیمانیان،
تادارندبیشتريگرایشکه این مدارسدهدمیتحصیلی نشان مقاطع باالترجو حاکم بربررسی،دیگر

در آنها بیشتر اجتماعیهايمقایسهوقدرتتمرکزبهتمایلوباشندداشتهشخصیغیرساختار ارتباطی
، المکیوست، پلنتی؛2007مورفی،ولوکاس؛2012فرهنگ،وجاویدسیاح؛ 1385شهرآراي، (است

غلب فاقد انعطاف و فرزندپروري آنها اهايشیوهسبک مراقبتی والدین و ) و 2014،اگوستین و مدین
- هیجانیهايمهارتمهم در پرورش هاينیازمنديانتظارات ودر نظر گرفتن شرایط، درایت الزم براي 

و طالعی؛ 1385شهرآراي، ؛ 2014؛ کارول و کارل، 2009روداسیل، ووریک(استفرزندانشاناجتماعی 
اجتماعی و تحصیلی - در ابعاد هیجانیآموزاندانشرفتاري هايچالشهر کدام از . )1390،همکاران

موجود در هايآسیبپیشگیري و کاهش آینده برهايپژوهشو هابرنامهتا الزم است که دهدمینشان 
تربیتی خانه و مدرسه توجه داشته باشند. هايشیوه

در شوندگانمصاحبهپیشنهاد شده از سوي هايحلراهپژوهش و بررسی هايیافتهتحلیل و تبیین 
مدرسه محور اشاره - خانوادههايبرنامهمنسجم و چند بخشی در قالب هايآموزشمجموع به اهمیت 

بسیاري از متغیرهاي اندتوانستهمدرسه محور -خانوادههايمداخلهه با انجام شدهايپژوهشد، ارند
همکاران،ودانش؛ 2012همکارن،ودانیک(شناخته شده در پژوهش حاضر را تحت تأثیر قرار دهند

بر در پایان ). 1394؛ نظري، 2015برگن،وگردمک؛2000؛ سلیگمن،2012فخاري و همکاران، ؛ 1393
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تا به شودمیو کادر آموزشی و پرورشی مدارس پیشنهاد هاخانوادهپژوهشی، ابتدا به هايیافتهاساس 
شناخته شده در این هايآسیب، آموزاندانشمنظور اصالح و پیشگیري از افزایش مشکالت رفتاري 

ام دهند. پژوهش را بیش از پیش مورد توجه و اهمیت قرار دهند و اقدامات الزم را در این راستا انج
هايیافته،شودمیپیشنهاد به مطالعات تربیتی در خانه و مدرسه مندعالقههمچنین به پژوهشگران 

لحاظ نگرآیندههايمداخلهو هابرنامهتحقیقات کاربردي براي تدوین انجام پژوهش حاضر را در قالب 
ینه، زمان و نیروي پژوهشی و شهرها از نظر هزهااستانبه دلیل اینکه در انتخاب تعداد نمایند. 

وجود داشت، در تعمیم نتایج پژوهش به سایر مناطق جغرافیایی با توجه به مسایل هاییمحدودیت
ید احتیاط کرد.باغیرو فرهنگی و

منابع

الگوي). 1394. (حسینبجستانی،سلیمیومعصومهاسمعیلی،کیومرث؛لقمان؛ فرحبخش،ابراهیمی،
.1- 22)، 5(1، کاربرديمشاورهدوفصلنامه. مدرسهمشاورانتوانمندسازي

. سومچاپ.کیفیتحقیقهايروش). 1390(.مهوشصلصالی،وسرورپرویزي،؛محمدباقري،حاجادیب
.بشري: تهران

اساسبرقلدريمدیریتراهبردهايتبیین). 1394(.محمودمیرنسب،وفرشتهپرور،گل؛منصوربیرامی،
مجله. آموزاندانشقلدريدربارهمعلمانهاينگرشوباورهاگرایانهمیانجینقش: معلمانخودکارآمدي

. 107- 120)،8(5رفتاري،وشناختیعلومهايپژوهش
مقیم بیگی، عباس و جلیلیان، فرزاد؛ رخشانی، فاطمه؛ احمدپناه، محمد؛ زینت مطلق، فاضل؛ معینی، بابک؛

دبستانی شهر همدان. آموزاندانش). شیوع و عوامل مرتبط با اختالالت رفتاري در 1391امدادي، شهره. (
. 62- 68)، 4(19مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی، 

