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  چكيده 

منظم، مرتب، آرام و همراه با ادب و احترام داشته باشند، اما،  يو دبيران دوست دارند كه مدرسه ا رانيهمه مد

 يصلا لي. دلستنديموفق ن ديمناسب، آن گونه كه با يمتأسفانه به علت نداشتن نگرش ها و بكار نگرفتن روش ها

 ينبوده و بدون درك علت م يرفتار شناس رب يو مبتن يتينگرش ترب كي دياست كه نگرش آن ها، شا نيآن ا

 يمبصر مĤبانه و انضباط مدار كه از دانش آموزان م يميخواهند ظاهر رفتار افراد را اصالح كنند. نگرش قد

و بدون چون  يمتحدالشكل يبا روش ها صف راه بروند و كيسر و ناخن ها خود را كوتاه كنند، در  يخواست مو

درك و  يندارند. اكنون مجموعه  يزيآم تيجهان كاربرد موفق يپرورش فعل وو چرا عمل كنند، در آموزش 

و ما به  ستين سهيدرك و اطالعات دانش آموزان پنجاه سال قبل قابل مقا ياطالعات دانش آموزان با مجموعه 

 .ميريبگ دهيرا ناد تيواقع نيا ميتوان يدبير نم اي ريعنوان مد

همه جوامع  يفرهنگ راتيمتقابل از همه رسانه ها، افراد و تأث يها يريادگياز  يصحنه ا ديو پرورش جد آموزش

شوند و  يخود آگاه م رانيقبل از دبيران و مد طيجهان و مح عيوقا نياز دانش آموزان از كوچك تر يلياست. خ

علل رفتار است. به  قيو اصالح رفتار تابع درك عم رييتغ ،يطيشرا نيچناز آن ها دارند. در  يانتظارات خاص

انضباط را  يو برقرار ياصول رفتار شناس رانيدبيران و مد ديانضباط و اصالح رفتار با يبرقرار يبرا ليدل نيهم

  د.خود موفق باشن يپرورش ينسبت به آن داشته باشند تا در كارها يدرست و عالمانه ا يدرك و نگرش ها

بخصوص در حيطه كاري  هنرستان و در اقدام پژوهي  فوق تالش نموده ام تا نظم و انضباط را در   .…اينجانب 

  خودم و كارگاه  برقرار ساخته و راهكار هاي آن را در اختيار همكاران گرامي قرار دهم.
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  مقدمه

ان و دبيراز  يارياست. بس شيروز روبه افزاآنها روز به  يسن يها يژگيكنترل دانش آموزان با توجه به و يدشوار

كنند و به طور معمول ممكن است برخورد  يم يآموزان احساس ناتوان دانش ياز برخورد با مسائل انضباط رانيمد

 عوامل اجرايي آموزشگاه ها آموزان، دانش يانضباط  يب ي نهيرفتار ها داشته باشند. در زم نيبا ا ينامناسب يها

توان انضباط را  يو چگونه م ستيچ يانضباط بي – 1سواالت باشند.  نيا لياز قب يواالتس يپاسخگو ديبا

 كنند يآموزان كه نظم و انضباط كالس را مختل م نا مناسب دانش يتوان از بروز رفتار ها يچگونه م - 2آموخت؟ 

از  ايرهارا كاهش داد رفتا نيا توانچگونه مي – 4كدامند؟  آموزان نشدا يانضباط علل بي – 3كرد؟  يريجلوگ

 برد ؟ نيب

آنان را انضباط  يو تسلط بر عوامل رفتار رندگانيكنترل رفتار فراگ يا دارد. عده يمتعدد فيو انضباط تعار نظم

كه سبب  يمدرسه است، به نحو طيدر مح يمعتقدند؛ نظم و انظباط شامل هر نوع سازمانده ينامند, برخ يم

و اخالل در  كند يم ليرا تسه يريادگيكه  يمقررات وارت است از :اعمال قواعد انضباط عب«شود.  يريادگي شيافزا

از  ييكه مانع سر زدن رفتارها شود يانضباط بدان دسته از اعمال اطالق م». «دهد يكالس را به حداقل كاهش م

 فيتعر نگونهيارا  يانضباط يب گريد ييدر جا» كند يبه اخالل م ديتهد ايرا مختل  تيدانش آموز است كه فعال

تكرار  يشده جامعه به دور است (با توجه فرهنگ)و دارا رفتهيپذ يها كه از ارزش يهر نوع رفتار:«كنند  يم

و  ياست كه با درماندگ يرفتار نيافتد و همچن يمتعدد اتفاق م يشدت و مداومت است و در زمانها و مكانها

 ».  فرد همراه است ييكاهش كارا

نشده و نا  رفتهيرفتار پذ ايكرد : انجام دادن هر عمل  فيتعر نگونهيتوان ا يرا م يانضباط يب باال فيوجود تعار با

 دبير ييكند و باعث كاهش كارا يبه اخالل م ديتهد ايمدرسه را مختل  يآموز كه سازمانده معقول توسط دانش

  دارد. يخود باز م يلبه هدف اص دنيرا در رس دبيرآموزان شده و  و دانش
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  ن مسئلهبيا

آموزان را با مقررات مدرسه هماهنگ ساخته و  دف از نظم و انضباط در آموزش و پرورش آن است كه دانشه

 ييو راهنما تيمطلوب هدا يآنها را در جهت يو فطر يعيطب زيو غرا التيو تما دارتر يرا معن يريادگي طيمح

 كند.

 لهيبه وس يرفتار ايكرد: انجام دادن هر عمل  فيعرت نگونهيا توان يرا م ينظم يو ب يانضباط يدر مقابل، ب  

كالك،  زابلي. اكند يبه اخالل م ديتهد ايكالس را مختل  يها تيمدرسه و فعال يآموز كه سازمانده دانش

به وجود  دبير يرا برا يو مشكالت شود يم نجامآموزان ا از دانش يكه از طرف تعداد داند يم يرا رفتار يانضباط يب

كرده و مانع از  آموزان است، با مشكل روبرو  دانش يليتحص يبه هدف كه ارتقا دنيرا در راه رس دبيرو  آورد يم

 و رفتار آنان، نامعقول و نامنظم است. شود يم يليكار تحص شرفتيپ

 پرورش همراه ن،يآموزش اثرگذار باشد. بنابرا يرو تواند يآموزان م دانش يو رفتار يكه انضباط اخالق ميدان يم  

و در  رنديمهم مدرسه را به عهده بگ يها تيمسؤل توانند يآموزان باانضباط م . دانشكند يآموزش مهم جلوه م

 افراد است. نيا يرايپذ يجامعه، به خوب زين ندهيآ

آموزان  ، با دانش..........در محيط كارگاه و انبار هنرستان  شاد فضايي جاديا يحاضر، چگونگ اقدام پژوهيهدف از   

 رييتغ ده،يرس يتعال به ييها انسان ندهي، در آهنرستان نيدر ا افتهي پرورش يها انضباط و منظم است كه انسان با

بلكه هدف آموزش و پرورش  ست،يرفتار داده و متفكر و متعهد خواهند بود كه فقط هدف آنها كسب نمره باالتر ن

نظم و انضباط  نيخود برسند و ا يبه كارها يزير امهآموزان با برن دانش شود يباعث م  است. نظم و انضباط حاكم 

 شود يو باعث م دهد يالشعاع قرار م تحت زي، بلكه خارج از مدرسه را نكارگاه و مدرسه نه تنها داخل 

 يبه منظور بررس نروي. از انديايكار ب يرو توانمند ندهيمشتاق به درس و مدرسه و در آ مان،يباا يآموزان دانش

