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Abstract 
The current study to aim was conducted to investigate the student's life 
experiences regarding the conflicts in the field of education with school parents 
(teachers, principals, assistants) in a phenomenological method. Twelve high 
school students in Shiraz city were selected using a voluntary sampling method 
and by an interview procedure and to theoretical saturation. After analyzing the 
interviews, the data of obtained were analyzed based on King and Horrocks table. 
The results of a main area and important points in the study of conflicts of 
students and school parents showed that each included specific conceptual 
categories such as moral commitment, religious and cultural activities, 
educational approaches, communication procedure with school parents. Students 
had the most conflict with school parents in terms of religious and cultural 
activities and ways of communicating with school parents, and showed less 
conflict in terms of moral commitment and educational approaches. As a result, 
given the aforementioned conflicts, it is necessary for school parents to increase 
their knowledge and awareness about the new methods of communication, to 
implement religious and cultural activities in a more attractive way so that fewer 
conflicts are observed. 
 
Keywords: Conflict, communication procedure, educational domain 

 
Extended Abstract 
 
Introduction 
Adolescence and puberty are the most complex stages of the life of every 
human being. Conflicts between children and parents or students and 
teachers arise more during adolescence than childhood or adulthood. Recent 
developments indicate that the youth are exposed to a wide range of 
information and that their knowledge of the evolving world has led to a new 
approach to values so that they have become acquainted with new theories 
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and perspectives, which has increased their expectations (Moeedfar & 
Khosroshahi, 2012). There are many differences in the views and behaviors 
of the youth and their parents. The younger generation no longer defines 
itself within the framework of past norms, and seeks new role models in life. 
Also, some past concerns and norms have faded or disappeared for the youth 
(Cinamon, 2018). In the process of generation gaps, students and teachers 
have different values and perspectives, and most students are upset that 
teachers are arbitrary and outdated. Teachers, on the other hand, see 
adolescents’ behavior as contrary to tradition, and this leads to conflicts and 
problems between them. The conflict difference in values and confuses both 
groups, undermining the emotions that can bind them together (Yaghoubi, 
2015). Conflict is a process in which a person or people deliberately try to 
make another person or people fail to achieve their interests and goals. 
However, conflict is an integral part of human life. The presence of different 
people with different personality traits, needs, beliefs, expectations, and 
perceptions has made conflict in organizations inevitable. People have 
different communication styles, aspirations, political and religious views, as 
well as cultural backgrounds. In different societies, the presence of such 
differences leads to conflicts between individuals and groups. Effective or 
constructive conflict and inefficient or destructive conflict are the most 
recent classifications of conflicts so that constructive conflict must support 
the group goals and improve its performance, while if it hinders the group's 
progress and performance improvement; it will be destructive (Gharamlaki 
& Bahrami, 2012). There are several views on the conflict, including (1) 
traditional view: in this view, the conflict is an unnecessary phenomenon and 
is synonymous with insulting, destruction, and irrationality, (2) human 
relations view: in this view, the conflict is considered natural in all groups 
and organizations, and (3) transactional view: in this view, not only conflict 
is a positive force in the group, but also its existence is essential for the 
effective functioning of the group (Jin, Sha, Shen, & Jiang, 2016). Today, 
many students consider respecting teachers futile and flattering. Politeness 
and respecting the class and the teacher had a higher value in the past, while 
today following the basic principles of social politeness has no place in 
schools and students have an instrumental view of the teacher. Educational 
problems are not specific to uneducated and educated students, but 
unfortunately, many teachers are also unfamiliar with the principles of 
education. When a teacher speaks impolitely, how can one expect students to 
be polite to the teacher? (Moeedfar & Darabi, 2012). Today, there seems to 
be a great deal of conflict between students and school staff (teachers, 
principals, and aids) leading to a gap between them, which in turn has 
resulted in improper and ineffective communication, ultimately hindering the 
teaching-learning process. Therefore, this study sought to identify value 
conflicts between students and school staff, because when conflicts are 
identified, it can help improve students' psychological well-being. Conflict 
management also promotes community development and bridges the gap 
between the values of the two generations, thereby enabling the school staff 
and students to play a more efficient role and scientifically develop, moving 
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the community toward new horizons. This question was what are the 
educational conflicts between students and school staff? 
 
Method 

The present study was a qualitative research of the phenomenological 
type. Twelve upper secondary school students from four districts of Shiraz 
(boys and girls) were selected using voluntary sampling and based on the 
inclusion criteria of having the least conflict with school staff (moderate or 
high conflict), which continued until reaching saturation. That is, the 
interviews continued until no new data were obtained, and previous data 
were repeated in the analysis of new interviews. Participants were selected 
considering the following ethical considerations: the interviewees’ 
information was used without mentioning their names, informed consent was 
obtained from the participants and they agreed to be interviewed after being 
informed of the research objectives, participants were assured about the 
confidentiality of their information; and participants were free to leave the 
study whenever they wanted.  

 
Instruments 

Data were collected using semi-structured interviews designed for 
educational conflicts between students and school staff. Some questions 
were as follows: What conflicts do you have with teachers and principals in 
terms of social relations? What conflicts do you have with teachers and 
principals in terms of encouragement and punishment? What conflicts do 
you have with teachers and principals over religious rites? What conflicts do 
you have with school staff about receiving criticism? What conflicts do you 
have with school staff about the progress and prioritization of goals?  
 
Procedure 

Several questions were designed as interview guides that had open and 
interpretive answers, and the students’ responses set the route. Questions were 
included in an interview guide with a focus on the covered content, and their 
order were different for each participant. The process of asking questions 
depended on the interview process and each individual’s answers. However, the 
interview guide ensured that similar data were collected from the participants. In 
these interviews, questions were prepared in advance, but with each interview, 
newer questions arose to obtain information. Information was obtained from 
students through individual interviews, and the time of the interview depended 
on the participants (90-120 minutes). Participants’ consent to audio record the 
interviews were obtained at the beginning of the interviews. 
 
Findings 

Transcribed and coded interviews indicated one main domain of 
“important points in the value conflicts between students and school staff”, 
which includes specific conceptual categories. It has four subcategories of 
moral obligations, religious and cultural activities, educational approaches, 
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and ways of communicating with the school staff. After presenting this main 
domain in its own table, it was separately and extensively examined citing 
the interviewees. 
 