ختالالت ). بررسی میران شیوع ا1394پورآوري، مینو و صالحی، سمیه. (؛مرادي، خدیجه؛حبیبی، مجتبی
)، 1(11مجله تخصصی اپیدمیولوژي ایران، مقطع راهنمایی و متویطه استان قم. آموزاندانشرفتاري در 

63 -56 .
آموزشاثربخشی). 1393(لیال. شمشیري،ولیالسابقی،؛حوافالحتی،؛نرگسنیا،سلیمی؛ عصمتدانش،

.44- 54)، 30(8،کاربرديروانشناسیمجله. ناسازگارنوجواندخترانسازگاريبرمسألهحلمهارتگروهی
(ترجمه و تألیف). تهران: ، تحقیقات و راهکارها.هانظریهانگیزش در تعلیم و تربیت: ). 1385شهر آراي، مهرناز. (
انتشارات علم.



گل پرور، فتحی آذز، میرنسب، واحدي70

. آموزاندانشهیجانیهوشاساسبرتحصیلیپیشرفتيانگیزهبینیپیش). 1391. (ناصرقراملکی،صبحی
. 49- 62)،3(1،مدرسهروانشناسیمجله

برمثبتپروريفرزندبرنامهآموزشاثربخشی). 1390(.نرگسوفائی،وکارینهطهماسبیان،؛علیطالعی،
.311- 323)، 27(7، پژوهیخانوادهفصلنامه. مادرانوالدینیخوداثرمندي

).1388شهروز. (نعمتی،موللی، گیتا و؛ عباسعلیفیروز جاه، ؛ زاده، حسینخان؛ اکرمپرند،؛باقربناب،غباري
کودکانحیطهدرپژوهشتهران. شهرابتداییمقطعآموزاندانشرفتاريمشکالتشروعمیزان

. 223- 238)، 3(9، استثنایی
دورهآموزاندانشدررفتاريهاياختاللشیوعمیزان). بررسی1393فرخی، کورش و مرادي، خدیجه. (

. 45- 64)، 4(2،مجله دانش انتظامی لرستانآباد. خرمشهرستانمتوسطهوراهنمایی
کیفیت دربرانگیزانندهومؤثرعوامل). پدیدارشناسی1395، فرشته. (پرورگل، اسکندر؛ ادیب، یوسف و آذرفتحی

. 47- 456)، 12(3فصلنامه پژوهش در یادگیري آموزشگاهی و مجازي، خدمت معلمان. آموزش ضمنهايدوره
تأثیروخانوادهدررفتارسوءوضعیتبررسی). 1393. (اکبربیگلریان،ونادررجبی،آمنه؛فروزان،رامین؛قاسمی،
.61- 71،)115(24پزشکی،علوممجله. کرمانشاهشهردبیرستانآموزاندانشدررفتاريمشکالتبرآن
اختالالتکاهشبرهیجاناتبیانوخشممدیریتآموزشاثربخشیمیزانمطالعه). 1393(.ملیحهکارگر،

.33- 39)،7(4،ناتوانیمطالعاتمجله. ناسازگارکودکاندررفتاري
ازمدارسانسانینیروهايادراكبررسی). 1394(.حبیبه،پرورگلوفیروزه،پرورگل؛فرشته،پرورگل

.مدرسهروانشناسیملیهمایشدومین). پدیدارشناسیمطالعه(ایرانمدارسدرمشاورههايچالش
.1395اردیبهشت22: اردبیل

. مشاوره مدرسه در عصر حاضر: نظریه، پژوهش و کاربرد).1388نظري، علی محمد و سلیمانیان، علی اکبر. (
تهران: انتشارات علم.

تحلیل. - فرامطالعهیک: والدینفرزندپروريبرخانوادهآموزشهايبرنامه). تاثیر1394نظري، علی محمد. (
. 91- 84)، 1(5دو فصلنامه مشاوره کاربردي،

برقلدريبامقابلهوشناختبرنامهاثربخشی). 1394. (اسکندر،آذرفتحیوفرشته،پرورگل؛تورجهاشمی،
درپژوهشمجله. کالسرفتارمدیریتدرآنانخودکارآمديوقلدريدربارهمعلمانهايدیدگاهوباورها

.28- 40)،7(2،مجازيوآموزشگاهییادگیري
تحصیلدورانهايچالش). 1386. (اسکندر،آذرفتحیووحیدزاده،زمان؛علیحیدرعابدي،؛سوسن،زادهولی

.397- 408)، 2(7،پزشکیعلومدرآموزشایرانیفصلنامه. کیفیمطالعهیک: پرستاريدانشجویان



..هاي چالشآموزان دبیرستانی:مطالعه پدیدارشناختی مشکالت رفتاري در دانش .71

Carol, M. T., & Carl, J. D. (2014). Community-based parent Support
programs. Encyclopedia on early childhood development. 3rd Ed.