مؤثر  يدر مدرسه پرداخته و در ضمن آن به راهكارها يانضباط يب جادكنندهيا ليبه ذكر دال مسئله تر قيعم

 .شود يسطح انضباط اشاره م يجهت ارتقا
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 ،يعوامل خانوادگ رينظ يبلكه عوامل ستين و كارگاه آموز، تنها معلول مدرسه و كالس درس دانش يانضباط يب  

از  يا مجموعه ايكه هر كدام  شود يرا شامل م عوامل آموزشگاه يبرخو رفتار نامناسب  يو روان يروح ،ياجتماع

  . كند يفراهم م آموزان مخرب دانش يبروز رفتارها يرا برا نهيزم ميرمستقيغ اي ميطور مستق عوامل به نيا

  توصيف وضع موجود

نكته اي سال سابقه خدمت در آموزش و پرورش دارم. در سال تحصيلي اخير  …هستم و مدت  .…اينجانب 

با توجه به بود و كارگاه هنرستاندر كه توجه مرا به خود جلب نمود بي انضباطي تعدادي از دانش آموزان 

  :بودبه قرار زير  كه مشكل اخالقي و انضباطي دانش آموزان شواهدي كه داشته ام مسئله مورد نظرم 

گي هايي از جانب تعداد كثيري از در روزهاي آغازين سال تحصيلي متوجه برخي بي انضباطي و بي انگيز - 1

به من القا كرد. اما بعد از دو  دانش آموزاندانش آموزان شدم به حدي كه اين مسئله نوعي گريز و بيزاري از اين 

شده اند و كمي جو  مدرسهمتوجه شدم كه دانش آموزان كمي آرامتر و متمايل تر به  روز از سال تحصيليسه 

براي ود و به اين نتيجه رسيدم كه مي توان از در دوستي با ايشان وارد شد و رو به دوستي پيش مي رمدرسه 

آورده بود كه من عليرغم متوجه شدن چشم به كارگاه مثال يك مرتبه يكي از آنها عليرغم قوانين مدرسه موبايل 

اعتماد و  مرا در جلباما مدرسه جالب و صحيح نبود اولياي از نظر اين كار من و اگرچه شايد  پوشي كردم

دوستي بيشتر با ايشان ياري و آنها را آرام تر كرد و متوجه شدم با مصالحت و دوستي مي توان تا حدي مسئله را 

  حل كرد ولي چگونه؟ 

هم به شدت از  هنرستانهمكاران و عوامل اجرايي و دفتر ،  هنر آموزانطي چند ماه متوجه شدم كه از طرف  - 2

رهايي را كه دانش آموزان انجام مي دهند خالف مقررات مدرسه است مثل همان اين كالس انتقاد مي شود و كا

يكصدا مي گفتند فالن و . . . ولي هيچ كس در صدد اصالح وضعيت مسئله موبايل كه ذكر شد. و همه همكاران 

  نابهنجار بر نمي آمد. 
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را به هم مي ريخت و باعث  ارگاهكانجام مي دادند كه جو  داخل كارگاه  دانش آموزاناز جمله كارهايي كه  - 3

  آزار من مي شد

خسته «ابراز خستگي و بي حوصلگي و بي عالقگي به درس مي كردند و با گفتن  داخل كارگاه  همواره - 1

را به مسائل غير از مسئله درس بكشانند.  كارگاهو . . . مي خواستند » خسته شديم«و » بس است آقا«و » نباشيد

. راه مي افتند و نزد دوستان خود مي وندعده اي بدون اجازه از جا بلند مي شفتند كه مي گ هنر آموزانگاهي 

در اين زمينه چندين بار با ايشان برخورد كردم ولي نمي دانستم چه كنم تا جلو  .و خوراك مي خوردند  وندر

  اين بي نظمي ها را بگيرم و وضع را بهبود بخشم تا اينكه:

 و براي اين كار ابتدا از وضعيت انجام دهم كارگاهري را در زمينه حل مشكل تصميم گرفتم كامدتي پس از 

مستندسازي عكس هايي تهيه كردم و ديگر اينكه پرسشنامه هايي را به دانش آموزان  جهت و كارگاهنامطلوب 

متأسفانه ارائه دادم كه متأسفانه بي انگيزگي و بي عالقگي در حل اين سؤاالت حتي در بين ايشان موج مي زد. 

  اين پرسشنامه موجود نيست. نمونه

خواستم آزمون فوق  هنر آموزاناز يكي از  قدم بعدي گرفتن يك آزمون كوتاه در زمان وضعيت نامطلوب بود كه

بيماري بعد از پخش با بهانه  دانش آموزانيكي از مذكور حاضر شدم .در زمان انجام اين آزمون  را برگزار نمايد و 

شنامه خود را با گستاخي روي ميز گذاشت و گفت: من امتحان نمي دهم. وقتي چرايي كارش شدن سؤاالت پرس

را جويا شدم با بي تفاوتي شانه ها را باال انداخت و گفت: بيمار بودم (تمارض) و يكي ديگر از آنها گفت درس 

شروع به تقلب كردند خواستم  نخوانده و باز امتحان نداد و ديگران هم كه نشسته بودند و مثالٌ امتحان مي دادند

آنها را از هم جدا كنم كه با عكس العمل مواجه شدم كه برخواستند، قهر كرده و برگ خود را روي ميز گذاشتند 

و رفتند و گفتند امتحان نمي دهند. اينگونه مسائل مرا بر آن داشت تا در رفع مشكل با همكارانم در صدد حل 

  م:مشكل برآيم. و اينگونه شروع كرد
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  گرد آوري شواهد يك

سؤال به دانش آموزان نظرات ايشان را راجع  5پرسشنامه اي تهيه كردم و با طرح  1در اولين گام براي شواهد 

اما متأسفانه به چگونگي رفتارها و نگرش و برنامه هايي كه براي آينده خود دارند پرسيدم و شواهدي تهيه كردم. 

هد موجود نمي باشد اما پاسخ هاي ايشان به اين پرسشنامه بسيار مأيوس چنانكه قبالٌ نيز ذكر شد اين شوا

  .كننده بود. اما پرسشنامه دوم را مدتي بعد از شروع كار به ايشان دادم 

دانش كه دانش آموزان به پرسش نامه دادند اينگونه نتيجه گيري كردم كه پاسخ اكثريت با توجه به پاسخ هايي 

هدف هاي خوب و ارزشمندي چون رفتن به دانشگاه و » هدف از آمدن به مدرسه انگيزه و«به سؤال  آموزان

با آن  دانش آموزانمفيد بودن به حال خود و جامعه بود يا حداقل هدف ايشان ادامه تحصيل بود. از اين پاسخ 

در ماند كه بسيار تعجب كردم و برايم جالب بود. البته ناگفته ن كه از آنها سراغ داشتماخالق و بي انگيزگي 

. پس است وقت گذراني و تنوعهدفشان در پاسخ به اين سؤال بيشتر گفته بودند  دانش آموزانپرسشنامه ي اول 

حتماٌ انگيزه هاي خوبي براي درس  دانش آموزاننين برداشت كردم كه چدر پاسخ آنها به سؤال اول تقريباٌ 

تب درسي، اولياء و . . . باعث اينگونه بي انگيزگي خواندن دارند ولي عوامل ديگري چون جو مدرسه، دبيران، ك

ايشان شده است. البته در اين نوبت هم بودند دانش آموزاني كه در جواب اين سؤال گفته بودند حقيقتش نمي 

  دانند چرا به مدرسه مي آيند يا براي گذراندن وقت و . . . ولي اكثريت انگيزه هاي خوبي داشتند.