Discussion 

According to education experts, children and adolescents are among the 
most vulnerable groups in society, and this has doubled the need for 
principled care for their health and behavior because the slightest negligence 
in this regard leads to deviations and aberrations of children and adolescents 
and creates many individual, family, and social problems. Therefore, in the 
study of adolescents' personality and analysis of behavior, attention should 
be paid to their actions and reactions in the spiritual, intellectual, social, 
emotional, and physical dimensions to educate them. In the contemporary 
world characterized by fading spiritual values and escalation of a human 
identity crisis, addressing the youth problems is a paramount social issue and 
since adolescents are the main asset and those who build the future of any 
country, planning in matters related to the youth has a special priority. 
Kantek and Gazer (2009) showed that in the field of conflict management, 
students prefer the styles with positive results in dispute settlement and that 
the frequency of involvement and a sense of success in the conflict affects 
the choice of style. In this study, students had a conflict with school staff in 
moral obligations, religious and cultural activities, educational approaches, 
and ways of communication. This study sought to find out the value conflicts 
between students and school staff. People have always acted differently 
according to their obligations under the law; some have more flexibility and 
some violate the norms. The difference in the way people act on moral 
obligations leads to conflicts. Today, in many parts of the world, young 
people are rebelling against traditional societies and keep themselves away 
from the traditional culture in every aspect. For example, by wearing strange 
clothes and listening to weird music, they create a big problem in education, 
and they want a profound change in all aspects of life. According to the 
findings, since everyone acts on their own values, the values of some 
students are based on the belief that some rules do not have the value to be 
respected and are useless with no benefit in observing them. This results in 
violating the norms by them. Not only rules are compulsory to obey but also 
participating in religious practices at school are. Students believe that forcing 
them to participate in religious practices only destroys those practices’ 
holiness. Paying more attention to mourning rituals and not celebrations and 
eids has raised students’ objection, and the lack of interest in students and 
the use of force and coercion for these activities only intensify the conflicts. 
Contrary to the results of research, Hughes & Cao (2018) found that there is 
a significant reduction in teacher-student conflict during the school period, 
and these conflicts may also extend. According to the findings, another issue 
that has caused conflicts in a classroom is the mismatch of teachers' 
expectations with students. Behavioral responses of individuals are very 
directly influenced by their human and social environment and affect how 
they treat all their human characteristics. In other words, adolescents' 
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relationships with parents, educators, and other members of the family and 
school staff are all influenced by the way their goals, attitudes, and social 
values are shaped, and in some way have a constructive role in forming their 
character. On the other hand, it appears that adopting different educational 
methods, inducing conflicting values, and excessive expectations from 
adolescents in the family and school environment cause confusion and 
disruption in the development of adolescent personality. Conflict of values 
leads to the formation of dual personality in an individual, and this 
dichotomy, especially in the younger generation, results in stresses, which 
evidently reflect in social relations. 
 
Conclusion 

The findings suggested that students seek to question predetermined rules 
and want to experience everything for themselves during adolescence. 
Adolescent students in the community are looking for excitement, joy, and 
new knowledge. For an adolescent, his or her beliefs are correct, and anything 
against his ideas can be wrong and cause a gap between them and others. This 
study provided a new understanding of the dimensions and intellectual flow of 
students in the field of conflicts with teachers and principals. Regarding the 
conflicts and disagreements in the school that students have with principals 
and teachers, some students are more cautious and adaptable and try to keep 
the conflicts secret for themselves and do not extend them, while others 
express the conflicts, creating a deep gap between them and the school staff. 
Some students see themselves and the teacher on two separate levels that are 
different in every way and will have no compatibility in any field. For 
example, they consider teachers uncritical, domineering, violent, stubborn, and 
so on. Lack of knowledge about the methods of dealing with and proper 
management of conflict in school and lack of accurate knowledge of 
adolescence characteristics has led to failure to resolve conflicts and 
intergenerational gaps in schools. 

One of the limitations of this research was that as this research was 
conducted in Shiraz, it is not generalizable to larger populations. In order to 
clarify other dimensions of these conflicts, further research is recommended to 
examine the value conflict between students and school staff from the 
perspective of school staff, as well as the value conflicts between students.. 



 

 اولیای مدرسه باآموزان  آموزشی دانش ی یطهح یها بررسی تعارض

 )معلمان، مدیران و معاونین(
 

مهسا قهاری
 

 نازنین هنرپروران
 

 چکیده
ی آموزشی با  های حیطه آموزان در خصوص تعارض پژوهش حاضر با هدف بررسی تجارب زیسته دانش

آموز  دانش 21گرفت. اولیای مدرسه )معلمان، مدیران، معاونین( در یک رویکرد پدیدارشناسی انجام 
ی نیمه ساخت یافته و تا  مصاحبهداوطلبانه و با استفاده از گیری  متوسطه دوم شهر شیراز به روش نمونه

دست آمده بر مبنای جدول کینگ و  های به ها، داده اشباع نظری برگزیده شدند. پس از واکاوی مصاحبه
ی آموزشی  های حیطه بررسی تعارض( بررسی و تحلیل شدند. نتایج King & Horrocks)هاروکس 

مفهومی خاص ازجمله تعهد  های آموزان و اولیای مدرسه نشان داد که هر کدام شامل مقوله دانش
های ارتباطی با اولیای مدرسه بودند.  های آموزشی، شیوه های دینی و فرهنگی، رویکرد  اخالقی، فّعالیّت

های ارتباطی با اولیای مدرسه بیشترین تعارض  ی و شیوههای دینی و فرهنگ آموزان در حیطه فّعالیّت دانش
های آموزشی تعارض کمتری را نشان  ی تعهدات اخالقی و رویکرد با اولیای مدرسه داشتند و در زمینه
های ذکر شده ضروری است که اولیای مدرسه با باال بردن علم و  دادند. در نتیجه با توجه به تعارض

تر به  ای جذاب های دینی و فرهنگی را با شیوه های نوین ارتباطی، فعالیت ی شیوه اگاهی خود در زمینه
 های کمتری مشاهده شود.  اجرا در آورند تا تعارض

 
 ی آموزشی طی، حیطهشیوه ارتباتعارض،  های کلیدی: واژه

 

 مقدمه
مراحل زندگی هر انسانی  ترین پیچیدهیکی از  (puberty)و بلوغ  (adolecence)دوران نوجوانی 
فرزندان یا بین والدین و  های اختالف، سالی بزرگنسبت به سنین کودکی و  ،است. در این سن

 او والدین نیست، مند بهرهکافی  ی تجربه از هنوز فرد زمان این در .باید میو معلمان افزایش  آموزان دانش

 مسؤولیت خواهد می و است شده که بزرگ پندارد می نوجوان خود و شناسند می کودك یک عنوان به را

 و والدین به نسبت معموالً و گیرد می فاصله از والدین و کرده پیدا گرایش ساالن هم به نسبت بپذیرد،
که جوانان در جریان وسیع  دهد میاخیر نشان  ی دههتحوالت رخ داده در  .شود می بدبین معلمان

و اطاِلعات آنان در دنیای پیشرفته در حال تغییر، موجب پیدایش نگرش جدید به  اند گرفتهاطالعات قرار 
                                                           

 )کارشناس ارشد رشته مشاوره، دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرودشت، مرودشت، ایران )نویسنده مسئول 
Ghaharim52@yahoo.com 

  مشاوره، مرودشت، ایراناستادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرودشت، گروه 

mailto:Ghaharim52@yahoo.com


 12    )معلمان، مدیران و معاونین( اولیای مدرسه باآموزشی دانش آموزان  ی یطهح یها تعارضبررسی 