Coelho, V. A., Sousa, V., & Marchante, M. (2015). Development and
Validation of the Social and Emotional Competencies Evaluation
Questionnaire. Journal of Educational and Developmental Psychology, 5,
139- 147.

Daunic, A., Smith, S. W., Garvan, C. W., Barber, R., Becker, M., Peters, C.
T., & Arlene, H. (2012). Reducing developmental disk for
emotional/behavioral problems: A randomized controlled trial examining
the tools for getting along curriculum. Journal of School Psychology, 50,
149–166.

Durlak, J., Weissberg, R.P., Dymnicki, A. B., & Taylor, R. B. (2013). The
Impact of Enhancing Students’ Social and Emotional Learning: A meta-
analysis of school-based universal interventions collaborative for
academic, social, and emotional learning (CASEL). Journal of Child
Development, 82, 1, 405–432.

Durlak, J.A., Weissberg, R.P., & Pachan, M. (2010). A meta-analysis of
after-school programs that seek to promote personal and social skills in
children and adolescents. American Journal of Community Psychology,
45, 294-309.

Fakhari, A., Tabatabavakili, M., Sayah Javid, Y., & Farhang, S. (2012). Family
violence influences mental health of school girls in Iran: Results of a
preliminary study. Journal of Psychiatry, 5, 24–27 .

Fazel, M., Hoagwood, K., Stephan, S. H., & Ford, T. (2014). Mental health
interventions in schools in high-income countries. Journal of Mental
Health Interventions in Schools, 1, 387-377.

Fergus, S, & Zimmerman, M. A. (2005). Adolescent resilience: A
framework for understanding healthy development in the face of risk.
Journal of Annual Review Public Health, 26, 399–419.

Hammond, W., & Zimmerman, R. (2015). A strengths-based perspective.
Retrieved from: www.resil.ca. 2015/08/22.

Loukas, A., Murphy, J.L. (2007). Middle school student perceptions of
school climate: examining protective functions on subsequent adjustment
problems. Journal of School Psychology, 45, 293–309.

McGrath, K. F., Bergen, P.V. (2015). Who, when, why and to what end?
Students at risk of negative student–teacher relationships and their
outcomes. Journal of Educational Research Review, 14, 1–17.

Merrell, K. W., Cohn, B. P., & Tom, K. M. (2011). Development and
validation of a teacher report measure for assessing social-emotional
strengths of children and adolescents. Journal of School Psychology
Review, 40, 226–241.



گل پرور، فتحی آذز، میرنسب، واحدي72

Hamedani, M.G., & Darling-Hammond, L. (2015). Social emotional learning
in high school:

How three urban high Schools engage, educate, and empower youth.
Retrieved October 30, 2016, From http://edpolicy. stanford.
edu/publications/pubs/1310.

Nese, N.T., Doerner, E., Romer, N., Kaye, N., Merrell, W., & Tom, K. M.
(2012). Social Emotional Assets and Resilience Scales: Development of A
strength-based Short-Form Behavior Rating Scale System. Journal of
Educational Research Online, 1, 124–139.

Nezu, A. M., Nezu, C. M., & Zurilla, T. J. (2013). Problem-solving therapy:
A treatment manual. New York: Springer Publishing Co.

Plenty, A., Ostberg, V., Almquist, B., Augustin, B., & Modin, B. (2014).
Psychosocial working conditions: An analysis of emotional symptoms
and conduct problems amongst adolescent students Stephanie. Journal of
Adolescence, 37, 407-417.

Raphael, L. M., & Meghan, B. (2012). Academic, Social, and Emotional
Needs in a Middle Grades Reform Initiative. Journal of RMLE Online,
35(6), 25-38.

Schonert-Rechel, K.A., & Hymel, A. (2015). Educating the hearts well aS
the mind: Social and emotional learning for school and Life success.
Retrieved from: Centre for social and emotional education
,http://www.csee.net/

Schunk, D. H. (2002). Motivation in education: Theory, research, and
applications, 2nd Ed.

Seligman, M. (2007). The optimistic child: A proven program to Safeguard
children against Depression and Build lifelong resilience. New York:
Houghton Miffin.

Social-Emotional Learning Group. (2010).The benefits of school-based
social and emotional learning programs: Highlights from a Major New
Report.

Wyrick, A. J., & Rudasill, K. M. (2009). Parent Involvement as a predictor
of teacher child relationship quality in third grade. Journal of Early
Education & Development, 2, 845- 864.