عده اي روش تدريس » بيشتر مواقع در كالس ابراز خستگي و بي حوصلگي مي كنند؟چرا «در پاسخ به پرسش 

را حجيم مي  هابدشان مي آمد، برخي كتاب هادرس بعضيرا دوست نداشتند، گروهي از  هنر آموزانبعضي از 

حوصله ديدند و تعداد كمي هم عوامل بيروني چون افكار و مشكالت خارجي (خانواده و . . . ) را دخيل بر بي 

به اين پرسش به اين نتيجه رسيدم  دانش آموزانبودن سر كالس مي دانستند. با توجه به جمع بندي پاسخ هاي 

تا به داد انجام  و متنوع كردن كالس حداقل كاري كه مي توان هنر آموزانتوسط  كه با تغيير روش تدريس

  ر روش به هدفم رسيدم. و اتفاقاٌ چنين هم شد و تا حدي با تغيي شودبهبود اين وضع كمك 
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مي گفتند كه روابط خوبي با اوليائشان دارند و از آنجايي كه اٌ ٌاكثر دانش آموزان» رابطه با اولياء«در جواب سؤال 

پرسشنامه ها بي نام بود چند نفري هم كه نوشته بودند رابطه خوبي ندارند را نتوانستم پيدا كنم و با اوليائشان 

ش افتضاح است كه اتفاقي متوجه شدم پرسشنامه پدرد كه نوشته بود رابطه اش با به جز يك مورصحبت كنم. 

ش آمد و وقتي با او صحبت كردم از پدرش بگويد بيايد تا با او صحبت كنم. پدرچه كسي است، از او خواستم به 

دانش آموز و شرايط سني آن  پدرانه و دلسوزانه پدرحرف هايمان به اين نتيجه رسيدم كه فقط حساسيت هاي 

هايتان  دبيرنظر شما در رابطه با «در پاسخ به سؤال ش بد است. پدراست كه تصور مي كند رابطه اش با 

اكثريت نظر منفي داشتند كه با توجه به پاسخ هاي پرسشنامه همكاران نيز به اين نتيجه رسيدم كه » چيست؟

  ندارند. دانش آموزانمتقابالٌ همكاران هم نظر خوبي نسبت به 

اكثراٌ ايده ها و برنامه هاي » چه برنامه اي براي آينده خود داريد؟«در پاسخ به سؤال  دانش آموزانمشاهده كردم 

خوبي داشتند مثل رفتن به دانشگاه، سر كار رفتن و پولدار شدن، ازدواج و . . . دانستم كه بايد به دنبال عوامل 

  به هدف هاي درستشان هدايت شوند. دانش آموزانتا  راه ايشان گشت و آنها را از بين بردمخرب و موانع 

متوجه شدند.  دانش آموزانعكس هايي گرفتم كه زمان گرفتن عكس هاي  كارگاهپس از آن از وضع نامطلوب 

براي روزنامه مي خواهيد؟ گاهي ژست مي گرفتند و از من مي خواستند از آنها  آقابرخي به طنز مي گفتند 

مشكوك شديد از ما عكس  آقار و شوق و هيجاني در آنها ايجاد شد. برخي مي گفتند عكس يادگاري بگيرم و شو

 داخل كارگاهپنهاني يا به وضوح و راحت  دانش آموزانمي گيريد مي خواهيد براي چي؟ چند بار متوجه شدم 

به  همكاران غذا مي خورند و اين خوردن باعث حواس پرتي مي شود. نمي دانستم با ايشان چه كنم. با مشورت با

م در گوشه اي يم كه خوراكي را بدون بحث از آنها بگيريم كه اينگونه با ايشان مقابله كنياين نتيجه رسيد

م و اين كار اتفاقاٌ جواب مثبت داد.يك روز كه دو يآنها را دعوت به خوردن كن درسم و بعد از تمام شدن يبگذار

و گوشه   ظرف شير را به آرامي از آنها گرفتبير مربوطه دبودند ها كالس يكي از نفر مشغول خوردن شير سر 

  . تخته سياه گذاشت
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م و در جلسه بعد بود با بهانه تراشي و تقلب و يگذاشت كارگاهدر  يك آزمون بسيار كم حجم بعديبراي جلسه 

ان هم م و نتيجه مطلوب و دلخواهي در روند كار ديده نشد. نمره دانش آموزيمواجه شد دانش آموزانتمارض 

  .يكي ديگر از شواهد و مشاهدات مستقيم من بود 

هيچ  دانش آموزان«در نوبت بعد با دانش آموزان صحبت كردم و به صورت شفاهي مصاحبه اي انجام دادم كه 

آشفته شده و تا پايان سال تحصيلي وقتي نمانده. چه برنامه اي داريد؟ چه  كارگاهفكر كرده ايد چند مدتي است 

» نجام دهيد؟ چرا درس نمي خوانيد؟ و . . . چرا چنين جوي را از نظر اخالقي و درسي ساخته ايد؟مي خواهيد ا

چرا رفتار درست و مساعد داشته باشيم؟ چرا درس بخوانيم در حاليكه نه  آقاكه با اين پاسخ ها مواجه شدم: 

از رفتارهاي مثبت ما ديده نمي رفتار خوب ما و نه تغييرات درسيمان به چشم اولياي مدرسه نمي آيد. هيچ يك 

شود اما روي كارهاي بدمان ذره بين گذاشته شده. تشويق نمي شويم. برخي از دبيران ما كه الگوي ما هستند با 

همچون ما بدرفتاري و گاهاٌ به ما توهين مي كنند و با اين فكر كه تا پايان سال چيزي نمانده بي خيال روزها را 

 بنابراينم تا از شر مدرسه راحت شويم و . . . ما اصالٌ دوست نداريم خوب بشويم مي گذرانيگذشته خوش خوش 

 بسيار از اين حرف ها متأسف و متأثر شدم و در صدد راه چاره برآمدم.كاري براي بهبود اوضاعمان نمي كنيم. 

راز نمودند تا حد خوشبختانه آنها ابوارد بحث در حيطه ي اين موضوع شدم كه  هنر آموزانابتدا با مديريت و 

از ايشان خواستم  دانش آموزانمن براي بهبود وضع    ممكن به من در جهت رفع اين مشكل كمك مي كنند 

. در جلسه شوراي دبيران موضوع را مطرح كنيم و از همكاران ياري بخواهيم كه متأسفانه جلسه اي برگزار نشد

نظرات و پيشنهادات همكاران بي نظمي دانش آموزان  ضوع شخصاٌ در صدد برآمدم با تهيه پرسشنامه اي با مواما 

  .را جويا شدم 

متأسفانه به اين نتيجه رسيدم كه نظرات چندان مطلوبي  دانش آموزانبا توجه به پاسخ همكاران در مورد اين 

ه، دوستان، بي نامطلوب و نابهنجار تلقي مي كردند. بيشتر همكاران نداشتن انگيزه، خانواد آنها رانداشتند. اكثراٌ 

خيالي و . . . را علت ناهنجاري رفتار دانش آموزان مي دانستند. مگر يك مورد از همكاران كه نظر نسبتاٌ 

و مصاحبه ي حضوري به اين همكار (طي پرسشنامه  تنسب دانش آموزانمساعدي داشت. از قضا نظر خيلي از 
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دانش سر كالس ايشان حرف مي زدند. به زعم اينجانب ) چندان مساعد نبود و اكثراٌ از خفقان كه با آنها داشتم