جدید آشنا شدند و به همان میزان سطح  های دیدگاهو  ها نظریهها گردیده است تا جایی که با  ارزش
و  ها دیدگاهدر  (Moeedfar & khosroshahi, 2012) آنان افزایش یافته است ها توقعو ها انتظار
. نسل جوان دیگر چندان خود را در چهارچوب شود میزیادی دیده  های تفاوتای جوانان و والدین رفتاره

کند و به دنبال الگوهای جدید زندگی برای خود است و همچنین برخی  هنجارهای گذشتگان تعریف نمی
 در امروزه .(Cinamon, 2018)یا از بین رفته است.  رنگ کماز دغدغه و هنجارهای گذشته برای جوانان 

 سنتی فرهنگ از را خود نظر همه از و اند شورش حال در سنتی جوامع علیه جوانان جهان نقاط از بسیاری
 مشکل خود خاص موسیقی شنیدن همچنین وغریب  و عجیب های لباس پوشیدن با مثالً .دارند می دور

 زندگی شئون ی همه در عمیق دگرگونی خواستار ها آن آورند. می پدید پرورش و آموزش در بزرگی
 ینوجوان ی مرحله جمله از ،مراحل از یبرخ ،یزندگ مراحل در تمام یروان فشارهای وجود هستند. به رغم

است.  همراه تری بیش فشار با یاجتماع و یروان ،یجسم ی جانبه رات همهییتغ با ییارویرو لیدل به
(Asadi, Javidi, & Qasemi, 2015).  و معلمان دارای  آموزان دانش ،ها نسلدر فرایند شکاف

معلمان خودرأی و از مد  که این، از آموزان دانشمختلفی بوده و اغلب  های دیدگاهمتفاوت و  های ارزش
و این  بینند می. از سوی دیگر، معلمان نیز رفتار نوجوانان را خالف سنت باشند میافتاده هستند، ناراحت 

عالوه بر تفاوت ارزشی موجب سرگشتگی و آشفتگی  هألمسموجب کشمکش و رنج متقابل است. این 
دهد را به هم پیوند  آموز دانشمعلم و  تواند میکه  شود میو موجب تضعیف احساساتی  شود میمتقابل 

(Yaghoubi, 2015). موجب یلین و عملکرد تحصین والدینشان دادند که تعارض آشکار ب ها پژوهش ،

و  گیری گوشهی موجب لین با عملکرد تحصین والدینهان ب، و همچنین تعارض یرفتار ضداجتماع
   (Shahni Yeylagh, Azizi Mehr, & Maktabi, 2014) .شود یم یافسردگ

سبب ناکامی  ای گونه بهتا  کوشند میعمدی  طور بهتعارض فرایندی است که در آن فرد یا افرادی 
 ناپذیر جدایی جزء به هر حال، تعارض شوند. اهدافشانشخص یا اشخاص دیگر در رسیدن به عالیق و 

 اتکادرا و انتظارات باورها، ازها،ی، نیتیشخص های ویژگی با مختلف افراد وجود .است انسان یزندگ

 آرزوها، ،یارتباط های شیوه یافراد دارا. است ردهک ناپذیر اجتناب را ها سازمان در بروز تعارض متفاوت،

 وجود ،مختلف جوامع در. هستند متفاوت یفرهنگ های زمینه پیش زین و یمذهب و یاسیس های دیدگاه

 و سازنده ای ارآمدک . تعارضشود می ها گروه و افراد نیماب تعارض جادیا به منجر، ها تفاوت گونه این
 تعارض هک یلکش به ،شوند میمحسوب  تعارض های بندی دسته نیآخر از ا مخربی ارآمدکنا تعارض

 شرفتیپ مانع اگر هک یدر حال بخشد، بهبود را آن ردکعمل و ردهک تیحما گروهاهداف  از دیبا سازنده

 Bahrami, 2012) & (Gharamlaki .شود می دهینام مخرب شود تعارض گروه ردکعمل بهبود و
 سازمان شود. یموجب بهساز تواند میتعارض  با رانیبرخورد مد ی نحوهکه  ندنشان داد ها پژوهش

(Nasiraliabadi, Shahreza, & Nejatipour, 2014) 
 عنوان به تعارض . در این دیدگاه،یدگاه سنتید( 2 که شامل: دارد وجود دگاهید چند تعارض مورد در

 مترادف منطقی بی و ، انهدامحرمتی بی چون هایی واژه با و شود میمالحظه  غیرضروری ی پدیده یک

 و ها گروه در تمام تعارض در این دیدگاه،. (human relations) یانسانروابط  دگاهید (1، باشد می



 11 (2 ، شماره99بهار و تابستان  ،21، سال 21دوره دوفصلنامه مشاوره کاربردی، دانشگاه شهید چمران اهواز )

 بر عالوه در این دیدگاه، .(transactional) یتعامل دگاهید( 1، باشد می یعیطب دادیرو یک ها سازمان

 دارد. ضرورت زین گروه مؤثر ردکعمل یبرا آن وجود است، گروه در مثبت یروین این که تعارض،

(Jin, Sha, Shen, & Jiang, 2016) .تعارض مانند .اند کرده فیتعر را تعارض از یمختلف انواع امروزه 

 از هک تعارض نوظهور ای و باشد می یچالش و شده یناش اهداف سازمان و تیماه از هک شده نهینهاد

 هک یتیتعارض شخص و گیرد می منشاء روزمره های فعالیت نان درکارک یرسم ریغ و یرسم تعامالت
همچنین  .ف کردیتعر گریدیک به نسبت افراد یشخص یا خشنودی توافق عدم عنوان به را آن توان می

 های ارزش ی دهندهاشاعه  هک است ینهاد مدرسه بیان نموده است که (Gudauddin, 1970) گادئودین

 مدرسه مقررات و انتظارات مقابل در محروم ی طبقه انکودک چگونه هکداد  نشان است. او یانسان یعال

 تفاوت اند آموخته خود خانواده در آنان هک هایی ارزش با مدرسه های ارزشغالب  رایز ؛شوند میسرگردان 

موجب عملکرد نامناسب  آموزان دانشنشان دادند که بد رفتاری  ها پژوهش (.Yaghoubi, 2015) دارد
 ,Aldrup, Klusmann, Lüdtke). شود می ها آنمعلمان و افزایش خستگی و کاهش شور و شوق 

Göllner, & Trautwein, 2018)  امری بیهوده و  آموزان دانشامروزه احترام به معلم در بین بسیاری از
، رعایت ادب و حفظ حرمت کالس و معلم ارزشی ترها پیشچاپلوس است.  آموزان دانشکم ارزش و کار 

باالتر داشت امّا در حال حاضر، رعایت اصول اولیه ادب اجتماعی در مدارس جایگاهی ندارد و 
و به نظر  کنند نمینگاهی ابزاری به معلم دارند؛ آنان دلیلی برای احترام گذاشتن به معلم پیدا  آموزان دانش
یاد بدهند و وظیفه دارند در  ها آنتا مطالب کتاب را به  گیرند میکه پول  دان افرادی، معلمان، آموزان دانش