، از به دليل جديت شديد اين همكار محترم سر كالس وي آرامش را حفظ مي كنند و ايشان هم نسبتاٌ آموزان

اين وضع راضي هستند. در زمينه پيشنهادات همكاران راجع به بهبود وضع اين كالس اكثراٌ دوستي بيشتر، 

دانش ي اخالق اسالمي و استفاده از سخنران مجرب و تشويق هاي كارگاههرباني، تشكيل برخورد جدي توأم با م

انجام دادم و  دانش آموزانرا مؤثر مي دانستند. ولي با توجه به مصاحبه اي كه با  آنهاو ارزش دادن به  آموزان

دات در حد شعار است و هيچ پرسشنامه هايي كه پر كردند، به اين نتيجه رسيدم كه احتماالٌ اين نظرات و پيشنها

كدام از ما و همكاران متأسفانه اقدام جدي در اين زمينه انجام نداده ايم و در كل از ديد اكثر همكاران پر از 

كتبي در اين زمينه به من كمك مي بر نيامده است. تولي هيچ كس تا به حال در صدد رفع مشكال استمشكل 

آن به عنوان پيشينه ي تحقيق آمده است كه در اين رابطه منابع زير  كرد و مطالعه كردم و برخي از بخش هاي

  را مطالعه كردم:

  دكتر شكوه نوابي نژاد ←هنجار و ناهنجار - 1

  استاد مرتضي مطهري ← اخالق و تربيت اسالمي - 2

  تجزيه و تحليل و تفسير داده ها:

ضباطي و بدرفتاري دانش آموزان بود و من چنان كه قبالٌ ذكر شد بي ان دانش آموزان در كارگاهبعضي از مشكل 

پرسش براي تجزيه و تحليل  6در صدد پيدا كردن معضل برآمدم و براي رسيدن به راههاي مطلوب از روش 

  استفاده كردم.

  به شرح ذيل:

  چه عواملي باعث شده است كه دانش آموزان اينقدر بي انگيزه و گستاخ و . . . شوند؟ - 1

  تمايلي به بهبود وضعيت رفتاري كالس ندارند؟ كارگاهدرچرا دانش آموزان  - 2

  چگونه مي توان اين وضعيت نامطلوب را به سمت وضعي مطلوب سوق داد؟ - 3
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  ) ياري دهند؟كارگاهچه كس يا كساني مي توانند مرا در رسيدن به هدفم (راهكاري براي بهبود اوضاع  - 4

  هبود اوضاع مايل كنم؟را به ب دانش آموزاناز كجا شروع كنم تا بتوانم  - 5

  اجرا كنم؟ دانش آموزاناز چه زماني مي توانم اقدامات الزم را در بهبود وضع  - 6

  تفسير:

  پرسش اين نتايج بدست آمد: 6براي پاسخ به  1با توجه به شواهد 

از  نش آموزاندارا اينگونه بي انگيزه و گستاخ كرده عبارتند از: عدم آگاهي   كارگاه را درعواملي كه دانش آموزان 

اينكه اينگونه رفتارهاي آنها چقدر ممكن است در نگرش و ديدگاه ديگران نسبت به آنها و . . . گران تمام شود. 

را نمي ديدند و مدام انگشت روي  دانش آموزانعلت ديگر اين بود كه اولياي مدرسه نقطه هاي مثبت رفتاري 

نش آموزان سر هر مسئله اي به آنها گير مي دادند به حدي نقاط ضعف آنها مي گذاشتند و دائم به قول خود دا

اعتقاد داشتند سال تحصيلي كه تمام است و هر چه بوده گذشته و اين مدت باقي مانده هم با  دانش آموزانكه 

بي خيالي مي گذرد. به اين نتيجه رسيدم كه از جمله افرادي كه مي توانند مرا در امر رسيدن به راهكارهاي 

و مدير  هنر آموزانهستند و بعد از ايشان اولياي مدرسه،  دانش آموزاناي دهند، در هر مرحله اي خود مطلوب ي

هنر يكي از مشورت كردم. مثالٌ به پيشنهاد  و اولياي دانش آموزان و براي رسيدن به هدفم با افراد ذيصالح

م و به صورت غير ياستفاده كنم از نمايش يك فيلم در امر تعليم و تدريس يك درس يتصميم گرفت آموزان

به فيلم عالقه مند هستند، اين امر  دانش آموزانم. ار آنجايي كه يمستقيم اخالق پسنديده را به آنان آموزش بده

هم در ايجاد رابطه اي دوستانه و ساختن جوي مساعد مرا ياري كرد و هم تقريباٌ نتيجه ي دلخواهي نصيبم شد. 

م. و يم از خوشان در حل مشكلشان استفاده كنيي دوستانه با دانش آموزان توانستديگر اينكه با ايجاد يك اردو

تشخيص دادم زمان مساعد و مناسب براي اقدام هاي الزم دقيقاٌ بعد از شناخت معضل و مكان مناسب اين كار 

  در مرحله ي اول مي تواند خانه و بعد مدرسه و مكان هاب تفريحي و اردوگاهها باشد.
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 و تحليل داده ها بر اساس نمودار استخوان ماهي:تجزيه 

  

  

  :و نظارت بر آنها راهكار هاي پيشنهادياجراي 

  راهكارهاي پيشنهادي را مي توان از درون داده ها چنين بدست آورد و نتيجه گرفت:

  اط و دوستيگرفتن كمك از خود دانش آموزان در حل معضل خودشان با ايجاد ارتب - 1

  مشورت و جلسه با اولياي مدرسه و همكاران و گرفتن ايده هاي ايشان براي حل معضل - 2

  مشورت با اولياي دانش آموزان براي حل معضل - 3

  رتيب دادن برنامه هاي متنوع و برنامه هاي شادايجاد انگيزه با ت - 4

 عدم اعتماد به نفس

عدم همكاري با مدرسه 

 ود وضعبراي بهب

لجبازي با اولياي 

 مدرسه

 عدم تنوع و تفريح

 مقايسه هاي مخرب و مكرر

عدم 

دانش 

 روش هاي نامناسب

 عدم توجه به محاسن به جاي معايب

 بزرگ نمايي معايب و مشكالت

 اولياي مدرسه

 نامطلوب بودن روشها

 تذكرات مستقيم و مكرر

مشكالت 

اخالقي تربيتي 

آموزان دانش 

 سوم انساني

اولياي 

 دانش آموز
عدم آگاهي از وضع بد 

عدم آگاهي از روش هاي صحيح 

 تربيت
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  تقويت اعتماد به نفس و تشويق و ترغيب ايشان به بهود اوضاع - 5

تا حدي كه به مسئله تربيتشان لطمه نزند و به آنها كمك  توجه به محاسن و نديدن و اغماض عيوب ايشان - 6

  كند.

  تغيير روش تربيتي و آموزشي از سنتي به نوين - 7

گرفتن كمك از خود دانش آموزان در حل معضل خودشان با ايجاد ارتباط و دوستي. در اين مورد چنانچه به  - 1

 دانش آموزاناوايل امر سعي كردم خودم هم كمي خشك برخورد كنم و فكر مي كردم اگر با  خاطر دارم، در

راحت تر باشم ممكن است مورد سوء استفاده قرار بگيريم و اين را يكي از عواملي ديدم كه در خراب شدن اوضاع 

دانش و ايجاد فاصله بين من و دانش آموزانم و سخت شدن كار مؤثر بود. به طور مثال زماني كه حتي  كارگاه

ابراز عالقه به اينجانب مي نمودند حال يا به زبان مي آوردند يا به هر نحو ديگري، من نيمه ي خالي  آموزان 

ست و همين امور باعث ايجاد شكاف و ليوان را مي ديدم و فكر مي كردم همه ي اين رفتارهاي آنها چاپلوسي ا

در يكي از تا اينكه در طي اين مدتي كه روي اين اقدام پژوهي انجام مي دادم به اين نتيجه رسيدم مشكل شد. 