 ها آنمعنی ندارد به بیان دیگر  ها آنهر شرایطی این کار را انجام دهند. بنابراین احترام قائل شدن برای 
او کاری تا کارش را انجام دهد احترام گذاشتن به او و تکریم و تعظیم  گیرد میمعتقدند وقتی کسی پول 

آموزش ندیده و تعلیم یافته نیست بلکه  آموزان دانشاست. مشکالت تربیتی فقط مختص  فایده بیو  معنی بی
چطور  زند میبسیاری از معلمان نیز با اصول تربیتی آشنا نیستند، وقتی معلمی حرف زشت و ناپسند  متأسفانه

به . (Moeedfar & Darabi, 2012) ادب را نسبت به معلم رعایت کنند. آموزان دانشتوقع داشت  توان می
 یط رشدیط مدرسه، خانه و شرایر در شراییدر ارتباط باشد. تغ ها ارزشر در ییط با تغیر در شراییتغ رسد مینظر 

ه وجود تفاوت کو از آن رو  شود مینوجوانان منجر  یو رفتارها ها انگیزه، ها ارزشد، یر در عقایینوجوانان به تغ
ت را با اختالل مواجه یم و تربیتعلند ید، فرایبدون ترد ها آنران یو دب آموزان دانش های ارزشن نظام یب

افت و از یدست  ها آنران یو دب آموزان دانش یارزش های گرایش ید به شناخت علمین، بای، بنابراکند می
ران مدارس یو دب آموزان دانش ی، اجتماعیتی، تربیفرهنگ های برنامه گذاری سیاستاطاّلعات به دست آمده در 

دانش آموزان و اولیای  نشان داد کهی پژوهش(. Azadarmaki & Etemadifard, 2015) سود جست
 های نقش ،گرایی تجمل و اسراف ،ییبدن نما ،ینید پرورش ل،یتحص ازدواج، ی مقوله هفت در مدرسه

 .اند شدهدچار تعارض  و اند گرفته قرارهم  برابر در مدرسهمخالف، خانه و  جنس با و ارتباط یتیجنس
(Yaghoubi, 2015)  

و اولیای  آموزان دانشدر فضای آموزشی امروزه تعارض زیادی بین  رسد میبه نظر  که اینبا توجه به 
شده است و این شکاف  ها آنمدرسه )معلمان، مدیران و معاونین( وجود دارد که این امر سبب شکاف بین 
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یادگیری را به موانع و  -باعث عدم ارتباط خوب و اثربخش گردیده است و در نهایت فرایند یاددهی
ارزشی  های تعارضکرده است، بنابراین این پژوهش به دنبال آن است که به شناسایی  رو روبهمشکالتی 

به بهبود وضعیت  اندتو میشناخته شود  ها تعارضو اولیای مدرسه بپردازد؛ چرا که وقتی  آموزان دانشبین 
باعث پیشرفت جامعه و رفع شکاف  ها تعارضکمک کند. همچنین مدیریت  آموزان دانش شناختی روان
به ایفای  کارآمدتریبه نحو  آموزان دانشو در نتیجه اولیای مدرسه و  گردد میدو نسل  های ارزشبین 

در این پژوهش این سؤال . رود میتازه پیش  های افقو جامعه به سوی  پردازند مینقش و توسعه علمی 
 با اولیای مدرسه چگونه است؟ آموزان دانش حیطه آموزشی های تعارضمطرح است که 

 

 روش

 گیری نمونهجامعه، نمونه و روش 
در واقع روش شناخت دیگران یا  است کهپژوهش حاضر یک پژوهش کیفی از نوع پدیدار شناختی 

در مورد دیدگاه فردی یا  ها آنشنیدن توضیحات خود  ی وسیلهبه  ها آن ی شدهتجربه  های پدیده
تجربه شده  ی پدیدهمحقق در مورد آن فرد یا آن  های فرض پیشتفسیر یا دخالت بدون  شان ذهنی

 مقطع آموز دانش دوازده (Ansari, Yousefi, Yarmohammadi, & Yamani, 2007) .باشد یم
 بر داوطلبانه و گیری نمونهروش  شهر شیراز )دختر و پسر( بهچهار ناحیه از  دوم شهر شیراز ی متوسطه

داشتن حداقل تعارض با اولیای مدرسه )تعارض در حد متوسط و یا زیاد( و  به پژوهش، ورود كمال اساس
 به یجدید های داده که کرد پیدا ادامه جایی تا ها مصاحبه شدند؛ یعنی، تا رسیدن به حد اشباع، انتخاب

 بر نیز ها کننده شرکت انتخاب. شد جدید مشاهده های مصاحبه تحلیل در قبلی های داده و نیامد دست

 نام و نام ذکر بدون شوندگان مصاحبهاطالعات  (2گرفت:  صورت زیر اخالقی مالحظات اساس

 در توضیحاتی دریافت و آگاهی افراد با و شد گرفته افراد از آگاهانه رضایت (1 شد، استفاده خانوادگی

 اطمینان کنندگان شرکت به بودن اطالعات محرمانه مورد در )1 دادند، رضایت مصاحبه به پژوهش مورد

 پژوهش فرآیند از بودند مایل زمان که هر تمایل صورت در بودند آزاد کنندگان شرکت( 4 شد و داده

  شوند. خارج
 

 ابزار پژوهش
در مورد ( semi-structure interview)نیمه ساختار یافته  ی مصاحبهبا استفاده از  ها داده آوری جمع

با اولیای مدرسه طراحی گردید. برخی سؤاالت به شرح زیر  آموزان دانش آموزشی ی حیطه های تعارض
تشویق و  ی زمینهروابط اجتماعی چه تعارضی با معلمان و مدیران دارید؟ شما در  ی زمینهبودند: شما در 

مناسک مذهبی چه تعارضی با معلمان و  ی زمینهتنبیه چه تعارضی با معلمان و مدیران دارید؟ شما در 
انتقادپذیری چه اختالفی با اولیای مدرسه دارید؟ و شما در مورد  ی روحیهشما در مورد  مدیران دارید؟

 دارید؟ مدرسه  اف خود چه اختالف نظری با اولیایاهد بندی اولویتپیشرفت و 
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 روند اجرای پژوهش
در محیط مدرسه دعوت شد که به سؤاالت مصاحبه پاسخ دهد.  آموز دانشاز هر در این مطالعه 

باز و تفسیری داشتند و  های پاسخچندی به عنوان راهنمای مصاحبه طراحی شدند که  های پرسش

. سؤاالت با تمرکز بر مطالب تحت پوشش، در یک کرد میرا هدایت  ها آن، روند آموزان دانشپاسخ 

متفاوت بود. فرایند سؤاالت بستگی به  کننده شرکتبرای هر  ها آنراهنمای مصاحبه آورده شدند. توالی 

که  داد میهر فرد داشت. امّا با این حال، راهنمای مصاحبه این اطمینان را  های پاسخفرآیند مصاحبه و 

سؤاالتی از قبل آماده شده  ها مصاحبهنمایم. در این  آوری جمع کنندگان شرکتمشابه را از  های داده

. مثالً، آمد میآوردن اطّالعات به وجود  به دستبودند امّا با هر مصاحبه سؤاالت جدیدتری در راستای 