جلسات يكي از دانش آموزان كه در برخورد با من رعايت ادب و احترام را مي نمود، اما در عين حال شيطنت در 

ي شيطان كالس را دانش آموزانشخصيتي داشت كه حكم رهبر يا معاون رهبر گروه  وجودش موج مي زد و اتفاقاً

همراهيم كرد. امروز بياييد با هم برويم خانه تا يك مقدار از راه كه با هم هم مسير بوديم  آقاداشت آمد و گفت 

ها مي توانسته و بين راه حس كردم او حس نزديكي بيشتري نسبت به گذشته با من مي كند. شايد قبالً هم بار

ولي به دليل برخورد هاي خشك و رسمي من به خود اين  به من بدهد ته بيايد و پيشنهاد همراهي رادوست داش

اجازه را نمي داد يا شايد هم اين بر مي گشت به جو خارج از كالس و مدرسه و اين علت اين امر بود به هر حال 

  او چنين جسارتي پيدا كرده بود. 

  :نپيوستبه داليل ذيل به وقوع  دانش آموزانلسه با اولياي مدرسه در راستاي حل معضل مشورت و ج - 2

كردم و از آنها راهكار خواستم و گفتم كاش همه همكاراني كه با  اول اينكه مسئله را با اولياي مدرسه مطرح

مسئله از نظرات  كردنو با مطرح ي اين كالس سر و كار دارند را در يك جلسه گرد هم مي آورديم دانش آموزان
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سه شورا مي كنيم كه جل جلسه شوراي دبيران مسئله را عنوان ايشان نيز بهره مي برديم. ايشان گفتند در يك

تشكيل شد كه هميشه متأسفانه مسائلي كه از ديد مدرسه مهم تر بود مانع از  يكي دو بار پس از اين صحبت

ا مطرح نشد. اين بود كه تصميم گرفتم با ايجاد پرسشنامه طرح مسئله كالس شد و اين مسئله هيچ گاه در شور

مؤثر واقع شود. در  يراهكار به عنوان از نظرات همكاران استفاده كنم كه متأسفانه نسبت به جلسه شورا نتوانست

  مورد نظرات اولياي دانش آموزان و جلسه با ايشان هم همين موانع وجود داشت.

اض عيوب ايشان تا حدي كه به مسئله ي تربيتشان لطمه نزند و به آنها توجه به محاسن و نديدن و اغم - 3

را درشت تر ببينم و گه گاه مذكور ي دانش آموزانكمك كند. در اين زمينه سعي كردم هميشه توانايي هاي 

كديگر با هم در ارتباط اند و به ي دانش آموزانبرخي كارهاي مثبتشان را به عنوان الگو مطرح كنم. از آنجايي كه 

  باور كردند كه نقاط مثبتي هم دارند.  دانش آموزانراجع به شما چه مي گفت،  كس ع مي دهند كه فالناطال

پس از گرفتن يك آزمون و مشاهده ي نتايج مطلوب تر از گذشته ي ايشان سعي كردم ايشان را تشويق كنم كه 

  بسيار مؤثر بود. دانش آموزانه ي خودم با در جهت جلب اعتماد به نفس و ايجاد انگيزه و ايجاد رابطه ي حسن

كه پيشنهادات و اظهار نظرات ايشان نيز مرا در اين  پرسشنامه اي ترتيب دادم و نظرات همكاران را جويا شدم

  امر تا حدي ياري رساند.   

  :2گردآوري شواهد 

مشورت و همياري دوستان  و همكاران و دانش آموزانبا توجه به طرح معضل و يافتن راهكارها پس از پرسش از 

    بودقابل دريافت سير تدريجي بهبود اوضاع كامالً تهيه كردم كه  دانش آموزانعكس ها و اسنادي از همكارانم و 

  ارزشيابي تأثير اقدام جديد و تعيين اعتبار:

  تأثيرات اقدامات انجام شده را بنا به داليل زير مثبت ارزيابي كردم: 2براساس شواهد 

  توسط مدير محترم تهيه شد و تعيين اعتبار از طريق افراد زير انجام گرفت: مذكور  كارگاه ز گزارشي ا

  خودمتوسط  - 2  به وسيله پرسشنامه  ارزيابي طرح توسط دانش آموزان - 1
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  كتاب ها  به وسيله - 4    توسط همكاران و دبيران  - 3    

  

شده، به دو موضوع مهم اصول  اديه مطالب بر هم هيبا تك ديبا اهداف نظم و انضباط در مدارستحقق  يبرا

 آن توجه خاص داشت: يانضباط و روش ها

 اصول انضباط – الف

و  ريياست كه بدون درك آن ها امكان موفقت در تغ ريبه شرح ز يانضباط تابع اصول و قواعد ياعمال و برقرار 

 اصالح رفتار وجود ندارد:

 و شاگردان باشد. عوامل آموزشگاه دو طرفه يدوست هيبر پا ديانضباط با يمبنا - 1

در مدرسه هستند و  يشود. دانش آموزان فقط چند ساعت يمدرسه محدود نم طيمسائل انضباط صرفاً به مح - 2

 زين گريد يدر جاها ديآن را با يها شهير ن،يگذرانند. بنابرا يخود را در خانواده و محله م يساعات زندگ هيبق

 آن ها كمك گرفت. از ديبا زيحل آن ن يو برا ديد

 اعمال شود. هيتنب هيبر پا ديانضباط نبا - 3

از خود دانش  ديانضباط با يبرقرار يبرا ن،ياست و بنابرا يارزش انسان اتيكنترل فرد بر رفتار خود از ضرور - 4

 .رنديبگ ميانضباط تصم نيتأم يرفتارشان و چگونگ يآموزان استفاده كرد و خودشان درباره 

سازمان  يو همه اعضا ديدر مدرسه به حساب آ يجمع يزندگ يبرا يامر ضرور كيبه عنوان  ديانضباط با - 5

 آن را درك كنند. اءياول يو حت رانيان، كاركنان، مددبيرمانند دانش آموزان،  يآموزش

 شود. ينيب شيانضباط، مطالعات و امكانات الزم و آموزش آن پ يبرقرار يبرا ديبا - 6

 ست،يمدرسه ن يدرك كنند كه انضباط فقط مربوط به مدرسه و برا ديط، دانش آموزان باانضبا يبرقرار يبرا - 7

 است. يمقررات و نظم جامعه و زندگ تيو رعا يانضباط اجتماع يبرا يا هيبلكه آن پا

 انضباط است. تيو رعا يمقدم بر رفتار ظاهر يو انضباط يرفتار يدرك چراها - 8

 است. يضرور رياست، توجه به نكات ز يمام زندگاز آن جا كه انضباط مربوط به ت - 9
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 بد، يو بهداشت فرد و اجتناب از عادت ها يحفظ سالمت نگاه به انضباط براي – الف

 ،يو ذهن يروان يتوسعه و بهساز يكوشش مستمر به سو -ب

 گران،يها و حقوق د يحدود آزاد تيشدن و رعا شيآزاد اند -ح

 هر كس هيعل ياجتناب از بدخواه - د

 .گرانيو عدالت نسبت به د يآموزش و توسعه سعه صدر، دوست - ه

 افراد. فيبر اساس توان و تكل ياصل اعتدال و عدالت در امور انضباط تيرعا -10

 انضباط يبرقرار يروش ها -ب

 شود: يم شنهاديانضباط پ يبرقرار يبرا ريز يروش ها ن،يشيپ يمطالعات و گفتار هيبر پا  

 .يانضباط در سازمان آموزش تيريو مد يرهبر ياصل هيبه عنوان پا يشناسمشكل  يريبه كار گ - 1

 و مقررات روشن. نياهداف، استانداردها، قوان نييتع - 2

 انتظارات مدرسه از دانش آموزان و كاركنان. ميروش ساختن و تفه - 3

 .اءياول ان، دانش آموزان ودبير ر،يمد نيهماهنگ ب يها تياعمال كوشش ها و فعال يكوشش برا - 4

 و روابط. سيروش تدر زش،يدر انگ رانيان و مددبير يها ييباال بردن توانا - 5

 دانش آموزان در امور مدرسه. يخود كنترل يبرا تيو دادن مسئول يبستر ساز - 6

 ترس. احترام به جاي –داشتن روابط حسنه با دانش آموزان  - 7

 تيو ترب ميدانش آموزان و اهداف تعل يازهايبر اساس نمنظم و زمان مند  يمتنوع ول يبرنامه ها ينيب شيپ - 8

 آن ها. قيو تلف

 و استقرار نظم و انضباط. يزيو دخالت دانش آموزان در امور برنامه ر يريبه كار گ - 9

 و روش ها. يتيو توافق آن ها در مسائل ترب انيو مرب اءياول نيارتباط ب -10

 .هيو تنب قيدرست تشو ياعمال روش ها -11

  ها. تيفعال ينيب شيبرنامه دار بودن و پ -12
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كند كه فرهنگ يك گروه پذيرفته  يهدف از انضباط اين است كه فرد را قادر به سازش با قوانين و مقرّرات      

مي كند هم آهنگ  يكه در آن زندگ يسالم اجتماع يكه رفتار خود را با توقّعات وخواسته ها ياست به طور

 نمايد .  

     يت انضباط به شرح زير است : اهم 

 سالمت جامعه   - الف  

 و نشاط فرد   شادي –ب  

       يو اجتماع سازش فردي –ج  

 احساس امنيت     –د  

 اعتماد به نفس  –ه  

 جلب محبت ديگران  - و  

 در وقت      يصرفه جوي -ز  

ضباط در كالس  درس نه تنها موجب انسان است و اين كه رعايت ان يانضباط سبب  ايجاد عظمت  برا     

 يبهتر مي شود بلكه به رشد سالم شخصيت دانش آموز هم منجر مي شود . به عكس هرگونه ب ييادگير

 مي شود .  يمعنو و ي، احساس گناه و خسارت ماد يو عدم رعايت مقرّرات و انضباط سبب شرمندگ يانضباط

هم اين اصل حاكم  يرزش تر از درمان است درمسايل انضباطخيلي با ا ي، پيشگير يهمان طوركه در پزشك    

به    يرا  بايد  از زمان كودك يبا ارزشمندتر از اصالح مي باشد . رعايت  اصول  انضباط ياست يعني پيشگير

 ياد داد .  دانش آموزان

هم  يو نوجوان يودكافراد بزهكار  ديده  شده  است كه اين افراد در سنين ك يزندگ يتاريخچه   يدر  بررس    

و   يزندگ يتاريخچه   يوقت يانضباط و القيد بوده اند . عكس قضيه  هم  صادق  است  يعن يب يمعموال  افراد
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هم معموال افراد  يو نوجوان يافراد در سنين كودك ينسوابق  افراد صاحب نام را برّرسي كرده اند دريافته اندكه ا

 منضبط بوده اند . 

 را در مدرسه و كالس كاهش داد؟ يانضباط يب يشكالت رفتارتوان م يچگونه م

 مدرسه ستميبر س يمبتن ي) راه كارهاالف

 و روشن:  حيصر نداشتن قواني –1

روشن و  ح،يصر نيدانش آموزان داشتن قوان يمدارس و كاهش مشكالت رفتار شرفتياز عوامل مهم در پ يكي

اساس نامه  كيسردرگمند  يقانون يهستند و از ب يرفتار نيازو مو ارهاياست. اكثر دانش آموزان طالب مع قيدق

دانش  تياعتماد به نفس و موفق جاديدر ا ياز عوامل اساس رخواهيخ انيخوب و متول حيو تشر فيبا توص يرفتار

 آموزان است.

 از مشاركت دانش آموزان: شتراستفاده بي –2

و از  ميآن ها را در مدرسه مشاركت ده مير بتوانو هرچقد نديايچقدر دانش آموزان در مدرسه به حساب ب هر

كنند و ما را منصف تر  دايپ يشتريكه آن ها به ما اعتماد ب ميكن ي، كمك م ميآن ها استفاده كن يها يتوانمند

آن ها  يها يگردد و عالوه بر آن توانمند يعوامل مدرسه به دانش آموزان م شتريب يكيكار سبب نزد نيبدانند، ا

انجمن  ان،ي، مشاوره همپا يدانش آموز يكند .شوراها يم تيده و اعتماد به نفس دانش آموزان را تقورا رشد دا

استفاده  يبرا يمناسب اريو ... محمل بس يعلم يهمدرس، انجمن ها يگروه ها ،يدانش آموز جيبس ،ياسالم

 است. آموزاناز مشاركت دانش  شتريب

 در مدرسه: يابط انسانرو يبر مبنا يميجو صم جاديا تالش براي –3

 حت،ينص ،يطرفه، امر و نه كيو دانش آموز، دستورات  سيو مرئوس ، رئ سيرئ يدر جو مدرسه رابطه  اگر

به  يطيمح نياست. در چن يميصم ريرواج داشته باشد جو آن مدرسه غ يدلسرد كننده و منف اتيادب ،ييپرگو

از كارشان  يشوند ؛ دلسوز يم دهم متح هيفهمند؛ عل يمرا كمتر  گريشوند؛ حرف همد يمرور افراد از هم دور م

ندارند؛ كاركنان  يكار توجه چندان تيفيو ك جهيهستند و به نت فهيشوند؛ افراد فقط به دنبال انجام وظ يمحو م
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 ستميس نيدر ا تيباالست و از همه مهمتر موفق طيمح نيدر ا يشغل ياز هم دلخور و ناراحت هستند؛ فرسودگ

 در رنج هستند. طيمح نياز ا نيرياز سا شتريب زهيانگ ماست و دانش آموزان ك يافتنيدست ن

 است : ازيمشكل ن نيحل ا يبرا نيبنابرا

 باشد يآموزش يمدرسه مدل رهبر يتيريمد ستميس

 خواهد شد . شتريدر مدرسه ب تيميصم م،يبودن به سمت رهبر بودن حركت كن سيهر قدر از رئ 

 در مدارس  ياز وقوع مسائل و مشكالت انضباط يريجلوگ يبرا ييراهكارها

 شود.  يدانش آموزان و اطالع از رفتار آنها طراح يها يانضباط ياز وقوع ب يريجلوگ يبرا برنامه مناسبي ▪  

 مقررات و انتظارات مدرسه از آنها.  ن،يو روشن كردن قوان يانضباط شركت دادن دانش آموزان در برنامه هاي ▪

دانش آموزان  يفرد يها، استعـداد و تـفـاوت هـا ييبا توانا ديمعلم با يو آموزش ها ــسيـدرتـ روش هــاي ▪