چه اختالف نظری با  شود میکه در مدرسه برگزار  هایی جشندر ابتدا سؤاالتی شامل شما در مورد 

( ...ان دارید؟ در مورد قوانین مدرسه چه اختالف نظری با اولیای مدرسه )معلم یا مدیر( دارید؟ و معلم

. اطّالعات با استفاده از شد می پرسیده، سؤاالت جدیدتری آموزان دانشو بر اساس پاسخ  شد میپرسیده 

بستگی  کنندگان تشرکو زمان مصاحبه به وضعیت  شد میگرفته  آموزان دانشانفرادی از  های مصاحبه

  ها مصاحبه، ها کننده شرکتدقیقه(. در ابتدای مصاحبه با رضایت و آگاهی  211تا  91داشت )بین 

 .شدند میضبط 

 
 ها دادهتجزیه و تحلیل 

استخراج شده  های دادهمصاحبه ساختاریافته و برای تحلیل  از اطالعات آوری جمعدر این پژوهش برای 

که شامل سه مرحله، شش گام  (King & Horrocks, 2010)از روش تحلیل مضمون کینگ و هاروکس 

 به و شدند و پیاده ضبط ها مصاحبه ی همه ابتدا ،ها داده تحلیل ی، استفاده گردید. براباشد میو بیست اقدام 

 یمعنا به که یدگذارفرآیند کُ در. شدند یدگذارکُ و خوانده یک به یک ها متن سپس. درآمدند متن صورت

 ها داده و یکپارچه کردن ادغام ،یبند مفهوم ،یجداساز به است، متن در دار معنی های گزاره بندی طبقه

 (Auerbach & Silverstein, 2003; Strauss & Corbin, 1990)شد.  پرداخته

 
 ها یافته

تعهد  :گردیدند یبند طبقه مجموعهچهار زیر در و اولیای مدرسه  آموزان دانشارزشی  های تعارض

ارتباطی با اولیای مدرسه  های شیوه و آموزشی رویکردهایدینی و فرهنگی،  های تعالیّفّ اخالقی،

، تقدیر و ها عزاداری، اعیاد، ها جشن)برگزاری  دینی و فرهنگی های تعالیّفّ ی حیطهدر  آموزان دانش

( بیشترین تعارض با غیرو وارتباطی با اولیای مدرسه )معلمان و مدیران  های شیوه( و غیروو  تشکرها

آموزشی تعارض کمتری را  رویکردهایتعهدات اخالقی و  ی زمینهاولیای مدرسه نشان دادند ولی در 

 نشان دادند و دارای سازگاری بیشتری بودند.
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 2جدول 
 آموزان و اولیای مدرسه های ارزشی دانش تعارض

 کد ی طبقاتی دامنه مضمون

امور 
 مدرسه

 اخالقی تعهد

 پذیری هنجارشکنی در برابر انعطاف 
 شکنی پذیری در برابر قانون اطاعت 

 های اخالقی پایبندی به ارزش 

 های گروهی و از پیش تعیین شده در مدرسه احترام به ارزش 

های دینی و  فعالیت
 فرهنگی

 در زمینه مذهبی و مناسک آن ها تعارض 
 های پرورشی در مدرسه فعالیت 
 های شاد عدم وجود فعالیت 

 های فرهنگی اجبار در اجرای مسابقات و فعالیت 

 رویکردهای آموزشی
 های جدید روش تدریس 
 های گروه سنی عدم تناسب برنامه درسی با ویژگی 

های ارتباطی  شیوه
 با اولیای مدرسه

 آموزان عدم تطابق انتظارات معلمان با دانش 
 اعتمادی ایجاد اضطراب و بی 
 عدم همدلی با شرایط سنی نوجوانی 

 پند و نصیحت 

  توسط اولیای مدرسه یشنهادهاپعدم پذیرش انتقاد و 

 آموزان نسبت دادن القاب ناسزا به دانش 

 

 تعهد اخالقی

همیشه افراد در برابر . باشد یممهم جمله مواردی است که بافت مدرسه مقوله تعهد اخالقی ازدر 
با  ای عدهبیشتر و  پذیری انعطافبا  ای عدهو  اند کردهتعهدات خود در برابر قانون متفاوت عمل 

 ها تعارضعمل در مقابل تعهدات اخالقی، سبب ایجاد  ی یوهش. تفاوت در پردازند میهنجارشکنی به رفتار 
از  ای عده های ارزش، کند میل خود عم های ارزششده است. از آنجایی که هرکسی مطابق با 

و هیچ سودی  اند یهودهبد و نبر این پایه استوار است که بعضی از قوانین ارزش رعایت ندار آموزان دانش
 .پردازند می هنجارشکنیبنابراین این افراد به  ؛در رعایت آن وجود ندارد

. من کنه ینمآموز باشه عمل  چون مجبورند ولی اگر دست دانش کنند میبیشتر افراد عمل » :21 دکُ
. چون زنیم میو سر کالس حرف  رم ینمسر کالس و سر صف  رم یمدیر  ،مثالً کنم نمیخودم عمل 

با ما سازگار نیست. نه اینکه خودمون نخوایم، اونا عالقه به وجود نمیارن  کنند میکاری که اولیای مدرسه 
 «.کنیم نمیین را رعایت و ما هم بیشتر قوان

بر این اساس است که قوانین سود و منفعت دارد و باید  هایشان ارزشهم  آموزان دانشگروهی از 
در خصوص رعایت قوانینی با مدرسه درگیر نشوند و  دهند میترجیح  آموزان دانشرعایت شود ولی در کل 

 نباشد. ها آنتا جایی که امکان دارد به رعایت قوانین بپردازند حتی اگر مطابق میل 
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اولیای  خوره نمیکچل کنید اما االن به درد  گفتند میاختالف بر سر مو داریم. در قدیم »: 4د کُ
اگر به موقع  مثالًکنم و  بعضی قوانین را رعایت نمی کنند موی بلند غربی و خالف است. مدرسه فکر می

تصادف کردی یا چرا دیر رسیدی. ولی به نظر  ده نمیو اهمیت  کند میدر مدرسه نباشیم مدرسه توبیخ 
من حرمت معلم باید حفظ بشه. هر شوخی نباید با معلم کرد. بعضی قوانین باید حتماً رعایت بشه مثل 

 .«ر مدرسه که هیچ کدوم هم نمیشهلباس فرم پوشیدن و نظافت د
 

 دینی و فرهنگی های فعالیت

 های فعالیتشاد و مهیج هستند و به  های تعالیّفّدر سنین نوجوانی و جوانی به دنبال  آموزان دانش
... برای مناسک  فرهنگی شاد عالقه داشتند، در صورتی که اولیای مدرسه بیشتر از سخنرانی و نصیحت و

و اعیاد است و  ها جشنبر این باورند که مناسک مذهبی هم شامل  آموزان دانش. گرفتند میمذهبی بهره 
و در مراسم شادی به  شود میپرداخته  ها عزاداریدر مدارس بیشتر به  متأسفانهولی  ها عزاداریهم 