 حاصل احتراز كند.  يخسته كننده و ب كنواخت،ي يروش ها يريمتناسب باشد و از بكارگ

 يهستند، كه ب يمختلف يو عاطف ياجتماع ،يروح ،يمسائل و مشكالت جسم دانش آموزان معموالً داراي ▪

 شود.  يدر آنان م يو احتمال بروز مسائل و مشكالت انضباط يبه آنها موجب آزردگ يجهتو

 زيمعلم ن نييشود، انتظارات پا يآنها م يمعلم از دانش آموزان موجب ناكام يكه انتظارات باال همان طوري ▪

 كند.  يآنان از درس، معلم و مدرسه را فراهم م يحوصلگ يو ب يزاريموجبات ماللت، ب

است كه او در مقابل  يدانش آموز، دفاع يگوش يبه درس معلم، برهم زدن كالس، باز يتوجه معموالً بي ▪

فكر  ايبه آنچه كه دانش آموزان احساس  ديبا نيدارد. بنابرا يبه منظور اظهار وجود، ابراز م ايو  ريشكست، تحق

 ا برآورده كرد. آنها ر يمعقول و منطق يكنند، خوب گوش فرا داد در توان خواستها يم

 يمرتكب سوءرفتار و ب شتريكنند، ب يم رهيكه دانش آموزان احساس ترس، اضطراب، خشم و غ هنگامي ▪

 شوند.  يم يانضباط
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 يراحت تر و بهتر م يليآنها توجه دارند، خ يكنند و به حرف ها يكه دانش آموزان خود را درك م معلماني ▪

 يها و ب طنتياز مشكالت، ش يارياز بس جهيانه برقرار كنند كه در نتو دوست يتوانند با شاگردان رابطه عاطف

 خواهد شد.  يريآنها جلوگ يها يانضباط

 

دانش آموزان به درس، به هم خوردن  يتـوجه يمـوجـب بـ ـكنواخـت،ي سيتدر استفاده از روش هاي ▪

 در كالس خواهد شد.  ينظم يو ب يشلوغ جاديو ا يريادگي تيموقع

 

كرد تا از بروز مسائل و  يزيبرنامه ر ديوقــات فـراغـت دانش آموزان در مدرسه و كالس درس باا بـراي ▪

 شود.  يريآنها جلوگ يمشكالت انضباط

طرف  كياز شاگردان خود به عنوان  ديمسئوالن مدرسه با ،يو مقررات انضباط نيقوان ميو تنظ هدر تهي ▪

بهتر از مقررات  اريبا شركت دانش آموزان بس يت انضباطمقررا نيطرح و تدو رايمشورت استفاده كنند. ز

 جلب خواهد كرد.  شتريو مساعدت دانش آموزان را ب يجانبه خواهد بود و همكار كيو  يليتحم

شاگردان را ملزم به اطاعت  يتمام ديشود، با يدر مدرسه برقرار م يخاص يو مقررات انضباط نيقوان كههنگامي ▪

 يرا از فرد خاط يگونه عذر و بهانه ا چيه دينه فقط نبا نينقض قوان اينكردن  تياز آن كرد. در صورت رعا

 تحمل كند.  زيمربوط به آن را ن يامدهايو پ جياو را وادار كرد تا نتا ديبلكه با رفت،يپذ

و  نيپا گذاشتنه قوان ريز ت،يعدم احساس مسئول ،يدانش آموزان،دروغ پرداز يقـبول عـذر و بهانه ها ـرايز

 دهد.  يها را اشاعه م يانضباط ياز ب گريد ياريبس

مانند نوازش، دست دادن با آنها، دست به شانة آنها  يـيكنـنده هـا تياز تـقو ـددر برخورد با دانش آموزان بـاي ▪

 اريبا دانش آموزان تا حدود بس مانهيرفتار و برخورد صم راياستفاده شود. ز رهيزدن، خواندن نام كوچك آنان و غ

 شيكرد، تا جنبة سوءتفاهم و سوءاستفاده پ اطياحت ديكاهد. البته با يو شرارت آنها م يانضباط ياز ب ياديز

 . دياين
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دسـت اندركاران  ارياخت طهيدانش آموزان، كه در ح يو شخص يخصوص يدر زندگ ــاداز دخــالــت زي ▪

 يدر آنها م ييها تيو حساس تيج، عصبانكار موجب تشن نيا رايشود. ز يخوددار ديبا ست،يآموزش و پرورش ن

 شود. 

 

شورش،  ،يباف يمنف ان،يعص ،يگرياغي ،يياعتنا يمقاومت، ب رينظ ييامدهايپ ه،يانضباط از راه تنب برقراري ▪

 دانش آموز را به دنبال خواهد داشت.  يو فرار از زندگ ،يريكناره گ ،يلجباز ،ييتملق گو

رشد، مـشخصات و سن دانش آموزان، تناسب داشته  ،ييبا توانا ديشده با ميتنظ يانضباط نمقررات و قواني ▪

 باشد. 

دانش آموزان و مسئوالن و در هر زمان مورد احترام  يتمام يبرا ديشود، با يكه در مدرسه وضع م مقرراتي ▪

 شوند.  ياعتماد م يو ب نيصورت دانش آموزان نسبت به مدرسه و مقررات آن، بدب نيا ريباشد، در غ

 رنديقرار گ قيخود مورد تشو يليتحص شرفتيو پ دهيرفتار پسند يبرا ديكه دانش آموزان با ستينـ يـدتــردي ▪

 و خاموش شود.  فيضع ،يو رفتار ناپسند آنها هم به نحو

كنند، معموالً  ينم جاديا يمعلم مشكل يشده است از آنجا كه دانش آموزان خوب و منضبط برا دهمتأسفانه دي ▪

مثبت و  قيانضباط، چه از طر ي. برعكس دانش آموزان ناسازگار و برنديگ يقرار م يتوجه يو ب يمهر يمورد ب

شود دانش  يكار باعث م ني. ارنديگ يمورد توجه معلم و مسئوالن مدرسه قرار م شتريب يمنف قيچه از طر

و  يانضباط يدست به بتفاوت شوند و ممكن است كه  يدلسرد و ب جيبه تدر زيآموزان خوب و با انضباط ن

 نامعقول بزنند.  يكارها

و مؤثر  ديبه موقع و با رفتار دانش آموزان متناسب باشد، تا مف ديمعلم و مسئوالن مدرسه با هيو تنب قتشوي ▪

 واقع شود. 

و اظهارنظر به دانش آموزان، روح اعتماد به نفس،  يريگ ميبا دادن حق تصم دمسئوالن مدارس و معلمان باي ▪

 را در آنها بوجود آورند. يريپذ تيو مسئول ياستقالل طلب ،ينيب خوش
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  نتيجه گيري

 نيآنها خواهد بود. ا يريپذ تيآن مسئول جهيكنند نت تيآموزان در مدرسه نظم و انضباط را رعا اگر دانش

ره بدست و احترام متقابل، از عصا نيبا مخالف يمنطق يافراد و برخوردها يحقوق تمام تيآموزان با رعا دانش

در سطح اجتماع رفتار  تر يكاربرد كردن ادهيرفتار و عمل به آن در سطح مدرسه و بعد از آن پ تيآمده از رعا

 باشد. يموجود در داخل اجتماعات انسان ياز مشكالت و كشمكشها ياريبس يراهگشا تواند يكه م كنند يم

 نيآن را تجربه كنند قطعاً ا ميو اجازه ده ميرا بده يتيفعال مدرسه مسئول  كم ايو  انضباط يآموزان ب به دانش اگر

 و خطاست. شيآزما نديكار مستلزم فرآ نيخواهند كرد فقط ا دايپ يبهبود يآموزان از نظر انضباط دانش