گردیده است. عدم ایجاد  آموزان دانش زدگی دلکه همین امر موجب  شود میسخنرانی و نصیحت پرداخته 
. زند میدامن  ها تعارضدر  شدت بهفقط  ها فعالیتو ایجاد زور و اجبار در این  آموزان دانشعالقه در 

 گه گاهاظهار کردند که  آموزان دانششاد و سرزنده در مدارس هستند.  های فعالیتخواهان  آموزان دانش
ر برای شرکت در اردو و حتی مسابقات باعث ناراحتی و حتی تمایلی به رفتن به اردو ندارند و زور و اجبا

 و اولیای مدرسه را شدت بخشیده است. آموز دانشگردیده است و شکاف بین  آموزان دانشدلخوری 
 «.داره خطر چون ندارم دوست اردو فقط دارم. دوست ت پرورشی خوبه و همشعالیّفّ: »1 دکُ
ولین و وقت تلف کردن است که هیچ سود و مذهبی فقط برای خودنمایی مسؤ های تعالیّفّ: »22د کُ

 «.منفعتی نخواهد داشت
 

 آموزشی رویکردهای
 یادگیری ی یوهشمتفاوت معلمان و تغییر  عملکردهاینوین آموزشی باعث ایجاد  رویکردهای

 در سن نوجوانی به دنبال هیجان و کشف مسائل آموز دانشنسبت به گذشته شده است.  آموزان دانش
 

ناشناخته است و در این مسیر دچار خطاهایی خواهد شد که باید با گفتگو و راهنمایی حل و فصل گردد. 
شده که طرفین را با شکاف و تعارض  بینانه غیر واقععدم اهمیت به ویژگی گروه سنی، سبب انتظارات 

 مواجه کرده است.
روش سنتی بهتره چون جامعه ما هنوز به تکامل نرسیده چون معلم فقط میشینه و هیچ »: 21د کُ

بزرگ نشدیم اگر بخوان این کار کنند باید از کالس اول ابتدایی شروع بشه تا  جور اینکاری نمیکنه. ما 
ت بچه عادت کنه ما تا بخواهیم عادت کنیم ضرر کردیم. ما هنوز به اون رشد کافی نرسیدیم که درس

 «.اجرا بشه و معلم درست اجرا کنه
 «.فهمند نمی ها بچهو  ره میو  ده میبا روش نوین مخالفم چون معلم توضیح سطحی : »4د کُ
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فقط توقع رسیدگی به درس خود را فقط داشته باشد انتظاری  آموزان دانشهر معلم از  که ینا»: 3د کُ
ود عصبانی نشوند و مسئله و مشکل را با گفتگو بیهوده است. توقع دارم اولیای مدرسه صبور باشند و ز

و اهمیتی به رفع مشکل  شوند میصورتی که اکثر اولیای مدرسه زود عصبانی  حل و فصل کنند در
 «.و فقط به دنبال یافتن مقصر و سرزنش کردن او هستند دهند نمی

 

 های ارتباطی با اولیای مدرسه شیوه
 ها تعارضباشد، رابطه اثربخشی شکل نخواهد گرفت و دامنه  معنا بیبدیهی است جایی که اعتماد 

 گردد میشد، دچار اضطراب  اعتماد بیی که به معلم و درس و دوست و...آموز دانشخواهد شد.  تر گسترده
و سطح باالی اضطراب در مدرسه و کالس، سبب کاهش عملکرد مناسب و عدم رشد و پیشرفت 

این  ی نتیجه. در کند میسلب  آموز دانشحضور در مدرسه را از و شوق و اشتیاق  شود می قبول قابل
ضعف  خواهند میو  بینند می، اولیای مدرسه خود را در جایگاه باالتری آموز دانشاختالفات، از دید 

بردن علم معلم و تحقیر او هستند. کد  سؤالنیز به دنبال زیر  آموزان دانشرا به رخ او بکشند و  آموز دانش
ولی اگر معلم  کند میهم لج  آموز دانشنظر تو اشتباه است و با تمسخر حرف میزند و  گوید میمعلم »: 9

 .«شود میهم خوب  آموز دانشرفتارش خوب باشد 
 «.زنه معلم به دفتر می گه اعتماد هستم چون هر حرفی به معلم می به معلم بی: »9د کُ
زاره  شه ولی وقتی معلم تبعیض می نمیاعتماد  آدم تا خودش بد نباشه به کسی بی» :21د کُ
 «.شه آموز هم براش مهم نیست و صد در صد به اعتماد می دانش

و معلم  آموز دانشو معلمان نیز از دیگر عوامل عدم همدلی بین  آموزان دانشاختالف سنی زیاد بین 
 است که باعث شده یکدیگر را درك نکنند.

 «.برایشان اهّمیّتی ندارد آموزان دانشو درك و همدلی با  بینند میاولیای مدرسه خود را در جایگاه باال » :8د کُ
سبب شده که  آموزان دانشو تجربه بیشتر اولیای مدرسه نسبت به  آموز دانشاختالف سنی بین معلم 

 که هنگامیدوری کنند.  یریانتقادپذاولیای مدرسه بیشتر وقت خود را به پند و نصیحت اختصاص دهند و از 
 آموزان دانشو بدون درك و شناخت کافی اصولی را به  دهند نمیاولیای مدرسه نصایح واقع بینانه ارائه 

 نخواهد کرد. هایی صحبتنیز توجهی به چنین  آموز دانش مسلماًکه عملی نیست،  کنند میدیکته 
حتی یک بچه هم میتونه آدمو نصیحت کنه و به تجربه ربطی نداره ولی معلم نمیتونه چون : »21 دکُ

میگه درس بخوانید ولی فکر نمیکنه شاید یکی مشکل وجود داشته باشه، شاید یکی  مثالًدرك نمیکنه 
 .«خوره نمیبه ویژگی فرد توجه ندارند و به درد  ها معلمنتونه، شاید یکی وقت نکنه و... 

و عواقب منفی به دنبال خواهد  شود می ها آنن زمانی که انتقاد از اولیای مدرسه، فقط سبب ناراحتی همچنی
 انتقاد نکنند. دهند میترجیح  آموزان دانش، شود میو اولیای مدرسه  آموز دانشداشت که موجب درگیری 

د کنید به سختی تالفی انتقاد کنید و اگر انتقاد ب گوید میمعلم برای شنیدن تعریف و تمجید : »21د کُ
 «.خواهد کرد
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 بحث
و آلدراپ،  (Kantek & Gazer,2009)کانتک و گازر  های پژوهشکلی نتایج این پژوهش با  طور به

و  (Aldrup, Klusmann, Lüdtke, Göllner, & Trautwein, 2018) کالسمن، کوتکه، گولنر و تراتوین
نشان ( Kantek & Gazer,2009کانتک و گازر ). باشد یمهمسو و همخوان  (yaghoubi, 2015) یعقوبی

استفاده کنند که  هایی سبکاز  دهند می حیترج یانجو دانشمدیریت تعارض،  های سبکدر زمینه که  دادند
، بر تعارضدر  تیّقو احساس موفّ یریدرگ یفراوان که یناو  کنند می جادیرا در حل اختالف ا یمثبت جینتا