را نشان داد  تيمسئول يفايا تيآموز از خود قابل از كوچك شروع شود و پس از آنكه دانش ديبا ها تيمسئول نيا

و مشاركت در  يريگ ميكردن، به بحث و تصم تيآموز، با احساس مسئول م داده شود. دانشمه يها تيمسئول

آموزش فراهم  يرا برا يهترب طيو مح شود يم بخش جهينت يا مدرسه جاديكه باعث ا پردازد يمدرسه م

 متقابل است. يا رابطه ،يريپذ تي.رابطه نظم و انضباط با مسئولكند يم

 ميكه در آن قرار دار يبا توجه به اجتماع ينظم و انضباط در مدارس امروز يبرقرار باورند كه نيبر ا ها يبعض

مدرسه موفق نخواهد  نيا يكه نتوان در آن نظم را برقرار كرد، طبق مباحث قبل يا مشكل است. مدرسه يليخ

 كرد. هدخوا تيآموز درس خواهد خواند و نه نظم كالس را رعا بود. نه دانش

را درس نخواندن  يانضباط يعاقبت ب رايز كشند يزجر م يانضباط يدارس ما از مشكل بان مدبيراز  يليخ

خوب كالس،  تيريان با مددبيراز  گريد يدارند و بعض يكينزد يليارتباط خ تيو ترب مي. انضباط و تعلدانند يم

 .دانند يمعضل نم كيانضباط را 

وجود داشته باشد  ديبا هيو تنب قيتشو وهينظم حتماً ش يربرقرا ياعتقادند كه برا نيان و معاونان بر ادبير يبعض

 شرفتيپ  قدم گذاشتن در جاده يفراهم آورد كه در آن برا يطيمح ديآموز با دانش يمعتقدند برا گريد يو بعض

 يكاف نيدارد بنابرا يدرون  زهيآموز انگ آنان دانش رو موانع سر راهش هموار گردد. به نظ رديقرار گ تيمورد حما

كه  دبير ه،ينظر نيطبق ا نيبنابرا نديكنترل شود تا بتواند به بار بنش نكهينه ا ابديپرورش  زهيانگ نيست كه اا
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آموز را به حال خود رها  كه دانش ستيهم ن يمعن نيبه ا يول زند يجهت دهنده است حرف اول را در پرورش نم

 .ميكن

 راياست ز يمهم يليخ  نكته ني. اميبرخورد كن يا حرفهآرام، خونسرد و  انضباط، يآموزان ب با دانش ميكن يسع

 يقانون انتظام يكند حق اجرا مهيجر يرانندگ نينكردن قوان تيما را به خاطر رعا  هينقل  لهيوس يسياگر مأمور پل

و سرزنش شما را ندارد. در مورد  يرجزخوانو  ريحق تحق يول مه،يجر  صدور برگه يعنيرا دارد  يدولت

 يول ميرا دار يبرنامه انضباط يخود حق اجرا فيوظا طهياست ما در ح نيهم ناًيهم ع انضباط يب آموزان دانش

را به  يانضباط يو.... مورد ب دار شين ريتعاب ايو  زيدآميتهد يها نگاه ايزدن و حركت انگشت،  اديبا فر دينبا

آموز  دارد تا دانش يشتريشد احتمال ببا يابي شهيو همراه با ر ي. اگر برخورد ما با خونسردمييآموز بگو دانش

. اگر ما از ميدر مدرسه، با هم باش يليسال تحص انيآموزان تا پا با دانش ميخواه يما م رايمتوجه رفتارش شود ز

. ما هنگام ميتسلط داشته باش وزآم به دانش ميتوان ينم گريد ميخود خارج شو يعيآموز، از حال طب دست دانش

  .كنند يم يريآموزان از رفتار ما الگوگ چرا كه دانش ميآرام و خونسرد باش ديبا انضباط يبآموز  برخورد با دانش

هم در  يآموزان . دانششود يخاص آشكار م فيتكل كيدر ادامه دادن  يآموزان، به صورت ناتوان به دانش يتوجه كم

است و هم  يناراض يموزانآ دانش نيهستند كه هم خانواده از دست چن فعال شيمدرسه هستند كه معموالً ب

و خشن  ريپذ كيدارند و تحر يتكانش يكردعمل كنند يآموزان در مدرسه، از دستورها اطاعت نم دانش نيمدرسه. ا

را دارند با هم ساالن خود و خواهر و برادرشان مشكل دارند بعداً  يمشكالت نيآموزان چن دانش نيهستند. چون ا

كاربرد نظم و  ازمنديكه ن ييها تيافراد از فعال نيشوند. ا يريگ گوشهو  ييممكن است در اجتماع دچار تنها

 ني. اديآ يبدشان م ايتمركز حواس است، اجتناب كرده و  اي يسازمان يو تقاضاها يذهنانضباط مداوم و كوشش 

هر  جهيو در نت شود يناآشكار منحرف م يها توسط محرك يآموزان در كالس درس حواسشان به راحت دانش

 .شوند يدر مدرسه م يانضباط يآنها را قطع كرده و باعث ب تيكار و فعال يتياهم يك بمحر

آموز هماهنگ كند و به اصالح تجارب  دانش يها خود را با دانسته يها خواسته ديبا دبيرانضباط  جاديا يبرا

همكاران بدانند كه  نيدارد. همچن تيرابطه اهم نيكند و تداوم در ا جاديا ديجد ينادرست پرداخته و رفتارها
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را در عمل  حيمؤثر باشد و رفتار صح تواند يآموزان م رفتار مطلوب به دانش نيدادن فرصت و مشاهده و تمر

 آموزش دهند.

 ديگو يو زشت م  كيبه عنوان ن يو آنچه را كه و دانند يخود م ياخالق يكادر مدرسه را، راهنما آموزان دانش

  باشد. كساني ديبا عمل او با دبيررفتار  ني. بنابرارنديپذ يم

 ديگر وظايف و مسئوليت هاي انبار دار

 محوله فيهنرستان در رابطه با وظا نيبا مسئو ل يهمكار_ 

 آالت و ... ني، ماش يدكي، ابزار ، قطعات  ليگرفتن وسا لياقدام به تحو _

به منظور  ياطيدامات احتموجود در انبار و انجام اق ليوسا ياقدامات الزم در جهت حفظ و حراست تمام _

 . يمانند سرقت ، آتش سوز ياز حوادث احتمال يريشگيپ

موجود در  ليدرصدد استفاده از وسا ياز انحا يمسئول كه به نحو ريو ممانعت از اقداماتد افراد غ يريجلوگ _

 انبار باشد .

و  ليتحو يدفتر انبار برا هيته زيو نبرابر فرم مربوط  ليآالت ، ابزار و وسا نيماش يتمام يدفتر اموال برا هيته _

 تحول موقت .

 . يهنرستان فن ئسيهر ماه ، هر سه ماه و هر سال و گزارش به ر انيانبار در پا يموجود النيب هيته _

نمون برگ مربوط و ثبت ودرج در  ليبه استفاده كنندگان در قبال تكم رهيآالت و غ نيماش ليوسا ليتحو _

 موقع آن از استفاده كنندگان .گرفتن به  ليدفتر و تحو

 هنرستان . ئسير دييبا تا يانبار مركز قياز طر ازيمورد ن ليدر خواست وسا _

 . ازيمورد ن يصورت مواد مصرف ميتنظ _

 مرتب آنها . يگانيآالت و با نيماش يكاتو لوگها ينگهدار _

 در صورت لزوم . يامور ارجاع ريانجام سا _
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