 ,Aldrup, Klusmann, Lüdtke)آلدراپ، کالسمن، کوتکه، گولنر و تراتوین  .گذارد می تأثیرانتخاب سبک 

Göllner, & Trautwein, 2018 )و عملکرد مناسب معلمان و  آموزان دانشبد رفتاری  که بین نشان دادند
 حد تا معلم مندی یترضا با آموزان دانشبد رفتاری . دارد شوق ارتباط وجود و شور کاهش و خستگی افزایش
 مثبت ارتباط معلم مندی یترضا با آنان های ارزشو  آموز دانش و معلم روابط این، بر عالوه. دارد ارتباط کمتری

 منفی دارد. ی رابطهمعلم  اشتیاق و آموزان دانشبد رفتاری  و
 جامعه یها گروه پذیرترین آسیب از نوجوانان و کودکان ،مسائل تربیتی کارشناسان گفته بهبنابراین 

 زیرا .است کرده چندان دو را آنان کردار و سالمت رفتار از اصولی مراقبت ضرورت امر این و هستند

 مشکالت و انجامد یم نوجوانان و کودکان های کجروی و ها انحراف به زمینه این در غفلت ینتر کوچک

 باید نوجوانان رفتار تحلیل و شخصیت مطالعه در لذا .کند یم ایجاد اجتماعی و خانوادگی ،عدیده فردی

 کافی توجه جسمانی و بدنی ،عاطفی ،اجتماعی ،عقالنی ،معنوی ابعاد در آنها یها واکنش و ها کنش به

 شدن کمرنگ ،آن بارز ویژگی که معاصر جهان در .شود محقق زندگی آنها در تربیت امر تا شود مبذول

 اجتماعی مسائل اهم از جوانان امور به اهتمام ،انسانی است هویت بحران تشدید و معنوی یها ارزش

 در ریزی برنامه و تدبیر بنابراین ،کشوری هستند هر سازان آینده و اصلی سرمایه نوجوانان که آنجا از و است

 کسریی دارای پرورش و آموزش (Afrouz, 2003) است برخوردار خاصی اولویت از جوانان به مربوط امور

 آنان کسب ابزارهای و ها آن تمیّاهّ اامّباشد،  می مشترك جوامع بیشتر در که است اهدافی و کارکردها

 هر و پرورش آموزش و خانواده که ینا به توجه با حال. نداپذیر تنوع مختلف های گروه و جوامع برحسب

اگر  دهند می انتقال نوجوانان به را هایی ارزش جریان این در و دارند دخالت فرد پذیری جامعه در دو
 شخصیت تکوین و عاطفی نظر از فرد باشد داشته وجود ها ارزش این در هایی اختالف و یساز ناهم

 و ناامیدی ،یأس ،افسردگی ،خشونت مثل مختلف های صورت به آن شوم و عواقب بیند می آسیب
 .شود می نوجوانان و جوانان آشفتگی و حالی پریشان موجب نوجوان نزد در ها ارزش رفتن بین از

( Friedman, Tidd, Currall, & Tsai,2013) 
دینی و فرهنگی،  های تعالیّفّدر زمینه تعهدات اخالقی،  آموزان دانشکلی  طور بهدر این پژوهش 

ارتباطی با اولیای مدرسه تعارض نشان دادند. این پژوهش به دنبال  های شیوهآموزشی و  رویکردهای
همیشه افراد در برابر  بود. آموزان دانشبا اولیای مدرسه از دیدگاه  آموزان دانشارزشی  ها تعارضیافتن 

با  ای عدهبیشتر و  پذیری انعطافبا  ای عدهو  کنند یمتعهدات خود در برابر قانون متفاوت عمل 
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 در . امروزهشود یم ها تعارضعمل در مقابل تعهدات اخالقی، سبب ایجاد  ی یوهشهنجارشکنی. تفاوت در 
 دور سنتی فرهنگ از را خود نظر همه از و اند شورش حال در سنتی جوامع علیه جوانان جهان، نقاط از بسیاری

 در بزرگی مشکل خود خاص موسیقی شنیدن و غریب و عجیب های لباس پوشیدن با ،مثالً .دارند مینگه 
 & Saf Ara)) هستند. زندگی شئون همه در عمیق دگرگونی خواستار ها آن و آورند می پدید پرورش و آموزش

Safdarzadeh, 2017  خود عمل  های ارزشکسی مطابق با  این پژوهش، از آنجایی که هر های یافتهطبق
بر این پایه استوار است که بعضی از قوانین ارزش رعایت ندارد و  آموزان دانشاز  ای عده های ارزش، کند می

. اجبار تنها پردازند می هنجارشکنیاین افراد به  و در نتیجه بیهوده است و هیچ سودی در رعایت آن وجود ندارد
بر  آموزان دانش. شود میو به شرکت در مناسک مذهبی در مدرسه نیز کشیده  شود نمیبه رعایت قوانین ختم 

. پرداختن شود میاین باورند که اجبار در شرکت در مناسک مذهبی فقط سبب از بین رفتن حرمت آن مراسم 
گردیده و همچنین عدم ایجاد عالقه  آموزان دانشو اعیاد، سبب اعتراض  ها جشنبه جای  ها عزاداریبیشتر به 

. برخالف نتایج زند میدامن  ها تعارض به شدت بهفقط  ها تعالیّفّو ایجاد زور و اجبار در این  آموزان دانشدر 
معلم و بین در تعارض  ای مالحظهکاهش قابل  دریافتند که( Hughes & Cao, 2018و کائو ) گس ها پژوهش

 هم گسترده شوند. ها تعارضو شاید این طی دوران تحصیل وجود دارد در  آموز دانش
 ،یریادگی-ند آموزشیفرا های تعارض و ها کشمکش در دیبا را یآموزش های نظام التکمش از یاریبس منشأ

 رفتارهای. ردک جستجو آموزان دانش به نسبت معلمان یرفتار بد و رفتار نترلک های شیوه الس،ک تیریمد

 روابط، یتیریمد های شیوه ،مدرسه تیموقع و جو لیاز قب یدرون و یرونیب عوامل از متأثر سو یک از معلم نامناسب

 نترلک یدئولوژیا و سبک معلمان یافتیدر حقوق و درآمد زانی، میتیمعش تیوضع ،یآموزش طیمح در یانسان

 توجه مورد مترک تیترب و میتعل و یشناس روان مطالعات ی حوزه در هک است یموضوع نیا .باشد یم معلم

 یریادگی-آموزش روند در معلم تیموفق نظران صاحب از یاریبس اعتقاد به هک یحال در است، بوده پژوهشگران
 یرو معلم آموزش و یادگیرنده های ویژگی انیم هک دارد یبستگ هایی چالش و متقابل نشک نوع به یادیز حد تا

 (Zulfaqar & Saadipour,2009) .دهد می
نوین آموزشی به سرعت و بدون مقدمه وارد جریان آموزش و پرورش شدند و اولیای  رویکردهای

یادگیری را به سمت و سویی  -و جریان یاددهی اند کردهجدید  ی چرخهرا وارد یک  آموزان دانشمدرسه و 
 از دانش آموزان، رضایت و نظر جلب و حسنه روابط همچنین برقراری. اند دادهسوق  انگیز بحثجدید و 

، ناشی از مدرسه در ایجاد شده یها تعارض از بسیاری است. آموزشگاه کارهای ترین یاساس
 میان در افزون روز های یانضباط بی ،مدرسه کارکنان فردی درون ارتباطات در مستمر های یناهماهنگ

 شخصیت به توجه بنابراین است. عملی ارتباط بسته مجراهای و مدرسه ناکارآمد اولیای و آموزان دانش
 بلند و مدت کوتاه اردوهای و صبحگاهی ورزش مانند هدفمند یها برنامه ایجاد و دانش آموزان رفتاری

 ارتباط ضمناً است ضروری داد آموزش آموزان دانش به را بیشتری انضباط و نظم ها آن در بتوان که مدت
 و وضعیت بهبود برای منسجم و منظم جلسات برقراری برای آموزان دانش اولیای با هماهنگ و مؤثر
 کارکنان نهایت در و کارکنان با کارکنان و آموزان دانش با والدین میان صحیح ارتباطی یها راه ایجاد

 .(Alamdari, 2014) است اهمیت حائز بسیار نیز آموزان دانش با مدرسه



 41 (2 ، شماره99بهار و تابستان  ،21، سال 21دوره دوفصلنامه مشاوره کاربردی، دانشگاه شهید چمران اهواز )

دیگری که در یک کالس درس سبب اختالف و تعارض شده است، عدم  ی مسأله، ها یافتهطبق 
 نفوذ زیر مستقیم بسیار طور به افراد رفتاری یها واکنش است. آموزان دانشتطابق انتظارات معلمان با 

 .است مؤثر شان انسانی خصوصیات تمام با آنها رفتار نحوه در و است اجتماعی آنان و انسانی محیط

 از نحوی به همه ،خانواده و مدرسه دیگر اعضای و مربیان، والدین با نوجوانان روابط دیگر عبارت به

 در طریقی به و مؤثرند او اجتماعی یها ارزش گیری شکل و ها نگرش ،مقاصد چگونگی در ها روش

 تربیتی های یوهشاتخاذ  رسد یم نظر به طرفی از .دارند عهده به را یا سازنده نقش او شخصیت تکوین

 سر باعث مدرسه و خانواده محیط در و انتظارات بیش از حد از نوجوان، متضاد یها ارزش القاء و متفاوت

 گیری شکل باعث ها ارزش تعارض که یطور به .گردد یم نوجوان تکوین شخصیت در اختالل و درگمی

به  را عصبی فشارهای ،جوان نسل در خصوص به ها یدوگانگاین  و شود یم فرد در دوگانه شخصیت
 (Hershman, 2001) .بسیار گویاست اجتماعی روابط در آن بازتاب که داشت خواهد دنبال

و نقص و بدون شیطنت  عیب بیهیچ خطایی نکند و همواره  آموز دانشاولیای مدرسه انتظار دارند 
در سن نوجوانی به دنبال هیجان و کشف مسائل ناشناخته است و در این  آموز دانشکه  در صورتیباشد 

ی که به معلم آموز دانشمسیر دچار خطاهایی خواهد شد که باید با گفتگو و راهنمایی حل و فصل گردد. 
باالی اضطراب در مدرسه و کالس،  و سطح شود یم، دچار اضطراب گردد تماداع بی و درس و دوست و...

و شوق و اشتیاق حضور در مدرسه  شود می قبول قابلسبب کاهش عملکرد مناسب و عدم رشد و پیشرفت 
و معلمان نیز از دیگر عوامل عدم  آموزان دانش. اختالف سنی زیاد بین کند میسلب  آموز دانشرا از 

اولیای مدرسه  که هنگامیو معلم است که باعث شده یکدیگر را درك نکنند.  آموز دانشهمدلی بین 
 کنند میدیکته  آموزان دانشو بدون درك و شناخت کافی اصولی را به  دهند نمینصایح واقع بینانه ارائه 

 نخواهد کرد. هایی صحبتنیز توجهی به چنین  آموز دانش مسلماًکه عملی نیست، 

 

 گیری نتیجه
در سنین نوجوانی به دنبال زیر سؤال بردن  آموزان دانشاین پژوهش بیانگر این است که  های یافته

نوجوان در  آموزان دانشهمه چیز را خودشان تجربه کنند.  خواهند میقوانین از پیش تعیین شده هستند و 
و عقاید خودش  رهاباونوین هستند. از نظر یک نوجوان،  های دانشاجتماع به دنبال هیجان و شادی و 

این  اشتباه و موجب شکاف بین او و افراد باشد. تواند میدرست است و هر چیزی مخالف نظرش باشد 
با معلمان و مدیران فراهم  های تعارضدر حیطه  آموزان دانشپژوهش درکی تازه از ابعاد و جریان فکری 

با مدیر و معلمان دارند،  آموزان دانشموجود در مدرسه که  نظرهایو اختالف  ها تعارضنمود. در خصوص 
را به صورت نهان برای خود  ها تعارض کنند میهستند و سعی  سازگارترو  تر محتاط آموزان دانشبعضی از 

را آشکار  ها تعارض، آموزان دانشدیگر از  ای عدهدامن نزنند ولی  ها تعارضنگه دارند و به گستردگی 
، خود و معلم آموزان دانش. گروهی از گردد میاولیای مدرسه پدیدار و  ها آنو شکاف عمیقی بین  کنند می

 ای زمینهکه از هر نظر دارای تفاوت هستند و هیچ سازگاری در هیچ  بینند میجدا  ی طبقهرا در دو 
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. عدم آگاهی از بینند می و ...غیر، خشن، لجباز و گر سلطه، انتقادناپذیرنخواهند داشت. مثالً معلمان را 
 های ویژگیبرخورد با تعارض و مدیریت صحیح تعارض در مدرسه و عدم شناخت دقیق  ایه شیوه

 و شکاف بین نسلی در مدرسه گردیده است. ها تعارضنوجوانی، سبب عدم رفع 
این پژوهش در شهر  که اینبه این نکته توجه کرد که با توجه به  توان میپژوهش  های محدودیتاز 

برای  شود میبزرگتر وجود ندارد. پیشنهاد  های جمعیتشیراز انجام شده است، امکان تعمیم نتایج آن به 
و  آموزان دانشبعدی به بررسی تعارض ارزشی بین  های پژوهشدر  ها تعارضروشن شدن ابعاد دیگر این 

 پرداخته شود. آموزان دانشرض ارزشی بین بررسی تعااولیای مدرسه از نظر اولیای مدرسه و همچنین به 

 

 سپاسگزاری
آموزان و اولیای مدرسه که در این پژوهش شرکت و ما را در انجام این  ی دانش در پایان از کلیه

 گردد. پژوهش یاری کردند، قدردانی می
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